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FREKVENSEN PÅ DE HÄR UTSKICKEN
Att jag ända fram till nu har hållit på att skicka ut de här utskicken med två
veckors mellanrum är mera en slump. Det ska inte uppfattas som att det alltid
kommer att bli så. Tiderna ska i stället styras av två saker. Den mängd (mer eller mindre) meningsfull
information som finns att förmedla och den tid och lust jag har att sitta framför datorn och skriva. Så bli
inte förvånade om det i framtiden (när solen till exempel behagar börja skina - om den nu kommer att
göra det - och maskrosorna hotar att växa en över huvudet - vilket de med säkerhet kommer att göra)
kanske innebär att jag håller till mera i trädgården än på datorpallen. Men det får ni stå ut med. För att
säkra en tät och stabil utgivning kan ni själva gärna bidra med material. Så om ni dyker på något som
ni tycker kan vara av intresse för andra medlemmar också, så skicka mig bara ett mail. Jag tackar så
mycket på förhand!

ANTALET MEDLEMMAR
Det har nu gått så lång tid efter att alla betalningspåminnelser har skickats ut, att jag tror att de som nu
fortfarande inte har betalat för 2011 inte heller kommer att göra det. Därmed kan vi slå fast att vi nu
har 170 medlemmar. Om några ytterligare kommer till senare, så blir det mest troligt nya medlemmar,
vilka vi naturligtvis också hälsar hjärtligt välkomna. Det här har inneburit att årets intäkter hittills har
uppgått till 22.070 kronor. Det är alltså kombinationen av ordinarie årsprenumerationer á 170:-, samt
några flerårsprenumerationer, till varierande pris och dessutom de frikostiga donationer ett antal
medlemmar valt att göra och vilket vi är mycket glada och tacksamma för. En prognos för årets utgifter
lutar just nu åt att det blir cirka 28.000:- (något mindre än föregående år), vilket huvudsakligen består
av tryck- och papperskostnader för de fyra tidningsnumren. Vidare kuvert, etiketter och porto för
detsamma. Utöver det förekommer ytterligare brev- och portokostnader för utskick av information till
nya intressenter. Slutligen har vi årskostnaden för hemsidans webutrymme. Jag kommer också att
uppgradera det programmet, så att vi får större ”server space”. Den kostnaden står jag för - det får bli
min donation.
Om denna prognos står sig, gör vi alltså en förlust i år på knappt 6.000:-, vilket ändå är en förbättring
jämfört med åren innan. Självfallet kan vi hoppas på en ytterligare tillströmning av nya medlemmar,
men marginalerna är ändå så små att några ytterligare medlemmar inte nämnvärt förändrar siffrorna.
Det vi fortfarande kan göra är nu att slopa det lösblad med nyhetsinformation som hittills har skickats
ut med varje tidning. (Mera om det nedan). Men det mest betydelsefulla måste ändå bli att till nästa år
räkna om prenumerationsavgifterna, så att de täcker de verkliga kostnaderna vid det nu (eller
framtida) aktuella medlemsantalet. För nu kan vi inte längre leva på den buffert som hade uppkommit
när vi under några år var nästan dubbelt så många.
Några ytterligare kommentarer till ovanstående. Räknekunniga noterar naturligtvis snabbt att 170
medlemmar multiplicerat med 170 kronor blir betydligt mera än de 22.070 kronorna som hittills har
flutit in. Men det beror naturligtvis på att vi under ett antal år har erbjudit flerårsprenumerationer till
reducerade priser och för flera av de medlemmar som valt att utnyttja den möjligheten återstår
fortfarande tid innan ny betalning måste göras. Det här fungerade bra när vi var betydligt flera
medlemmar, men nu måste samtliga priser räknas upp något, alternativt möjligheten att betala för flera
år till rabatterade priser, antingen slopas eller kraftigt förändras. Vi får se vad vi kommer fram till när vi
närmar oss slutet av året. Egentligen skulle jag samtidigt vilja öka antalet sidor i vår tidning till det
maximala 28, då jag tycker att vårt nuvarande upplägg är lite tunt. Men varje tillkommande sida kostar
135 kronor per utskicksvolym. En årskostnad vid det antal medlemmar vi är nu skulle alltså innebära
ytterligare 135 kronor x 4 extrasidor x 4 nummer = 2.160 kronor. Och att slå ut det per prenumerant
blir ytterligare nästan 15 kronor per år. Men om vi först måste räkna upp oss till omkring 200 kronor för
att täcka upp dagens underskott och sedan lägga på ytterligare 15 kronor, då har vi alltså ökat
årspriset med drygt 26%! Och det tror jag vore väl magstarkt. Men vi får se till hösten hur vi gör och
hur situationen då ser ut. Och kunde vi till exempel slopa lösbladet, så hade vi faktiskt nästan räknat
hem den här föreslagna sidantalsökningen enbart med det. (Se nedan).
Beträffande portokostnader för brev till utlandet så fanns det tidigare en lägre portosats för brev inom
Skandinavien. Men sedan några år är det numera lika dyrt att skicka ett brev från Helsingborg till
Helsingör, där på andra sidan Sundet, som det är att skicka det ända till Grekland!!! (Om vi nu hade
haft någon anledning att göra det). Vi har ju som bekant medlemmar i såväl Norge som Finland och

