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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

VINTER - VÅR - SOMMAR ?
Ja nu finns det ingen återvändo. Nu är det sommar, oavsett om vi tror det eller ej. Näktergalen finns kvar
och han sjunger faktiskt lite försiktigt mitt på dagen
också. Men samtidigt har han varit hänsynsfull och
låtit oss sova om nätterna. Så det här är kanske en
lite speciell näktergal. Men tänk att det i en så liten
och oanspråksfull fågel kan finnas så mycket ljud. Det
är fantastiskt att höra när han riktigt kommer i sitt
esse…
Sommar innebär också snösmältning i fjällen och med
den översvämningsvarningar på olika platser. Att vi
har haft djupare snö i de nordliga fjällen i år än på
flera år och att det har både snöat och regnat i de
norska fjällen utav bara den, så att läget nu, när värmen äntligen har kommit, har gjort att stora
vattenmängder hotar överallt - det har inte elbolagen någon aning om. I stället går man nu ut och säger, att
man nu måste höja elpriserna… för att det är så lite vatten i vattenmagasinen!!! Tala om dålig timing! Att
vattenreglerarna släpper ut vattnet i magasinen just inför vårflödet, för att kunna ta hand om
snösmältningsanstormningen, det är kanske inget som säljare på elbolagen förstår… eller? Å andra sidan
så finns det ju sällan någon logik i olika säljargument. Vill man höja priserna - och det vill man ju - och
dessutom ofta - då är det bara att placera ett antal blänkare i dagspressen i god tid, så att folk inte blir
överraskade, när höjningen väl kommer. Det är så det går till...
För övrigt höll sommaren plötsligt på att ta slut tidigare i veckan. Två, tre dagar med under femton grader
efter en hel vecka med tjugofem… det kändes. Talet om en klimatförändring kände i vart fall då inte som
alltför seriöst.
TIDNING - PAPPERSVARIANT ELLER DIGITALT
Av den lilla frågeenkät vi låtit göra om ni vill fortsätta att få vår tidning på papper i det format vi har hållit på
med i drygt trettio år nu, eller om ni hellre vill ha den digitalt, så har det kommit in några synpunkter. Med
betoning på "några". Det är nämligen ett förvånande litet intresse av att hjälpa till när jag ber om hjälp att
utforma vår framtid. Av 164 medlemmar är det endast - och jag betonar - ENDAST !!! tretton som har hört
av sig och meddelat mig sina synpunkter. (Det här är situationen fram till och med 2014-05-24). Jag vill
tacka er alla som ändå har visat så pass mycket intresse, att ni har tagit er tid att skriva ihop ett litet mail.
Alltså vi har ett gensvar från knappt 8 % !!! Det tycker jag är dåligt! Det innebär naturligtvis att utfallet rent
statistiskt inte är tillräckligt för att lägga till grund för något beslut. Men för att ni ändå ska veta vad det har
resulterat i så är det så här.
Av 13 svar har helt överväldigande 10 stycken (77 %) sagt att man vill ha papperstidningen kvar. 2 stycken
(15 %) har sagt att ett elektroniskt utskick vore att föredra, medan 1 medlem (8 %) har sagt att det är egalt
vilket det blir.
Så även om det i det här läget står helt klart att det också i fortsättningen kommer att bli en papperstidning,
så skulle jag i alla fall vilja höra flera medlemmars åsikter. Naturligtvis i första hand för att få ett säkrare
beslutsunderlag, men man kan ju också se det här lite som en indikation på vad den här lilla skriften har för
betydelse - eller om den kanske egentligen inte har någon betydelse alls. Det är, trots att det är en såväl
liten som enkel publikation också en tämligen oprofessionell utgåva. Det medges. Men jag har ändå inbillat
mig att det här skulle kunna vara en kanal för alla som själva skulle vilja skriva något om det intresse vi
ändå hyser för det här ämnet och jag har också genom åren fått god hjälp av ett flertal medlemmar med
artikelmaterial. Men om intresset inte finns, så måste jag naturligtvis fråga mig om jag (och några andra

med mig) inte kunde ägna alla dessa timmar det ändå innebär att producera det här, till att kanske göra
något annat.
Så, nu väntar jag med spänning på mailanstormningen i nästa vecka!
CHIEF SEATTLES GRAVPLATS
Ni som var med oss 2010 på vår
resa till Nordvästkusten kommer
säkert ihåg att vi redan första dagen
besökte en liten kyrkogård där
hövdingen Seattle är begravd.
Den här bilden är tagen vid det
tillfället.
Så här skrev jag då om det besöket:
Vårt första stopp blev därför i stället
inne i byn Suquamish, på den
katolska kyrkogården Saint Peters
Catholic Church Cemetery, eller
Suquamish Memorial Cemetery,
som den också kallas. Här ligger
Nordvästkustens kanske bäst kände
indianska ledare, Chief Seattle, begravd. Gravplatsen undergår just nu en välbehövlig upprustning och de
tidigare, grova cederträstockarna, med sina karvade och målade traditionella symboler, har nu ersatts av en
stålkonstruktion som mest liknade byggnadsbalkar till en industrilokal. Men kanske ska dessa senare kläs
med cederträplank och återges något av den gamla stilen. Den som kommer hit igen om något eller några
år får väl se.
Och nu kan man alltså se hur det blev.
Inte riktigt som jag trodde att det skulle bli.
Men det blev ju ändå riktigt fint. Eller vad
tycker ni?
Det är Lars-Erik Karlsson i Markaryd som
har bevakat det här ärendet åt oss och
som har skickat den fina bilden.
Ett tack till Lars-Erik.

