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HJÄLP MED BIDRAG TILL DEN HÄR SPALTEN
Jag upprepar här
uppmaningen från förra
utskicket att hjälpa till med
information till den här
spalten. Information som kan
vara av intresse för andra
medlemmar. Det kan vara
saker som ska komma att
hända framöver, eller något
som har hänt, eller något ni
har fått reda på som kan
vara intressant. Kanske
håller ni själva på med något
som kan vara intressant för
andra. Annonser för ren
affärsverksamhet får vi dock
ta ställning till från fall till fall.
Har ni något sådant här, så
är det bara att skicka mig ett
mail.

ANTAL MEDLEMMAR
Även april månad passerade
utan att det kom in några
ytterligare
medlemsbetalningar, trots att
det under månaden har varit
ett flertal förfrågningar och
löften om att betala. Men väl
inne i maj månad dök det upp en ny medlem. Vi hälsar härmed vår andra Maria Eriksson välkommen i
gänget. Den här Maria bor i Stensele, medan vår första Maria, som har varit organisationen trogen i
många långa år, bor i Saltsjö-Boo. Så nu är vi 171 medlemmar.
Det här betyder att vi trots allt har förlorat ett antal medlemmar sedan förra året. Men nu kommer jag
inte att kosta på några ytterligare påminnelseutskick till de som inte har hört av sig. I stället kommer
jag nu börja planera för en revidering av prenumerationsavgifterna till hösten. Jag kommer också att
skicka ut anmodan om förnyelse av prenumerationer redan i samband med höstnumret, i september,
så att jag slipper sitta och vänta ända till mars månad för att veta vilka som då vill förnya. Sista
betalningsdag kommer alltså att sättas till 31 december.
Avgifterna kommer att behöva höjas. Så mycket kan jag säga. Men det blir inga våldsamma ändringar.
Det kommer dessutom bli flerårsprenumerationerna som kommer att öka mest.

ÅTERTRÄFF I HELSINGBORG
Kom också ihåg att vi håller en återträffa för de som var med oss på USA-resan i augusti 2010. Men
även alla andra som vill är välkomna att deltaga. Det går fortfarande att anmäla sig. Men om ni vill
vara med redan på fredagen, och tura på färjan (det vill säga äta middag), måste jag ha besked
snabbt nu, då jag ska boka plats. För närvarande är 23 anmälda till lördagsprogrammet och 20 till
färjeturan.
Det egentliga programmet genomförs alltså på lördagen den 4 juni, men för de som vill, så samlas vi
redan under fredagseftermiddagen den 3 juni och på kvällen åker vi alltså en dubbeltura med
Danmarksfärjan och äter en god middag. Det är främst deltagandet i den färjeturen som jag måste ha

anmälningarna till relativt snart. Anmälan via ett mail till mig, bertil.thorn@bredband.net eller ett
telefonsamtal till 042 / 29 13 61 eller 070 / 532 96 89. Vägvisningar och mera detaljer kommer att
skickas ut till alla deltagare när vi kommer närmare tidpunkten för mötet.
Preliminärt ser programmet för lördagen ut så här:

Lördag 4 juni
tidpkt
09.30
09.45
10.00
10.30
10.45
11.20
12.00
13.15
13.45
14.15
14.45
15.25
15.45
16.10
16.30
17.00

Förberedelse (för oss organisatörer) på Högastenskolan
Hämtning på respektive hotell / Samling på Högastenskolan
Frukostfika med naturbilder (bildspel) från USA (som tar 17 minuter)
Välkomnande och programförklaring
Resefilm från vår resa av Morten Krogh (c:a 30 min)
Minnesberättelser av deltagare
Lunch
Diskussion om eventuell ny resa
Lars-Erik o Bertil talar om och visar ”indianskt” hantverk - egna och andras
Eftermiddagsfika; Lotteridragning
visning av Foto-DVD med bilder från resan (32 min)
Diskussion om vad som har varit bra och mindre bra under resan
Film; Dansspel Tillicum Village (21,5 min)
Avrundning
Avslutning; hopplockning och städning
Larmet går på

Observera dock att det här fortfarande är ett utkast till program som kan komma att ändras.

BUFFY SAINTE-MARIE TILL DANMARK
Ni som har tittat in på vår Facebooksida vet redan att den indianska sångerskan Buffy Saint-Marie
kommer till Skagen-Festivalen i Danmark lördagen den 1 juli. Om ni skulle råka ha era vägar förbi här
på väg till Skagen, så kan ni gärna höra av er. Alltid kan vi väl slänga fram en kopp kaffe och prata
bort en liten stund. Telefonnumret är 042 / 29 13 61, eller 070 / 532 96 89. Kaffet blir Zoegas! Äkta
Helsingborgskaffe alltså !!!

