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Varning ! (Eller snarare förvarning)
I onsdags var det höstdagjämningen! Det vill säga det dygn då dag och
natt var lika långa. Så från och med nu kan ni bara förvänta er mer och mer
mörker. Dagarna kommer att bli allt kortare. Tycka vad man vill om det. Men
fåglarna - många av dem gillar det inte i alla fall och
tar nu konsekvensen och
sticker ifrån oss igen. Stora
mängder tranor är redan
samlade vid Hornborgasjön
för att ge sig iväg. Själv är
jag på väg till Öland för att
se hur det ser ut vid Ottenby
Fågelstation. Jag antar att
det är högtrafik där just nu.
Men rovfågelsträcken har
inte kommit igång riktigt än.

Medlemsmöte i höst

Tidningsredaktionens adress:
c/o Bertil Thörn
Bendzgatan 25
256 57 Helsingborg
tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89
Privatkonto : 8214-9 944 446 818-6
E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com
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

Så har allting klarnat kring vårt höstmöte. Information har gått ut och ni
vet nu att vi planerar för ett möte som sträcker sig över två dagar. Det har vi
aldrig prövat förut, så vi får väl se hur det faller ut. Men vi har lyckats få till ett
program som ser mycket spännande ut. Vi har också för första gången planerat
de två dagarnas program så att de ska innehålla en hel del tid för allmän samvaro och för allmänna diskussioner mellan deltagarna. Allt för att det inte ska bli
så mycket enmansföreställningar med arrangerade föredrag. Så, ni som planerar att komma, bered er alltså på att själva ta en aktiv del i programmet. Passa
på tillfället att ta upp frågor som ni själva känner för. Var med och kommentera
det som framförs i de planerade föredragen. Vilka frågor som helst är OK. Ja, jag
vet… ”när blir nästa resa?”… Och visst kan ni fråga det också, även om ni redan
vet svaret. Eller…
Det ser dessutom mycket positivt ut inför nästa år. Vi tror oss kunna planera för
ett medlemsmöte förlagt till Bohusläns Museum i Uddevalla, om allt går som
det ska. Och vi kan till och med komma att bjuda in till ett höstmöte också. Den
här gången i Stockholm, på Etnografiska Museet! Om det går i lås så blir det ett
verkligt efterlängtat återbesök i en miljö som är som skapt för Indianklubben.
Så vi ser verkligen fram mot nästa år och hoppas att allt går i lås.
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Stor konstauktion

Ursäkta! Det här skulle ni naturligtvis ha fått redan för en månad sedan. Men jag har missat det. Ni som har gott om
pengar och är intresserade av Western Art skulle naturligtvis ha varit i Jackson Hole, i Wyoming den 18 och 19 september. Där
hade ni då kunnat vara med på en konstauktion som är en av de större i landet. Det handlar om :
En auktion över två dagar, som omfattar en stor mängd utrop av gräddan av konstnärer som ägnar sig åt den här genren. Sådana som Howard Terpning, Frank McCarthy, Don Crowley, Martin Grelle, John Fawsett, Tucker Smith. Men också sådana äldre
klassiker som Albert Bierstadt, Henry Farny, Erving Couse, Charles Russell och Frederic Remington. Det är dock huvudsakligen
nutida konstnärer. För att se årets hela auktionskatalog klicka här : http://jacksonholeartauction.com/art/list/2015/20/1?
et_mid=783280&rid=236648665#16 Nedan ser ni några exempel ur katalogen.
Eftersom det här redan är historia så kan det kanske ändå vara intressant att se hur det gick. Vad den tavla ni hade tänkt er
verkligen kostade. Och det kan ju kanske vara lika så bra att ni aldrig hann dit då… eller? OK, klicka på länken :
http://jacksonholeartauction.com/

