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VINTER
Så kom det då äntligen här nere också. Det där vita som gör att jag får så ont i
ryggen. Men som tur var blev det inte mera än fem centimeter och temperaturen höll sig under nollan, så det blev inte så tungt. Så, än så länge kände jag att
jag hade koll på det. Men jag måste erkänna att jag var inte ett dugg avundsjuk
på er stackare där uppe i Luleå och Piteå. Meterdjup snö… huuu !
Och sedan dröjde det bara några dagar så blev det sex grader varmt… och så var
det snöröjningsarbetet ogjort! Vinter i Skåne, det borde vara förbjudet… Men
potatisodlarna på Bjärehalvön gnuggar händerna. De har redan satt de första
"pärorna". Så de är nog nöjda. Vad månde bliva… Risken är väl trots allt stor att
allt fryser bort rätt som det är.
Det här övervägande höstliknande vintervädret har också gjort att varken domherrar, sidensvansar eller stenknäckar har synts till i trädgården ännu. Och ingen
uppvandring av öring blev det heller i Lussebäcken i år. Det var för lite vatten.
När så ovädret väl kom igång, så blåste det ner en massa träd och grenar som
blev liggande i bäcken. Och när vattnet äntligen fyllde på så drev alltihopa ner
och fastnade i rensgallren under motorvägen. Och med det är det som med det
mesta som kommunen handlar upp numera. Det har alltså bara blivit skit av det
som ska kallas fiskevård, underhållsarbete och parkskötsel. Så där har bråten nu
legat och täppt till flödet i snart en månad.. och ingen gör något. Tidigare hade
vi en naturintresserad och kunnig person som själv skötte det här. Och skötte
det perfekt. Men sedan skulle det naturligtvis upphandlas av något "riktigt" företag, som förmodligen antogs vara experter på området… Ja, ja…

ANTALET MEDLEMMAR
Nu kan vi kanske dra ett streck för hur många det var som hade bestämt sig för
att fortsätta som medlemmar efter att även januari månads räkningar blivit betalda. Återstår att se om ytterligare några väljer att betala när februari månadsslut närmar sig. Som det är nu har vi 147 medlemmar och det betyder att vi fortfarande saknar så pass många som 25 stycken för att komma upp till oförändrat
antal från föregående år.
Naturligtvis kan vi leva med att inte vara flera, men det är alltid tråkigt när några
försvinner. Annars är mitt största bekymmer att jag nu måste skicka manus för
årets första nummer av vår tidning till tryckning. Allt har legat färdigt ett par
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veckor redan, men jag har avvaktat för att se om det skulle tillkomma några flera som var intresserade av att fortsätta att få
tidningen. Då jag naturligtvis måste ange hur många tidningar som ska tryckas, när jag skickar manuset, så är det ett litet dilemma när så pass många som 25 stycken saknas. Antingen måste jag då beställa fullt antal tidningar och chansa på att de flesta
gör sina inbetalningar vid kommande månadsskifte. Får jag då inte in dessa betalningar så gör vi en förlust. Alternativet är att
bara beställa ett mindre antal, med risken att flera betalar senare och att de beställda tidningarna då inte räcker. Så jag kanske
väntar ytterligare ett tag med att skicka manus. Men någon försening ska det inte behöva bli. Tidningen ska kunna dimpa ner i
era brevlådor under mars månad som det är sagt. Även om det då kanske blir i slutet av månaden. Och för er som då inte får
någon tidning i mars är det ett kvitto på att ni inte har betalat in er årsavgift.

