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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

Så går vi in på spurtvarvet. Årets näst sista månad har börjat och med den det mera kompakta mörkret, blåsten och vätan. Det kan inte hjälpas att jag
tycker att det här är en jobbig tid. När dessutom varken Rögle eller HIF har förmågan att pigga upp stämningen så känns det närmast som att man bara skulle
vilja krypa ner under täcket igen.
Hösten är alltså kommen på fullt allvar, accentuerat av att Parkförvaltningen nu, i och med november
månads intåg, har låtit vintertäcka den vackra näckrosdammen framför Brunnshotellet i Ramlösaparken. Så
nu får vi väl se till våren om vattenödlorna och grodorna överlever den här vintern också.
Men vi andra har ju Indianklubben att glädja oss
åt i alla fall, tack och lov. Och meddelandet till er blir,
att Indianklubben lever och har hälsan, trots dessa
dystra tider. Och nu har vi på allvar börjat prata om en
framtida medlemsträff också! Bara det, alltså… Inget är
dock bestämt ännu och ni får gärna höra av er med
tips och önskemål om plats, tid och innehåll.
I det här utskicket blev det rätt så mycket om filmer och om indianska saker att köpa (låt vara till mer
eller mindre oöverkomliga priser). Men att bara titta på
dem och sitta där och dregla över allt man skulle vilja
ha, kan väl också vara något för en fattig Indianklubbsmedlem. Håll till godo, och ni får gärna höra av er sedan och berätta allt vad ni har köpt. Jag får hålla igen
lite, för jag har ju inte ens fått upp allt på väggarna
ännu efter husrenoveringen. Risken är att ju längre
man drar ut på tiden, ju svårare blir det att bestämma
sig för vad som ska upp och vad som bara får bli liggande i någon kartong.
Hälsningar Bertil Thörn
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En ny medlem
Så har det äntligen löst sig med betalningsfrågan för ett nytt medlemskap för Torhild
Aronsen. Vi har tidigare rapporterat att det inte är helt lätt (och att det dessutom inte är så
billigt) att föra över pengar från Norge till Sverige. Men nu har det alltså löst sig i det här
fallet och vi kan därför räkna in Torhild Aronsen från Oslo som vår 149:e medlem. Vi hälsar
därför Torhild välkomna till oss och hoppas att du ska trivas och bli nöjd med ditt medlemskap under det här och nästa år. Samtidigt är det ju lite extra skojigt (morro/morsomt) att
vår norska koloni nu utökas ytterligare. Välkommen alltså Torhild till Indianklubben.
En framtida medlemsträff
Jag har med jämna mellanrum fått förfrågningar och påstötningar om huruvida det inte
borde ordnas en ny medlemsträff snart. Själv har jag varit tämligen stressad av alla datorkrångel under året och med att trots detta försöka hålla olika typer av information igång
med medlemmarna. Jag har heller inte fått någon större hjälp med artikelmaterial till vår
medlemstidskrift, varför mycket av min tid har gått åt till sådana saker. Hans-Olof Ohlsson,
som normalt alltid brukar vara rätt så mycket involverad i planering och förberedelser för
sådana åtaganden, har också varit på resande fot i rätt stor omfattning, varför frågan om
att starta en planering för ett medlemsmöte har halkat ner en bit på agendan.
Men även jag känner att vi snart borde ta oss i kragen och hitta på något. Och nu senast för någon vecka sedan, i samband med en kortare träff med några vänner i Helsingborg,
togs frågan upp och vi blev då tämligen överens om att det nu är dags att börja planering
för ett allmänt möte. Vi konstaterade också att så länge det inte kommer några tips eller
mera konkreta uppslag om var vi kan hålla till, så blir det att vi på nytt siktar in oss på att
hålla till i Helsingborg. Och det trots att vi nu senast har haft såväl välbesökta som mycket
lyckade träffar i såväl Karlstad som Uddevalla. Generellt skulle det alltså vara att föredra en
plats mera centralt i Sverige, med tanke på att få så korta resor för så många som möjligt.
Men samtidigt innebär det att andra medlemmar då också måste ställa upp och hjälpa till
med ett sådant arrangemang. När några sådana initiativ inte hörts av, så fastnar vi i stället
då i att planera för Helsingborg på nytt.
Inga konkreta planer har dock påbörjats utöver den kortare idédiskussion vi hade nu
senast. Det visade sig också då att det eventuellt kan finnas en lite annorlunda lokal tillgänglig nu, då vi har möjligheter att betala för oss. Undersökning pågår. Men om det inte
fungerar så kan vi med största säkerhet få komma till Högasten-skolan, där vi har varit tidigare. Frågan om program ventilerades också helt kort. Ett traditionellt program med enbart
ett antal olika föredrag kräver en hel del förberedelser, varför flera medlemmar behöver engagera sig. Men ett förslag som jag har fått sedan tidigare är att bygga upp en dag kring
filmvisningar med efterföljande diskussioner. Man skulle alltså kunna välja ut någon eller
några filmer som man ser tillsammans, för att sedan ta upp diskussioner om olika intressanta aspekter kopplade till filmen. Det kan då vara såväl rena spelfilmer som dokumentära
filmer och det kan vara en blandning av dessa.
En annan idé som varit uppe skulle kunna vara att i stället för att ”bara” hålla föredrag,
deltagarna själva fick aktivera sig kring ett ämne som skulle handla om ”Varför vill jag besöka indianland”, eller ”Vad har jag fått ut av att besöka indianland”. Det kunde då utvecklas vidare med att de föredragande berättade om till exempel speciella upplevelser man
haft, kanske överraskningar, kanske lustiga missöden, kanske träffar man haft med intressanta personer, kanske överväldigande syn- eller hörselupplevelser, kanske …. Ja, kom med