Danmark, även om de inte är så många. Och just för att de inte är så många har vi valt att fortsätta att
ha samma pris för dessa som för medlemmar i Sverige, trots att det nu är Europaporto och inte längre
Skandinavienporto som gäller. Räknar man sedan in att även inbetalningar från utlandet till Postgirot
beläggs med avgift, blir utskicket av dessa leveranser direkt förlustbringande. Men vi är ändå så glada
över att ha er som medlemmar och vi vill inte mista er! Så vi tänker i första hand inte ”straffa” er med
några hutlösa fördyringar. I stället får vi räkna in det i de nya, generella priser som vi får kalkylera fram
till hösten.

UTSKICK AV LÖPANDE FÖRENINGSINFORMATION
De här informationsutskicken, som vi påbörjade kring senaste årsskifte, har mottagits mycket positivt.
Det är därför något vi vill fortsätta med. Avsikten var att till en början testa det med baktanken, att om
det slog väl ut, kanske till och med låta det här helt ersätta det lösblad med begränsad information,
som hittills har gått ut med varje tidning. Som vi har informerat om tidigare, så kostar lösbladet allt ifrån
ungefär 300 till 600 kronor för varje upplaga som går ut, lite beroende på utformning och antal. Det
innebär att vi alltså genom att slopa det skulle kunna spara något mellan 1.200 till 2.400 kronor per år,
vilket skulle vara välkommet.
Den negativa konsekvensen är att alla de som inte har en e-postadress då går miste om all
information. Från början var det så många som 58 medlemmar som jag inte hade någon fungerande
Epostadress till. Men efter att jag i samband med senaste tidningsutskicket efterlyste uppdaterade
adresser från samtliga, så har antalet som jag fortfarande saknar adresser till sjunkit till 32. Det är
ändå så pass mycket som 19% av medlemsskaran, vilket är förvånande mycket! Jag kan därför bara
inte slopa bladet med omedelbar verkan. Men kanske kan jag göra en enklare variant som jag själv
kan skriva ut enbart i svart/vitt direkt på min skrivare. Kommer dock att göra ytterligare en påstötning
om adressuppdatering i samband med nästa tidningsutskick, då jag tycker att det verkar märkligt om
så många som en fjärdedel av våra medlemmar helt saknar Epostmöjlighet. Jag tror egentligen att
flera har det och då gäller det bara att få tag i adresserna.

