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Kan det vara sommaren som är på väg?
Jo, kanske… Men säker kan man aldrig vara. Vi kämpar i alla
fall på. Även om det är motvind mest hela tiden. En och annan har
väl säkert hajat till inför rapporterna i veckan om det stora sabotaget mot världens datorsystem. Alla har naturligtvis vetat om hur
otroligt känsliga vi har blivit för just sådana här saker. Men säkert
har många ändå reagerat med både förfäran och förskräckelse
över den omfattning det hela har haft och vilka effekter det har
fått. När man inte ens drar sig för att fullkomligt stänga ner sjukhus och andra för mänskligheten livsviktiga funktioner. Jag undrar
om ens de som sitter och generera sådant här är fullt medvetna
om vad deras tilltag kan resultera i. Man kan ju också undra hur de
här stora dataföretagen, Microsoft, Google m.fl. tänker. Det här
borde ju ha varit uppenbart för dem redan från början. Och varför
har man då inte tagit lite av sina oerhörda vinster och kostnadsfritt
sett till att alla som köper deras utrustningar och deras programvaror också per automatik får säkra skyddssystem installerade och
underhållna helt gratis. För hur många datoranvändare är det som
egentligen vet vad man själv behöver anskaffa och underhålla av
olika typer av säkerhetsutrustningar. Säkerhetsutrustningar som då
naturligtvis kostar ytterligare pengar. Två faktorer - okunskapen
om vad som behövs och behovet av att behöva lägga ut ännu
mera pengar - gör naturligtvis att det stora flertalet aldrig blir riktigt försäkrade mot dessa skadeverkningar. Man blundar och hoppas på det bästa. Det där händer säkert inte mig… För ärligt talat.
Alla har hört talas om brandväggar, virusskydd, uppdateringar,
ord… ord ...ord. Men hur många vet egentligen vad det är man har
i sina burkar? Hur många vet ens vad dessa saker är? Hur många
vet hur man bär sig åt för att hålla allt uppdaterat? Egentligen är
det inte så underligt om allt havererar så småningom.
Ska han sitta och säga, tänker ni, han vars dator just har havererat. Men i mitt fall berodde det på en alltför gammal och helt utsliten dator. Det fanns inga virus i den och att min backup låste sig
var som det skulle, därför att jag inte kom ihåg mitt lösenord. Så
ni kan lugnt fortsätta att läsa det jag skickar ut till er och öppna de
länkar jag bifogar. Hälsningar Bertil Thörn
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DONEHOGAWA - DEN FÖRSTA INDIAN SOM VAR CHEF FÖR INDIANBYRÅN
Valet av Ulysses S. Grant till president 1868 förde med sig vad som då uppfattades som en
radikal omsvängning i synen på Indianbyrån, även om det till en början inte gick så bra.
Grant var väl medveten om den destruktiva korruption som förekom inom Indianbyrån. Hans
första drag för att förändra detta var att ersätta alla dåvarande indianagenter med militärera
officerare, män som han räknade med skulle vara immuna mot sådana olater.
Hans andra åtgärd var att även byta ut den högste chefen för Indianbyrån. Och hans val
skulle visa sig var synnerligen radikalt. Det var säkert många som höjde på ögonbrynen när
Grant aviserade att hans val till ny kommissionär föll på en indian! Den förste indian att någonsin inneha en liknande politisk post. Personen i fråga hette Donehogawa och var en fullblodsindian från irokesstammen Seneca. Bland de vita var han känd under namnet Ely
Samuel Parker.
Om Ely Parker var ett tämligen okänt namn för den övervägande vita andelen av landets befolkning, så var han en person som redan åtnjöt president Grants fulla förtroende. Men man
får ändå säga att Grants beslut var ett djärvt beslut och det var säkert många politiker som
inte såg på det här med blida ögon.