Jag har ju aldrig sett hur det såg ut innan
vi kom dit år 2010. Men enligt en bild från
Internet så såg det då ut så här.
Nog tycker jag att det faktiskt blev bättre
nu. Eller vad säger ni?

MERA KÖPTIPS
Den här gången är det både DVD-filmer och böcker. Håll till godo.
War of 1812
DVD ~ Lawrence Hott
List Price: $24.99
Price: $12.96
You Save: $12.03 (48%)
"The War of 1812" is a two-hour documentary looking at this important historic event
from several perspectives, the ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Trail of Tears - A Native American Documentary Collection
DVD ~ Various
List Price: $9.98
Price: $4.50
You Save: $5.48 (55%)
Native Americans have experienced a history full of oppression and racism. Since the
period when Native tribes were found on ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Desperate Crossing: The Untold Story of the Mayflower
DVD ~ Keith Bartlett
List Price: $22.98
Price: $15.49
You Save: $7.49 (33%)
From their self-imposed exile in Holland and perilous Atlantic crossing in the Mayflower
to unimaginable hardships ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Indeh: An Apache Odyssey, with New Maps
by Eve Ball
List Price: $24.95
Price: $19.13
You Save: $5.82 (23%)
"A fascinating account of Apache history and ethnography. All the narratives have been
carefully chosen to illustrate ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate of Empire in...
by Fred Anderson
List Price: $23.00
Price: $17.29
You Save: $5.71 (25%)
In this vivid and compelling narrative, the Seven Years' War–long seen as a mere
backdrop to the American ... Read More

Learn more

Add to Wish List

ANTALET MEDLEMMAR
Antalet medlemmar har ökat på nytt. Mycket glädjande! Vi är nu 165 medlemmar. Det senaste nytillskottet
är Knut Sigander från Ystad, som alltså hittade oss i samband med vårt lilla föredragspaket, när vi var på
Klostermuseet i Ystad, lördagen efter vår egen medlemsträff på samma plats. Vi hälsar nu Knut välkommen
i gruppen och hoppas du ska finna vår verksamhet intressant och att det ska motsvara dina förväntningar.

Om du inte redan har upptäckt det så har vi en egen hemsida www.indianklubben.org som innehåller en hel
del intressant material. En hemsida som du gärna får ha synpunkter på om du vill.
Och för er alla andra, som eventuellt inte har upptäckt det ännu, så finns på hemsidan, under fliken
"Böcker / Filmer" och rubriken "E-BOOKS" en Pdf-fil innehållande det föredrag som jag då höll med titeln
"Indianer - Vad är det?" Där finns hela föredragstexten, komplett med alla bilder som visades på lördagen.
Vi glädjer oss också åt att Nina Johansson, i Säter, har återvänt till oss efter en kortare frånvaro.
Välkommen tillbaka, Nina!
INDIAN BOENDE I DANMARK
Helle Coretto, från Dansk-Indiansk Förening, meddelar mig att det numera finns en ojibweindian vid namn
Maynard Needham boende i Humlebäck, i Danmark. Han finns på Facebook för er som kan vara
intresserade av att ta kontakt med honom. Ni kan referera till Helle om ni kontaktar Maynard.
Vi tackar Helle för informationen.
ÄLDRE MAN KAN STRAFFAS FÖR STÖLD FRÅN EFFIGY MOUNDS
2011 erkände den förre föreståndaren för Effigy Mounds National Monument, i Iowa, att han hade tagit med
sig indianska mänskliga lämningar från platsen, som han sedan förvarat i sitt garage i flera år. Nu, tre år
senare, överväger federala myndigheter att stämma mannen, Tom Munson, 74 år, för tilltaget.
Effigy Mounds National Monument finns i Harper's
Ferry, Iowa, (en plats vi besökte under vår senaste
medlemsresa) och omfattar över 200 mounds (graveller ceremonikullar) uppförda av indianska folk för
tusentals år sedan. Nationalparksstyrelsen har slutfört
sin egen utredning och nu tar åklagarmyndigheten
över ärendet. Munson kan komma att bli ställd inför
rätta med stöd av lagen om "Archaeological Resources
Protection Act", vilken föreskriver straffskyldighet för
civila personer som förstör sådana kvarlevor.
De avlägsnade benresterna, som omfattade både käkoch andra mänskliga ben, har visserligen redan
återlämnats till den berörda stammen - men Johnathan
Buffalo, historiebevarare för Sac & Fox-stammen, kallar ändå händelsen för "en besvikelse som givit oss en
magvrängande ilska som inte kommer att lämna oss på lång tid".
SVERIGES NATIONALDAG
I dag är det tid på nytt för att hissa den blå-gula flaggan och känna oss stolta ända in i märgen. Men hur
många är det som egentligen vet vad det är vi firar? Jo, det är faktiskt två olika saker. Dels att Gustav Vasa
besteg tronen det här datumet år 1523 och man menar att Sverige då först blev ett enat land - tro't den som
vill - men också att vi fick vår nuvarande regeringsform det här datumet år 1892. Låt vara att den senare
ersattes av en uppdaterad regeringsform den 27 februari 1974. Men det spelar kanske mindre roll. Firar gör
vi ändå den 6 juni. Vädret brukar ju vara lite varmare då än i februari, om inte annat…
Så ut och fladdra med tygstycket nu… det är en order från Kungliga Flaggkommandot!
Hjärtliga hälsningar
BERTIL THÖRN

