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Förkortad utgåva
I dag, när vi för tjugonde gången i år skickar ut vårt lilla informationsblad,
så blir det ett utskick som är något mindre (kortare) än vanligt. Det beror på att
tiden inte riktigt ville räcka till de senaste veckorna. Den mesta delen av tiden
har ägnats åt förberedelserna för vårt kommande medlemsmöte här i Helsingborg. Ett antal föredrag skulle skrivas ihop, bildprogram skapas och däremellan
har det gått åt en del tid till att planera upp den administrativa delen av ett sådant här arrangemang. Men det mesta börjar vara på banan nu och det känns
som att det här kommer att kunna bli det bästa medlemsmöte vi hittills har
lyckats få ihop. Hoppas nu bara att alla som har anmält sig verkligen kan komma
och att vi ska få ett trevligt och givande veckoslut den 17—18 oktober här i Sundets Pärla, där vi naturligtvis hoppas att vädergudarna också ska vara på sitt
allra soligaste humör.
För övrigt verkar inte just dessa vädergudar veta riktigt vad de ska syssla
med. Det borde vara höst här nere nu. Men sommaren vägrar ge med sig. Och
inte mig emot. Det får gärna fortsätta även över nästa helg. Det här varma vädret har också gjort att djur– och fågelvärdens inprogrammerade rutiner tycks ha
rubbats något. Nyligen gjorde vi ett besök i Kalmar och på Öland. En mycket
givande utflykt med Skördefest på Öland och mängder av människor överallt.
Men nere vid Ottenby fågelstation var allt lugnt. Inga stora fågelstreck i luften
och bara en mängd gäss på gräsvallarna närmast Kalmar Sund och ålakråkor
(förlåt storskarvar) på vingarna ute över vattnet. Inte heller har vi denna höst
sett varken några tranflockar dra söderut, eller upplevt några dagar med stora
koncentrationer av rovfåglar cirkulerande allt längre söderut för varje varv. Antingen har de tagit andra vägar i år, eller så är det väl det kvardröjande sommarvädret som stör deras invanda mönster. Det verkar trots allt som att Rödstjärtarna nu till slut ändå har valt att lämna över trädgården till rödhakar och
koltrastar, som normalt brukar stanna hos oss över hela vintern, tillsammans
med talgoxar, blåmesar och grönfinkar, samt en och annan stenknäck.

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

Medlemsmöte i höst
Tiden för vårt medlemsmöte i Helsingborg närmar sig alltså med stora
steg. Allt är planerat för en två dagars gemytlig samvaro med ett stort antal
likasinnade. Gensvaret från medlemmarna har varit gott. Trots långa resvägar
för många och dyra övernattningar har så många som 25 medlemmar anmält
sig för lördagens program och hela 28 till söndagen. Mycket glädjande! Vi menar också att vi den här gången har fått till ett mycket intressant program med
teman som ”Indiansk andlighet” och en heldag om den legendariske oglalakrigaren och folkledaren Crazy Horse. Men det blir också tid för allmän samvaro.
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Konstglasutställning på Österlen
Glöm inte heller bort att den stora konstglasutställningen i Brösarp, på
Österlen här i Skåne, nu har börjat, med deltagande av bland andra vår gamle
bekant Preston Singletary från Seattle. En utställning som pågår till och med 1
november.

Mästarna bakom Glaset - en glasmässa
C/O Österlens Glashytta och hantverkare AB
Norra Björstorp 121
273 55 Brösarp
VI HAR ÖPPET
fre- sön kl 12-18 den 3/10-1/11
Mera auktioner i USA
Jag brukar ibland tipsa er om kvalitetsauktioner i USA. Auktioner där det säljs betydande samlingar av autentiskt indianskt material. En sådan genomfördes i San Francisco i september i år där delar av samlaren Mario Luraschi omfattande samling gick under klubban. För er som är intresserade av att se vad det var ni gick miste om, då ni inte var där, så kan ni klicka på
länken nedan och öppna e-handelskatalogen, där ni kan se många av de utbjudna numren.
http://www.bonhams.com/auctions/23165/?category=results#/aa0=1&w0=results&m0=0
Gå sedan ner under bildfältet till det blåfärgade textfältet och klicka på texten View e-catalogue
Här kan ni nu gotta er åt fantastiska saker. Tänk att det kan finnas så här mycket vackert i privat ägo. Dessutom hopsamlat av
en fransman, som visserligen har vistats i USA under långa tider. Men ändå...

