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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

Över krönet
Ja visst har vi passerat över krönet nu. Nu har vi lämnat sommarsolståndet bakom oss och startat färden utför, mot mörker och kyla. Vi ska väl ändå
hoppas att det tar ett tag innan vi börjar att märka av det. Men vi passerar nu in
i juli månad och många börjar att se fram emot en efterlängtad semester. Eller
kanske redan är mitt uppe i den. Vi hoppas naturligtvis att alla får en skön och
välbehövlig avkoppling från stress och alla krav. Vi, stackare, som är pensionärer, ja vi får ju som bekant ingen semester. Vi får knoga på precis som vanligt.
Inte kan vi vara sjukskrivna heller, vilket jag skulle behöva vara. Ogräs… jag säger bara det, ogräs… det är det värsta som finns. Allrahelst när man måste böja
sig ner för att plocka bort det. Ja, det vill säga, jag har egentligen inget emot
det… men ryggen, ryggen,, ryggen!!! Jädrar vad det gör ont… Och inte kan
man vara sjukskriven heller. Jag ska aldrig mera plocka ogräs!!! Jag får anställa
en ogräsplockare. Som tur är kan man ju skriva Indianklubbsinformation även
om ryggen bråkar. Så det har mest blivit till att sitta framför datorn. Det värsta
är att komma upp från stolen efteråt. Jag skulle behöva ha en medicinman. Den
där som bara ordinerar Voltaren eller Ipren, han gör ju ingen människa glad.
Och inte blev man särskilt glad över fotbollslandslagets prestation heller.
Eller kanske snarare brist på prestation. Men inget ont än att det har något gott
med sig. Nu kanske man äntligen kan slippa den där förbaskade Zlatanhysterin
och i stället kan börja koncentrera sig på själva fotbollsprestationen. För om
Island kan, så borde väl också vi kunna. Ett stort grattis till Island så här långt!
Annars verkar det inte hända så mycket. Det mesta tycks stå stilla i den
här okristliga värmen. Men sedan, när det väl slår om, ja då får man väl ta på sig
flytvästarna, är jag rädd. Som det är nu känns det faktiskt lite frestande att gå ut
och sätta sig i bilen och sätta på luftkonditioneringen. Ska det vara så här så
borde man kanske överväga att skaffa luftkonditionering till huset också. En
sådan där ful och skramlig plåtlåda som sitter utanpå alla hus i USA.
Den här värmen är nog inte speciellt hälsosam. Se bara på hur engelsmännen tycks ha blivit alldeles snurriga och fattat helt obegripliga politiska beslut. Kanske har de skrattat för mycket åt USAs politiske pajas, Donald Trump.
Så mycket att de nu till och med vill ha en egen i form av Boris Johnson. Det
verkar nästan som att de tror att livet är en komedi! Det måste vara värmen…
Jag tror jag går ner i källaren och gömmer mig i svalkan till på söndag då den
nya dokumentärserien om Vilda Västern startar på TV. (Se mera om det på nästa sida). Nu 152 medlemmar—presentation i nästa utskick.
GLAD SOMMAR
önskar Bertil Thörn
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Ny TV-serie på svensk TV
På söndag den 3 juli är det dags för det första av 8 olika avsnitt av en ny TV-serie gjord i samarbete med Robert Redford.
En TV-serie som började sändas i USA i mitten av juni och nu alltså får premiär även i Sverige. Det är TV2 som kommer att visa
de 8 avsnitten av det som anges som ”säsong 1”. Men om det senare ska komma fortsättningar har jag inte kunnat luska ut.
Serien gick i USA under titeln ”The American West”, men har här fått titeln ”Den våldsamma vilda västern”. Det har
varit svårt att få grepp om hur den här serien är upplagd. Den karaktäriseras som en ”docu-series”, hur det nu ska tolkas.
Svensk TV väljer att helt enkelt beskriva den med den här korta och allmänt hållna beskrivningen:
”Amerikansk dokumentärserie från 2016. Hur överlevde man i den laglösa vilda västern?. En helt ny skildring av en
era som formade Amerika, med Jesse James, Buffalo Bill och Crazy Horse som nyckelspelare. I Robert Redfords omtalade serie ligger stora delar av Amerika i ruiner efter inbördeskriget, och man bestämmer sig för att utforska den
amerikanska västern istället. Problemet är bara att den är inte obefolkad. ”
I USA uttrycks motsvarande korta produktbeskrivning på det här sättet:
”This series will provide unprecedented access to the wilderness, frontier lawlessness, and bloodshed of the 40 years
between the end of the American Civil War and after the turn of the 20th Century, when the west was won. From