Vem var då denne överraskningarnas man? Född 1828, som det sjätte av sju barn till Elizabeth och William Parker, kom han att tillhöra en prominent senecaindiansk familj i Indian
Falls, New York, på dåvarande Tonawanda Indian Reservation. Hans första namn var
Hasanoanda. Senare ändrades det alltså till Donehogawa. Men i det vita samhället kom han
att döpas till Ely Samuel Parker. Hans far var en mjölnare, men samtidigt också präst i samhällets Baptistförsamling. Han såg till att alla barnen fick en klassisk utbildning vid missionens skola och att de lärde sig tala såväl seneca som det engelska språket.
Till en början kom Ely att arbeta som stallpojke vid en militärförläggning och fick där utstå
såväl förnedrande behandling som ren rasism. Men han kämpade sig vidare och började studera juridik. Efter tre års juridikstudier i Ellicottville, New York, fick han arbete vid en
advokatfirma i staden New York. Men när han
ansökte om att få en advokatlicens, så blev
han avvisad på grund av att han som senecaindian inte kunde räknas som amerikan! Indianer räknades vid den tiden ännu
inte som fullvärdiga medborgare i samhället.
När Ely till en början förvägrats sin advokatlicens började han söka efter andra vägar in i
det vita samhället och vid Rensselaer Polytechnic Institute började han att studera ingenjörskonst, för att så småningom kunna avlägga examen som civilingenjör. Hans första
ingenjörsarbete kom att bli vid bygget av Erie
-kanalen. Vid 29 års ålder, 1857, anställdes
han av de amerikanska myndigheterna för att
vara chef vid byggnationer av hamnar och
vissa typer av byggnader. Tre år senare, medan han arbetade i staden Galena, Illinois,
kom han att bli bekant med en tidigare armékapten, som hamnat i onåd av någon anledning och nu arbetade i sin fars garveri. Den
före detta kaptenen var ingen mindre än
Ely S. Parker, en advokat och ingenjör från irokesstammen
Ulysses S. Grant.
Senaca var den som skrev ut kapitulationsvillkoren vid Ameri1861, när Inbördeskriget utbröt, återvände
Parker till New York, där han avsåg att sätta

kanska Inbördeskrigets slut. Tjänstgjorde senare som chef för
Indianbyrån. Den första indian att inneha den posten
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upp ett helt regemente av irokesindianer för att strida på Unionens sida. Men han blev avvisad av guvernören som inte ville acceptera några indianer i armén. Parker försökte då att i
stället ta sig in i armén som ingenjör, men blev återigen avvisad på grund av sin ras. Han
fick höra att ”det här var de vitas krig ” och han fick i stället rådet att: ”gå du hem och sköt
om din farm, så klarar vi nog ut våra mellanhavanden utan hjälp av några indianer ”…
Men Parker lät sig inte nedslås av myndigheternas avvisande attityd. I stället berättade han
för sin vän Grant, som nu tagits till nåder igen och hastigt stigit i graderna, hela historien.
Grant, som var i skriande behov av ingenjörer, sände genast bud till Parker att ansluta sig
till Grants kampanj vid staden Vicksburg. Därefter kom Parker att ingå i Grants stab under
hela Vicksburgkampanjen och sedan vidare genom alla de stora kampanjerna, som Chattanooga, The Wilderness, Spotsylvania, Cold Harbor, fram till belägringen av Petersburg och
slutligen avgörandet vid Appomattox. Han hade då uppnått överstelöjtnants rang och var en
av Grants allra närmaste stabsmedlemmar.
När Robert E. Lee och Grant möttes i McLean’s tingshus i Appomattox, för att underteckna
Konfederationens kapitulationsvillkor, så hade Grant hela sin stab med sig. Bland dem även
Ely Parker. När Grant för hand hade skrivit ner vad han uppfattade att de båda generalerna
kommit överens om, så vände han sig till sin adjutant för att denne skulle se över och renskriva dokumentet. Men adjutanten förklarade sig ”vara så nervös” inför det stora ögonblicket, att han inte förmådde fullfölja ett så viktigt uppdrag! Grant vände sig då till Parker, som

Konstnären Tom Lovells bild av hur det såg ut i tingshuset i byn Appomattox när kapitulationsvillkoren vid slutet av Amerikanska Inbördeskriget skrevs under av de båda generalerna Lee och Grant. Det här är en fantastisk målning som visar exakt
hur det såg ut i rummet vid tillfället. Dock är inte alla personer, som var med vid tillfället, representerade i bilden. General
Grants sekreterare, överste Ely S. Parker, är den svarthårige officeren som står snett bakom Grants vänstra sida. Nummer två
från högra bildkanten, med general Custer alldeles bakom sig.