Besök Buffalo Bill Historical Center från hemmet
Nu kan ni faktiskt göra det från kontorsstolen eller favoritfåtöljen där hemma. Museet håller på att digitalisera stora
delar av sina samlingar och undan för undan låter man oss ta del av det via Internet. Alldeles fantastiskt. Klicka på den här
adressen och börja att gotta er åt vad man erbjuder.
http://collections.centerofthewest.org/usergals?utm_source=E-newsletter+Sign-up&utm_campaign=b572d4072f-WW_08-132015&utm_medium=email&utm_term=0_a20f91448a-b572d4072f-130379109
Det är förvisso än så länge mycket ur deras konstgalleri. Men mer och mer av de fantastiska indianska samlingarna dyker upp.

Udda fotoutställning om Inuitfolk
Något att hålla ögonen på om ni
ändå har planer på att resa till Schweiz är
en ny utställning på NONAM (North
American Native Museum), i Zurich. Eller
kanske det till och med kan vara en anledning att åka dit. Nu handlar det här
visserligen om en lite udda del av vårt
intresseområde. Nämligen om Inuiterna
(Eskimåerna) på den nordligare delen av
Grönland. Det nordligaste av alla folk på
jordklotet.
Utställningen som heter Vanishing
Thule – A Culture on thin Ice öppnar
den 1 oktober pågår till och med 28 februari 2016, så det är goda tider. För
mera information se museets hemsida:
https://www.stadt-zuerich.ch/kultur/en/index/institutionen/native_american_and_inuit_cultures.html
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Den gamla begravningsplatsen Mars Hill Cemetery i sydvästra utkanterna av staden Knoxville, Tennessee, ligger på en
liten höjd just ovanför det som var platsen för Alexander Cavett’s nybygge. Här finns nu en minnessten över de vita offren för
det som kallats massakern vid ”Cavett’s Station” den 25 september 1793, (i dag för exakt 222 år sedan alltså) då ett antal vita
nybyggare föll offer för en nästan tusen man stark styrka av cherokee– och creekindianer. Offren ligger begravda här i en
massgrav och en minnessten restes här år 1921 till åminnelse av offren.
Vid tiden för attacken hade stora spänningar byggts upp mellan områdets vita nybyggare och cherokeeindianerna. En nyligen
genomförd landstöld hade retat upp cherokeerna till den grad att de nu hade slagit sig ihop med ett vilt band av chickamaugas
och creekindianer som var deras grannar. Den 24 september korsade därför en stor grupp krigare, under ledning av cherokeehövdingen John Watts, Tennessee River och marscherade mot staden Knoxville. Deras avsikt var att angripa James White Fort,
en samling förskansade bosättningar runt vilken nu staden höll på att växa ut. Vid den här tiden försvarades Whites Fort av
enbart något fyrtiotal man och hade naturligtvis, om det attackerats då av indianerna, blivit ett hårt slag mot hela samhället.
Den indianska hären lyckades under sin frammarsch undvika general John Sevier’s milisstyrka, men när de på morgonen hörde
skottlossning från Whites Fort, så trodde de att deras framryckning ändå hade avslöjats. De stannade då till vid Cavett’s Station, som var ett nybygge ungefär 1,3 mil sydväst om Knoxville. Här blev de indianska ledarna oense om vad de skulle göra.
Den våldsbejakande cherokeeledaren Doublehead ville genast döda alla nybyggarna, medan John Watts hävdade att de skulle
ge de vita en chans att kapitulera och att de bara skulle koncentrera sig på huvudorten Knoxville. Men till slut fick han ge efter
och gruppen omringade Cavett’s Station, där det bara var Alexander Cavett och hans familj, samt två ytterligare män som inte
var släkt med Cavetts som kunde försvara stället. Men trots att det bara var de tre männen som hade eldvapen hade de en god
försvarsposition och satte upp ett våldsamt motstånd. De lyckades också döda och oskadligöra flera indiankrigare innan John
Watts föreslog att de skulle avbryta striden och förhandla med de vita. En förhandling under vilken en av förhandlarna, krigsledaren Bob Benge, föreslog att de vita skulle få leva om de lade ner sina vapen och lät sig föras bort som fångar, för att sedan
utväxlas mot tillfångatagna cherokeer.
De vita hade egentligen inget val och gick därför med på förslaget. Men så fort de kom ut från byggnaden bröt den hetlevrade
hövdingen Doublehead överenskommelsen och samtliga vita mördades brutalt. John Watts blev förfärad över hans medlöpares avtalsbrott och en annan av cherokeeledarna, James Vann, försökte rädda en liten pojke, som han tog upp på sin häst. Men
även den pojken slets ifrån honom och dödades med ett våldsamt yxhugg i huvudet. Det var inte heller nog med dödandet,
utan alla offren skändades å det grövsta och avhuggna kroppsdelar spreds ut över hela gården, där de fick ligga när indianerna
till slut drog bort.
Det hela hade varit ett både skändligt och våldsamt hatbrott. Men samtidigt hade det satt djupa spår också inom indiangruppen, som nu blev osams om vad som skulle göras. Till slut var indianerna så splittrade att hela affären uppgavs och det tänkta
angreppet mot Knoxville avbröts. Något som med största sannolikhet räddade livet på samtliga inbyggare.
För att se en lite filmsnutt om den här platsen och händelsen, klicka här: https://www.youtube.com/watch?v=4unkZrTt0H8
(Väldigt skakigt visserligen. Men ni kan ju lyssna på berättelsen).