VÄLKOMNA TILL BUFFALO BILL HISTORICAL CENTER
Nu har vi en möjlighet att erbjuda er alla ett kort besök på det världsberömda Buffalo Bill Museet i Cody, Wyoming. Och det
räcker med att ni sitter kvar hemma i kontorsstolen. Så klicka bara på länken och luta er tillbaka. Visserligen rätt så snabba
klipp, men ni kommer ändå att kunna se lite grand av allt fint som det här museet har att erbjuda.
https://www.youtube.com/watch?v=HFewsMNUo3s&feature=youtu.be&utm_source=E-newsletter+Signup&utm_campaign=b3d8f9d6b0-WW_02-09-2015&utm_medium=email&utm_term=0_a20f91448a-b3d8f9d6b0-130379109
Vill ni sedan se den riktige Buffalo Bill, så kan ni klicka på den följande länken.
https://www.youtube.com/watch?v=RKsRBbHzSzI
Dessutom får ni då träffa Iron Tail. Det var han som var förebilden för femcentaren kallad "the Buffalo Nickel", eller ibland "the
Indian Head Nickel". Ett mynt som präglades och gavs ut mellan 1913 till 1938 och som idag betingar ett betydligt högre värde
än de nominella fem centen. Mitt exemplar tillhör tyvärr inte de mera värdefulla… men ändå. De senaste noteringar jag har
sett är följande. Mitt exemplar är från 1921 och klassas som "circulated", alltså slitet på grund av att det har varit ute och använts i handeln. Det har heller inget "stampmark", så det är alltså tillverkat i Philadelphia, där merparten blev gjorda. Enligt
tabellen skulle jag idag få betala $12.00 om jag skulle köpa det. Om jag i stället hade haft ett mynt med stampmark "S", alltså
tillverkat i San Francisco, så hade jag fått betala $200.00. Och om det dessutom hade varit ett "ocirkulerat" (helt oanvänt)
mynt, då hade värdet varit uppe i $200.00 för det Philadelphiatillverkade myntet och hela $2000.00 (17'600 kronor!) om det
hade haft stämpeln "S", alltså hade varit präglat hos San Francisco Mint!

Mitt andra exemplar är tyvärr alltför slitet för att längre ha något mervärde. Det är till och med så slitet att årtalet inte längre
går att tyda. Kanske skulle det kunna tolkas som att myntet är betydligt äldre, då det har hunnit bli mera slitet. Men det är nog
bara ett önsketänkande.
Så här ser myntets båda sidor ut för er som inte har sett det någon gång. Observera att det här är en bild från Internet och det
är alltså inte något av mina mynt. I det här fallet är det dessutom ett mynt präglat av Denver Mint år 1938. Man ser ett litet "D"
under texten "Five Cents". Kvaliteten ser för mitt otränade öga ut att vara "ocirkulerat" och är i varje fall av hög klass. Borde
enligt tabellerna då kosta ungefär $24.00 i handeln.
Nu borde vi kanske inte göra så mycket reklam för alkohol i någondera formen. Men som en engångsuppföljning på förra ut2

MERA "FIREWATER"
skickets not från Lars Grähs om ett öl som annonseras med en något tvistad anspelning på "Custer's Last Stand", så har även
Lars-Erik Jansson i Stockholm varit ute och hittat ett liknande "förföriskt" exempel. Eller vad sägs om den här ? Lasse skriver
som kommentar:
Som en kommentar till Custerölen, en liten minnesbild från
en vecka på spanska östkusten 2013
Faktum är att jag tror mig ha
sett samma bild använd på en
annan whiskey-sort i USA. Det
var i min ungdoms oskuldsfulla
dagar, då man fortfarande inte
köpte någon sprit. Det var
nämligen allra första gången
jag var i USA och allt var nytt.
Inte minst alla de där sprithyllorna man gick förbi i varje
affär. Det kändes ju lite exotiskt, faktiskt. Här hemma hade
man ju nyss slopat motböckerna och affärer med alkohol var
fortfarande en allvarlig historia, där man hemma i lilla
Gamleby fick gå till färgaffären
och beställa sin pava för att
sedan kunna hämta den några dagar senare.
Alltnog vi skulle mitt bland alla indianrelaterade besök i olika delar av USA även besöka min kusin i Rothsay, Minnesota. Vi kom
med ett flyg från Los Angeles och skulle landa i Fargo, North Dakota, där mina släktingar skulle hämta upp oss. Till saken hör att
den här flighten gick mitt i natten och klockan var omkring ett på natten när vi väl landade i Fargo i ett fruktansvärt åskväder.
Men allt var för övrigt frid och fröjd och våra värdar var på plats och snart var vi inpackade i en stor Plymouth Herrgårdsvagn,
där man nästan fick ha telefonförbindelse från baksätet för att kunna prata med dem där framme. En dryg timmes bilfärd låg
framför oss på Interstate 94 söderut. Men någonstans längs vägen (troligen i utkanten av Moorhead - jag var inte så hemtam
med de amerikanska kartbilderna då) skulle det göras ett stopp. Klockan två på natten svängdes det alltså in på en stor parkeringsplats och så traskade hela följet in på en jättestor K-Mart. Nu skulle det handlas hem all mat till nästa dag… klockan två på
natten!!! Okey, that's the American Way… Det var bara att hänga på. Det var här jag såg den. När vi passerade sprithyllorna.
Samma etikett, men jag har länge haft för mig att det hela gällde varumärket Old Crow Bourbon Whiskey. Men nu, sedan jag
har blivit lite mera insatt i saker och ting, så tror jag inte att det var Old Crow, för deras varumärke är ju… just… en gammal kråka.. och inte en kråkindian, som jag då kopplade det till. I det här fallet var det dock en jättefin bild på Hollow Horn Bear som
prydde etiketten och jag tycker nu att de etiketter Lasse hittade ser ut att kunna vara ungefär samma bild.
!!! DRICK NU VATTEN I STÄLLET - KLART NYTTIGARE !!!

