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via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

DET HÄNDER GREJER !!!
Häromdagen när jag kom ut i köket på morgonen så kunde jag konstatera att något hade hänt under natten.
En av tomtegubbarna på fönsterbrädan hade trillat omkull. Men man kunde inte se några skador. Och de
säger ju inte så mycket heller, de där tomtarna. I varje fall inte något jag kan höra. Men glöggflaskan hade
blivit kvarlämnad på bänken bredvid och…. Ja, man vet aldrig. Månen utanför visade sig också vara full, så vi
får nog ställa undan den där flaskan efter oss i fortsättningen. Jädrans tomtegubbar… Och hur månen hade
kunnat komma in i köket? Obegripligt… Men kanske hade det något att göra med att jag hade tvättat
fönstren…
Den här gången kommer det inte att bli något långt veckobrev. Julstämningen har så smått börjat tränga sig
på och då ska man ju bara luta sig tillbaka och ta det lugnt. Ett antal nya böcker har kommit hem och måste
läsas. Jag beställde dessutom både mandelmusslor och finska pinnar av köket häromdagen. Och
julklapparna till alla barnbarn och barnbarnsbarn är skickade. Så nu är allt klappat och klart… Det vill säga
någon julgran har vi inte. Men det har vi å andra sidan inte haft de senaste åren heller. Och det har gått bra
ändå.
Men så hotar SMHI med att det ska bli nio grader varmt igen mot veckoslutet, så man kanske åker på att gå
ut och klippa gräset igen. Aldrig får man då en lugn stund…
Kan väl också varsko om att jag kanske tar långledigt över helgerna, så vi får väl se när andan faller på och
jag kommer igång med nästa års utskick. Jag lovar i alla fall ingen speciell tidpunkt.
MEDLEMSANTALET
Det har redan börjat komma in ett antal förnyelser av medlemsavgiften, trots att det bara har gått en kort tid
sedan ni fick betalningsanmodan. Vi tackar alla som nu har varit tidigt ute. Vi är i dagsläget 99 medlemmar.
Det saknas nu alltså bara 73 för att vi ska ha ett oförändrat medlemsantal. Men ta det lugnt. Det är ingen
brådska.
Vår ekonomi har stabiliserat sig och är tillfredsställande. Beroende på systemet med att erbjuda ett- två- och
treårsprenumerationer så har vårt årssaldo svängt kraftigt från år till år. Det har gått i tre- till fyraårscykler, där
vart tredje eller fjärde år har givit ett stort överskott, medan de mellanliggande åren har varit negativa.
Sålunda hade vi år 2012 ett positivt resultat på hela 25 201:- medan år 2013 gav ett underskott på 5 242:och innevarande år ser ut att sluta på ett underskott med 14 762:-. Även år 2015 lär ge ett mindre underskott.
Men här kommer också det här mönstret att brytas, när vi nu slopar treårsprenumerationerna och dessutom
under år 2016 tar ännu ett steg och går tillbaka till att ha enbart ettåriga förnyelser. Ett system som då
kommer att vara lättare att stämma av, eftersom inkomster och utgifter då ska balansera varandra under
året.
NYA BÖCKER
Jag nämnde att ett antal nya böcker har trillat in i brevlådan den senaste tiden. Alla de här numren ska jag nu
alltså ta mig igenom.
 Chief Joseph and the Nez Perce; av Kathleen Bradley, som visade sig vara ett instruktionshäfte för
unga skolbarn som skulle spela upp en historisk teaterföreställning!!! Tänk så fel det kan bli om man
inte läser referenserna ordentligt. Det här är alltså inget att läsa.
 The Fights on the Little Big Horn; av Gordon Harper, lovar betydligt mera, efter att jag gjort lite
stickprovsläsning här och där. Den här Gordon Harper var en kille som i femtio års tid hade studerat
det här ämnet ur alla upptänkliga vinklar. Han hade då hunnit samla på sig en stor mängd
referensmaterial och hade själv sammanställt listmaterial omfattande två miljoner ord, fördelat på
1700 sidor, som skulle blivit till en bok. En bok som han dock inte hann avsluta, innan han gick bort
den 17 maj 2009, just innan han var färdig med sitt manus. Ett manus som nu hans dotter Tori Harper