Konstnär fälld för falsk varudeklaration
Den 63 år gamla, vita konstnären Terry Lee Whetstone, från Odessa, Missouri, har erkänt sig skyldig till att falskeligen
ha uppgivit sig vara cherokeeindian, när han sålt sina konstverk. Han erkände att han ljugit om sitt ursprung sedan organisationen Indian Arts and Crafts Board stämt honom. När ledningen för Cherokee Nation meddelade, att han inte var upptagen i deras medlemsmatrikel, så gjorde polisen anonymt en beställning av ett tryckt alster från
Whetstones hemsida, där han samtidigt utgav sig för att vara ”Cherokee
artist”. Han har fram till nu sålt sina alster på marknader och Powwows
med stöd av ett förfalskat medlemskort från Cherokee Nation. Whetstone
fick som straff tre år i fängelse villkorligt, med restriktionerna att han inte
under den tiden fick sälja sin konst utan att tydligt tala om för köparen att
han inte är indian. Vidare måste han stänga ner sin hemsida och avstå
från att göra reklam för sin konst under villkorstiden. Han får inte heller
framföra sin flöjtmusik inför publik, om han inte uttryckligen talar om för
de som lyssnar, att han inte är medlem av någon indianstam.

Flera böcker som berör indiankvinnors roll
Arapaho Women's Quillwork:
Motion, Life, and Creativity
Av Jeffrey D. Anderson
Univ. of Oklahoma Press
216 sid
Adlibris: 434:- sek
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A Quillwork Companion: An
Illustrated Guide to Techniques
of Porcupine Quill Decoration
Av Jean Heinbuch