nu befordrats till överste och utsetts till Grants personlige sekreterare, och beordrade honom
att göra det. Det var alltså den irokesindianske översten, Ely S. Parker, som kom, att i sin
sirliga handstil, skriva ut det historiska dokument som fastställde villkoren för hur det blodigaste kriget i Amerikas historia skulle avslutas. Det kan ju synas som något av en ironi att
Parker, en indian, skulle komma att vara den som fick det sista ordet i de vitas krig. En indian som från början inte ens skulle tillåtas deltaga i striderna!
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Efter att allt blivit sagt och skrivet och alla parter förklarat sig nöjda, avslutades det hela
med en allmän handskakningsceremoni. När Lee passerade förbi den långa raden av blåklädda officerare kom han slutligen fram till överste Parker. Parker har själv berättat att:
”Lee, efter att ha stirrat på mig under några ögonblick, sträckte fram handen och sade: Jag
är verkligen glad att se en riktig American här! Jag tog då hans hand och svarade: Vi är alla
Amerikaner här”.
När krigshjälten Grant fyra år senare hade efterträtt demokraten Andrew Johnson på posten
som USA’s president, hade han inte glömt bort sin forne stabsöverste, Ely Parker, som han
nu gav uppdraget att ta itu med att rensa upp inom Indianbyrån. En statlig myndighet som
inte stod högt i kurs varken bland indianerna eller
hos den vita allmänheten. Och inte blev det bättre
när en krigshändelse inträffat alldeles i början av
hans karriär, som kom att utveckla sig till något av
en skandal.
Den 23 januari, 1870, hade major Eugene M. Baker
fått uppdraget att med en kavallerienhet från Fort
Ellis, Montana, söka upp och arrestera ett band
svartfotsindianer, som rapporterades ha stulit några
hästar. Baker tågade åstad och stötte vid Marias River på ett svartfotsband som han omringade. Indianerna gjorde motstånd och det hela utvecklade sig
till en mycket blodig massaker. Av totalt 219 indianer lyckades endast 46 undkomma, (33 män, 90
kvinnor och 50 barn hade dödats). Att soldaterna
gjort sig skyldiga till ett exempellöst nidingsdåd står
utom all tvekan. Barn hade dödats när de sprang
från tälten för att fly undan. Men det hela tystades
ner inom de militära myndigheterna, ända till en
General och President Ulysses S. Grant
samvetsgrann löjtnant, William B. Pease, tre månader senare lät bomben brisera. Pease, som nu
tjänstgjorde som agent för just Blackfeetstammen i Montana, riskerade både sin militära
karriär och sitt civila jobb, när han i detalj avslöjade för Indianbyråns chef, Ely Parker, hur
det hela hade gått till och att det egentligen ”bara” från början hade förorsakats av att några
krigare stulit ett par hästar från en lokal ranchägare, som de i sin tur anklagat för att han
hade stulit deras hästar. Sedan hade det hela utvecklat sig till allvarligheter, efter att ranchägaren och hans söner hade jagat ifatt tjuvarna och givit dem en rejäl omgång stryk inför
sina förbluffade kamrater, något som indianerna kände mycket förnedrande. Och som
hämnd för detta hade sedan de unga krigarna kommit tillbaka till ranchen och där mördat
ranchägaren, Malcolm Clarke. Men vad som ytterligare komplicerade bilden av major Bakers
tilltag var, att det indianband som han angrep och som fick sota för denna vendetta, nu visade sig vara ett helt annat band än det som mördarna tillhörde! Det hela blev till en skandal när sanningen släpptes till allmän kännedom i Östern. Kommissionär Parker kunde inte
göra annat än att tillsätta en utredning och när resultatet av den bara bekräftade militärens
misstag, så blev det här en het potatis för såväl president Grant som för Indianbyråns chef,
Parker. För att i någon mån kunna neutralisera ilskan mot militären beslutade sig Grant för
att direkt göra ändringar i Indianbyråns organisation såväl som i dess uppdrag. De relativt
nyligen tillsatta militära indianagenterna byttes genast ut mot andra personer ur en helt annan samhällsgrupp, nämligen betydande män från olika kyrkor och religiösa sällskap.