Jesse James and Crazy Horse, to Wyatt Earp and Buffalo Bill, the characters at the center of this violent, bloodsoaked period in American history are explored as each episode follows the stories and struggles of the West's most
infamous outlaws as they fight for their land and identity.”
Om de här olika personerna kommer att presenteras i var sina avsnitt, eller om man på något mystiskt sätt bakar ihop allting i
en enda lång historia har jag inte lyckats lista ut. Men det förefaller ju närmast som en omöjlighet. Hur får man ihop en sammanhängande historia om personer som Jesse James eller Billy the Kid med general Custer eller Sitting Bull, det begriper jag
inte. Men jag är lite rädd för att det är just så. För jag har hittat ytterligare ett par kortare synopsis för de två första avsnitten.
Och där låter det så här:
Episode 1. America Divided
In order to ensure the survival of his family Jesse James forms a gang; Custer seeks glory in the Indian Wars; Crazy
Horse fights against the U.S.
Episode 2. Two Front War
Jesse James targets the railroads. Custer is sent on a secret mission in Sioux Territory. Grant deals with growing unrest in the west and south. (Av det här var jag benägen gissa att det handlar om Custers uppdrag i Black Hills 1874.
Men på ett annat ställe hittade jag så en uppgift om att det hela berättade historien om Washitamassakern - vilket
ju inte alls var något “hemligt uppdrag”. Och dessutom inte i siouxernas område, utan i cheyennernas!)
Det verkar ju alltså nästan som att man i ett och samma avsnitt tänker ge glimtar av olika personer och det som hände
kring dem, utan att dessa glimtar har något med varandra att göra. Verkar mycket rörigt. Kan tänka mig att den enda beröringspunkten skulle vara att det rör sig om samma tidsepok. Annars fattar jag inte vad Jesse James banditkarriär har att göra
med general Custers militära karriär på prärien, eller med Crazy Horse smått legendariska liv. Möjligen kan jag se kopplingar
mellan Custer och Crazy Horse, men...
Vi får väl helt enkelt avvakta det första avsnittet på söndag kväll och se om det hela då klarnar. Det lilla jag hittills har sett av
bilder från filmerna verkar dock mycket lovande. Och av skådespelarlistan framgår att flera indianer är representerade, som till
exempel Moses Brings Plenty som Sitting Bull och Will Strongheart som Crazy Horse.
En relativt positiv kommentar förklarar delvis lite av upplägget:
”I for one have always been a history buff and passionate about dates and times and learning about people and figures that have shaped and transformed the history of America. Well, when this series on "AMC" came about called
"The American West" it was right up my viewing pleasure! The series tells a story with montage and clips and acted
footage of the wilderness and frontier times of the 40 years after the civil war. Plus in between the story and segments comments are provided by history professors and well known actors from films of westerns. The series features the journey and stories of
Jesse James, Crazy Horse, Billy
the Kid, General Custer, and
many others during this blood
soaked time in American history. Overall this is a real treat
for any history and film buff as
executive producer Robert Redford has struck series gold with
this treasure as it's one historical watch!”
Vi får alltså avvakta och se. Men jag
tycker det låter spännande, även om
jag tror att det hela är tämligen ytligt. Hoppas vi inte blir besvikna.
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Skärpta regler för att placera indianbarn i fosterhem
President Obama fastställde fredagen den 3 juni en ny lag kallad ”the Native American Children’s Safety Act” . En lag
som är till för att säkra att indianska barn som av stammarnas sociala myndigheter omhändertagits och placerats i fosterhem
inte ska drabbas av övergrepp, misshandel och hot. Det ska ske genom att stammarnas myndigheter nu ska kontrollera samtliga i det planerade fosterhemmet boende vuxnas bakgrund, innan en domstol kan placera ett barn i ett sådant fosterhem. Ett
sådant krav har inte funnits tidigare. Stammarnas myndigheter ska även ha rätt att genomföra ytterligare kontroller kring ett
tänkt fosterhem, om de finner det erforderligt.
Det här är ett tillägg till en tidigare lag som kallats ”the Indian Child Protection and Family Violence Prevention Act” .