GÅR DET ÄNTLIGEN FRAMÅT ?
Vindarna som nu blåser kring Indian Country’s 4,4 miljoner Native Americans har kanske äntligen
börjat blåsa i lite mera positiva riktningar. Antalet stammar som klarar sig helt på egen hand har ökat
dramatiskt och en indiansk medelklass har sakta men säkert börjat etablera sig utanför reservaten.
Många hastigt framväxande indianska kasinon, som uppvisar starka resultatsiffror, är ett tydligt tecken
på att indianerna är på god väg att ta sig ur sin förlamande självbild av att endast vara ett
misshandlat, fattigt och utanförstående kollektiv. Men samtidigt ska man inte blunda för, att det är
långt ifrån alla kasinon som årligen skopar in dessa miljardvinster. Och trots att många
socioekonomiska faktorer stadigt pekar uppåt, är det ännu så, att merparten av alla indianer
fortfarande är bland de fattigaste, mest sjukdomsdrabbade och mest arbetslösa amerikanerna. Det är
också så att de allra flesta stamledningarna fortfarande till stor del är beroende av statlig hjälp för
grundläggande service, som sjukvård, boende, utbildning, med mera. Ett ekonomiskt stöd som
indianska ledare och deras supporters i Kongressen ständigt hävdar är otillräckligt. Ändå menar de
flesta stamledningar, att de, trots bristande statligt stöd, numera tillhandahåller nödvändig basservice i
organiserade former. Så kanske ska man inte bara se allt i svart!
BLI RIK PÅ ATT HA PENGAR PÅ BANKEN OCH HÅVA IN RÄNTA - GLÖM DET!!!
Nej, det blir du inte rik på. Satsa i stället pengarna på antikt Custeriana. Eller vad sägs om den här
prisutvecklingen? En bibel som general Custer
fick av sin mor och som har en inskription, har
sålts i ett antal omgångar de senaste åren på
kvalitetsauktioner. 1989 fick man betala $12.100.
2002 såldes den på nytt. Då hade den förvisso
inte stigit till mera än $12.300. Men förra året
bytte den på nytt ägare och den här gången fick
köparen punga ut med hela $32.265!!! En nätt
liten värdestegring, eller hur? Eller vad sägs om
ett par sporrar, som har tillhört Custer. 1989
kostade de $12.200, men förra året fick en ny
köpare betala $19.120. Rätt så bra återbäring det
också. Och det är nog så här man får göra om
man ska ha råd med den verkliga dyrgripen, ett av

