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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

Det känns som att våren nu har kommit. Nästan nitton grader i fredags och vips så slog vitsipporna ut.
Vi har nu klivit ur månaden mars och börjar kunna
summera hur många medlemmar vi kommer att ha det
här året. (Se vidare sifferuppgifterna längre fram i det här
bladet). Oavsett om det kommer till ytterligare ett antal
medlemmar så är det klart att det här året kommer att ge
ett negativt ekonomiskt resultat. Men det är ändå ingen
fara på taket. Vi har reserver.
Däremot borde vi ta oss en funderare på om vår produkt inte längre motsvarar förväntningarna. Och då menar jag, att det inte bara är jag som borde fundera på det.
Utan att alla borde hjälpa till att komma med synpunkter.
Vad borde vi göra för att bli mera intressanta? (Se vidare
text på nästa sida).
Jag står med största sannolikhet inför att jag snart
måste byta ut min gamla dator. Felen blir allt fler och
kommer allt oftare. Varje dag får jag nu starta om den ett
par tre gånger, innan den fattar att den ska börja arbeta!
Nu verkar det dessutom som att mailprogrammet fortsätter att strula. Vissa mail som jag skickar tycks inte komma fram till en del, trots att systemet säger att det har
skickats. Så om ni upplever att ni inte hör något från mig
så slå gärna larm. Om det inte fungerar via mail, så slå
mig en signal på telefon 042/291361.
Det har blivit mycket ve och klagan i början av det
här utskicket. Men allt är för den skull inte helmörkt. Vi
ska vara glada att vi lever och har hälsan och att våren
och sommaren nu står för dörren. Att Rögle klarade sig
kvar i SHL och att HIF tog sig samman och vann första
matchen i Superettan! Varma vårhälsningar Bertil Thörn.
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Antalet medlemmar
När vi nu har passerat månadsskiftet mars till april kan vi kanske börja ana hur många
medlemmar vi kommer att vara det här året. I skrivande stund är vi 144 medlemmar och
det saknas alltså fortfarande 12 för att nå upp till förra årets nivå. Men kanske det tillkommer ytterligare några till så småningom. Vi tackar i alla fall samtliga som hittills har fortsatt
att stödja vår lilla verksamhet och hoppas att ni ska tycka att det även fortsättningsvis ska
vara meningsfyllt. Att vi nu redovisar ett minskat antal medlemmar är bara en fortsättning
på en vikande trend. Årets tapp är alltså så pass mycket som 7,7%, att jämföra med 4,3%
förra året och 5,2% år 2015. När vi var som allra flest var vi 263 stycken. Det har alltså
skett nästan en halvering över ett antal år. Man kan fråga sig vad orsaken kan vara?
Verksamhetens framtid
Vi har ändå inga tankar på att göra några större förändringar i vår verksamhet under
det här året, även om vi kanske borde. Men till dess att vi har kläckt nya idéer, ska vi i alla
fall försöka att upprätthålla så mycket som möjligt av det som har varit under de gångna
åren. Det betyder fyra nummer av vår medlemstidskrift, där vi ska försöka att, när vi har
material för det, utnyttja möjligheten till det antal utökade sidor, som vi har testat vid ett
par tillfällen. Men samtidigt skulle jag vilja göra ett försök att få till stånd en lite bättre mix
av artikelmaterial. Jag vet att det finns ett önskemål om texter som berättar lite mera om
indianska kulturer och vardagsliv. Och inte minst om kvinnornas liv och roll i de olika samhällena. Så det här är något som jag vill be er att hjälpa till med. Jag inser att det har blivit
en hel del krigshistoria tidigare. Något som kanske inte intresserar alla fullt ut. Men det blir
lätt så, då det huvudsakligen är jag själv som skriver och då just krigshistoria är mitt specialområde. Så hjälp mig med lite annorlunda material, så att vi får en bättre blandning.
En av anledningarna till att jag vill fortsätta att använda ett större antal sidor i tidningen är att den ändring vi gjorde till en större textfont och lite mera luft mellan raderna har
gjort texten mera lättläst. Jag har också fått bekräftelser på att vissa läsare nu är mera nöjda med detta format. Nackdelen är naturligtvis att vi får plats med en mindre mängd text.
Därför behöver vi så långt det går hålla fast vid det utökade antalet sidor. Så länge vår ekonomi håller, så avser vi därför att fortsätta på den inslagna vägen.
Men det här är naturligtvis avhängigt av hur många medlemmar vi blir och därmed hur
mycket pengar vi får in. Jag har dock inga planer på att öka medlemsavgiften bara för att
täcka bortfallet i antalet betalande medlemmar. Vi har ju just nu en liten buffert att ta av
efter den bokförsäljning vi genomförde tidigare. Jag har förvisso fått signaler från några
medlemmar som menar, att man är villiga att betala mera. Men jag vet samtidigt att ett
högre pris direkt minskar antalet betalande medlemmar ännu mera. Högre pris = färre betalande medlemmar = sämre kostnadstäckning. Mera intressant material = förhoppningsvis
flera betalande medlemmar = större chanser att klara ekonomin på sikt. Det är de variabler
vi ska anpassa oss till och försöka dra nytta av.
Annat som vi skulle försöka hålla liv i är våra informationsutskick. Jag har visserligen
aldrig lovat att sådana ska komma ut regelbundet var fjortonde dag. Men hittills har vi lyckats med det, utom förra gången, då tekniska problem med mitt mailprogram störde. Ni får
gärna skicka informationsmaterial till mig, som ni uppsnappar och som ni tror att medlemmarna skulle vilja läsa om. Våra medlemsträffar har på senare år blivit allt mera ambitiösa
och jag tycker att vi har haft god uppslutning. Det måste vi försöka att fortsätta med, även
om det just nu inte finns någon planering för ett sådant. Kom gärna med tips om var vi kan
vara och vad ni vill att vi ska göra under en sådan träff. Våra medlemsresor har ju varit oerhört omtyckta. Men samtidigt också väldigt arbets– och tidskrävande. Därför har vi som bekant sagt att det inte blir några flera sådana till USA. Däremot kanske vi kan tänka oss kortare resor till intressanta mål inom Sverige eller inom Europa. Resan till Berlin tyckte jag
blev mycket bra. Och är det någon annan som vill hjälpa till med planeringar så hör av er.
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Nya regler för resor till USA
För er som har tänkt att ta er till USA i sommar och då eventuellt även besöka Kanada
eller Mexiko, eller ta er ut till Barbados eller någon av de västindiska öarna, tänk då på att
ni numera måste ha pass och gällande inresehandlingar även till dessa områden. Det är inte
bara mellan Helsingborg och Helsingör eller mellan Malmö och Köpenhamn som man numera har krånglat till det. Världens beslutsfattare är många gånger otroligt fyrkantiga!
Utställning om Nordvästkustens kultur
Här är en utställning som säkert skulle vara trevligt att se.
Pågår till 27 augusti, så det finns tid ännu.
Special Exhibition
Where the Thunderbird lives - cultural resilience on the Northwest Coast of North America

