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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

Hösten är här
Nu måste vi väl ändå säga att hösten är här, trots temperaturer som konstant ligger över eller omkring tio grader. Men i skogen är det härligt med alla
fina färger, och det trots att det fortfarande finns mycket grönt kvar. Och gräsmattan fortsätter att växa så det krävs klippning fortfarande varje vecka. Å ryggvärken sitter i. Och nu hotas det ju med att det kanske inte kommer att bli någon vinter alls här nere på lite sikt. Trist… även om det naturligtvis blir skönt att
slippa snöskottningen. Men mörkret blir ju mera kompakt när det inte finns
någon snö som lyser upp.
Så i stället får vi se fram emot våren. Och vår betyder förhoppningsvis en
ny medlemsträff. Den här gången i Uddevalla. Planering pågår. Även om vi senast hade ett mycket lyckat möte här i Helsingborg, så är jag säker på att vi
kommer att ha ett minst lika bra i Uddevalla. Har vi sedan ork (och lite tur med
tidsplaneringen) så kanske det nu även kan bli en träff senare nästa höst i Stockholm. Det skulle vara trevligt att återknyta bekantskapen med Etnografiska Museet och med alla våra medlemmar där uppe i huvudstaden med omnejd. Viss
planering pågår även där. Mera om allt det här längre fram.

Westernstad i modell
Vår medlem Lennart Alvhult i Luleå har även tidigare visat oss sina färdigheter i modellbygge. I ett nytt mail skriver Lennart så här:
Har börjat på ett nytt modellbygge. Skall bli "en liten håla i vilda västern"
ca 8 byggnader, figurer, hästar, vagnar m.m. Stora byggnaden Hotell med saloon i bottenvåningen, Wells
Fargo kontor, och
tidningsredaktion
i det rödbruna
rucklet. Husen
bygger jag av balsaträ och målar
med oljefärg. Det
är inspiration från
bilder, och egen
fantasi som bestämmer utseendet.
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Förnyelse av medlemskap
Just nu sitter jag med slutklämmen på vår medlemstidskrifts vinternummer. Året är alltså på väg att ta slut. Det är i år
rätt så många medlemmar vars medlemskap går ut vid årsslutet. Självklart hoppas vi på att de allra flesta väljer att förnya sitt
medlemskap. Och även om jag kommer att tillsammans med tidningen skicka ut påminnelser till alla som är berörda av det
här, så går det naturligtvis bra att redan nu betala in sin avgift. För er som inte kommer ihåg om ert medlemskap tar slut eller
ej, så kan ni vänta till ni får tidningen, för där står det på adressetiketten hur länge ert medlemskap gäller.
Om ni ändå vill betala direkt så kom ihåg att vi numera har ett bankkonto. Postgiro gäller inte längre och ni får alltså inget inbetalningskort. Bankkontonumret är 8214-9 944 446 818-6 och ni måste vara noga med att skriva vem ni är som skickar
pengarna. Tyvärr finns det inte så mycket skrivutrymme, så det viktigaste är att ert namn finns med. Swish går bra. Mobilnummer 070 532 96 89.
Ni kan välja att betala för 1 år (2016) som kostar 170:- sek. Eller ni kan betala för 2 år (2016-2017) som kostar 320:- sek.

Indiansk film på Stockholm Filmfestival
Från vår filmexpert Morten Krogh i Oslo kom följande information. Som ni ser planerar Morten alltså att ta sig till Stockholm själv för att ta del av filmfestivalens utbud. Och nu undrar han även om inte några andra medlemmar skulle kunna tänka
sig att dyka upp. Ni som tycker det skulle vara kul att göra Morten sällskap kan väl kontakta honom och bestämma hur, var och
när ni kan träffas. Hans mailadress är: sunnation@hotmail.com.
Morten skriver så här:
Filmen "Mekko" av Sterlin Harjo (Seminole and Creek) skal bli vist på Stockholm
Film International Film Festival! Jeg tar derfor en tur til Stockholm for akkurat den premieren av filmen, da jeg kjenner noen av de indianske skuespillerne, bla. Zahn McClarnon
(Hunkpapa Lakota), som man ser på bildet. Håper at det er noen som kan møte opp på
visningen.
Hilsen Morten Krogh
http://www.stockholmfilmfestival.se/en/festival/2015/film/mekko