PINE RIDGE TODAY
Jag tycker egentligen inte om att visa det här. Jag tycker inte om att själv se något så hopplöst, förtvivlat, meningslöst, uppgivet, ja närmast bortom all hjälp. För det är ofta så de indianska reservatssituationerna ser ut och framställs. Och värst av alla är
förmodligen Pine Ridge, South Dakota. Men samtidigt ska man veta att allt är inte fullt så nattsvart som det ofta framställs. Det
finns människor som jobbar och sliter för att hjälpa. Det finns människor med både hjärna och hjärta. Men ändå så är man så
långt nere, att det är svårt att lyfta sig upp. Så svårt att många av de här människorna, med både hjärna och hjärta och en vilja
att göra gott, helt enkelt inte orkar tränga igenom de jättehöga och jättetjocka barriärerna. De orkar inte stå emot och de bränner ut sig själva. Så se den här filmen för vad den är. Det är ett rop på hjälp. Det behöver inte enbart vara så här svart. Men det
är ett rop på hjälp, ett rop på att bli sedda. Ett rop på uppmärksamhet från omvärlden. Det är en tuff film. Men det är också en
tragisk film. Det är en film som är gjord för att väcka uppmärksamhet. Det skulle naturligtvis även ha kunnat vävas in vissa positiva saker. Men nu är det en film som i grunden är ett politiskt dokument. Och den är alltså gjord för att väcka uppmärksamhet
och eftertanke. Men trots att vi vet det känns det ändå så nedslående. Så nedslående att jag egentligen inte skulle vilja visa
den. Men situationen är sådan att jag heller inte kan underlåta att låta er se den.
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/02/05/powerful-video-documents-third-world-living-conditions-pineridge-reservation-159043
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BOKRECENSION
Peter Dorch, i Stockholm, har läst Dan Jibréus bok från 2013: "White Fox' långa resa" och ger oss här sitt omdöme om boken.
En bok som alltså är på svenska.
Peter skriver:
White Fox’ långa resa
Sommaren 1874 anlände tre pawneeindianer, White Fox, Red Fox och
White Eagle, till Sverige. Det var två
driftiga svensk-amerikaner som hade
lyckats med konstycket att övertala
dem att resa från prärien i Nebraska
och ända bort till Sverige. De kom för
att visa upp sina krigsdanser och pilbågsskytte iklädda sina vackra kläder.
Med hjälp av gamla tidningsartiklar har
bokens författare Dan Jibréus följt
pawneernas turné från stad till stad i
Sverige. I Göteborg avlider White Fox.
De övriga två pawneerna får inte ta
med sig kroppen hem till USA. Istäl-let
hamnar den på Karolinska Institutet i
Stockholm där den studeras in i minsta
detalj och huden, hör och häpna, delvis
träddes upp på en gipsavgjutning för
att ställas ut till allmän beskådan!

White Fox medan han
ännu var i livet

Boken "White Fox’ långa resa" är en fantastisk berättelse och som tar upp ett mycket originellt ämne. Man har svårt att förstå
hur man kunde behandla White Fox kropp på ett så vidrigt och okänsligt sätt. Men det var tidens anda.
Förordet till boken är skrivet av forskaren och författaren Mi-kael Kurkiala. Även läsare som inte vet så mycket om pawneeindianer kan med behållning läsa Mikaels text, som på ett lättfattligt sätt redogör för stammens historia. Boken är rikt illustrerad med många fina fotografier, en del i färg av bland annat Tony Sandin. Bara det faktum att ytterligare en svensk bok om
indianer har kommit ut i handeln och att dessutom ett svenskt förlag har gett ut den är skäl nog att köpa den.