Dåligt gensvar på upprop
I tidigare informationsutskick har jag ställt frågor till medlemmarna om ett antal olika ärenden. Gensvaret har varit magert, för att inte säga obefintligt. På en av dessa frågor förstår jag, och hade kanske heller inte väntat mig, att få så många svar.
Det gällde frågan som jag hade fått från en slovakisk hantverkare, Vladimir Blahuta, som undrade om jag kunde hjälpa honom
att få tag i ett tiotal ogarvade älgskinn. Min egen son, Mikael, som är yrkesjägare på Sundsta Säteri, utanför Norrtälje, meddelade mig att det närmast skulle vara en omöjlighet. Han kunde tänka sig att få ihop ett par tre stycken på sin höjd när jakten
kommer igång i höst. Men därutöver har jag inte hört något alls från någon annan. Så jag får nu meddela Vladimir i Slovakien
att vi tyvärr inte kan hjälpa honom med det.
Andra frågor tycker jag borde ha varit mera närliggande att ha synpunkter på. En av dem gällde om det fanns något intresse för
att vi skulle sätta upp en diskussionssida där medlemmarna kunde skriva inlägg, ställa frågor, berätta för andra, o.s.v. om allt
möjligt som berör vårt intresseområde. Ni fick också med en länk till en mycket intressant sådan sida, som skulle ge er en bild
av vad en sådan sida kunde användas till och till vilken nytta den kunde vara. Men ingen har haft någon synpunkt, så för tillfället är det inget jag kommer att lägga tid och arbete på.
Inte heller blev det någon reaktion på frågan om vi som förening skulle ta fram och till medlemmarna kunna erbjuda ”prylar”
som T-shirts, klistermärken med vår logga, graverade minnesprylar med sammanslutningens logga, och liknande. Det kommer
jag inte heller att gå vidare med, då det tydligen inte finns något intresse för sådant. Vi koncentrerar oss i stället på att hålla liv
i vår tidning, våra informationsutskick och medlemssammankomster. Samtidigt får ni naturligtvis ändå komma tillbaka med
synpunkter och önskemål om annat som ni skulle vilja att vi ordnade.

Bra bok om totempålar
Jag har blivit ombedd att senare i höst hålla ett föredrag här nere i Helsingborg
för en lokal grupp. Det ska handla om totempålar. Vi har ju faktiskt en totempåle stående här i Helsingborg, i slottsparken på Sofiero, huggen 1990 av haidaindianerna Jim
Hart och Paul White. Det här kan ju vara ett lustigt sammanträffande. Men just i år
har det kommit ut en mycket bra bok om just totempålar, och specifikt då den totempåle som tidigare har funnits på Etnografiska Museet i Stockholm. Boken är skriven av
museets tidigare chef, Anders Björklund och har titeln ”Hövdingens totempåle; om
konsten att utbyta gåvor”. Den är utgiven av Carlssons Bokförlag i samarbete med
Etnografiska Museet och med ett förord av museets nuvarande chef, Lotten Gustafsson Reinius. Det är en tekniskt sett mycket fin bok, tyckt på ett förnämligt papper och
med ett högklassigt bindningsarbete. Men, och det är det som är det viktigaste, boken är mycket, mycket bra skriven. Den berättar alltså historien om Chief G’psgolox
”legendary pole” (Försök uttala det om ni kan). Alltså en totempåle som minner om
hövdingens möte i skogen med anden Zoda, eller Tsaude, för så har det berättats av
hövdingens dotter. Andra menar att det här inte var någon ”legendpåle”, utan snarare var att betrakta som en ”begravningspåle”, då den hade varit rest på den gamla
byns begravningsplats, innan byn övergavs. Det här och mycket annat runt den här
totempålen och dess historia har Anders skrivit om på ett både insiktsfullt, men också
fängslande sätt. Man får följa hela den här historien ända från första början, när indianagenten, norrmannen Iver Fougner, tillsammans med andra icke namngivna medhjälpare (med eller utan tillstånd och på uppdrag av andra prominenta personer, som
den svenske konsuln Olof Hansson i Prince Rupert) sågade ner och forslade ut pålen
för transport till Sverige 1929. Hela berättelsen är lite som en deckare, ett spännande
äventyr med alla sina vinklingar och märkvärdigheter. Texten är lättläst och flyter på
så att det är svårt att lägga boken ifrån sig. Boken är rikligt illustrerad med bilder i
både färg och svart/vitt. Många unika och spännande bilder. Boken innehåller omfattande noter och en bibliografi samt bildförteckning, men inget index. Då boken är
alldeles ny finns den säkert att köpa i välsorterade bokhandlar, men jag har köpt mitt
exemplar via Adlibris för 249:-.
Se också vidare http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/pressrum/nyheter/
hovdingens-totempale-om-konsten-att-utbyta-gavor/
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Vänner i Norrköping följer Arvol Looking Horses upprop
På Midsommarafton fick jag ett mail från vår medlem Peter Asklund
i Norrköping, som samtidigt är ledande för en liten grupp hobbyister i Norrköping som har en egen liten indianby. Peter skriver så här bland annat:

Kan berätta att vi i vår lilla indianby (Takoda) i Norrköping igår
höll en ceremoni för Moder Jord.
Det är Arvol Looking Horse som anmodar alla att be för Moder
Jord just den dagen.
Det var stämningsfullt och fint.
Arvol Looking Horse är som bekant den 19:e generationens bevarare av
den siouxindianska klenoden White Buffalo Calf Pipe. Ett ansvar som han
har haft ända sedan sin 12-årsdag. Ett ansvar som han troget har förvaltat i
alla sina år. Arvol är en synnerligen välkänd och betrodd spirituell ledare
inte bara inom sin egen stam, Minneconjou, men även bland de övriga
siouxstammarna. Han lever idag i byn Green Grass, på Cheyenne River Indian Reservation i Syd-Dakota, där han också förvarar den heliga pipan.

Arvol Looking Horse

Jim Boyd död
Kanske ni inte vet vem Jim Boyd var. Han var stamordförande för The Confederated
Tribes of The Colville Reservation i norra delen av staten Washington. Men han var också
en mycket känd och omtyckt sångare och musikskapare. Han hade varit medlem i banden
XIT, Greywolf and Winterhawk. Fyra av hans melodier ingår i den välkända filmen Smoke
Signals. I ett uttalande från stammen skriver man:
Boyd, a prolific songwriter and entertainer, was well known throughout Indian Country. He travelled throughout the United States, was known for his love of HarleyDavidson Motorcycles, and won numerous awards for his music, including 7 Native
American Music Awards & Associations awards, including the Lifetime Achievement
Award in 2014. He has held the post of Tribal Chairman since 2014. Representing the
Inchelium District of the Colville Indian Reservation, Boyd previously held the position
of the Council's Law and Justice Committee Chairman.
Boyd was well-liked and respected by his peers and colleagues.
Vill ni höra hans musik så gå in på Spotify och lyssna till hans album ”Bridge Creek Road”.
Jim Boyd blev 60 år gammal.