Grant’s nya policy kom efter ytterligare åtgärder att i grunden stå på tre, till synes, starka
ben. För det första en Chef för Indianbyrån som själv var indian. Och för det andra på att
kristna människor, som kunde förväntas ha ett medmänskligt förhållandesätt gentemot indianerna, nu skulle vara närmast ansvariga på reservaten. Men också, för det tredje, så tillsattes en styrelse för ”Indian Affairs”, som skulle bistå Indianbyrån med råd i policyfrågor,
men också ansvara för övergripande tillsyn av de olika reservaten, inte minst när det gällde
hur ekonomiska medel användes. Det här programmet kallades kort och gott för ”Grant’s
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Peace Policy”, ”fredspolicyn”. Men det har också, kanske lite elakt, kallats ”the Quaker policy”, med en känga åt att det i huvudsak var Kväkarsamfundet som fick en till synes oproportionerligt stor tilldelning av uppdrag. Ely Parkers förslag, att den här styrelsen skulle bestå av såväl vita som indianer, fann heller inget gehör hos politikerna själva. Och med tiden
skulle det även komma att visa sig, att alla dessa kristna företrädare nog inte var så där
helt befriade från begäret att utnyttja situationen för egen del, som man kanske hade inbillat sig. Men allt lät ju så rätt från början. Nu skulle väl ändå stämpeln av girighet, ruffel och
båg och annat fiffel kunna tvättas bort. Samtliga styrelseledamöter skulle ju arbeta helt ideellt. Här fanns därmed ingen grund för att göra sig några ekonomiska vinster. Och alla
agenter var ju präster, religiösa och väl betrodda representanter för sina respektive kyrkor.
Men som man brukar säga ”om det låter för bra, så är det förmodligen just det”…
De mest berörda - indianerna - informerades inte heller. Och även om de hade fått information, så hade de förmodligen inte förstått så mycket av det fina i den kråksången. Vad de
såg var i stället att alla vita landsökare, guldletare, timmerhuggare, väg- och järnvägsbyggare, jägare och boskapsbaroner bara fortsatte, lika obehindrat som tidigare, med att
tränga undan indianerna och lägga beslag på deras land i oförminskad takt. När därför Parker bjöd in Red Cloud, att komma till Washington för att personligen träffa ”den store vite
fadern”, så gjorde han det i god tro. Och han gjorde det på ett medmänskligt och väldigt
känsligt sätt. Han kom inte med några egna pekpinnar, utan han lät indianerna själva berätta hur de upplevde sin situation. Och Red Cloud insåg säkert det här och att han här gavs
en möjlighet, att i en vänskaplig miljö, verkligen få framföra indianernas synpunkter. Vad
Parker däremot inte kunde göra något åt var hur den motverkande delen av det vita etablissemanget reagerade. De som ingick i den imaginära gruppen av affärsmän som i folkmun
kallades ”Indianringen”. De som under årtionden hade utnyttjat Indianbyrån som en kassako för att fylla sina egna fickor på indianernas bekostnad. De som ofta hade jobbat ihop

Biskop Henry Benjamin Whipple; Episcopal Church of the
United States of America; Första biskopen i staten Minnesota, där han kom att värnade om siouxerna under oroligheterna 1862. Mycket nära vän med William Welsh.

William Welsh, styrelseordförande för Board of Indian Commissioners, den styrelse inom Indianbyrån som tillsattes av
president Grant till att övervaka ledningen för alla indianreservat. Han var tillika präst inom Episcopaliska kyrkan.
