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Hej alla indianintresserade vänner
Jag skrev i förra utskicket att det inte skulle bli något utskick under första
veckan i maj på grund av att vi befinner oss i Uddevalla fredagen den 6 maj.
Men det hindrar ju inte att man kan ändra sig. Ni ska nu i stället få ett lite kortare utskick redan torsdagen den 5 maj i stället. Det är alltså mest för att hålla
uppe kontinuiteten. Det är så lätt att slappna av annars.
Men den mesta koncentrationen är just nu ändå på vår förestående medlemsträff. Det ska bli oerhört kul att stråla samman igen med gamla bekanta. Men
också att träffa nya medlemmar som är med oss för första gången. Tyvärr kan ju
inte Christer Lindberg komma med den här gången, då han har ett annat engagemang just den här helgen. Men vi har ändå ett fullspäckat föredragsprogram
att erbjuda. Och det kan väl vara trevligt att inte bara höra samma gamla röster
varje gång.
Allting talar för att det kommer att bli en mycket bra träff. Vi kommer att vara i
en högklassig omgivning. Vi kommer nämligen att ha tillgång till den stora hörsalen på Bohusläns Museum, med en bildvisningsutrustning av toppkvalitet.
Dessutom tror jag att det är mycket lyckat att alla som ska övernatta kommer
att göra det på samma plats. Nämligen på det stora konferenshotellet Bohusgården. Det innebär ju att vi även kan få en gemensam fredagsafton där det blir
gott om tid att umgås, utan att vi där har något program att ägna uppmärksamhet åt. Här kan vi alltså bara sitta ner och ha trevligt tillsammans.
Nu hoppas vi bara på att vädret ändå ska slå om och att vädergudarna kommer
underfund med att det inte är vinter längre. Håll alla tummar!

Ännu en ny medlem
Den här gången hälsar vi ytterligare en ny medlem välkommen i vår församling. Det är Jan Westling från Älvdalen i Dalarna som nu har stämplat in. Vi
hälsar Jan välkommen och hoppas att du ska trivas med oss och finna vår verksamhet intressant. Av hemsidan kan ni se att vi nu är totalt 145 medlemmar.

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
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Försäljning av böckerna från bokdonationen
Vi kommer nu i helgen att ge deltagarna i vår medlemsträff en chans att köpa en del av de faktaböcker som är över.
Men senare ska vi göra en ytterligare drive för att ge alla chansen en sista gång. Hur det ska utformas har jag dock ännu inte
bestämt. Så vi får återkomma till det, när vi vet vad som då finns kvar.

Invandrarproblematik även i USA
Det är inte bara Europa som har problem med en enorm anstormning av flyktingar och lycksökare. Sådana problem
finns även i USA. Det är ju inte bara tokstollen Trump som pekar på problemen och kläcker sina enkla och populistiska förslag
på hur det hela ska åtgärdas. Även i skämttecknarbranschen är det här gångbart stoff. Varsågoda, här är ett exempel.