The British Museum, London/UK
23 February – 27 August 2017
www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/where_the_thunderbird_lives.aspx
This exhibition showcases the rich cultural heritage of Northwest Coast Peoples through remarkable and powerful objects spanning thousands of years.
Northwest Coast Peoples inhabit the mountainous fjords, lush islands and temperate forests
that stretch along the coastline from Alaska, British Columbia and Washington state. They
have created some of the most extraordinary carving and weaving traditions in North America. In this exhibition, explore these rich traditions through objects including ceremonial
masks and rattles, elegantly woven robes and baskets, and contemporary prints and jewellery.
The exhibition reveals the stories and histories behind the works of art that have united
generations and provided stability in the face of change. The display features many images
of the legendary Thunderbird, who uses his great strength and power to hunt whales – a
skill he gave to some communities. Objects dating from 600 BC to the present day highlight
the resilience of Northwest Coast Peoples, who maintain their identity and way of life in a
rapidly changing world.
Jud Hartmann, skicklig skulptör
Vi har presenterat Jud Hartmann vid något tidigare tillfälle, så minnesgoda vet redan
vem han är. Vi har faktiskt ett par medlemmar som har varit och besökt honom. Han har
gallerier i Grafton, Vermont och i Blue Hill, Main. Men hans skulpturer finns även till
beskådan på andra platser längs nordostkusten. En av de medlemmar som har kontakt med
honom är Michael Lorentzen, som nu meddelar att Jud håller på med en ny skulptur av lacrosspelande irokesindianer. Tyvärr har jag ingen bild på det arbetet, men i stället kan ni
klicka på nedanstående internetlänk och starta ett mycket fint bildspel som berättar om
hans arbete och även visar hur själva hantverket går till, allt ifrån idé till färdiggjuten brons.
Michael meddelar att man nu kan passa på att göra ett kap genom att beställa ett exemplar
redan innan gjutning. Det är en metod som ofta tillämpas i den här branschen. Det kallas
”pree-cast” och då betalar man ett betydligt lägre pris. Ordet ”lägre” är naturligtvis en värderingsfråga. Det är definitivt inte detsamma som ”billigt”! Eller vad sägs om att preecastpriset i det här fallet är satt till 6 500 dollar!. Antar att det inte är så många i vår krets
som bara på stående fot slänger upp runt 62 000 SEK!. Men om man har de pengarna, och
inte har någon annan användning för dem, så kan man göra ett kap. Priset efter gjutning
kommer nämligen att vara 9 500 dollar! Är ni intresserade så kan jag förmedla en kontakt
med Michael. Klicka nu på den här länken http://www.judhartmanngallery.com/
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Intressanta böcker