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med skrupelfria indianagenter, eller hade levt gott på feta transport- eller andra kontrakt
överenskomna med inkompetenta myndigheter, som dessutom aldrig kontrollerade resultatet av att dessa ”leverantörer” verkligen levde upp till vad som stod i kontrakten.
Men det skulle visa sig att Parker hade ytterligare en ”motståndare” att tampas med. Och
det var ingen mindre än självaste ordföranden i den styrelse som skulle bistå Indianbyrån!
William Welsh var en viljestark och ambitiös representant för vad man i Östern kallade
”Indianernas Vänner”. Alltså den grupp av idealister, ofta religiöst och även delvis filantropiskt lagda personer, som ansåg sig veta vad som ”var bäst för indianerna”. Han var en person som inte hade något intresse av att anpassa sig, eller att ens fråga sig vad indianerna
egentligen ville och behövde. Han var så övertygad att hans idéer var det enda rätta för indianerna, att han kanske inte ens förstod hur omöjlig han var. Han var dessutom bästa kompis
med biskop Whipple, som i sin tur var en av de starkaste företrädarna för kyrkan med dess
olika företrädare, i vars händer president Grant nu hade lagt indianernas öde.
För tillfället verkade dock det mesta vara lugnt och fridfullt. En ny policy var på plats. En
kommission var tillsatt som verkade kunna bli en garant för att korrupt politik förvisades till
det förflutna. Gudfruktiga, kristna män hade tillsatts för att sköta de olika reservaten. Men
ändå nåddes Parker av illavarslande nyheter ute från Western. Huvudsakligen från Red Cloud
och hans siouxer uppe i norr. De som några år tidigare genom våldsamt motstånd tillfälligt
stoppat de vitas framträngande. Red Clouds krig som under åren 1865 till 1868 hade resulterat i en seger för indianerna och att myndigheterna krupit till korset och föreslagit nya
fredsavtal. Något som indianerna hade gått med på och därmed trodde sig ha vunnit kampen. En villfarelse som de snart skulle tas ur och som de nu allt mera högljutt protesterade
mot. Så när Red Cloud togs emot i Washington förklarade han:
”Vi vill ha fred. Vill ni hjälpa oss? 1868 kom män till oss med papper. Vi kunde inte läsa dem
och de förklarade inte för oss på ett ärligt sätt vad det stod i dem. Vi trodde att avtalet betydde att de skulle ta bort forten och att vi skulle sluta att kriga. Men de ville att vi skulle
flytta ända bort till Missourifloden. Vi ville i stället att handelsmän skulle komma till oss. När
jag nu kommit hit till Washington, så har Den Store Fadern förklarat för mig vad det stod i
avtalet och jag har förstått att våra tolkar hade lurat oss. Allt jag vill är att vi ska behandlas
ärligt och uppriktigt. Jag förstår att jag inte har lyckats helt och fullt”.
Parker insåg att han hamnat i en tuff situation. Här satt han mellan två till synes oförenliga
motparter. Dels indianerna som inte var villiga att överge sin livsstil och som han förstod
även trodde att de hade lovats att få fortsätta leva i sitt eget land. Å andra sidan hade han
en samling politiker och affärsmän som var helt övertygade om att det populära uttrycket
”Manifest Destiny” inte bara var ett uttryck, utan stod för en verklighet som var orubblig.
Det var i deras ögon Guds vilja att landet skulle tas över och brukas av den överlägsna vita
rasen och att indianerna antingen var tvungna att anpassa sig till det livet eller gå under. För
affärsmännen var det pengarna som styrde. Avtal var bara en del i det utvecklingsspelet. En
del som var till för att anpassas och utnyttjas på bästa sätt. Parker förstod att Red Cloud
hade blivit lurad. Så den natten gjorde han i enrum upp med president Grant om en specialvariant av hur Laramieavtalet skulle tolkas för Dakotaområdet. Trots att det stod klart för
dem att indianerna bara hade blivit lovade att få jaga inom en stor del av Powder Riverlandet, men att de för övrigt måste bosätta sig inom betydligt mindre områden, så gjorde de
i ett tolkningsutlåtande klart, att Red Cloud och hans folk fortfarande hade rätt att leva sitt
traditionella liv och jaga i hela Powder Riverlandet! Något som alltså gav siouxerna ett betydligt större landområde än vad den ursprungliga avtalstexten föreskrev. Red Cloud kunde
därmed åka hem med åtminstone en halv seger i bagaget. En seger som han den här
gången tillkämpat sig, inte med hjälp av Crazy Horse och hans krigare, utan med hjälp av
irokeskrigaren Donehogawa!