har sett till att få färdigställt och presenterat i den här intressanta boken. Hans referensmaterial lär
också finnas samlat och utgivet i en E-bok, som jag ännu inte har lyckats hitta.
Northwestern Fights and Fighters; The Nez Perce and Modoc Indian Wars 1872 - 77; av Cyrus
Townsend Brady, är en gammal bok som jag medvetet i alla år har valt bort till förmån för andra, men
som jag nu tyckte mig behöva för att färdigställa mina egna E-böcker om striden vid Big Hole. Återstår
att se om det verkligen tillför något. Boken skrevs ju ursprungligen redan 1907.
The U.S. Army in Frontier Montana; av Ronald V. Rockwell är också en bok anskaffad lite i samma
avsikt. Ett par kapitel i slutet av boken behandlar just Nez Percékriget, men det återstår att se om det
verkligen ger något nytt. Sådana här "översiktsböcker" brukar inte precis vara fullproppade med nya,
spännande uppgifter.
Mayflower; av Nathaniel Philbrick, har jag redan läst och även berättat för er om i det förra utskicket.
En mycket bra bok. Faktaspäckad och spännande. Allrahelst för de av oss som har besökt många av
de platser som beskrivs här. Rekommenderas skarpt! Går att köpa här i Sverige via nätbokhandlarna
Adlibris och Bokus.
Alvar Nunez Cabeza de Vaca; av Donald E. Chipman, visade sig vara ett litet tunt häfte om ett helt
fantastiskt människoöde från början av 1500-talet. Hoppas att det var några av er som hann att titta
på filmen som jag lade upp på hemsidan för en tid sedan. En film som handlar om just den här
märklige mannen och hans otroliga bedrifter. Tyvärr har filmen nu försvunnit från den källa jag hade
länkat till och jag har inte hittat någon ny kopia av den.
The Orenda; av Joseph Boyden, är den novell som Gunnel Gavin i Kanada rekommenderade för oss
i det förra utskicket. En novell alltså, men det ska bli spännande att läsa den så småningom.
The First Frontier; The Forgotten History of Struggle, Savagery and Endurance in Early
America; av Scott Weidensaul är en tjock lunta som just nu ligger på mitt nattduksbord. En
berättelse om de allra första konflikterna mellan ursprungsfolken och intränglingarna från Europa.
Alltså ända från Vikingarnas allra första kolonisationsförsök. Det är också en hel del om hur, när och
varifrån de allra första ursprungsfolken själva kom och hur de hamnade på de amerikanska
kontinenterna. En genomgång där Weidensaul inte ryggar för senare tiders avvikande uppfattningar
om hur det gick till, när det skedde och varifrån alla olika folk kom. Även de svåra frågorna om hur
många de här första människorna kan ha varit från tid till annan försöker han sätta ord och siffror på.
Här är han alltså inne och tassar på väl upptrampad och permanentad mark och säkert kommer det
att resas en eller annan ilsken kommentar från fackfolk som redan är fast i sina egna tidigare
slutsatser. Ett annat intressant kapitel som han analyserar tämligen ingående är hur de här
ursprungsfolken påverkades av alla nya sjukdomar de vita förde med sig och varför dessa fick så stor
påverkan. Ett område som jag inte sett att någon annan har försökt förklara tidigare.

Här är lite länkar till en del av dessa böcker, samt några andra.
Apache Tactics 1830-86 (Elite)
by Robert N. Watt
List Price: $18.95
Price: $12.14
You Save: $6.81 (36%)
The Apache culture of the latter half of the 19th century blended together the lifestyles of
the Great Plains, Great Basin ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Lakota Noon: The Indian Narrative of Custer's Defeat
by Gregory Michno
List Price: $18.00
Price: $14.20
You Save: $3.80 (21%)
Lakota Noon is an exhaustively researched and provocative reassessment of Custer's
Last Stand. Gregory Michno argues that the ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Fights on the Little Horn: Unveiling the Mysteries of Custer's Last...
by Monte Akers
List Price: $32.95
Price: $25.96
You Save: $6.99 (21%)
This remarkable book synthesizes a lifetime of in-depth research into one of America’s
most storied disasters, the ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Geronimo: His Own Story: The Autobiography of a Great Patriot Warrior
by Geronimo
List Price: $15.00
Price: $11.79
You Save: $3.21 (21%)
In the early 1900s, when Geronimo was taken prisoner, Barrett commissioned an
interpreter to interview the Native American ... Read More

