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FORTFARANDE SOMMAR
Ja, det bara fortsätter och fortsätter. Värmen håller i sig och gräset gulnar i brist på regn. Men grillen går
varm. Och inte bara i vår trädgård. Grilloset ligger tungt över hela kvarteret, till och med på vardagarna.
Men gott är det. Jag ska heller inte klaga på SMHI mera. I år har de skött sig bra, tycker jag, även om de
borde ha styrt de fåtaliga (men våldsamma) regnskurarna till Västmanland i stället för till Göteborg,
Stockholm och Perstorp och alla andra platser, där inte bara gräsmattorna fick välbehövlig uppfräschning,
utan också källare, gatukorsningar och avloppsreningsverk fick mera av det våta än vad som var nyttigt.
Men nu märker man att det trots allt börjar att gå mot sitt slut. Mörkret kommer fortare om kvällarna. Det
som här nere kallas "ålamörkret" omsluter oss och kräftskive-lyktorna börjar glimma i trädgårdar och på
altaner lite var stans.
Fotbollsallsvenskan har också startat sin höstomgång och det verkar omöjligt för HIF att lyckas göra något
annat än att bjuda motståndarna på lika många mål som man själva lyckas peta in - om man nu över huvud
taget lyckas peta in något mål alls… Desperationen sprider sig och än den ena förstärkningen efter den
andra köps in - trots att man säger sig inte ha några pengar! Hittills till synes dock utan några märkbara
resultat. Annat var det på Rio-Kalles tid. Jag bodde faktiskt granne med Kalle Svensson, min ungdoms idol,
när jag flyttade hit ner en gång för sådär ett par hundra år sedan, eller vad det nu kan vara. Kanske kan
HIFs problem bero på att de pengar man trots allt tycks ha, bara är av den lilla storleken. Får väl damma av
kepsen, ta på mig vantarna och anmäla mig igen. Det var ju ändå bara så där en 50 år sedan jag knep
bollar sist, så nog borde väl något sitta kvar. Och bara 71 år… de e ju ingen ålder för en gammal målvakt!
Numera finns det ju dessutom bollkallar, så man behöver inte springa så förbaskat långt för att hämta
bollen när motståndarna skjuter utanför. Å inte tänker jag begära samma lön som Zlatan heller… Så det
ska nog gå bra, bara den där jäkla ischiasen ville släppa…
När det här väl var färdigskrivet och låg för utskick, vad händer väl då??? Jo, proppen går ur och HIF tvålar
till självaste Elfsborg med hela 4 - 1. Ett resultat som med aningen bättre skärpa och en liten gnutta tur lika
gärna kunde ha varit 7 - 1 !!! Så det är nog bara att packa ner kepsen och målvaktsvantarna igen. Och lika
bra var väl det…
I det läget känns det faktiskt skönt att Rögle äntligen går på is i kväll, så att man kan få ytterligare
något att se fram emot. Här är det två nya amerikaner som tilldrar sig det största intresset så här i början.
Hoppas de lyckas lika bra som HIFs "nyförvärv" gjorde i går, så att vi kan få upp Rögle i Elitserien igen och
äntligen få lite mera att glädja oss åt.

Lite mera sommar ska det väl ändå vara kvar. Symboliserat av en färsk sommarbild från
Ramlösaparken