Wives and Husbands: Gender
and Age in Southern Arapaho
History
Av Loretta Fowler

Eagles View Publishers
92 sid
Amazon: $ 11.19

Univ. of Oklahoma Press
400 sid
Amazon: $35.96

Bear River Massacre
USU Archaeological Services har fått i uppdrag att påbörja sökningar efter den exakta platsen i Idaho, där en svinkall
januarimorgon 1863 en fruktansvärd massaker utspelade sig. Det var överste Patrick Connor, som hade fått i uppdrag att med
sitt frivilligregemente från Kalifornien ”straffa” shoshoneindianer som ansågs ha terroriserat vita nybyggare i området. Och
”straffa” dem gjorde han verkligen! Det hela utvecklade sig till en av de svåraste massakrer på indianer som någonsin förekommit i USA. Ett ögonvittne räknade till så många som 492 döda indianer - män, kvinnor och barn. Men många andra sifferuppgifter förekommer också. På det monument som nu sedan
1953 står på platsen är siffran angiven som 250 till 300.
Och andra siffror anger ännu färre. Ingen tycks alltså
veta med säkerhet. Faktum är att man inte ens veta precis var den tragiska händelsen utspelade sig.
Därför har nu myndigheterna i Idaho påbörjat en
undersökning som med hjälp av arkeologiska fynd ska
kunna ge oss en bättre bild av vad som hände och var
det hände. Indianerna är inte själva så där odelat glada
över detta. De menar att de i sin muntliga tradition vet
precis vad som hände och är nu tämligen skeptiska till att
man ska börja att gräva upp den här historiska platsen.
Alltnog alla tillstånd är nu klara och markundersökningar och grävningar ska påbörjas i oktober och man
räknar med att kunna börja att lämna ut några uppgifter
under november - december månad. Det man i första
hand skulle vilja hitta är platsen där indianernas läger
låg, samt senare finna spår även efter var militärens angrepp kom ifrån och för det tredje, vart indianerna flydde. För att kunna
göra det här måste man troligen först reda ut var floden Bear River strömmade fram i januari 1863. Man har nämligen sedan
dess ändrat om i naturen ganska ordentligt här på grund av olika jordbruksaktiviteter och man har till och med styrt om flodens lopp, liksom dess tillflöde, Battle Creek.
Vi lär väl så småningom få höra mera om det här.

Helgonförklaring stör indianer
Junipero Serras missionsstationer förstörde en hel ursprungsbefolknings kultur
Nu ska han helgonförklaras - Det är förståeligt att Kaliforniens indianer protesterar
Det är en varm dag utanför Mission Dolores, där en Ohlone-man, vars kristna namn var Francisco, hade bundits vid en
straffpåle. En vecka tidigare hade han rymt från missionsstationen hem till den indianby han kom ifrån. Men missionens soldater hade fört honom tillbaka till missionen fängslad i järnkedjor. En präst hade samlat missionens alla indianer för att de skulle
ta del av den bestraffning Francisco nu skulle få.
”Kom ihåg att det här är för ditt eget bästa, mitt barn,” sade han medan han lyfte läderpiskan. ”Djävulen kommer alltid att
locka dig att rymma. Men du måste kämpa emot frestelsen att lyda om du ska kunna få evigt liv.”
Så lät han piskan vina över den stackars fångne indianens nakna rygg. Efter tjugofem slag, sänkte han piskan, böjde sitt huvud
och bad en bön.
Det här är naturligtvis inte vad som berättas om livet vid missionsstationerna
för skolelever i fjärde klass. Men scener som denna förekom hela tiden vid
alla de tjugoen missionsstationer som Franciskanermunken Junipero Serra
hade byggt upp och nu var ansvarig för. Alla skolbarn får i stället veta att det
vid Serras missionsstationer i stället lärdes ut heligt evangelium, delades ut
kläder och mat, allt i syfte att omvända dessa hedningar till den sanna katolska läran. Det är inte många som känner till att det gjordes genom att använda
våld och bestraffningar som den ovan beskrivna, att man satte motsträviga
indianer i fängelse eller straffstock. Så Junipero Serras fromma hopp om att
omvända de hedniska indianerna till att bli som katolska spanjorer resulterade inte bara i fysiska bestraffningar av olika form och grad, utan till och med i
döden för tiotusental av dessa stackars indianer och i slutänden även utraderandet av deras egen kultur.
Så därför är det helt klart begripligt att dessa kaliforniska indianer, när det
blev känt att Påven Franciscus planerade att kanonisera Junipero Serra, på
nytt kände sig som att de blev piskade av en präst.
För att läsa mera om detta, se länken : http://www.modernluxury.com/sanfrancisco/story/junipero-serras-missions-destroyed-entire-native-culturesand-now-hes-going-be-s#sthash.IOAKsjHP.dpuf
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Svenskars förhållande till Delawareindianer—Se vad som händer i USA
Här kan ni se vilka organisationer det finns i USA som förvaltar vårt gamla arv i form av vår koloni i USA och de svenska
kolonisternas förhållande till ursprungsbefolkningen. Det vill säga Delawareindianerna Leni Lenape.
Flera av de här aktiviteterna skulle vara intressant att ta del av.
15th Annual New Sweden History Conference