kompanistandaren, som hittades på slagfältet, efter striden vid Little Bighorn 1876. Den 10 december,
förra året, såldes det till en anonym köpare på en av Sotheby’s aktioner för.. håll i er nu… 2,2
miljoner… dollar!!! (1,9 miljoner enligt en annan källa - men ändå…) Det är ju tur att kursen är så låg
som den är nu, så det blev ju ”bara” 14,3 miljoner SEK jag behövde lägga upp. Men säg inte till
mamma, att det var jag… Flagguslingen är dessutom så skör, så jag kan inte hänga upp den i
flaggstången.
Det lär, för övrigt, ha varit under korpral Foley’s (C-kompaniet) döda kropp man hittade den. Dyrt…
javisst,.. men är det historia så är det…
SÅ TILL SVAREN PÅ FÖRRA OMGÅNGENS FRÅGOR (frågeomgång 6)
Inte så svårt… eller? De rätta svaren skulle vara så här:
1. De två indianstammarna som båda ibland har kallats Gros Ventre var dels de bofasta och
halvnomadiska Hidatsa, som levde i jordhyddebyar längs Övre Missouri. De har också blivit kända
under namnet Minnetaree, eller olika stavningar av det namnet. Båda svaren godkännes.
Den andra stammen kallade sig själva A’ani, eller A’aninin, vilket betyder ”White Clay People”, men
var bland de vita mera känd som Atsina, som egentligen är ett ord ur blackfootspråket och som
betyder ”Buk-folket”. Något man har tolkat som att det anspelade på att de här människorna åt mycket
glupskt! De var ett helnomadiskt folk som levde i norra Montana och var ömsom allierade med och
ömsom i strid med blackfootindianerna. Men de var egentligen en utbrytargrupp från sitt moderfolk,
som var arapahoindianerna. Idag lever de tillsammans med assiniboinindianerna på Fort Belknap
Indian Reservation, i Montana. Deras nära släktingar, arapahoindianerna, ser faktiskt ner på dem och
kallar dem Hitunena, vilket betyder ”Tiggare”. För att skilja dem från de bofasta Hidatsa så har Atsina
ibland kallats ”Gros Ventre of the Prairie”.
2. Kråkindianerna hade sitt ursprung bland just den halvnomadiska jordbrukarstammen Hidatsa.
Delningen skedde någon gång i andra halvan av 1700-talet.
3. Dog Soldierledaren som stupade i striden vid Summit Springs, den 11 juli, 1869, var Tall Bull.
Kanske var han någon stamfader till den Linwood Tall Bull vi mötte på begravningsplatsen i Lame
Deer på vår medlemsresa 2006.
4. Det var också den stam han tillhörde, cheyenneindianerna, vars högste gud kallades Maheo.
5. Hunkpapaledaren Bear’s Rib, som av general Harney hade utsetts till ”överhövding” för alla
siouxer, mördades alltså av sitt eget folk, i vissa källor sägs det att det var två Sans Arckrigare.
Sterner Andersson ger oss också namnet på en av dessa, One-That-Limps. Det skedde sent i maj
månad 1862, vid Fort Pierre, Dakota Territory.
Och så fanns det ju en liten extrafråga också. Vad betyder lakotaordet ”wakpamni”? Det är ett
begrepp som närmast kan översättas med ”att distribuerar ut sitt eget”, alltså förenklat ”att göra en
utdelning”. Det är en 1:a person singularisform av verbet ”kpamni”, som betyder ”att dela”. Många
verb i lakotaspråket kan också ha en substantivform, alltså användas som ett substantiv, som i det
här fallet ”wakpamnipi”, som står för ”en distribution”. Så långt språklärans grammatik, något jag alltid
hade svårt för i skolan (och kanske har jag uttryckt det fel här också..?). Man skulle kunna tänka sig
att det här distriktet har fått sitt namn för att man här har distribuerat ut de statliga, årliga
avtalsvarorna. Är dock bara en gissning från min sida. Men Wakpamni District är det område som
innefattar huvudorten Pine Ridge, så helt omöjligt är det väl inte.
Leif Hansson, i Laholm, var återigen den förste att höra av sig. Den här gången valde han dock att
bara svara på extrafrågan! Och… hör och häpna… han knäckte den på direkten! Sannerligen inte
dåligt - jag trodde att det här kanske skulle vara alltför speciellt. Men där ser man. Grattis Leif! En
annan som faktiskt också lyckades resonera sig fram till lösningen på det här, som jag trodde ingen
skulle klara, var Lars Grähs, som dessutom var den som var först med rätt svar på alla de andra
frågorna också. Jag tror att vi snart får utnämna den gode Lars (Peji) till vår specielle ”professor”.
Grattis till dig också! Och till Anders Järund som kom nästan samtidigt. Men som sagt, låt inte det jaga
er till att se det som en hastighetstävling. Använd i stället tiden till rejäla efterforskningar. Ni ska se så
mycket ni dyker på, som ni inte ens visste att ni hade tillgång till. Till min häpnad har ytterligare en
svarande - Sterner Andersson - nu också löst frågan som jag trodde alla skulle gå bet på. Jag får
verkligen omvärdera våra medlemmars språkkunskaper.
Totalt har 6 svar kommit in den här gången. 7 om vi också räknar in Leifs svar på extrafrågan.
Hur Lars Grähs kom fram till sitt svar på extrafrågan tycker jag är intressant, så här har ni hans
utläggning :

EXTRAFRÅGAN VAR KLURIG. MED EN HEL DEL DETEKTIVARBETE KOM JAG FRAM TILL
FÖLJANDE: I BRAYS BOK OM CRAZY HORSE TALAS OM "THE YEAR OF THE BIG GIVEAWAY"
(1851-2) = WAKPAMNI TANKA. DET FICK MIG ATT BÖRJA LETA I MITT LILLA LAKOTA LEXIKON
PÅ ORDEN "GIFT" OCH "DISTRIBUTE/-ION" OCH DÄR HITTADE JAG KPAMNÍ resp WAKPAMNIPI.
MIN GISSNING BLIR DÄRFÖR ATT DET HAR MED UTDELNINGEN AV DE RANSONER
INDIANERNA SKULLE HA ENL DIVERSE AVTAL. SKULLE JAG GÖRA EN FRI GISSNING SÅ BLIR
DET = PLATSEN FÖR UTDELNING.
NYA FRÅGOR (frågeomgång 7)
1.

Vem föreställer figuren på bilden ?

2.

Vad användes föremålet till ?

3.

Vilken händelse är det som det här monumentet minner om ?

4.

Vad är det här för plats ?

5.

Vad föreställer den här bilden ?

Den här gången provar vi alltså något nytt - bildfrågor. Jag tror inte det här ska vara alltför svårt. Så
jag hoppas att flera vill vara med och prova på nu. Lycka till! Och så ska ni slippa några kluriga
extrafrågor den här gången.