Även på naturfronten ser man dock tydliga tecken på att det faktiskt ska bli en höst i år också. Våra
Tornseglare, som har haft ett bra år i år och producerat flera ungar än jag har sett på långliga tider, har
faktiskt redan lämnat oss för nya jaktmarker. Kanske tröttnade de på den ensidiga menyn av Rapsbaggar,
Rapsbaggar och åter Rapsbaggar. Det var ändå något tidigare än vad som är brukligt. Kanske kläcktes
ungarna fortare i värmen???
Men mördarsniglarna har haft det kämpigt. Och de få som har lyckats gömma sig under fågelbadet har
omedelbart gått sitt öde till mötes under kniven. Fågelbadet, ja… Grannens katt är framme varje kväll och
dricker ur fåglarnas badvatten, så det är ett ständigt fylleri.
Lagom när allt det här var färdigskrivet och den svettdrypande skjortan var bytt mot en torr, så small det till
och blev höst. På några timmar drog det upp. Kolsvarta moln resulterande i skyfall och åska och en
termometer som sjönk så fort att den studsade i botten. Femton grader och halv storm… det känns efter att
vi nu så smått hade börjat anpassa oss till "spanska" förhållanden. Men, å andra sidan, det kan ju vara bra
med omväxling också…
INDIANKLUBBSTRÄFF I KARLSTAD
Nu har det hänt lite mera i det här ärendet. Vi har äntligen fått en kontakt med ansvarig personal på
Svenska Migrationscentret i Karlstad och påbörjat processen för att kunna genomföra ett medlemsmöte i
deras lokaler. Vi har tagit fram ett utkast till ett program som visar hur vi skulle vilja genomföra en dag för
våra medlemmar tillsammans med Centrets egen publik - hur många det nu kan bli som lockas av det här.
Det är alltså liknande det upplägg vi hade i Ystad senast, med undantaget att det den här gången handlar
om enbart en dag och där vi är tillsammans både medlemmar och andra intresserade. Det här sättet, att
göra arrangemanget som en del i Centrets eget program, var deras krav för att vi skulle slippa betala en
hög lokalhyra för att de skulle hålla öppet en helgdag för oss. För det är nämligen en lördag som nu skulle
bli aktuell i stället för en fredag som var det aktuella i det förra förslaget. Det borde innebära lite större
möjligheter för flera av våra medlemmar att kunna deltaga. Då detaljer fortfarande inte är klara så kommer
jag att skicka ut mera information i ett extrautskick - förhoppningsvis tämligen snart.
E-BOKEN OM CRAZY HORSE PÅ HEMSIDAN
Jag har fått gensvar från något halvdussin medlemmar, som har titta på den på hemsidan nyligen upplagda
E-boken om Crazy Horse. Omdömena har så här långt varit positiva och det går redan att se, att det är
varianten att först skriva ut allt på papper för att sedan läsa, som är den variant som föredras. Så om det
blir en fortsättning med flera E-böcker, så kommer det inte att bli någon variant med stor textfont för att läsa
på skärmen, utan bara modellen för att själva skriva ut på papper. Nu får ni gärna fortsätta att höra av er så
jag vet om intresset för det här är tillräckligt stort för en fortsättning eller ej.
Jag har nu under tiden ändå påbörjat arbetet med att färdigställa nästa E-bok. Den om striden vid Little
Bighorn i juni 1876. All text fanns färdigskriven. Men nu måste jag sätta om den med en mindre textfont och
då stökar det till sig med att bilder börjar hoppa rundor och jag får arbeta om en del. Dessutom ska det till
en del kartor och diverse register och sådant. Så det kommer att dröja ett bra tag innan den ligger på
hemsidan. Under tiden hoppas jag att ni läser boken om Crazy Horse och ger mig era omdömen och
synpunkter. Och var inte rädda för att kritisera. Det är bara på det viset saker kan bli bättre.
FORTSÄTTNING MED E-BÖCKER
Från Ingvar Bergman har jag fått ett mycket intressant uppslag. Han tycker att vi en gång om året borde
skapa och lägga upp på hemsidan en "Årsbok". Alltså ta upp den gamla idén med att göra en bok där olika
medlemmar bidrar med var sitt kapitel. Det hann ju att bli totalt 18 årsböcker innan bokförlagen tröttnade
och slutade att ta emot våra alster. Man tröttnade väl kanske för att vi aldrig fick Nobelpriset. Men jag tyckte
nog att dessa böcker var väl värda att ges ut ändå. Så det var tråkigt att det tog slut. Men det här vore ju en
möjlighet att återuppta det hela, nu helt i vår egen regi. Det har ju ändå aldrig varit någon fråga om att vi
skulle tjäna pengar på det.
Det här kan då vara temaböcker, där varje kapitel har någon koppling till ett ämne, en händelse eller annan
företeelse. Därigenom har man möjligheter till fördjupningar, vilket Ingvar efterlyst. Eller så kan det vara en
bok med helt fristående kapitel, vilket är lättare att åstadkomma, med tanke på presumtiva skrivares olika
intresseinriktningar. Men det här förutsätter att det finns ett antal medlemmar som kan tänka sig att bidra
med olika texter.
Vi har också varit inne på en annan variant. Det var Lars-Erik Jansson i Stockholm som tidigare väckte
tanken på att utverka tillåtelse från de aktuella bokförlagen att få använda olika kapitel från de gamla
Årsböckerna och ge ut dem, antingen i vår tidning, eller kanske som här, i form av en Årsbok i Eboksformat. Och det kan alltså vara allt ifrån att man lägger upp hela böcker komplett, eller bara väljer ut
enstaka kapitel.
Vad tycker ni om det här? Skulle ni vara villiga att hjälpa till med att skriva? Eller kan ni tänka er att vara
med i någon form av kommitté för att utvärdera inskickat material, korrekturläsa, kritisera o.s.v. det material
som Årsboken skulle innehålla?