NYA UPPGIFTER PÅ HEMSIDAN
Nyligen har en ny flik lagts till på hemsidan. Det skrev jag lite om även i förra utskicket, men det har
hänt en hel del ytterligare där sedan då. Fliken som avses är alltså den som heter ”Indiankrig” och här
är det meningen att det med tiden ska växa fram något av ett uppslagsverk över inte bara olika
indiankrig, utan över viktiga händelser i Västerns historia över huvud taget. Huvuddokumentet, som
redan har lagts upp, är en lista över sådana händelser, i tidskronologisk ordning. Den är förvisso inte
komplett, men ska byggas på undan för undan. Tanken är att listan ska omfatta händelser från den
allra tidigaste gryende historien och ända fram till våra dagar. Alltså ett mastodontverk som kanske
aldrig blir riktigt färdigt. Men låt oss hoppas…
Till den här listan - eller tidslinjen - är det meningen att det sedan ska kopplas länkar som mera i detalj
berättar om respektive händelse. Några enstaka exempel har redan lagts till, huvudsakligen för att
visa hur det är tänkt att bli. Även dessa separata beskrivningar av de olika händelserna kan bli föremål
för kompletteringar och uppdateringar allt eftersom. Därför planerar jag att göra ett slags formulär så
att de här texterna blir likformigt utförda och att det snabbt går att se bland annat när en uppdatering
senast har skett. Saker som ännu saknas, men som borde finnas med på dessa detaljerade
beskrivningar är sådant som bilder, vägbeskrivningar till platserna, referenser samt någon form av
sökordsystem som gör det möjligt att göra friordsökningar direkt i den databas som det här kommer att
utgöra. Men allt tar sin tid och troligen kommer det att dröja innan vi har kommit så långt

Som alla säkert förstår är det här en jätteuppgift. Det är därför jag behöver er hjälp. Mycket av vad
som införts hittills har jag helt enkelt kopierat från olika källor på Internet. Detta bara för att så snabbt
som möjligt få upp en stomme att arbeta vidare utifrån. Det är också därför som det är övervägande
engelska texter ännu så länge. Men med tiden ska jag översätta så mycket jag hinner med. Det får ni
gärna hjälpa till med.
En annan sak, som jag måste lägga tid på, är att kontrollera, att alla de uppgifter jag har ”knyckt” från
Internet, verkligen är riktiga. Tyvärr är ju inte Internettexter alltid att lita på. Därför vill jag att ni hjälper
mig med det också. Ser ni alltså något som inte stämmer, så slå larm till mig så fort som möjligt, så att
vi kan rätta till det. Tycker ni dessutom att det saknas viktiga händelser i tidslistan så vill jag gärna ha
tips om det också, så att vi kan komplettera och lägga in det i listan.
Hoppas det här ska bli något som vi alla kan ha nytta av i framtiden. Eftersom den här tidslinjelistan är
ett enkelt Word-dokument så finns alla möjligheter att söka uppgifter i den. Vill ni alltså veta allt om till
exempel Fort Laramie, så öppnar ni bara sökfunktionen och skriver texten ”Fort Laramie”, eller kanske
bara ”Laramie” i ”Sök efter” -fältet och tryck på ”Sök”, så ska ni se att ni får ett antal träffar i listan, från
vilka ni sedan kan gå vidare.
Hjälp nu gärna till att få det här materialet så uppdaterat som möjligt.

BOKRECENSIONER PÅ HEMSIDAN
En annan sak som nu också finns på hemsidan, under fliken ”Böcker”, är alla de bokrecensioner jag
hittills har skrivit och skickat ut i tidigare ”Indianklubbsnoteringar”. Här kommer ni alltså att ha dessa
samlade, så att ni kan gå tillbaka och söka information, även om ni inte har sparat alla
informationsutskick som har gjorts. Avsnittet som innehåller recensionerna har en egen huvudrubrik
på sidan och därunder finns en huvudlista med alla recensioner samlade i bokstavsordning. Varje
separat recension har sedan en länk kopplad till ett separat dokument, där själva recensionen finns.
Hoppas ni ska tycka det här är användbart. Kanske kan vi så småningom koppla det här till någon
form av köpfunktion, som jag var inne på i det förra informationsutskicket. Men det får bli senare. Kom
gärna med synpunkter på utformning och innehåll. Jag skulle också bli glad om ni själva ville sätta
igång och skriva egna recensioner, som vi kunde föra in här. Säkert är det många som har böcker
som jag inte har och som kan vara intressanta för andra medlemmar att få ett utlåtande om.
Även de här recensionerna (både redan upplagda och framtida) kan på sikt komma att uppdateras.
Kanske kan vi lägga till bilder på böckernas omslagssidor, Kanske kopiera in förordet, eller listan över
de olika kapitlen, i händelse att de har beskrivande rubriker. Vi skulle också kunna kopiera in andras
recensioner av samma bok, för att på det viset få lite olika syn på böckernas innehåll. Slutligen, tänk
nu efter om ni inte själva skulle kunna skriva recensioner och skicka till mig. Kan även vara på de
böcker som redan är recenserade och där recensionerna ligger upplagda. Det blir ju bara bättre om vi
får flera olika synpunkter på varje bok.