egna idéer.
Att hinna ordna något sådant här innan vintern lär ändå inte gå, så vi får rikta in oss
på våren. Tittar man då i almanackan så har vi tre olika perioder med ett flertal ledighetsdagar i följd. Först har vi Påsk (30/3--2/4), sedan Första Maj (28/4--1/5 med en klämdag
den 30/4), och slutligen därefter Kristi Himmelfärdshelgen ( 10/5--13/5). Bara att välja!
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Hemsidans utveckling
Efter det stora datorhaveriet har jag med mycken möda och stort besvär, på något underligt vis, lyckats få igång hemsidan igen. Allt är fortfarande inte riktigt som det borde
vara. Men det är bara några få platser där länkar till annan information inte fungerar. Jag
sliter vidare med det. En sådan plats där informationen inte har kunnat nås var på fliken
”Länkar” där ni sedan kunde komma vidare till sökprogrammet som listar alla indianböcker
som skrivits på svenska. Det är ett program framtaget av Staffan Jansson, bibliotekarie i
Jönköping. Staffan har nu åter haft vänligheten att uppdatera sitt program och nu går det
alltså på nytt att söka efter boktitlar i det. Jag har dessutom lagt in länken till det här sökprogrammet även under fliken ”Böcker”, så att det går att hitta på båda dessa flikar.
För övrigt så känns det som att utvecklingen av sidan har stagnerat. Det är i stort sett
bara vissa regelbundet återkommande förändringar som blir uppdaterade. Sådant som besöksfrekvensen, uppläggen av informationsutskicken, samt ibland utbyten av de Youtubeklipp som ligger som filmer på startsidan. Ändå så ser jag att vi numera stadigt har över
400 besök i veckan, vilket naturligtvis känns glädjande, samtidigt som jag förvånas över att
det ständigt fortgår, trots att sidan sällan har något nytt att förmedla. Jag är också smått
förvånad av att det är så många besökare från Tyskland och från ett par stater i USA som
Washington (eller kanske det är staden Washington, det framgår inte vilket) och California.
Vi har ju inget material på engelska eller tyska på sidan! Att ha en sida med åtminstone en
engelsk variant vore alltså ett önskemål. Men det känner jag mig inte kapabel att fixa. För
övrigt skulle jag gärna ta emot era synpunkter på innehållet. Vad borde vi mera ha på sidan
och hur mycket skulle vara föränderligt, utbytbart, ska saker tas bort och ersättas av annat…? Med mera. Hör av er.
Nya filmer
Den amerikanska TV-serien ”Longmire” som jag har berömt tidigare och som jag vet
att flera har skaffat sig, har nu kommit ut i en ny DVD-box. Men än så länge bara i USA. Det
är alltså den 5:e säsongen som nu har släppts och kan köpas på Amazon. Men då är den
bara i formatet ”Region 1” och kan alltså bara spelas på DVD-spelare som klarar det amerikanska systemet. Dessutom är den ju otextad. Men väntar ni lite till så kommer den säkert
ut i Sverige också. Och då med svenska undertexter och kopierad för ”Region 2”. Har dock
ännu inte sett någon uppgift om när det kan bli. Samtliga fyra tidigare säsonger finns dock
att köpa på Discshop.
En annan film som vi har väntat länge på är en ny film om Sacajawea, den unga
shoshoneflickan som följde med Lewis & Clark på deras expedition till västerhavet och tillbaka och som har blivit en legend sedan dess. Flera filmer har sett dagens ljus om det här
äventyret, men det här lovar att bli den verkliga huvudfilmen. Vi har genom Morten Kroghs
kontakter i filmvärlden fått tillgång till och har läst scriptet till den här filmen. Ett script som
verkar oerhört bra. Nu återstår det bara att bolaget verkligen kommer igång med själva
filminspelningen, vilket naturligtvis förutsätter att erforderliga pengar lyckas kramas fram.
Något som tydligen har varit det stora problemet under de år som gått, sedan vi först hörde
talas om projektet. Om det nu blir en film någon gång så ska den tydligen heta ”Sacajawea
the Wind Catcher”. Se bolagets hemsida, som dessvärre inte ger särskilt mycket konkret om
själva filmen, dess tillkomst och eventuell premiär. Du kan se mera om det här om du går
till deras hemsida: http://www.windcatcherthemovie.com/
Håll tummarna nu för att det verkligen blir en film så småningom och att man inte gör några
avsteg från det script som vi har fått läsa.
Slutligen klicka er in på adressen: https://documentaryantarctica.wordpress.com/ som berättar om ett annat intressant filmprojekt som handlar om medicinmannen Sidney Has No
Horses på Pine Ridgereservatet. Ni kan också klicka på den här länken och se ett filmklipp
med Sidney Has No Horses: https://www.youtube.com/watch?v=MhmBfDNOUTU
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Kvalitetsauktion i Texas… passa på!
Den 13 november genomförs Herritage Auctions stora auktion av etnografiska alster,
såväl ”American Indian” som ”Precolombian” samt ”Tribal Art”, i Dallas, Texas. Men ni kan
vara med via Internet om ni skulle ha lust och tror er ha de ekonomiska möjligheterna. För
att se utbudet kan ni klicka på den här Internetadressen: http://view.ems.ha.com/?
qs=ba51d59ed87da55a48fcca1cb4db18dcb14b5a1f76e17a72ccac519066e84186dd7274810
5388db0ba73b91d0b63cfec5349925672a54d5ec1273b6fd76784538d1c23db5bc07967
Här är ändå några av de möjliga föremålen som ni kan satsa på om de skulle falla er i
smaken.
En kråkindiansk krigarskjorta som tillhört
Chief Bell Rock. Man har satt ett utropspris
på $20’000 med tillägg av ett så kallat
”Buyers Premium” (alltså ett administrativt
påslag som auktionsfirman tar ut) på 25%.
Ett uppskattat slutbud förväntas ligga mellan 40’000 till 60’000 dollar!!! Plus då
Buyers Premium (25%) förstås!