Power and Politics in New Sweden, 1638-1655
Saturday, November 14, 2015
Lazaretto Ballroom, Essington, PA/USA
http://www.americanswedish.org/frames.htm
The conference will focus on the difficulties of governing a 17th-century North American colony using New Sweden’s four governors as examples.
Sponsors: The American Swedish Historical Museum, Philadelphia; the McNeil Center for Early American Studies, University of
Pennsylvania, Philadelphia; the Swedish Colonial Society, Philadelphia; Holy Trinity “Old Swedes” Foundation, Wilmington,
Delaware; the New Sweden Centre, Wilmington; the Kalmar Nyckel Foundation, Wilmington; the Delaware Swedish Colonial
Society, Wilmington; the University of Delaware, Newark, Delaware; and Trinity Episcopal (“Old Swedes”) Church, Swedesboro,
New Jersey.
Conference Program
Registration and introductions, 8:00 a.m.
Morning Session
Mark L. Thompson, University of Groningen, Keynote Presentation, “The Governors and the Governed: Negotiating Authority in
Seventeenth-Century America”
Tytti Halonen, Independent Scholar, Helsinki, “Peter Holländer Ridder”
Kim-Eric Williams, Swedish Colonial Society, “Johan Printz: Tyrant or Tactician?”
Afternoon Session
Hans Norman, Uppsala University, emeritus, “The Life of Governor Johan Risingh: Success, Misfortunes, and Rehabilitation”
Jean R. Soderlund, Lehigh University, emerita, “Swedes and Finns in Lenape Country, 1638-1664”
Magdalena Naum, Lund University, moderator and commentator
Cost: $45 per person ($35 for teachers and students); $40 and $30 for those who register by October 16. Registration deadline: October 30.
Information: Lauren Burnham at the American Swedish Historical Museum, lburnham@americanswedish.org, 215.389.1776,
or register at www.americanswedish.org.
***

Lenape Fall Gathering: Lenape Tahakokën Maehëlan
American Swedish Historical Museum, Philadelphia, PA/USA
November 7, 2015, 11am-3pm
http://www.americanswedish.org/frames.htm
The American Swedish Historical Museum and the Auxiliary invite you to join us for a fun and educational day to celebrate the
relationship between the Lenape and New Sweden settlers. Come and enjoy cultural workshops including: Tribal history by
Mark Gould, Nanticoke Lenape Chairman; language, dance and music with Uri Ridgeway; cultural craft demonstrations with
Bob Baker, Harry Everham, Mary and Steve Carty, Dawn Gould and Walter Anderson. There will also be activities for children
and a Lenape language scavenger hunt!
Admission $10 non-members, $7 members, $4 seniors and children.
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Månadens konstnär
Jag fick lite ont om tid med färdigställandet av det här informationsbrevet. Så för att hinna bli klar fuskar jag här genom
att låta månadens konstnär Frank McCarthy få hela den här sidan för sig själv. För övrigt så var det Leif Hansson i Laholm so m
var den skyldige till önskemålet om mästaren McCarthy. Det var väl inget dåligt önskemål… eller?
Dessutom har Leif tagit sig friheten att till nästa månad önska den verklige mästaren, Howard Terpning. Och så får det bli, då
ingen annan har hört av sig och önskat något annat.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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