In the Hands of the Great Spirit: The 20,000-Year History of American Indians; Jake Page (Author)
Paperback: 480 pages
Publisher: Free Press; New edition (May 3, 2004)
Language: English
ISBN-10: 0684855771
ISBN-13: 978-0684855776
Product Dimensions: 5.5 x 1.3 x 8.4 inches
Shipping Weight: 15.2 ounces
Today, some two million American Indians inhabit the United States, less than one percent of the nation's population. Their origins
have always been viewed from a 500-year-old perspective—from
the point of view of the Europeans who “discovered” the New
World. Yet the true story of the American Indians begins some seventeen thousand years ago—and it is past due for a telling that
shows Indians as they are, rather than as westerners wish them to
be. Recent archaeological findings, newly discovered written accounts, and never-before-published records have contributed to a whole new understanding
of our country's oldest ancestors. Drawing upon the latest research, as well as his own personal experience living among the Hopi tribes, acclaimed author and former Natural History magazine editor Jake Page covers all aspects of Indian life throughout the ages. From the
Pleistocene era to Custer's Last Stand, the Trail of Tears to the Indian Civil Rights Act, the
establishment of reservations to the negotiation of casino property, In the Hands of the Great Spirit reveals the astonishing endurance of a group of people whose experience is as varied as the world is old.
Finns hos Amazon för $8,47; Adlibris för 168,00 SEK;

Bokus för 165,00 SEK

Cherokee Women: Gender and Culture Change, 1700-1835;
Theda Perdue (Author)
Paperback: 254 pages
Publisher: Bison Books (August 1, 1999)
Language: English
ISBN-10: 0803287607
ISBN-13: 978-0803287600
Product Dimensions: 6 x 0.6 x 9 inches
Shipping Weight: 13.6 ounces

Theda Perdue examines the roles and responsibilities of Cherokee
women during the eighteenth and nineteenth centuries, a time of
intense cultural change. While building on the research of earlier
historians, she develops a uniquely complex view of the effects of
contact on Native gender relations, arguing that Cherokee conceptions of gender persisted long after contact. Maintaining traditional
gender roles actually allowed Cherokee women and men to adapt
to new circumstances and adopt new industries and practices.
Finns hos Amazon för $17,22; Adlibris för inte denna bok;

4

Bokus för 170,00 SEK

Intressanta böcker om indianska kvinnor

The Spirit of Indian Women;
Judith Fitzgerald (Editor), Michael Oren Fitzgerald (Editor)
Paperback: 176 pages
Publisher: World Wisdom; Revised ed. edition (2005)
Language: English
ISBN-10: 0941532879
ISBN-13: 978-0941532877
Product Dimensions: 6.1 x 0.5 x 7.4 inches
Shipping Weight: 10.4 ounces
One of the great callings of art is to excavate a lost part of our
culture, and the Fitzgeralds answer this summons handsomely
here in a compact exploration of Native American women's
spirituality. Focusing on the nomadic Plains tribes, the book
pairs writings and oratory alongside stunning photographs,
most of which have never been published before. The editors
hold fast to those individuals who received their (oral) training
from the "old timers," people who knew the pre-reservation way of life that honored women
as the complementary, spiritual equals of their husbands. A section on the role of Indian women offers mostly male voices on that topic, while "Celestial Femininity" preserves tribal tales that delve into divine femininity, and "Intercessors with the Sacred" highlights traditional
tribal stories that champion the sacred roles of women. In "Women's Voices," happily encompassing half of the book, we read the exquisite thoughts and feelings of bygone women
from a lost time in American history. In portrait after portrait, the souls of the women haunt
the frontiers of the human spirit with a staunch beauty that is both refined and raw. The
wisdom in these faces is alone well worth the price of the book.
Finns hos Amazon för $12,22; Adlibris för 138,00 SEK;

Bokus för 162,00 SEK

Daughters of the Earth: av Carolyn Niethammer
Paperback: 450 pages
Publisher: Simon & Schuster (December 1, 1995)
Language: English
ISBN-10: 068482955X
ISBN-13: 978-0684829555
Product Dimensions: 6.8 x 1 x 9.8 inches
Shipping Weight: 1.2 pounds

Here, as it unfolded, is the chronology of the native American
women's life. Far from the downtrodden, submissive 'squaw' of
popular myth, the native American women emerges as a proud,
sometimes stoic, always human individual from whom those who
came after her can learn much.
Carolyn Niethammer, writer and student of Native American life,
has drawn on interviews with modern Indian women and early
anthropologists' writings, as well as old songs, legends, and ceremonies in her research for Daughters of the Earth.
Finns hos Amazon för $11,56; Adlibris för inte denna bok;

5

Bokus för 165,00 SEK

Månadens konstnär
Den här gången ska vi presentera en konstnär som de flesta nog faktiskt har stött på
någon gång. Paul Calle 1928—2010. Född i New York och fick sin utbildning vid Pratt Institute. Han har gått den långa vägen med en början i illustrationsbranchen, delvis inom det militära och inom NASA. Men han har även skapat motiv för frimärken. Hans specialområde när
det gäller Western Art är dock pälsjägare och indianer. Han var också en mycket skicklig
tecknare. Många av han verk har utnyttjats som motiv på dekorationstallrikar.
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