Eller en Cradleboard (barnbära) också den kråkindiansk, för ett utropspris inklusive Buyers Premium på
25% på $3’500. Här
kan man alltså tänka
sig ett slutpris omkring $10’000 eller
något liknande.

Eller så kan
ni satsa på en
apacheindiansk
kvinnodräkt komplett
med blus, kjol och
mockasiner, där utropspriset är satt till
$1’875. Här förväntar
man sig att hamna
mellan 3’750 till
6’250 dollar
Indiansk filmfestival i San Francisco
The 42nd annual American Indian Film Festival går av stapeln i San Francisco,
november 3-11, 2017. Här kommer film skapad av indianer i USA och Kanada att visas för
en allmän publik. Det handlar om en blandning av spelfilmer samt olika kulturella och samhällsspeglande dokumentärer, liksom även en hel del speciella kortfilmer. En sådan här
filmfestival är till för att ge den allmänna publiken en trovärdig bild av under vilka sociala
och ekonomiska förutsättningar dagens indianer lever. Bland de mest kända filmerna kommer Taylor Sheridans 111 minuter långa spelfilm, Wind River, att visas den 9 november.
Hela programmet hittar ni här: http://www.aifisf.com/film-schedule-2017
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Erbjudande att köpa indiansaker från USA
Från Preston Miller och hans Four Winds Indian Trading Post uppe i Flatheaddalen i
delstaten Montana, har jag fått följande lockande erbjudanden att köpa kvalitetsprylar. Jag
vidarebefordrar de här förslagen till er också. Och jag garanterar att Preston är en säljare
som ni kan vända er till med största förtroende.