SVAREN PÅ FÖRRA OMGÅNGENS FRÅGOR (frågeomgång 7)
Övergången till att använda bildfrågor gav inget annorlunda gehör. Det var ungefär samma personer
som svarade den här gången också. Jag skulle gärna se att flera försökte. Men det kanske kommer.
Totalt var det 7 medlemmar som svarade och den som först hade rätt svar på alla frågorna var LarsErik Karlsson i Markaryd. Grattis! Den svåraste bilden att knäcka var tydligen den sista, vilket kanske
också var väntat. Men nu, när ni får höra svaret, så säger nog de flesta - javisst ja, för det här är en
bild som nog många har sett, trots allt. De rätta svaren skulle alltså vara :
1. Sitting Bull, iklädd hatten han fick av Buffalo Bill
2. Redskapet var en skinnskrapa.
3. Monumentet i form av den stora stenkolossen har nog en hel del av er varit och sett. Den utmärker
platsen för den så kallade ”Fetterman-massakern”, som skedde den 21 december 1866. Platsen ligger
strax söder om staden Sheridan, i Wyoming.
4. Den här bilden föreställer Bent’s Old Fort, den rekonstruerade handelsstationen som hade så stor
betydelse på 1830-talet för trafiken på Santa Fe-leden och för handeln med indianerna på de
mellersta prärierna. Platsen ligger vid Arkansas River, mellan de små städerna La Junta och Las
Animas, i sydöstra Colorado.

5. Och så bilden som vållade en del huvudbry. Det som såg ut som en plankhög och som man kanske
skulle kunna tro var en grisstia, eller någon annan djurinhägnad, var helt enkelt Crazy Horses första
grav! När Crazy Horse hade mördats vid Camp Robinson, i september 1877, tilläts hans föräldrar att
ta med sig kroppen till Spotted Tails agentur, sju mil längre österut, där de då levde. Där lades
kroppen upp på en låg plattform i enlighet med deras sed. Platsen var en kulle strax intill den
militärförläggning, som också fanns på platsen och som kallades Camp Sheridan. Men den enkla
plattformen hotade att rasa omkull, då lösgående hästar och kreatur tog för vana att skrubba sig mot
stolparna. Så Crazy Horses far, Worm, bad löjtnant Lee, som var reservatsagent här då, att sätta upp
ett staket runt plattformen. Det är det staketet man ser på bilden, tillverkat av de grovt tillyxade plankor
som man råkade ha till hands vid tillfället.

NYA FRÅGOR (frågeomgång 8)
Den här omgångens frågor är konstruerade av Marianne Ekwall, som för övrigt var en av de få som
visste svaret på alla frågorna i förra omgången.

1. Vilken nutida indianska bosättning i USA finns med på UNESCOs Världsarvslista ? (obs. endast
nutida bosättning)
2. Vad hände i staden Mankato, i Minnesota, den 26 december 1862 och som har med indiansk
historia att göra ?
3. John C. Frémont behövde guider för sina upptäcktsexpeditioner. Vem var hans huvudguide på
den första expeditionen 1842 till South Pass ? Och vilka två välkända Västernfigurer var hans guider
på den andra expeditionen 1843-44 över Oregonleden till Nordvästkusten ?
4. Våren år 1864 hände något tragiskt för Dinéfolket (Navajo). Vad var det som drabbade dem?
5. Vad är en sandmålning? Vad är avsikten med en sandmålning ?
Extrafråga
Så kan jag ju inte låta bli att peta in en liten extrafråga den här gången heller. En fråga som anknyter
till frågan nummer 3, ovan. Frémont genomförde även en tredje och en fjärde omfattande
forskningsexpedition. Den fjärde expeditionen gick ända till Kalifornien. Vilka två tidigare
Västernfigurer var det som då engagerades som vägvisare?
Lycka till nu med era svar! På återhörande.
Bertil Thörn