När så Red Cloud kom tillbaka hem med denna delseger i fickan, kunde han direkt ändå konstatera att ingenting hade förändrats. Samma lokalpolitiker, landspekulerare, ranchägare,
affärsmän och andra investerare struntade blankt i vad Grant och Parker kommit överens
om. För dem var det här rika landet alltför lockande för att bara ges upp till en samling
kringdrivande vildar, som inte gjorde det minsta för att utvinna ens en bråkdel av alla de re6

surser som landet hade att erbjuda.
Så Parkers situation blev närmast hopplös, efter att Red Cloud farit hem igen från Washington. Gruvintressenter angrep honom genast för att han ställde sig avvisande till mineralutvinning i Bighornbergen och i Wyomingtidningen Cheyenne Daily Leader av den 3 mars 1870
kunde man läsa följande ”manifest destiny-doftande” uttalande, undertecknat av The Big
Horn Mining Association:
”De rika och vackra bergsdalarna i Wyoming är förutbestämda för att ockuperas och utnyttjas av den Anglo-Saxiska rasen. Rikedomarna som i oräkneliga tider här har legat gömda
under snötäckta bergstoppar har en gång placerats där av Skaparen för att belöna de djärva
själar vars lott det blivit att vara civilisationens förtrupper. Indianerna måste stå tillbaka eller se sig överkörda av den obevekligt framvällande och ständigt ökande massan av invandrare. Urinnevånarnas förutbestämda öde är skrivet i en text som inte går att misstolka. Det
är samma skiljedomstext som en gång föregick Roms fall och som nu förutspår förintelsen
av Den Röde Mannen i Amerika”
Om man nu inbillar sig att det här var en inställning som enbart tillhörde en äldre, mindre
upplyst generation, så är det bara att se på hur stora oljebolag och andra energi- och mineralutvinningsföretag, styrda av sin ständiga jakt på ökande vinster, med sina planer för byggande av nya utvinningsfält, stora pipelines och andra erforderliga transportsystem, inte på
något vis har givit upp tanken på att ständigt bara utvinna allt mera av det för indianerna
ovärderliga landet. Något som tydligt visar att de inte heller idag har några som helst planer
på att avstå från att ta ytterligare delar av det land som ännu ägs av indianerna och där de
indianska kulturerna skulle kunna fortleva.
Parkers fiender gjorde nu vad de kunde för att undergräva hans ställning och förtroende genom att bland annat försena och försämra de varor till indianerna, som de i avtal med Indianbyrån hade förbundit sig att leverera. När det gick så långt att svält hotade på reservaten,
efter att leveranser inte uppfyllts, tvingades Parker att köpa extra varor på kredit. När så
även hans samarbetspart, ordföranden i Indiankommissionärsstyrelsen, William Welsh, i
olika tidningar i Washington började anklaga Parker för ”bedrägeri och slösaktighet med Indianbyråns medel”, och dessutom hävdade att president Grant hade tillsatt en man som
”bara står ett kort utvecklingssteg från barbari”, då var måttet rågat. När Welsh dessutom
upplevde att Parker var ”obegripligt tolerant” mot indiansk religion, så bestämde han sig för
att definitivt avsky ”den hedniske indiankommissionären”, som han uttryckte sig. Welsh
hade, liksom så många andra av de välmenande så kallade ”Indianernas Vänner”, en tro på,
att den enda väg på vilken indianerna kunde räddas undan förintelsen, var att kristna dem
och att varje gnutta av acceptans för att tillåta deras ursprungliga kultur och religion att
överleva för den skull var en absolut icke-fråga. Liksom sin vapendragare, biskop Whipple,
var han övertygad om att det enda hoppet för indianerna låg i att de ”civiliserades” och började odla marken, blev kristna och bosatte sig på egna, avstyckade gårdar på reservaten.