Peter Dorch
Bokens specifikationer












Författare : Dan Jibréus
Förlag : Fri Tanke Förlag
Serie: Hagströmerbibliotekets skriftserie (del 15)
Språk : Svensk
ISBN-10 : 9187513064
ISBN-13 : 9789187513060
Bandtyp : Inbunden
Sidor : 104
Utgivningsdatum : den 16 oktober 2013
Utgåva : 1
Dimensioner : B: 192 H: 281 D: 14 mm 548 gram
Noter, Referenser och Personregister

Finns att köpa från de flesta bokhandlar.
Från Internet; Bokus: 233:-; Adlibris 234:-; Fri Tanke 234:4

EN VERKLIG POET
Jag kunde inte låta bli det. I det senaste nyhetsbrevet från Ninepipes Museum i Flatheaddalen, uppe i Montana, kunde man
läsa det här lilla stycket skrivet av familjen Cheffs 8-åriga barnbarn Juliette Cheff. Jag tyckte det var så fint skrivet. Till och med
så det kanske kom en liten tår i ögonvrån. Den lilla, hon är ju en riktig poet! Var så goda.

“Where I’m From”
I am from the Cheff, Hibbs families
I am from the beauty of the Jocko, the old house we lived in a long
time ago,
but had to sell. It was sad for us to sell it, but we had fun times!
I am from southern France where the wind blows softly,
and the moon glows lightly, and where the river waves fast and slow.
I am from the Bob Marshall Wilderness where the does leap
And where the bucks range, and where the fish rise and play,
and where the great old pines grow and live.
I am from the warm and delicious smell of Ratatouille,
And all the warm and delicious vegetables from
our awesome Garden of Peace.
I am from the most delicious salad ever in the whole world!
It had fried hazelnuts and avocado, plus strawberries and vinegar
dressing.
I am from the cold, juicy, blue, delicious huckleberry in my mouth!
I am from (this is what my Mom says when she’s stressed!) “We’re going to be late for school!”
“Get your shoes on!” “Hurry up!” “I love you!”
I am from going on fun trips with my Mom to San Francisco. We saw seals and big fairs.
We went to the aquarium. It was very cool to us. That’s where my Mom used to live.
We went to the ocean and found some shells. It was fun! My family went to Oregon.
It was so much fun to us. When we go to Oregon we broke down, but it was fun anyway.
My brother would lay in sand until the tide would come.
I am from riding horses in the Bob Marshall where all wild raspberries grow
and the trout jump in the river and where hollow cotton trees grow.
I am from dancing to wild music; any kind of it!
I am from my loving Mom, my strong Dad, my hilarious brother,
my awesome Grandparents, my other Grandparents that are so much fun,
my great cousins, my fantastic Aunts and Uncles.
I am Juliette Lupine Hibbs Cheff!
That’s where I’m from!
***
Tänk vad ungar kan nu för tiden. Och i tidningarna står det att tvååringar redan använder "paddan" mera vant än vad jag någonsin kommer att göra!!! Och de är till och med ute på nätet !!! Undrar om dom läser om indianer?
Och jag som inte ens kunde lista ut att den switch jag hade kopplat upp mina datorer via inte alls fungerade som den router jag
trodde att den var… utan bara var just det… en switch… När ska man lära sig? Man skulle kanske vara två år…
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SNÖ ATT VILA ÖGONEN PÅ
Vi som nu alltså inte har någon snö på marken här nere får i stället hitta på andra sätt av njuta av det vita. Och ni kan väl också
få se att det inte bara är jobbigt, utan kan vara vackert också. Eller vad säger ni om Martin Grelle’s målning som han titulerat :
"Apsaalooke Horse Hunters"

Tjusigt va'… från Jackson Hole med Tetonbergen i bakgrunden. Hör efter med Curt Währme, i Kumla, om han kan skaffa den åt
er. Han är ju Martin Grelle’s agent i Europa.
Fantastisk målning, tycker jag. Och så till veckans frågenöt. Ser ni på bilden från vilket håll vinden blåser? Och vad heter indianstammen, indianerna på bilden kommer från, med ett för oss mera vanligt namn?
Har ni tänkt på att det är fredagen den 13:e i dag !? Nu drabbas man väl förstås av, att man vinner en massa miljoner på något
konstigt lotteri, där man har tappat bort lotten… Å' så får man fullt upp med att lura ut vad man ska göra med alla pengarna…
Nu när man inte törs vända sig till Schweiz längre. Å' madrassen blir ju alldeles för knölig av sådana mängder… Å' så med minusränta, å' allt! Huu jedamej!!! Jag tror jag går i ide…
Blev kanske inte så mycket om indianer den här gången. Men vi får väl skylla på all snöskottning.

Bästa hälsningar till er alla
från
Bertil Thörn
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