Learn more

Add to Wish List

The Dakota War of 1862: Minnesota's Other Civil War
by Kenneth Carley
List Price: $24.95
Price: $18.29
You Save: $6.66 (27%)
While the Civil War raged in the East and South, Dakota Indians in Minnesota erupted
violently into action against white ... Read More

Learn more

Add to Wish List

The First Frontier: The Forgotten History of Struggle, Savagery...
by Scott Weidensaul
List Price: $30.00
Price: $19.89
You Save: $10.11 (34%)
Frontier: the word carries the inevitable scent of the West. But before Custer or Lewis
and Clark, before the first Conestoga ... Read More

Learn more

Add to Wish List

KOMMANDE BOKUTGIVNING INOM INDIANKLUBBEN
Vi har under den senaste tiden tagit upp diskussionen i en liten arbetsgrupp om möjligheten att återigen
skapa och ge ut en "Indianklubbens Årsbok", eller något liknande. Det här var ett förslag som väcktes av
några medlemmar i höstas, som då föreslog att det skulle kunna bli en E-bok som skulle kunna upprepas
varje år. Så vi har börjat fundera lite över frågorna: "om", "hur" och "när" ett sådant projekt skulle kunna
genomföras. Under dessa diskussioner har frågor ställts huvudsakligen om två olika aspekter. För det första
om det är rätt att skapa en sådan bok enbart som en E-bok att läsa via bildskärm, alternativt själv printa ut
från Internet.
En E-bok har fördelen att vi kan göra allt själva och det blir inga kostnader för varken tryckning eller
distribution. Å andra sidan ser vi ju med erfarenhet från de E-böcker jag redan har lagt upp, hur svårt det är
att tillgodogöra sig dessa. Det är både tidsödande och kostsamt att hålla på att skriva ut ett par hundra sidor
på sin egen skrivare. Allra helst om man bara har en bläckstråleskrivare. Och det är hopplöst att sitta och
läsa vid skärmen. För er med läsplattor borde det dock inte innebära något problem. Och sådana blir ju allt
vanligare. Det skulle möjligen tala för E-boksvarianten. En annan fördel med sådana E-böcker är att de i
huvudsak bara kommer att distribueras inom Indianklubben, varför vi inte behöver vara så rädda för hur vi
hanterar tillstånd för varken bilder eller material. Kraven på utformning behöver inte heller vara fullt så strikta
som om vi ska komma förbi något bokförlags kritiska redaktörer och korrekturläsare. För den skull ska det
inte uppfattas som att vi kommer att släppa ut vad som helst, om vi nu skulle välja E-boksvarianten.