Minne av Börje Hellberg
Lars Grähs skriver i ett mail till mig: Här ett av mina minnen av Börje. Från Indianklubbens medlemsresa till Sydvästern
2008, släntrande nerför Allen Street i Tombstone, som The Lonesome Cowboy på väg från OK Corral. Han ville ta det lugnt den
kvällen, så jag slog följe med honom. Så småningom hittade vi ett trevligt matställe för middag (homemade cooking-style). Vi
blev bjudna på hemgjord cheese cake till efterrätt. Det var ett av ett antal minnen jag har av Börje, men det enda jag dokumenterat i bild. Lars (Peji) Grähs
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Tre intressanta böcker om Nordvästkustens spännande indiankulturer
Tangible Visions: Northwest Coast Indian Shamanism and Its Art
Allen Wardwell; inbunden, 336 sidor, rikt illustrerad
Northwest Coast Indian art is famous for its spectacular totem poles, house posts, feast
dishes, boxes, and painted house fronts. Less well known but equally important is the
art made for use by shamans, particularly those of the Tlingit, Tsimshian, and Haida
tribes. This volume presents the first comprehensive illustrated study of the various
kinds of painted and carved objects that were carried and worn by shamans as they
went about their duties.
In order to form alliances with animal spirits, Northwest Coast shamans deprived
themselves of food, water, and sleep during long vigils in the wilderness. The spirits
that came to them in dreams and visions at such times could then be summoned to
assist in healing and divinatory séances. Much of the ceremonial paraphernalia represents the helping spirits in the shaman's service. Certain examples, which show complex juxtapositions of many animals and human figures, depict the dreams or trance
experiences of the shaman at the time he was forming his alliances.
This study places Northwest Coast shamanism in a world-wide context and demonstrates the ways its practices and beliefs are
similar to those found elsewhere. Throughout the book are archival photographs—portraits of shamans and their decaying
grave houses—as well as descriptions of their lives, exploits and performances. A discussion of the complex iconography,
which includes such creatures as land otters, devilfish, oystercatchers, mountain goats, and drowning men. The heart of the
book is a catalogue of the objects—masks, amulets, storage boxes, drinking cups, clothing, drums, rattles, figure sculptures,
soul catchers, staffs, crowns, and combs—employed by shamans. More than five hundred photographs, a large number published here for the first time, show the finest examples of Northwest Coast shamanistic art in museums and private collections
throughout the world. This ground-breaking study brings attention to a corpus of Northwest Coast art, that, until now, has not
received the attention it merits. It will be of importance to scholars and the general reader as well as those interested in the
history and practice of shamanism.

Potlatch: Native Ceremony and Myth on the Northwest Coast
Mary Giraudo Beck (Author), Marvin Oliver (Illustrator); inbunden,
128 sidor
Among the Northwest Coast Indians (Tlingit, Haida, and others), potlatches traditionally are lavish
community gatherings marking important events, such as funerals or marriages. In celebrations
that often last many days, sumptuous meals are served; legends about clans and ancestors are
sung and enacted with dances, masks, costumes, and drums; totem poles are often raised; and
gifts are presented to all guests. Through this custom, cultural ties are renewed and strengthened. Using details from historical potlatches, and skillfully weaving in legends about animals and
spirits revered by Natives--Raven, Grizzly Bear, Salmon, Frog--Mary Beck creates a compelling
account of the potlatch ceremony and its place in a community's celebration of life, death, and
continuity.