Cheyenne -style Pipebag w/ woven pony-beaded panel. 5.5” W X 36”L
incl fringe. Beaded both sides. Pastel colors. $750

Crow-style Pipebag 20” incl fringe X 4.5”W
beaded both sides red ochred $450

(bilderna visar fram- och baksida)

Arikira-style 1830 Quilled Pipebag-36” incl fringe X 5.5”W quilled both sides.
Fancy quill-plaited panel & attached case quilled slats. Quill wrapped thong & red
horsehair tin cone trim. Superb piece. Nicely patined. Seed bead trim is rose w.
heart & old pony trader blue $1200
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Parfleche cylinder case 13”L X 3”.
Red ochred & old-style painted design. $125

Sioux-style Quilled “Elk
Dreamer” motif
Bag Expertly sewnquilled & beaded front
with red wool
tufts. Quill wrapped
strap; quill wrapped
bottom
panel. 11” bag + red &
green horsehair filled
tin cone fringe. $975

No. Plains-style Pistol Case Rawhide insert heavy buckskin partially beaded w/ochred side fringes, 14”L X 6” at
top. $195 (bild till vänster)
Assiniboine-style fully-beaded knife sheath beaded both sides. Sheath 11”L. Bead-wrapped top handle and bottom
thongs. 3.5” side buckskin fringe. $450 (bild i mitten)
Sioux-style large Pistol Case 14” L X 6.5” top. Fully-beaded BOTH SIDES American flag motifs appliqué stitched. 5.5”
fringes. Only $350 (bild till höger)
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Dennis Banks är död
Det här beskedet lämnades av hans familj i början av veckan:
“Our father Dennis J. Banks started his journey to the spirit world at 10:10 pm on October
29, 2017.
As he took his last breaths, Minoh sang him four songs for his journey. All the family who
were present prayed over him and said our individual goodbyes. Then we proudly sang him
the AIM song as his final send off.
Our father will be laid to rest in his home community of Leech Lake, MN. Presiding over traditional services will be Terry Nelson. We welcome all who would like to pay respects. As
soon as arrangements are finalized, we will post details.”
Banks var en av grundarna av the American Indian Movement (AIM) 1968 i Minneapolis-St.
Paul området. Under Medborgarrättsrörelsens starka period kom AIM att bli en stark kraft i
Indianlandet, genom att peka på de eländiga bostadsförhållandena och det våld och den
diskriminering som indianer utsattes för i USA.
I November 1972 ledde Banks AIM-gruppen i
en kraftsamling i Washington, D.C. där gruppen tog över och ockuperade the Bureau of
Indian Affairs byggnad i landets huvudstad.
1973 ledde Banks, tillsammans med Clyde
Bellecourt och den numera avlidne Russell
Means, en grupp av AIM-medlemmar i en
uppmärksammad ockupation av den lilla byn
Wounded Knee, på Pine Ridge-reservatet. En
ockupation som under tämligen våldsamma
former pågick under 71 dagar.
1978 genomförde Banks, tillsammans med
andra något som kallades ”the Longest Walk”´. En protestmarsch som gick från California
till Washington, D.C., i syfte att fästa nationens uppmärksamhet på att Kongressen ensidigt
höll på att annullera betydelsefulla fredsavtal slutna med vissa indianstammar.
Under senare år har Banks flitigt rest runt i hela USA och även i världen, där han kraftfullt
har propagerat för USAs indianska befolknings rättigheter. Som exempel nu senast när han
besökte reservatet Standing Rock för att stödja indianernas motstånd mot oljeledningen
Dakota Access pipeline. Dennis blev 80 år.
Gravplundrare dömda
Sex personer från städerna Booneville, Burnsville och Corinth, i norra Mississippi, har
dömts till årslånga fängelsestraff och dryga böter för att ha letat efter förhistoriska indianska föremål och plundrat gravar på statsägd mark, där de hittat sådana föremål. Eller
som det heter i domen ” for illegally searching for and removing American Indian artifacts
from government land ”.
Ytterligare ett par personer har erkänt sig skyldiga, men ännu inte fått sina straff. Det
är numera ganska stränga straff för att befatta sig med sådant här material. Det är dock
fortfarande tillåtet att gräva upp och försälja sådana historiska föremål, om det är gjort på
privat mark och med markägarens tillstånd. Men i det här fallet rörde det sig alltså om saker som hämtats från skyddade statliga områden. Det här är dock en verksamhet som kan
inbringa stora pengar, varför det ständigt pågår runt om i hela landet. Så, ni som är samlare, var noga med vad ni köper och skaffa er garantier för att det ni köper är legalt!
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Månadens konstnär
Ännu en målarmästare ska vi nu presentera för er. Den här gången blir det en av det yngre gardet. Men en som redan är
en mästare. En verklig mästare! Zhuo Shu Liang, född i Kina, med såväl föräldrar som syskon som också är konstnärer. Men
Liang hamnade så småningom i USA och under en resa i delstaten Massachusetts råkade upptäcka en folkkultur som var annorlunda. Det var bland Wampanoagindianerna och han blev helt facsinerad. Där började alltså en helt ny inriktning för den
unge konstnären. Någon som han själv berättar om i den här lilla korta videopresentationen om ni klickar på länken:
https://vimeo.com/89116214
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