Alternativet skulle alltså vara att ta steget fullt ut och göra en traditionell bok, producerad via något bokförlag
och distribuerad via gängse bokhandlar samt nätbokhandlar. Den springande punkten här blir då att hitta
något bokförlag som är villigt att satsa på ett sådant projekt. Antagligen måste vi i det fallet på något sätt
kunna stimulera och locka tänkbara förlag genom att indikera vad vi tror skulle vara möjliga upplagestorlekar.
Bäst vore om vi till och med kunde "utlova" att det bland våra egna medlemmar skulle finnas ett köpintresse
som kunde kvantifieras till, låt oss säga "minst 100 böcker", eller något liknande. Idag finns också
möjligheten till något som heter "Print-on-demand", alltså att man trycker bokexemplar allt efter som
beställningar kommer in. En variant alltså till att helt överlåta till ett förlag att ta hand om allt.
Av den här anledningen skulle det nu vara intressant om ni ville hjälpa till med svar på en liten enkät utan att
ni för den skull binder er för något.
Enkät 1: (köpintresse för en förlagsproducerad bok)
 Alltså hur många skulle kunna tänka sig att köpa en sådan "riktig" bok när den kommer ut, om vi utgår
från att en sådan bok prismässigt skulle hamna i området mellan, låt oss säga, 100 - 200 kronor ?
 Skulle ni vara villiga att till och med förhandsbeställa ert exemplar? I det fallet får man ju också räkna
med en tillkommande fraktkostnad för att få boken hemskickad.
Den andra aspekten vi har talat om är vilken typ av bok / innehåll det skulle vara. De flesta av er känner ju
väl till våra tidigare Årsböcker. De var, med något litet undantag, böcker där något dussintal medlemmar
skrev var sitt kapitel, innebärande att det inte blev något tema eller någon sammanhängande berättelse, utan
enbart separata kapitel om vitt skiftande ämnen. Mycket talar för att även en ny bok kanske måste bli på det
viset, då det kan vara svårt att få så pass många medlemmar att engagera sig i att bryta ner och ta hand om
var sitt avsnitt, eller var sin del av ett gemensamt ämne, som sedan ska resultera i en genomgripande och
sammanhängande belysning av ett visst ämne.
Men man kanske skulle kunna enas kring något övergripande tema - till exempel "Indiansk andlighet",
"Indianens roll i den vita koloniseringen", "den ekologiske indianen - (miljöspekten)", "Indianska biografier",
eller liknande.
Ett annat sätt vore att välja något centralt tema och sedan låta varje författare ge sin egen vinklade syn på
det ämnet. Typiska sådana "grundämnen" skulle kunna vara en intressant personlighet, till exempel "General
Custer", "Buffalo Bill", eller varför inte "Geronimo", eller någon annan välkänd personlighet. Här skulle man
då kunna ta upp sådana infallsvinklar som mytbildningen kring de här figurerna - vad är sant och vad är mera
tveksamt, hur de har uppfattats och beskrivits i historien - hur olika opinionsbildare har presenterat dem,
antingen som ofelbara hjältar eller som grymma mördare och allt där emellan, vilken roll har de spelat för
utvecklingen dels för sina egna folk, men också för landet, samt vad det var som har gjort de här personerna
odödliga. Gärna alltså lite "ovanliga" vinklingar för att väcka intresse och ge boken en touch av att vara lite
annorlunda. Inte enbart en vanlig faktabok om indianer. Sådana finns det troligen redan nog av. Den svenska
marknaden är ju inte så stor för det här ämnesområdet.
Ett annat ämnesområde skulle kunna vara att vi samsas om något större krigskomplex, till exempel "FranskIndianska kriget". Här blir det då kanske lättare att få tillräckligt många författare som klarar av att skriva var
sitt kapitel - eller eventuellt ett par. Då blir det dock lite mera av en "vanlig" faktabok och frågan är kanske om
det finns en marknad för det.
Slutligen har vi det här med kopplingen till Indianklubben. Vi kan knappast kalla det för en "årsbok", då vi
näppeligen lär kunna producera och ge ut en bok varje år. Men någon koppling till Indianklubben borde vi
försöka få till. Om inte annat så för att det skulle hjälpa till att sprida vetskapen om vår organisation och
därmed förhoppningsvis också hjälpa till att få organisationen att överleva. "Indianklubbens Årsbok" blev ju
med tiden faktiskt lite av ett varumärke. Det märker man när många fortfarande frågar efter var man kan få
tag på sådana. Så en ny typ av varubildningsmärke kring Indianklubben skulle vara bra.
Därmed till nästa del av enkäten. Vi behöver alltså veta vilka som skulle kunna tänka sig att bidra till en
sådan bok med att skriva artiklar, att ordna med sättning av bilder - kanske också hjälpa till med inhämtande
av tillstånd för att använda bilder.
Enkät 2: (vilka har lust och förmåga att hjälpa till)
 Vilka har lust och möjlighet att skriva ett eller flera kapitel till en kommande bok ? (Då vi inte har
preciserat närmare hur sådana artiklar ska utformas, vad de ska innehålla eller handla om, så är det
här naturligtvis inget som ni blir bundna av på det här stadiet. Det är dessutom inte i den allra
närmaste framtiden allt måste göras).
 Vilka kan hjälpa till med bildmaterial ? (Behövs inte om vi bara ska ge ut en E-bok)
 Vilka kan hjälpa till med förlagskontakter ? (Behövs inte om vi bara ska ge ut en E-bok)
Slutligen ska vi kanske också ställa frågan på sin spets när det gäller vilken typ av utgivningsform vi ska
välja. Alltså :