ANDRA AKTIVITETER
Om ni skyndar er att hasta över till USA kanske ni hinner vara med på följande:

Native American Educational Conference
August 22-23, 2014
Lexington, KY/USA
The Kentucky Native American Heritage Commission invites you to attend
the Native American Educational Conference
August 22: 10 a.m. to 8 p.m.
August 23: 10 a.m. to 7 p.m.
Centenary United Methodist Church
2800 Tates Creek Road
Lexington 40502, KY
USA
Free; open to the public
Native American displays and demonstrations with dance and regalia; storytelling, cames, music shelters, children's
activities; Native American-influenced arts and crafts
Featured Guest: Sky Hawk Drum (http://www.skyhawkdrum.com/)
Drum and Open Dance on Friday 6-8 p.m.; on Saturday 5-7 p.m.
For more information contact Anne Wood at roontoon34@gmail.com or Helen Danser at cherokeelady@prtc.net
Co-sponsored by:
The People of the Hunting Ground: http://www.thepeopleofthehuntingground.com
Native American Inter-Tribal Alliance: http://www.naia-ky.org
Kentucky Native American Heritage Commission: http://heritage.ky.gov/knahc
Inträdet är ju åtminstone gratis!!
ANTAL MEDLEMMAR
Åter igen har vår medlemsskara ökat. Senast är det Mikaela Salinas, från Bagarmossen, som har hittat oss.
Vi hälsar Mikaela välkommen i gruppen och hoppas att du ska få ut vad du hoppats på av ditt medlemskap.
Samtidigt har Leif Jönsson i Leksand vaknat till liv igen och återvänt till familjen efter något års frånvaro.
Välkommen tillbaka Leif! Vi är nu, som ni kan se på hemsidan, 169 medlemmar. Alltså bara en mindre än
förra året. Det får vi verkligen känna oss nöjda med.
FOTOUTSTÄLLNING OCH FÖREDRAG
Den 29 augusti kan ni som inte redan har hört Christer Lindberg berätta om shamanism och indiansk
andlighet ta er till Skurup och lyssna, samtidigt som ni kan uppleva en fotoutställning.

Fasadreflektioner
Fotoutställning av
Ingrid Nilsson
Christer Lindberg
Vernissage samt föredrag av
professor Christer Lindberg om Shamanism
och indiansk andlighet
29/8 kl.17-19
Skurups Bibliotek
Kyrkogatan 31, 0411-53 60 72
Skurup

MERA FRÅN LARS GRÄHS
Nu är jag riktigt i gasen. (jo, så skriver han faktiskt, Lars Grähs). Satt, utan någon egentlig anledning, och
sökte på Fort Peck och hittade då den här artikeln om att man vill ha frigående bison öster om norra
delen av The Rockies . Här är länken till artikeln:
http://gazette.com/tribes-bring-bison-plan-to-legislative-panel/article/feed/141040
Å' så fyllde han på med ännu ett mail:
Du kanske redan läst om indianskrudsförbudet på en festival i Kanada??
Om inte, så är här länken till dagens DN:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/indianskrudforbud-pa-festival/
Å' ännu ett mail:
Lite då och då tar jag fram någon av klubbens årsböcker. Nu senast den från 1964 och då
fick Olof Norbecks kapitel om "de sista mohikanerna" mig att söka på nätet för att se
om det finns något aktuellt idag. Det gjorde det! Man ger bland annat ut en "webtidning" eller
vad man nu kan kalla det. Har precis börjat titta lite på den, men kan inte avgöra om det
finns något som skulle kunna platsa i ditt nyhetsmejl. Du får länken, så kan du själv
avgöra om det finns något matnyttigt
http://www.mohican-nsn.gov/Departments/Mohican_News/issues/index.htm
Å' det tycks aldrig ta slut… Men det gör inget Lars, för då håller jag mig ju vaken… Så mera sådant, Tack!
En av mina FB-vänner hade delat med sig av ett inlägg. Du kanske har sett
det här redan tidigare eftersom en del kring det här hände redan 2013.
Här är i alla fall länken
http://www.globalresearch.ca/washingtons-militarized-land-grabs-targeting-the-sioux-indian-reservation-in-southdakota/5388555
Nu är det klart slut från Tyresö för ett tag
Peji
Ni vet väl att Peji är Lakota för gräs… Vi tackar Lars för alla tipsen.
NYTT FRÅN AMAZON
Den här gången får det bli DVD-filmer i stället för böcker. Observera bara att ni måste ha en DVD-spelare
som klarar det amerikanska systemet NTSC. Och här finns dessutom inga textningar. Men det är bra filmer
allihopa här.
The War That Made America: The Story of the French and Indian War
Larry Nehring (Actor), Michael L. Colosimo (Actor), Ben Loeterman (Director), Eric Stange (Director) |
Format: DVD
List Price: $34.99
Price: $19.49
You Save: $15.50 (44%)