Mekko is a spiritual Native American who has just been released after a long prison sentence. When his family turn their backs on him, he enters a community of solidarity on the
streets of Tulsa. He’s searching for a higher goal, but an inner darkness threatens below
the surface. »Mekko« is a stylish and low-key portrayal with a soundtrack that creates a
psychedelic atmosphere.
15 Nov 21.00 107 min - Zita 1, Face2Face 80 kr/150 kr BUY TICKET
17 Nov 19.30 87 min - Klarabiografen
20 Nov 14.00 87 min - Skandia
21 Nov 11.30 87 min - Klarabiografen
22 Nov 15.30 87 min - Victoria 4

Ännu en filmfestival med indianskt tema

INDIANER INUIT: THE NORTH AMERICA FILM FESTIVAL
Stuttgart/Germany
January 21 - 24, 2016
www.nordamerika-filmfestival.com/about-the-north-american-native-film-festival.html
INDIANER INUIT: THE NORTH AMERICA FILM FESTIVAL takes place in Stuttgart/Germany. Thanks to the cooperation of the
Volkshochschule Stuttgart (Adult Education Center), Linden Museum Stuttgart (State Museum Of Ethnology), the James Byrnes
Institute, the University of Bremen and the University of Konstanz.
PATRONS: American Indian Film Institute & Festival San Francisco (AIFI/AIFF), Dreamspeakers International Indigenous Film
Festival Edmonton, Canada, UNICEF Stuttgart.
Idea of the Film Festival (PDF): www.nordamerika-filmfestival.com/wp-content/uploads/2013/05/IIFF_Idea_2013_engl.pdf
Organisation of the Film Festivals
Supported by the German UNICEF Stuttgart, the American Indian Film Institute and Festival in San Francisco and the
Dreamspeakers International Indigenous Film Festival Edmonton, Canada, Annual INDIANER INUIT: The North American Native
Film Festival takes place in Stuttgart, Germany. It is the first and only festival of its kind in Europe.
För mera information se den här Internetadressen :
http://www.nordamerika-filmfestival.com/film-festival-2016.html
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Föredrag på DVD-skiva
Alla ni som deltog i vår medlemsträff i Helsingborg i förra månaden fick höra sex olika föredrag om den indianske folkhjälten Crazy Horse. Det olika föredragen hade följande rubriker:


Crazy Horse - folkhjälte eller legend



Crazy Horse som krigare



Kapitulation - Krigsfångenskap - Död



Crazy Horse släkt – finns det några ättlingar



Crazy Horse avbildning – finns det några foton



Lästips - Böcker - Artiklar - Filmer

Nu har jag satt samman en DVD-skiva där samtliga dessa föredrag kan läsas och dess bilder kan ses.
Det har gjorts som en E-bok där man ser två sidor i
taget. En vänster– och en högersida. På vänstersidan
finns föredragstexten och på högersidan finns den bild
som texten handlar om. DVD-skivan kan läsas i en dator, eller på en TV-skärm, om du kan koppla din dator
till en sådan. Formatet är gjort som en exe-fil, varför
det borde fungera på såväl PC som Mac-datorer.
Bildspelet omfattar 236 sidor, varav ungefär hälften är
textsidor och hälften bildsidor. Bilderna klickas fram i
en takt som läsaren bestämmer. Det är alltså ingen
film som rullar automatiskt och det finns inget ljud inspelat.
Det går nu att beställa den här skivan till självkostnadspris. Priset för material, pack och porto, samt en mindre omkostnad för
datormaterial är 50:- sek. I vanlig ordning finns sedan naturligtvis möjligheten att runda av den här summan något som en liten
donation till vår verksamhet, om ni tycker att det kan vara värt det. Betalning till bankkonto 8214-9 944 446 818-6.

Skriv ditt namn och ”DVD C.H.” . Mycket mera får inte rum i skrivfältet. Det är viktigt att jag kan läsa namnet, då det inte
går att se vem avsändaren är på något annat sätt. Swish går bra att använda. Mitt mobilnummer 070 532 96 89.