Kennewickmannen ska få komma hem—kanske...
I alla år har medlemmarna i stammarna Colville, Nez Perce, Umatilla, Wanapum and Yakama förklarat för den amerikanska armén, som envist har hävdat ”äganderätten”, att de vet vem ”den förhistoriske” är. De menar att det är ställt utom allt
tvivel att det var ”en anhörig”. En avlägsen
förfader. De har hela tiden krävt att armén
skulle återlämna kvarlevorna, vilket armén har
vägrat. I stället har militären lämnat kvarlevorna till Burke Museum, i Seattle, för förvaring i
avvaktan på någon form av beslut.
Men den 26 april i år har representanter för
armén äntligen givit med sig och accepterat
att ”den förhistoriske” faktiskt är ”a native
american” och att det är colvillestammen som
är dennes mest troliga närmast anhöriga. Därmed har man också öppnat upp för att en
återlämning till stammen enligt reglerna i
NAGPRA-lagen. Äntligen… får man väl säga.
Får se hur lång tid det nu ska ta med en massa
byråkratiskt krångel. Armén har nämligen inga rutiner för hur en så kallad repatriering ska gå till och det troliga är att man först
kommer att få lämna över det 9000-åriga skelettet till någon annan statlig myndighet eller museum som har sådana rutiner.
Ett förslag har i alla fall lagts fram i Senaten om att ärendet nu ska tas upp. Det är ett förslaget, som stöds av senatorerna Patty
Murray, Jeff Merkly och Ron Wyden, alla demokrater, samt också av den republikanske senatorn Michael Crapo. Men det är
ett förslag som har bakats in i ett betydligt större projekt som kallas Water Resources Development Act, och som Senaten nu
ska ta ställning till. När allt detta så småningom har kommit på plats så skulle det väl inte förvåna om ifall alla dessa stammar
på Columbiaplatån ska börja att kivas om vilken av stammarna det ska vara den som verkligen får äran av att ta emot ”sin förfader” och få begrava honom. Den som lever får väl se... Kanske man själv redan blivit repatrierad till Himmelriket då...
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Om ni är i Zurich den 22 maj
Sunday, May 22, 2016 – International Museum Day at NONAM
Join us for events, guided tours and family workshops at the Nordamerika Native Museum in Zurich, Switzerland
Program
12.00h «Calling the Animals – Arctic stories, drawn, printed and carved in stone» Guided tour in the special exhibition with
curator Denise Daenzer
14.00h «Me Funny – Adventures of a Blue-Eyed Ojibway» Artist talk with Drew Hayden Taylor
13.00-16.00h «All on board – woodlands in sight!» Activities for families and children in the permanent exhibition
13.00-16.00h Print workshop for families and children at NONAM's temporary print atelier
North American Native Museum NONAM
Native American, First Nations & Inuit culture
Seefeldstr. 317
8008 Zurich
Switzerland

Inträde och aktiviteter
Allt är gratis

www.nonam.ch
Phone +41 44 413 49 90

The Hateful Eight
Så har den kommit. Den senaste omtalade Westernfilmen, The Hateful Eight. En grym
och hänsynslös Western, som till större delen är ett kammarspel som utvecklar sig till en psykologisk historia. Det räcker ju kanske att påpeka att regissören är Quentin Tarantino. Man kan
naturligtvis tycka vad man vill om filmer som har våld som sitt centrala tema. Men är man ett
Westernfan så är man. Och då kan man ju inte missa en sådan här. Etthundrasextioen minuter
av konstant spänning.
Dessutom har jag varit spänd på musiken. Det är min favoritkompositör Ennio Morricone som
har skapat den. Och han har gjort musik speciellt för just den här filmen och inte som det brukar
vara att man plockar ihop lite stycken som redan har funnits tillgängliga sedan tidigare. Så fick
han faktiskt också en Oscar för bästa filmmusik. Ska bli spännande att höra. Det lilla jag hittills
hört har dock gjort mig en aning tveksam. Hoppas det lossnar nu när jag kan sätta i skivan och se
hela filmen.
Filmen utspelar sig i Wyoming några år efter Amerikanska inbördeskriget och en grupp med
bland annat två prisjägare söker skydd i ett hus i vildmarken undan en snöstorm, men blir inblandad i en konspiration fylld av förräderi och svek. Mera ska jag inte avslöja.

Något att uppleva i USA till hösten
Helgen den 24—25 september ska ni passa på att vara i den lilla staden Stevensville i Bitterroot Valley i Montana. Då
kommer man att fira 175-årsdagen av etableringen av St. Mary’s Mission, som skedde år 1841. De här dagarna kommer man
att få uppleva olika reenactments, höra på föredrag, se utställningar och uppleva visningar och demonstrationer av hur det var
då. Se vidare på deras mycket fina hemsida : http:// www.saintmarysmission.org/
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Månadens konstnär
Vi ska gå vidare med en tjej med en studio i Montana. Carrie Ballantyne. Hon har specialiserat sig på porträtt i såväl olja som
blyertsteckning. Då det senare är det enda konstslag som jag själv har försökt mig på, så är jag mycket fascinerad av hennes
förmåga att få fram hudfärgsnyanser och skuggningar enbart med blyerts– och färgpennor. Det här är så nära en fotografisk
bild man kan komma. Något som många tycker inte är ”riktig” konst, men som jag vet hur svårt det är.

Här är ett par fantastiska exempel på hennes blyertsteknik. Den till höger utförd med färgkrita.
Nedan så några oljor också. Och där emellan Carrie själv och så nederst i mitten en studie med kolpenna

Hälsningar BERTIL THÖRN ; Vi ses i Uddevalla
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