When the Forest Ran Red (Ultimate Edition)
Format: DVD
Price: $19.95

War of 1812
Lawrence Hott (Director), Diane Garey (Director) | Format: DVD
List Price: $24.99
Price: $12.96
You Save: $12.03 (48%)

HISTORY Classics: The Revolution
Various (Actor), The History Channel (Director) | Format: DVD
List Price: $19.98
Price: $12.88
You Save: $7.10 (36%)

The History Channel Presents: The Revolution
Peter Schnall (Director) | Format: DVD
List Price: $99.99
Price: $49.99
You Save: $50.00 (50%)
Sold by youlikethat and Fulfilled by Amazon.

Desperate Crossing: The Untold Story of the Mayflower
Keith Bartlett (Actor), Paul Drinan (Actor), Lisa Wolfinger (Director) | Format: DVD
List Price: $22.98
Price: $17.04
You Save: $5.94 (26%)

U.S. Mexican War 1846-1848
Format: DVD
List Price: $29.99
Price: $16.99
You Save: $13.00 (43%)

The History Channel Presents The War of 1812
Mark D. Hutter (Actor), Sally E. Bennett (Actor), Gary Foreman (Director) | Format: DVD
Price: $39.95
Sold by wulintech and Fulfilled by Amazon.

Founding Fathers
Various (Actor), The History Channel (Director) | Format: DVD
List Price: $19.98
Price: $13.96
You Save: $6.02 (30%)

History Classics: Conquest of America
Various (Actor), The History Channel (Director) | Format: DVD
List Price: $19.98
Price: $13.00
You Save: $6.98 (35%)

National Geographic: America Before Columbus
Format: DVD
List Price: $19.97
Price: $16.38
You Save: $3.59 (18%)

George Washington's First War: The Battles for Fort Duquesne
Format: DVD
Price: $19.95

Crucible of Empire: The Spanish American War
. (Actor), Daniel A. Miller (Director) | Format: DVD
List Price: $24.99
Price: $12.49
You Save: $12.50 (50%)

Ken Burns Presents: The West
Peter Coyote (Actor), George Aguilar (Actor), Stephen Ives (Director) | Format: DVD
List Price: $99.99
Price: $66.89
You Save: $33.10 (33%)

SLUT FÖR DEN HÄR GÅNGEN
Vi ska väl trots det hastiga omslaget till regn och rusk och en halverad dagstemperatur inte tro att det är slut
på sommaren riktigt än. Förra gången fick ni en sommarhälsning med en vacker Amiral i vår fjärilsbuske. Vi
kan väl följa upp det med en annan skön besökare, nämligen en Påfågelsöga i samma buske.

Fortsatt "varma" sommarhälsningar
önskar BERTIL THÖRN
Men till slut måste jag bara bjuda er på något fantastiskt. Det är inget som har med indianer att göra.
Men jag kan inte låta er gå miste om det. Jag har skrattat, torkat tårar, haft rysningar i hela kroppen
och varit helt betagen. Musik kan framställas på så många olika sätt. Men det här…. Otroligt!!!
Klicka på : http://www.youtube.com/watch?v=yzkbxxl16cI luta er tillbaka och låt er förföras under
drygt två timmar! Jag blev lycklig och hade svårt att somna sedan…
Håll till godo och låt mig gärna få höra vad ni tyckte.