Native Peoples of the Northwest: A Traveler's Guide to Land, Art, and
Culture
Jan Halliday (Author), Gail Chehak (Author); häftad, 320 sidor
With the support and approval of the Affiliated Tribes of Northwest Indians, Halliday, a freelance writer, and Chehak, tourism director for the Affiliated Tribes and a member of the
Klamath nation, have compiled an excellent and comprehensive travel guide to the many
places of interest related to the Native American history, culture, and art of the Pacific
Northwest. Activities that can be pursued among Native Americans include visits to museums, art galleries, and historical sites; hiking; river rafting; and attending rodeos and powwows. Six chapters each cover a different geographical section of the Pacific Northwest,
southeastern Alaska, British Columbia, Washington, Oregon, northern California, Idaho, and
western Montana. The authors manage to convey in their descriptions the hospitality of the
Native Americans and the vitality of their cultures. This thorough and well-organized book
contains a wealth of useful information and should be an essential purchase for public libraries' travel collections, particularly in the Pacific Northwest. (Texten beskriver den första
utgåvan)
Since the first edition of Native People of the Northwest was published in 1996, awareness
of and interest in Native tourism has increased steadily. Now an expanded and updated
edition of this classic guide is available, with stunning colour photographs of work by contemporary Northwest Native artists. Native Peoples of the Northwest is still the only guide
that introduces readers to contemporary Northwest Native cultures with detailed information on performances, tours, events,
art galleries, and more.
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Det är inte underligt att det kostar mycket att göra film
Att spela in några sekunder film kan ta hur lång tid som helst. Här är ett exempel på det.
Det finns en scen i filmen om pälsjägaren Hugh Glass, ”The Revenant”, där en del av Andrew Henrys män i striden med Arikaraindianerna beslutar sig för att försöka undkomma genom att skjuta ut sin båt från land och driva iväg utför floden. Ombord
på båten finns en mulåsna. Historikern Jim Hardee ställde under en intervju med Clay Landry, vid Pälsjägarmuseet i Pinedale,
frågan om hur i helsike man lyckades få den där mulåsnan ombord. Clay, som var engagerad som "wilderness technical adviser", alltså den som såg till att allt i filmen var historiskt riktigt presenterat, svarade då med ett skratt:
"John Scott var huvudansvarig för hanteringen av hästar och mulåsnor. När man såg i manuset att det skulle finnas en
mulåsna ombord på båten under striden, så skickade John ut en förfrågan om att få låna in ett antal lugna och hanterbara mulåsnor. Totalt fick man in 44 stycken. Bland dessa började man att prova vilka som kunde ledas över en smal planka och upp på
båten. Av de 44 var det endast 4 som kunde användas. Eftersom man vid filminspelningar alltid måste ha minst två av varje
rollfigur, för att säkra att man kan fortsätta om något gick fel, så valde man de två av dessa fyra som var mest lika i färg och
utseende. Därefter gällde det att testa hur de två skulle reagera på skottlossning. Så efter att väl ha fått de två ombord så
smällde man av kanonen och sköt ett antal gevärsskott för att se hur de skulle reagera. Och man hade tur, för det gick bra och
därför kan vi nu se hur det finns en mulåsna ombord på båten, när den stöts ut i strömmen och hastigt försvinner nerför floden. Filmscener som kanske bara tar några sekunder att visa och som många biobesökare förmodligen inte ens noterar."

Månadens konstnär
Vi hade ett önskemål från Lars-Erik Karlsson om att den här gången presentera Karl Bodmer som månadens konstnär.
Och det ligger ju i linje med min tanke att vi skulle välja någon av de gamla mästarna. Men när jag kontrollerade bakåt så visade det sig att vi redan har berättat om honom. Så nu får han nog vänta ett tag till innan det kan bli hans tur igen. Men om vi
ändå skulle hålla fast vid att det ska vara någon av de gamla mästarna, så väljer jag i stället en målare som kanske inte är så
känd för de flesta. Karl Ferdinand ”Charles” Wimar.
Född den 20 februari 1828, i Siegenburg, Tyskland, kom han som 15-åring med sina föräldrar till Amerika. Familjen slog sig ner
i St. Louis, Missouri, som då var lite av ett centrum för tyska immigranter. Som 18-åring, 1846, började han studera måleri hos
Leon Pomarede . De två reste under den tiden uppför Mississippifloden, där den unge Wimar kom i kontakt med och fascinerades av Västern, som då var i en brytningstid, men där mycket av det gamla, ursprungliga, med indianer och de ofantliga buffelhjordarna fortfarande fanns kvar. 1852 reste han tillbaka till Tyskland för att studera måleri hos Emanuel Leutze vid Düsseldorf
Academy. Efter fyra år i Tyskland återkom han 1856 till St. Louis, där han målade ett dramatiskt motiv av en historisk händelse.
Daniel Boones dotters bortförande av indianer 1776. Det var det första verk som gjorde honom känd i USA. En målning som
idag finns på Amon Carter Museum of American Art, i Fort Worth, Texas. Därefter fortsatte han med att främst måla Västernmotiv med indianer och av de stora buffelhjordarna som fascinerade honom. Åren 1858 - 59 gjorde han långa resor uppför
Missourifloden, varifrån han hämtade mycket av sin inspiration. Det han blivit mest känd för är kanske ändå de fyra muralmålningar han gjorde i St. Louis Court House 1861. Målningar som berättar om betydelsefulla händelser i staden St. Louis historia.
Den unge konstnären dog sedan året därpå, den 28 november 1862, i St. Louis, bara 34 år gammal.

Hälsningar BERTIL THÖRN
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