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Ännu en förkortad utgåva
Så var det gjort. Vår medlemsträff i Helsingborg den gångna helgen var
mycket välbesökt och blev mycket lyckad (om jag nu får säga det själv). Totalt
25 personer deltog under två dagar och vi hade ett program där vi försökte att
även ge tid för allmän samvaro, vilket med tanke på den diskussionsvolym som
kom igång, tydligen var mycket uppskattad. Vi gjorde också ett mycket lyckat
besök vid Råå Museum För Fiske Och Sjöfart, där vi fick intressant guidning av
Hans-Olof Ohlsson, som också är medlem av museets styrelse. Det var ett timslångt besök, som gärna hade kunnat vara ytterligare någon halvtimme, eller så.
Här finns så mycket intressant att se på, även om det inte syntes en enda indian
någonstans. Men kanske det bara var skönt att slippa höra om dessa indianer
en stund. För resten av programmet var packat av intressanta föredrag. Först en
reseberättelse från den bortre Western. Så en intressant insyn i ämnet indiansk
andlighet. Ett ämne som senare på kvällen under den trevliga middagen kompletterades med ytterligare ett oannonserat föredrag. Den här gången om vad
en indiansk medicinman är för något.
Andra dagens program var helt och hållet vikt åt en serie föredrag om den välkände, men på samma gång ändå okände, Crazy Horse. En serie föredrag som
förhoppningsvis gav en mera ingående bild av denne legendariske figur.
Som helhet kan vi nu trötta, men nöjda konstatera att årets träff blev mycket
lyckad. Och vi är mycket glada och nöjda med att så många ändå kostade på sig
såväl tid som pengar för att färdas ända ner till Skåne för dryga rese– och logikostnader. Ett varmt tack alltså till alla som ställde upp och gjorde den här träffen till en lyckad stund med glada återseenden och även kontakter med relativt
nya vänner.
På grund av mycket arbete med organisationen av denna träff och en del efterarbete så blir även det här utskicket något kortare än vanligt. Ursäkta !

Nästa medlemsträff

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

Redan nu finns det en planering igång för att anordna ett nytt medlemsmöte till våren nästa år. Inger och Sterner Andersson tillsammans med Ingvar
Bergman har lovat att försöka ordna en träff i Uddevalla för oss, Ingenting är
klart ännu. Men tanken är att vi då ska hålla till på Bohusläns Museum och den
preliminära tidpunkten blir under Kristi Himmelfärdshelgen. Förslagsvis lördagen den 7 maj, 2016. Det borde kunna innebära att vi strålar samman redan
under fredagseftermiddagen och kanske då kan anordna en gemensam middag
på kvällen, för att sedan hålla ett heldagsmöte under lördagen. Men inga detaljer är ännu klara och mera besked kommer senare.
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Konstutställning på Gilcrease Museum i Tulsa, Oklahoma
John Mix Stanley, Scouts in the Tetons
ca. 1855, detail, oil on canvas,

Gilcrease Museum i Tulsa, Oklahoma har mellan den 4 oktober 2015 till den 3 januari, 2016 en stor utställning med målningar av den välkände John Mix Stanley (1814 - 1872). Nu, mera än 150 år sedan den katastrofala branden på Smithsonian
Galleri 1865, då merparten av hans dåtida verk förstördes, har det äntligen satts samman en omfattande utställning av
”överlevande” och senare verk från Stanleys enorma produktion. Utställningen omfattar inte mindre än 60 verk, såväl många
av hans välkända indianska porträtt som situationsbilder som den ovan.
På sin tid betraktades Stanley som den främste indianmålaren. Hans ambition
var att ge indianerna ett ansikte samtidigt som det skulle vara skön konst, till
skillnad från George Catlin och Karl Bodmer, som mera var intresserade av att
rent vetenskapligt dokumentera en tid och en kultur. En dåtida modell av dagens dokumentärfoto, skulle man kunna säga.
Under en period av 15 år for han runt stora delar av den dåtida Western
- alltifrån att färdas över Santa Fe Trail till att följa med general Stephen Keary’s
armé på deras marsch västerut mot Kalifornien, till att vandra med Isaac Steven’s Pacific Railroad’s utsättargrupper genom staterna Oregon och Washington. Han till och med seglade så långt västerut som till Hawaii, där han då porträtterade öarnas dåvarande kung och drottning.
Utställningen är en vandringsutställning arrangerad av Buffalo Bill Center of the
West, Cody, Wyoming och ska efter den 3 januari 2016 flyttas till Tacoma Art
Museum, i staten Washington, där den sedan ska visas till den 30 maj.
Via den här Internetlänken kan ni se en del av de verk som ingår i utställningen:
http://gilcrease.utulsa.edu/Explore/Exhibits/Current-Exhibits/Stanley?
utm_source=Gilcrease+Museum&utm_campaign=744bbd30caGilcrease_this_Week_Oct_7th_round_2_10_7_2015&utm_medium=email&utm_term=0_21b2c6e81c-744bbd30ca283226433