ÅTERTRÄFF FÖR USA-RESENÄRER - OCH ANDRA INTRESSERADE
Så har detaljerna börjat klarna kring den återsamling för resenärer och andra intresserade som vi nu
bjuder in till i Helsingborg 3-4 juni.

Vi gör på samma sätt som vid föregående tillfälle. Fredagen den 3 juni samlas vi hos Hans-Olof och
Gittan på eftermiddagen för en kopp kaffe och en stunds samvaro utan något egentligt program. Det
här är dagen då de flesta långväga sitter i bilar, bussar och tåg på väg till Helsingborg och vi säger
därför att det är öppet hus från cirka klockan 15.00, på Mårtensgatan 26, på Råå. Självfallet hjälper vi
till med hämtning från hotell eller från Knutpunkten (järnvägs- och busstation). Det är bara att ringa
070-63 56 076 (Hans-Olof), eller 070-532 96 89 (Bertil). Vid en tidpunkt, som vi meddelar något
senare, tar vi oss sedan ner till Knutpunkten för att gå ombord på färjan och äta en god middag. Efter
att ha suttit där några rundor och ätit gott, är sedan kvällen fri för var och en.
Lördagen börjar så med samling på Högastenskolan, Elektrogatan 1 A, 252 32 Helsingborg
(på väg ut mot Råå; samma plats där vi var senast). Dörrarna är öppna mellan 09.30 - 10.00, och vi
ordnar naturligtvis hämtning från respektive hotell för er som inte har egna bilar. Vi kommer då att
börja med lite morgonfika och kanske låter vi något litet bildspel rulla under tiden. Det egentliga
programmet (som ännu inte är klart) börjar sedan omkring klockan 10.00, eller när vi ser att de allra
flesta har hunnit komma. Vid 12.00 - 13.00 ungefär gör vi ett break och åker till något snabbmatställe
för en snabb lunch (ni vet det där med hamburgare och sådant - ja det kan ni vid det här laget). Till
eftermiddagen finns sedan ytterligare några programpunkter (enligt senare schema alltså) och även
då gör vi ett fikabreak, där vi också har lottdragning på de lotterier vi kommer att ha den här dagen. Vi
räknar med att sluta senast klockan 17.00, då larmet på nytt slås på. Även här hjälper vi till med
transporter ner till Knutpunkter, eller till respektive hotell, för de som behöver.
Nu behöver vi veta vilka som planerar att komma på fredagen, respektive på lördagen. Främst vilka
som vill vara med på middagen ombord på färjan (jag tror vi ska försöka få plats på den lilla Hamlet,
som nyligen har byggts om och moderniserats). För övrigt ordnar ni själva resor och boende. Mera
information kommer att lämnas efter hand.
Speciellt ni som avser att vara med på middagen på färjan fredag kväll behöver jag alltså ha besked
från så snart som möjligt!
Kom nu ihåg att det här inte bara är för de resenärer som var med oss på resan i höstas, även om det
mesta av programmet kommer att röra sig kring den resan - och kanske kommande resor. Vem som
helst, som tycker det låter kul, kan anmäla sig och samlingen kostar inget, förutom de rese- och
boendekostnader ni har, samt middagen på färjan för de som vill ta del av den. Meddela mig också
om ni har något som ni skulle vilja ta upp, berätta om, eller göra under de här dagarna, så att vi kan
sätta ihop det slutgiltiga programmet.