Welsh anklagelser togs tacksamt upp av Parkers andra motståndare och krav restes på att
en utredning måste göras utifrån de tretton anklagelsepunkter som Welsh hade rest mot honom. En sådan utredning gjordes också, som visserligen friade Parker på alla punkter. Men
skadan var ändå skedd och bara det faktum att han ifrågasatts tyngde honom mycket. Speciellt Welsh’s påstående, att han ”kom ur en folkgrupp som endast stod en generation från
barabaristadiet” upplevde han som direkt förnedrande. Så den 18 juli 1871 lämnade Parker
in sin avskedsansökan hos presidenten, i vilken han beklagade sig över att:
”effekterna av fattade Kongressbeslut har sedan jag förärades uppdraget som Indiankommissionär gått i en riktning som så gott som fråntagit Indianbyrån all dess ursprungliga betydelse, dess uppgifter och betydande ansvar. Under nuvarande omständigheter är Kommissionären inget annat än en överflödig tjänsteman, vars arbetsuppgifter gott kan utföras
av en vanlig kontorstjänsteman på eller utanför Indianbyrån…” .
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ANTAL MEDLEMMAR OCH BESÖK PÅ HEMSIDAN
Antalet medlemmar har sedan senaste rapporteringen ökat med ytterligare ett par och
är nu totalt 146 stycken. Det betyder att det nu bara är 10 stycken som inte har valt att förnya sina medlemskap. Ytterligare ett par personer har frågat efter information, men har
ännu inte tagit steget att bli medlemmar.
De här informationsskicken går dock ut till betydligt flera intresserade. Det kan vara
tidigare medlemmar eller personer som på annat sätt har visat intresse för indianernas sak,
men som inte för den skull valt att även betala för att få vår medlemstidskrift. Och det är
helt okey. Det kostar som bekant inget att få de här utskicken. Det enda som behövs är att
uppge en fungerande mailadress. Tyvärr är det ju inte alla som har datorer, eller en mailadress. Jag är också bekymrad över att en del som av olika anledningar ibland byter mailadress, glömmer att meddela mig. Nu finns det ju dessvärre inga sätt att söka efter personers mailadresser på samma sätt som man kan söka efter postadresser eller telefonnummer. Men till er som jag fortfarande har fungerande mailadresser till, vill jag påminna om att
ni meddelar mig om och när ni byter adress. Det enda som händer annars är att ni plötsligt
slutar att få dessa utskick. Och det kan ju vara som en påminnelse till er att något är galet.
Jag märker också att det från tid till annan kommer meddelanden om att en viss adress inte
kan nås, därför att adressatens mailinkorg är full. Så se till att rensa med jämna mellanrum i
er inkorg, så att ni inte bara av en sådan orsak går miste om information.
När det gäller hemsidan så står vi fortfarande och stampar på samma ställe. Jag har
inte lyckats få igång sidan, trots att jag har köpt en ny uppdatering av hemsidesprogrammet. Det jag därefter har gjort är att försökt kopiera in alla sidor från den gamla utgåvan i
det nya programmet. Men här har jag stött på problem då det visat sig inte vara så där
självklart hur man göra det. Och där står jag nu alltså fortfarande och stampar. Det naturliga alternativet hade naturligtvis varit att jag börjat bygga upp sidan från grunden igen.
Men det är en helsikes massa material att då sitta och skriva in, så jag hade hoppats att
man bara kunde kopiera in det från den gamla sidan. Men… icke, sa Nicke… Jag har faktiskt
också köpt ett annat hemsidesprogram. Det verkade i reklamen vara precis vad vi behövde.