Nygammal medlem
Av hemsidan kan ni se att vårt medlemsantal nu har ökat ytterligare. Vi är nu 163 medlemmar, sedan en nygammal
medlem, Monica Myrehag Lindén i Uddevalla har hittat tillbaka till oss efter några års frånvaro. Vi hälsar Monica välkommen
tillbaka och tycker att det är speciellt trevligt när tidigare medlemmar på nytt får gnistan tillbaka och återansluter igen. Vi hoppas att Monica, som är en del av en växande skara medlemmar i Uddevalla, ska tycka att det här är intressant. Tanken var att
hon även skulle ha kommit med på vårt kommande medlemsmöte, men var till slut tvungen att backa ur. Hoppas på bättre
förutsättningar nästa gång, då det faktiskt verkar som att det skulle kunna bli i just Uddevalla, där Sterner och Inger Andersson
tillsammans med Ingvar Bergman har lovat försöka ordna något för oss till våren 2016. Eventuellt skulle vi då kunna göra något
tillsammans med Bohusläns Museum, vilket skulle innebära tillgång till en god lokal. I just Uddevalla med omnejd har vi numera faktiskt en växande skara medlemmar. Så vem vet… kanske har vi till och med en liten lokalavdelning där så småningom.
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Hantverkskonstnärer
Man behöver ju inte bara vara en samlare av fantastiska indianska föremål, som fransmannen Mario Luraschi. Man kan
ju faktiskt själv tillverka kopior för egen del… om man nu har den gåvan. Faktum är att vi även i det här landet har ett flertal
personer som har den här konstnärliga förmågan. En av dem har vi berättat om tidigare. Men då mera för de fantastiska modeller han gör av personer, föremål och hela scener ur Westerns historia. Jag talar alltså om Lennart Alvhult i Luleå. Vi har tidigare sett bilder på det fantastiska dioramat med ett komplett diligensekipage som han har skapat i modell. Men nu visar det
sig att Lennart också sysslar med produktion av indianskinspirerade föremål. Så här skriver han i ett mail till mig, som också
innehåller nedanstående bilder på de saker han har tillverkat eller samlat på sig.
Vid sidan av figurer så tillverkar jag ett och annat i skinn och läder. Har sytt mig några hölster i egeninfärgat
oxläder, samt en rifle case. Och så lite Indian prylar. Bågfodralet är nyligen färdigt och på arbetsbordet står ett
par mockasiner, skall bli ett par med högt skaft.

Något att göra i november
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
Leif Hansson i Laholm, som var den som stod för valet av förra månadens konstnär, James Bama. Även det förra utskicket skulle då naturligtvis också ha innehållit ytterligare bilder skapade av denne eminente konstnär. Men av någon outgrundlig
anledning så blev det plötsligt en serie målningar av den likaledes skicklige Frank McCarthy. Jag får be om ursäkt för den lilla
hopblandningen. Gammal man gör så gott han kan, men ändå blev det alltså McCarthy, i stället för Bama. Vi får väl kompensera för det i framtiden någon gång - om den gamle nu kan komma ihåg det…
Leif hade också önskat sig att vi skulle gå vidare med den verklige mästaren - Howard Terpning. Och det ska vi naturligtvis göra,
men vi ska faktiskt ändå sticka emellan med en väldigt speciell representant för den här genren. Och det är en svensk! Nämligen Carl Oscar Borg (1879 - 1947). Det är Lasse Larsson i Staffanstorp som påminner om den här målaren. Så här skriver Lasse:
En annan konstnär, som vi inte bör glömma bort, är den svenske indianmålaren Carl Oscar Borg. Du har kanske
redan presenterat honom. Minnet är ju tyvärr numera ganska kort. Jag tycker, att många av hans bilder från sydvästern är riktigt bra, inte minst hans etsningar.
Och så här beskrivs Carl Oskar Borg i Doris Ostrander Dawdy’s biografiska uppslagsverk Artists of the American West:
Carl Oscar Borg, född 3 mars 1879 i Grinstads socken (nära Mellerud i Dalsland), Älvsborgs län, död 8 maj 1947 i Santa Barbara
Kalifornien. Borg var en svensk målare som dök upp i Western tämligen sent, men som ändå fann miljön lika intressant som
tidigare målare hade gjort. Navajo och hopiindianer, cowboys, landskap och historiska landmärken var sådana objekt som han
dokumenterade i sina målningar, ända från sekelskiftet till sin död. Under denna tid målade han även i Europa, Mexico och Syd
-Amerika. Hans målningar och etsningar finns nu på många museer i USA, såväl som i andra länder och han är speciellt välkänd
i Sverige och västra USA. 1936 gav han ut en bok med torrnålsetsningar och poesitexter betitlad The Great Southwest Etchings
med motiv huvudsakligen från de navajo – och hopiindianska kulturerna.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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