HEMSIDAN
Det känns så otroligt skönt att jag äntligen har lyckats få ordning på hemsidan och att det nu är möjligt
att både datera upp och även bygga ut den. Så redan nu har det hänt två väsentliga saker. Det första
är att det under fliken ”senaste nytt” hela tiden kommer att finnas en utgåva av det här senaste
”medlemsinformationsutskicket”, som normalt går ut till alla som har anmält en E-postadress. Nu kan
alltså även icke-medlemmar, som tittar in på hemsidan, ta del av denna information. Det andra som
hänt är att jag har lagt till ytterligare en flik, som kallas ”Indiankrig”. Här kommer det att finnas, dels en
tidslinje över utvecklingshändelser med indiansk eller Western-historisk koppling, som i
sammanfattningsform beskriver vad som har hänt vid olika tillfällen ända sedan Columbus stötte på
infödingar i ett för honom okänt land år 1492 och ända fram till år 2000. Tabellen är under utbyggnad
och kommer att fyllas på undan för undan. Ni får gärna ha synpunkter och påpeka saker jag har glömt
bort, men som borde vara med.
Som ett komplement till själva tabellen kommer det också att finnas länkar till många av de händelser
som finns i listan och där länkarna sedan leder vidare till nya dokument som berättar mera i detalj vad
som hände. Tanken är att det i dessa dokument också ska kunna utläsas om, och i så fall vad, som
går att se och uppleva på de här platserna idag, samt hur man tar sig dit.
Som alla förstår är det här ett jättejobb och det kommer att ta lång tid innan allt är utbyggt. Men nu har
projektet startat med att en första tabell har upprättats, där merparten ännu så länge är på engelska,
men successivt kommer att översättas till svenska och kompletteras med ytterligare händelser.
Även andra idéer finns. Kanske blir det en sida med bilder på mer eller mindre kända indianer. Men
här finns två hållhakar. Det ena är att bilder tar mycket stor plats och kanske skulle betyda att vi
ytterligare måste utöka den serverkapacitet vi nu betalar för. Alltså ytterligare en kostnad! Det andra
är att sådana här bilder i de flesta fall är belagda med copywrite och att vi alltså kan hamna i
rättstvister, om vi inte först har skaffat oss erforderliga tillstånd. Nu är det ändå så att Internet redan
idag är fullkomligt nerlusat med sådana här bilder och jag misstänker att det mesta av det är
uppladdat utan att först ha anskaffat sådana tillstånd. Dessutom måste jag ju erkänna att vi redan

idag, då och då använder oss av inkopierade bilder som vi egentligen inte har något tillstånd för. Så
jag vet egentligen inte riktigt vilka risker vi skulle utsätta oss för, om vi bara satte igång och kopierade
av allt som redan finns där. Är det någon som har synpunkter på det här och vet vad vi borde göra.
eller vad som kan hända om vi inte gör det?
En tredje aktivitet, som jag har funderat på, är att lägga upp en koppling till Internetbokhandeln
Amazon, där vi, genom ett så kallat partnershipprogram som kallas ”amazonassociates”, skulle få en
viss provision för varje bok som någon köper, efter att ha gjort beställningen via vår hemsida.
Men också här återstår en hel del detaljer att reda ut. Det här är ändå tilltalande, då ni kan få tips om
bra böcker, samtidigt som Indianklubben kan få ett litet men välbehövligt ekonomiskt tillskott. Om, låt
oss säga, 20 medlemmar under ett år beställer böcker för 500:- vardera och vi får en provision på
15% på det, så får vi ett årligt tillskott på 1500:- SEK, vilket inte är fy skam! Men, som sagt, här
återstår att reda ut en del ännu. Hur ska det här fungera i praktiken? Vad måste ni som köpare göra
(registrera) för att det ska fungera? Vad måste jag göra för att era köp ska kopplas till Indianklubbens
partnershipprogram? Kan ni köpa vilka böcker som helst, eller är det bara böcker som kommer att
vara annonserade via vår sida? Vilka böcker borde vi i så fall satsa på att annonsera? Kan ni själva
först begära att någon viss bok ska annonseras hos oss innan ni köper den? Och, slutligen, det här är
en ”inkomst” för oss. Hur blir det då med den här löjliga momsfrågan? Dessutom vet jag inte i vilken
form vi får den här provisionen. Blir det kontantinbetalning till ett konto? Eller registreras det bara som
ett tillgodohavande som kan användas som en rabatt vid nästa köp? Alla de här frågarna löser vi
naturligtvis, om vi tror att det här är något att satsa på. Så frågan till er är naturligtvis: Skulle ni vara
intresserade att köpa böcker från Amazon via en länk på vår hemsida, bara för att vi skulle kunna få
ett litet ekonomiskt tillskott? Vad jag kan förstå, så skulle ert beställningsförfarande inte bli något
annorlunda alls, än om ni beställer som ni gör idag.
Med hopp om att se många av er på återträffen i Helsingborg i juni önskar jag alla en skön Vår
Bertil Thörn
P.S. Kom nu ihåg att anmäla er så snart som möjligt om ni vill vara med på middagen på färjan
på fredagskvällen den 3 juni!