Mera auktioner i USA
Heritage Auctions har den 6 november en auktion i Dallas som har rubriken ”American Indian Art
Auction - Pre-Columbian & Tribal Art”. Här kommer det att auktioneras ut en stor mängd indianska antikviteter och hantverk, tillsammans med även icke-indianska föremål. Om ni inte planerar att åka till Dallas för
att på plats ropa in rubbet, så kan ni faktiskt redan nu lägga era bud via Internet. Ni kan gå in på den här
adressen där ni sedan kan bläddra er igenom de olika paketen och naturligt även placera era bud. Men det
går ju bra att enbart sitta där och dregla över alla otroliga saker som kommer att auktioneras ut.
Klicka på den här adressen:
http://view.ems.ha.com/?
febf13787d66057b&m=fe9113707567007a7c&ls=fe26167074650d7a731d76&l=ff64177471&s=fe6611727365067f7117&jb=ff
5e17767d&ju=fe601577776602747510&ctrack=3017378&type=task-view-online--art--open-5222--tem101515&r=0

2

Från den akademiska världen
Vad händer i den akademiska världen? Även om vi ”vanliga dödliga” kanske inte är inbjudna, så kan det väl ändå vara
intressant att veta lite om vad som händer i den änden. Och att det inte bara är i USA som sådant händer. Se här… även i ett
litet land som heter Sverige… och i en liten stad som heter Göteborg... kommer det att ske saker. Så även om vi, som sagt var,
inte direkt känner oss inbjudna, så kan ni ju se vad det är vi då går miste om. Vi får väl i stället nöja oss med att delta i Indianklubbens symposier, vilka minsann kan vara nog så intressanta. Eller…?

Ninth Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies (SAAS)
Gothenburg/Sweden
Sept. 30 - Oct. 1, 2016
http://www.saasinfo.se/
Call for Panels
The Swedish Association for American Studies (SAAS) will hold its 9th conference in Gothenburg on September 30 – October 1,
2016. For this occasion, we invite all scholars working in the interdisciplinary field of American Studies to submit proposals for
panels. We welcome submissions from junior and senior scholars on any topic related to the study of the United States and
North America from both a historical and contemporary perspective. Areas of interest include but are not limited to:
Anthropology
Art
Cultural Studies
Film and Media Studies
Gender Studies
Literature
Musicology
Popular Culture
Political Science
Religion
US or North American History
Visual Culture
SAAS is an academic network that encourages scholarship in the multidisciplinary field of American Studies. SAAS seeks to develop a critical understanding of the role, position and meaning of the United States and North America. In Sweden, research
about the US/America is conducted in many different disciplines; the biennial SAAS conference thus functions as an important
forum for interdisciplinary exchange and provides American Studies scholars with an opportunity to meet and network.
In order to submit a panel proposal, please provide us with a title for the panel, the name, email address and brief bio of the
panel convener, a description of the topic (200-500 words). If the convener already has one or more panelists, please also provide the names, email and bio of individual presenters as well as a title and abstract for each presentation.
Submissions should be sent to the conference convener Chloé Avril (chloe.avril@eng.gu.se)
Deadline: December 14, 2015.
For more information about the conference, please contact Chloé Avril or check our website: www.saasinfo.se

Informationsutskick nummer 20 saknat på hemsidan
Jag har noterat att jag har missat att lägga upp det förra informationsutskicket (nr 20) på vår hemsida under fliken
”Aktiviteter/Nyheter”. Det var slarvigt! Men jag får väl skylla på stressen inför vår medlemsträff och all tid som gick åt för att
skriva föredrag. Jag lägger därför upp det nu och låter det ligga några dagar, innan jag byter ut det till detta senaste (nr 21).

Några boktips
Slim Buttes, 1876: An Episode
of the Great Sioux War
av Jerome A. Greene
Paperback: 212 pages
Publisher: University of Oklahoma Press;
Reprint edition (February 20, 2012)
Amazon $14.95
Adlibris 192.00 SEK
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Battles and Skirmishes of the
Great Sioux War, 1876-1877:
The Military View
av Jerome A. Greene
Paperback: 256 pages
Publisher: University of Oklahoma
Press; New edition (April 15,1996)
Amazon $19.95

Månadens konstnär
Ytterligare några exempel på vad månadens konstnär, Carl Oscar Borg, har producerat kommer här. Vi har fått en utfästelse från Mats Edholm att han ska skriva en liten text om Borg i vår tidning. Det ser vi fram emot. Mats skriver i ett mail till mig
så här:
Han skrev ju ortroligt vackra dikter om indiankulturer, om vissa personer, hövdingar och liknande.
Han levde i långa perioder med navahoindianerna och blev en mycket god vän med den store hövdingen Harry Su-pe La och
dennes hustru. Borg blev faktiskt som en son för dem!
Som ett tecken på deras djupa vänskap och kärlek fick C .O. Borg Harry Su-pe La´s vackra silverarmband som han fått av sin far
som fått det av sin far som fått de... osv osv.
En oerhörd ära!
Borg fick också vara med och bevittna heliga ceremonier och danser som ingen annan vit man hade fått se.
Så nu ska det bli spännande att se vad Mats kommer att berätta för oss om vår svenske indianmålare.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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