Litet amerikanskt museum väl värt att uppmärksamma
Det finns andra historiska organisationer som likt oss håller sig med ett elektroniskt informationsblad och de har haft
precis samma problem och samma idéer som oss hur sådant bör se ut. För att ni ska se hur de gör så bifogar jag här deras senaste informationsutskick som en Pdf-fil. Samtidigt vill jag slå ett slag för att Ninepipes Museum i Montana, som det handlar
om, är en mycket fin och välskött inrättning som har varit i ekonomiska trångmål, men som har klarat sig ur knipan och nu verkar vara på rätt väg igen. De är värda allt stöd. Jag tror säkert att de av er som var med oss där under vår resa till Nordvästkusten 2010 håller med oss. Här deras senaste informationsutskick samt en Pdf-fil. Klicka här
Greetings. Attached please find the Fall 2015 issue of the newsletter for your reading enjoyment. We hope you enjoy receiving
the newsletter electronically so you can enjoy it in full color. Please let us know if this is not a convenient method for you and
we will send you a black and white hard copy.
Also, November is MEMBERSHIP month! Increasing our membership numbers is important in ensuring the museum remains
vital and successful in the years ahead. If you would like to sponsor a friend, or buy a membership as a Christmas gift for a family member, just give us a call at 406-644-3435 or send the information to the museum at 69316 Hwy. 93, Charlo, MT 59824.
Best regards,
Kathy Senkler
Ninepipes Museum of Early Montana
406-644-3435

Falsk varudeklaration
Så har det hänt igen! Tre personer från New Mexico har ställts inför rätta för att ha importerat örhängen i traditionell
indiansk stil, men tillverkade i Filipinerna, och för att sedan ha sålt dem i USA som genuint indianskt hantverk. Det är ett brott
mot lagen som heter Indian Arts and Crafts Act [IACA] som är till för att skydda indianska hantverkares ensamrätt till sådana
produkter. Om de tre personerna fälls i domstolen kan de få upp till fem års fängelse och 250 000 dollar i böter!
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Positiva nyheter
Gila River, en biflod till Colorado River har länge varit hemland för två indianstammar - Pima och Maricopa. Under senare delen av 1800-talet hade man byggt upp en stark och framgångsrik jordbrukskultur baserad på bevattningsteknik. Områdets icke-indianska befolkning, som vid den här tiden bestod av nybyggare, militärer, gruvarbetare och till och med den mexikanska militärposten i Tucson, var alla beroende av Gila River-indianernas produktion av mat och fiberprodukter. Under en
trettioårsperiod var dessa indianstammar ekonomisk minst lika starka som deras icke-indianska grannar.
Allt detta förändrades dock drastiskt för indianerna. Invandrande vita, som bosatte sig uppströms, började leda av vatten från
de flöden som försörjde indianernas odlingar. Sedan kom en längre tidsperiod med svår torka som i sin tur också minskade
indianernas skördeutfall. Brunnsvatten blev allt saltare och var till slut oanvändbart som dricksvatten, men även till bevattning.
Så efter år av goda försörjningsmöjligheter och samarbete föll dessa stammar i djup fattigdom.
När de vitas myndigheter under 1900-talet ingrep för att hjälpa indianerna, skedde det genom tilldelning av mat som var främmande för dessa människor. Mat som aldrig hade ingått i deras diet. Socker, mjöl och fett kom att bli stapelvaror i deras nya
mathållning. Förlusten av sitt eget bevattningsjordbruk tvingade dem nu att i stället förlita sig på hjälp från sina grannar. Men
dessa nya matkomponenter ledde snart till en förskräckande ökning av diabetessjukdom inom stammarna. Maträtter som
Frybread, vilket av många uppfattas som en typisk indiansk rätt, var i själva verket något nytt, som hade introducerats av den
amerikanska armén och är ett exempel på hur felaktig kost, som när den blir dominerande, påverkar kroppens egen insulinproduktion på ett negativt sätt. Om stammarna hade fortsatt att accepterade den här situationen, skulle deras framtid verkligen
ha sett dyster ut. Men de slog tillbaka.
Under 1980-talet fastställde USAs Högsta Domstol så ett framförhandlat samarbetsavtal mellan stammarna och myndigheterna. Något som kom att kallas "The Pima-Maricopa Irrigation Project" resulterade i att nästan 400 mil av kanaler och pipelines
byggdes för att bevattna drygt 600 kvadratkilometer av indianernas jordbruksland. Genom det har stammarna nu på nytt kunnat bygga upp ett hållbart jordbruk och därmed fått tillbaka förutsättningen för en god ekonomi och även kunnat återgå till en
mera näringsriktig och nyttigare mathållning. Något som nu har reducerat antalet nya diabetesfall, samtidigt som det har bidragit till att indianerna kunnat återupprätta mycket av det som tidigare var deras egen kultur och tradition.

Månadens konstnär
Så ska vi då äntligen komma tillbaka till Leif Hanssons önskemål om att månadens konstnär skulle vara den store mästaren Howard Terpning. Så här är han. Håll till godo. En målning som han kallat ”Crow Country” rätt och slätt.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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