Enkät 3: (ska det vara en E-bok eller en "riktig" förlagsproducerad bok?
 Föredrar ni att vi "bara" gör en E-bok som antingen gratis, eller till ett lågt pris distribueras via Internet
och som ni själva får lov att välja om ni bara vill läsa på skärm eller läsplatta eller printa ut och själva
"binda in" på något sätt.
 Föredrar ni i stället att kunna köpa en "riktig" bok via bokhandel eller via annan kommersiell
distribution till marknadsmässigt pris ? Pengar som Indianklubben dock med största sannolikhet inte
får någon del av.
Svaret på de här enkätfrågorna kommer att vägas samman och ligga till grund för om vi ska gå vidare och
starta upp ett projekt, eller om vi redan innan vi ens har ansträngt oss ska pusta och ge upp ?! Svaret är upp
till er! Att göra E-böcker kommer jag nog ändå att fortsätta med, för det tyckte jag var kul.
VAD SKULLE NI GE FÖR DEN HÄR ?
En "Plains Quilled War
Hide Shirt" - skinnskjorta
broderad med färgade
piggsvinstaggar, som en
gång har tillhört Chief
Runs The Enemy och som
beräknas vara från 1880talet har sålts på auktion
av Heritage Auctions. Den
gick för den lilla nätta
summan av 35 000 dollar!
Med dagens kurs, som nu
är uppe i 8:08 (på Forex),
skulle det alltså motsvara
282 800:- (SEK) !!! Vem
har råd med det?
Chief Runs The Enemy
(Tok Kahin Hpe Ya) var en Two Kettle Sioux som deltog i
den stora striden med Custers soldater vid Little Bighorn
River den 25 juni 1876.
Bilden nedan visar honom i den här skjortan. Bilden tagen av
Joseph Kosseth Dixon någon gång mellan 1908 och 1913.

HEMSIDAN STRULIG
Som en del av er säkert redan har sett, så är vår hemsida inte riktigt frisk nu. Det har hänt något med två av
flikarna. Dels den som heter "Resor" och dels den som heter "Länkar". Det som har hänt är att de olika

textblocken tycks leva sitt eget liv och hoppar rundor på sidan. Det mesta går nog fortfarande att läsa, men
självklart ska det inte vara så här. I dagsläget har jag dock inte klart för mig vad det beror på och vet därför
heller inte riktigt vad jag ska göra åt det. Förutom då att bara göra om alltihopa! Något jag inte gärna vill ge
mig på. Och jag tänker heller inte förhasta mig och kanske ställa till det ännu värre. Så ni får leva med de här
små olägenheterna ett tag, till jag har läst instruktionsböckerna ordentligt eller talat med programbolagets
kundservice.
Det låter så himla enkelt och bra i reklamen, men "XARA Web Designer", som programmet heter, är ingen
barnlek att tränga in i precis. Programmet är säkert bra, men det är inte särskilt logiskt uppbyggt och inte
speciellt användarvänligt. Det låter så bra det där med "easy drag and drop" och " WYSIWYG - what you see
in Web Designer is exactly what you get on your website ". Jo tack… eller kanske är det så, att det bara är
jag som inte begriper… Gammal man gör så gott han kan, dock…
PS… PS… PS…
Just när jag hade utgjutit min frustration över det här och på nytt gick in på hemsidan för att börja ta itu med
problemen… vad ser jag väl då ? Jo, allt har hoppat på plats igen, precis som det ska !!! Och det utan att jag
gjort något annat än bara knutit näven och viftat lite åt den där förbaskade maskinen! (Jag använde nog
också några väl valda ord som inte lämpar sig så väl här). Men där ser man, ibland räcker det med att man
bara höjer rösten en aning. Hoppas nu att det håller… Men fråga mig inte vad som hände…
Man kan ju också undra hur det är med den där lilla gubben egentligen. Han som bor inne i skärmen och
som väl är den som hänger upp alla bokstäver och siffror, för att nu inte tala om hur han ritar och målar alla
bilder… Egentligen är jag full av beundran för hans jobb. Men jag undrar om han kanske börjar bli lite trött.
Det går i alla fall allt långsammare nu för tiden. Kanske han skulle behöva åka på träningsläger?
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
Till slut vill vi härmed framföra en speciell julhälsning till alla medlemmar. Och det är inte vilken julhälsning
som helst. Nej, sätt på högtalarna och försök hänga med här, när jultomten framför den amerikanska
julsången "Santa Claus is coming to town" … på navajospråket !!!!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=krN8jk_COM

HÖSTLIGA JULHÄLSNINGAR
till er alla från
BERTIL THÖRN
det blir nog en grön jul… igen… här nere

