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NYTT UTSEENDE
Det blev en del strul med uppladdningen av det förra nyhetsbrevet. Det vill
säga uppladdningen till programmet ISSUU för att få till den bläddringsbara
versionen. Jag felanmälde och efter några dagar kom beskedet att företaget
hade haft något tillfälligt problem med sin server, så det var bara otur att det
skulle drabba oss just när vi laddade upp nyhetsbrevet. När jag då provade på
nytt så fungerade allt som det skulle igen och ni som inte redan har varit inne
och sett det kan klicka på den här länken:
http://issuu.com/ebthorn/docs/indianklubbsnoteringar_7_2012
Här ska nu den bläddringsbara versionen av det förra nyhetsbrevet dyka upp.
HEMSIDAN
Alla som har varit inne på hemsidan nyligen har kunnat konstatera att det har
hänt ett litet missöde. På flikarna 1 och 2 har sidopanelen (med bilderna) saboterats på något sätt så att bakgrunden nu innehåller en massa lodräta gula
streck.
Anledningen till det här är att jag har anskaffat en uppdatering till själva programmet och i samband med övergången till den nya versionen har det här
inträffat. Jag vet inte vad det beror på och jag vet egentligen inte vad jag ska
göra åt det. Jag har inte velat börja experimentera då jag tycker att det ändå
inte är någon egentlig katastrof. Man kan fortfarande se allt och det är inget
som saknas. Men på lite sikt ska jag naturligtvis rätta till det hela.
Den här nya versionen innehåller nu nya funktioner som vi nog ska börja prova
så småningom. Men just nu har jag haft häcken full med att skriva alla föredrag som vi ska ha under vår USA-resa i augusti. Så det har blivit dåligt med tid
över för hemsidan.
Jag vill också upprepa mitt önskemål om att ni hör av er med önskemål om
vad ni skulle vilja ha på hemsidan.

FÖREGÅENDE KUNSKAPSTESTARE
I det förra numret kittlade jag er med en liten kunskapsfråga. Det gällde journalisten Stanley, som följde med general Custer när han drog i fält mot indianerna i Kansas 1867. Det var några av medlemmarna som hörde av sig och ville
visa att de kunde svaren. En av dem var Sterner Andersson, i Uddevalla, som
visste svaret och han skrev så här:
Kan ju inte låta bli att leta i böcker och annat
när du kommer med dina klurigheter. Jag har
kommit fram till följande:
 Henry M. Stanley yttrade dessa ord om ingen
mindre än James Butler "Wild Bill" Hickok
 Mellannamnet M står för Morton
 Henry Stanley är mest känd för att ha hittat
upptäcktsresanden David Livingstone i mörkaste
Afrika den 10 november 1871 vid Ujij vid Tanganyikasjön.
Han lär då ha yttrat de berömda orden: "Dr Livingstone,
I presume".
Hälsningar från ett Uddevalla i påskrusk
Sterner
Japp, så var det! Tack Sterner.
DEER MEDICINE ROCKS
Senaste nyheterna om invigningen av Deer Medicine Rocks som ett National
Historic Landmark kom i ett längre mail från Carol Bailey för några dagar sedan. Där framgår följande:
Yesterday a couple Cheyennes came to meet with Jack about the
date of the dedication of the Rocks and where to put the plaque.
They will have a “sweat” down by the bridge behind the house on
June 10th and the actual dedication will be on the 11th of June. They
think 200 people will be here. We are hoping not so many but no
one really knows.
We got a phone call yesterday from a writer who had been here before wanting to bring some people. This man is a free lance writer
and has published articles in many magazines. What he calls his “day
job” is something with CBS. We aren’t sure what he does there.

When he heard about the dedication he was pretty excited and said
he would get back to us about coming then.
We have had several calls already about coming for a tour. It is beginning to sound like summer and spring hasn’t really got here yet it
seems.

NY FILM PÅ HEMSIDAN
På tal om Deer Medicine Rocks, platsen för Sitting Bulls soldansvision inför
slaget vid Little Bighorn, så har jag nu lagt upp en ny film på vår hemsidas första sida, längst ner till vänster. Det är bara en liten kort snutt på knappt ett par
minuter. Men det är en bra presentation av just den här platsen, med fina bilder. Där är också en bild på Jack Bailey, som äger ranchen där stenarna ligger.
Så nu kan ni gå in där och se hur det ser ut.

SOMMAR I WESTERN
RATTLESNAKES
Sommaren närmar sig och en del av er ska kanske ge er västerut. Ute i det torra prärielandskapet finns det en chans att ni kanske får se många olika djur. Ni
tänker då naturligtvis på bufflar, antiloper, präriehundar eller kanske någon
örn. Men jag tänker i det här fallet faktiskt på skallerormar. Och skallerormar
ska man lämna fri väg för. Så, när ni kliver omkring ute i gräset vid någon historisk plats för att fotografera minnesmärken och stenar, så se upp var ni
sätter era fötter och vad ni än gör, försök inte slå ihjäl den! Skallerormar hör
till naturen och ska lämnas i fred!
Så här kan det se ut om man har tur att under våren komma på en plats där de
övervintrande ormarna just har vaknat och krupit ut i solvärmen. Mäktigt att
se, men håll avståndet!

NÅGRA BÖCKER FRÅN AMAZON

Native American Photography at the Smithsonian
by Fleming Paula Richardson (Dec 17, 2003)
Inbunden $ 31:96

Encyclopedia of Native American Tribes
by Carl Waldman (Sep 1, 2006)
Häftad $15:45

Indian Nations of North America
by National Geographic, Rick Hill, Teri Frazier and
George Horsecapture (Oct 26, 2010)
Inbunden $26:40