Men det visade sig vara om möjligt ännu krångligare att begripa sig på. Och inte fanns det
heller någon vettig manual. Så det blev tyvärr ett blindskott och femhundra spänn som man
hade kunnat köpa glass för i stället, eller något annat trevligt. Som tur är så finns dock sidan kvar i det skick den hade den 10 april, när den stora katastrofen drabbade mig. Så ni
kan fortfarande öppna den. Men ni får inga uppdateringar förrän jag har lyckats lura ut hur
det går till att få in allt på nytt i den nya programversionen. Då sidan alltså fortfarande finns
kvar i den gamla versionen, så sker fortfarande också uppföljning av trafiken till sidan och
jag kan därför fortsätta att se hur många besök som sker dag för dag. Det här är något som
den danska servervärden står för. Och där har det inte skett något haveri i samband med att
min dator lade av. Jag har nu därför fortsatt att på papper hålla reda på trafikutvecklingen
veckovis, för att inte få ett avbrott i denna service. Förra gången indikerade jag att det
fanns tecken på en viss begynnande nedgång i besöksströmmen. Men den förra veckan har
något helt annat inträffat! Vi hade nämligen då en vecka med nära nog dubbelt så många
besök som tidigare!!! Rapporten säger att det sedan fredag 5 maj till fredag 12 maj gjorts
1180 besök på sidan. Totalt var vi därmed uppe i sammanlagt 78 750 besök sedan starten.
Det här är ju naturligtvis både glädjande, men också något överraskande. Samtidigt blir jag
ju ändå lite undrande över hur denna statistik verkligen tas fram. Jag tror jag måste be att
få en lite bättre inblick i det någon gång. Den här senaste rapporten avslöjar också, att av
de 1180 besöken gjordes de tio flesta besöken från följande platser : 1.Sverige 169,
2.California 143, 3.Tyskland 132, 4.Virginia 59, 5.Vietnam 57, 6.Georgia 56, 7.New Jersey
48, 8.Ryssland 38, 9.Texas 37, 10.Indonesien 28. Resten dessutom från en mängd andra
länder. Visst ser det väl lite märkligt ut. Vietnam, Ryssland och Indonesien? Kan det här
vara tal om hackare som håller på och trixar med oss? Eller... Okey, i Ryssland vet jag att
det finns ett mycket stort intresse för indianerna. Men, ändå? En hemsida på svenska???
När det gäller min egen anpassning till det nya läget så går det tyvärr tungt. Att jag så
fort skulle gå från att relativt enkelt begripa saker till fullständig förvirring… Oj, oj, oj!
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PRÄRIEINDIANSKT HANTVERK - EN UTSTÄLLNING
Jag tipsade er i vårt förra utskick om en utställning på Gilcrease Museum, i Tulsa, OK,
som har rubriken ”Plains Indian Art: Created in Community. Via den här länken:
https://gilcrease.org/exhibitions/plainsindian/?
utm_source=enews&utm_campaign=may09_2017_non&utm_medium=email
kan ni se lite mera om utställningen. Ni har alltså chansen att se utställningen ända till den
27 augusti.

PROBLEM MED POSTEN - EN VÄSTANFLÄKT MOT FÖRR
Vi (jag) gnäller ofta på posten (Postnord m.fl.) för en allt sämre service. Men låt oss gå
tillbaka lite i tiden och se hur det var då. United States of America var 73 år gammalt, när
de federala myndigheterna 1849 beslutade att etablera ett postkontor i Salt Lake City. Den
postservice man då siktade på att erbjuda den ständigt framflyttande vildmarksfronten bestod av en postleverans från Kamesville, Missouri, var annan månad!!! Året därpå, 1850,
lade man ut kontraktet för att utföra leveranserna till Samuel H. Woodson från Independence, Missouri. För denna tjänst skulle han få $19 500 per år i fyra år, med början från den
1 juli 1850. Frakten skulle ske med hjälp av packmulor. Efter de fyra första åren med leveranser var annan månad, övergick kontraktet till W. M. F. Magraw, som med hästdragna diligenser skulle leverera post en gång varje månad! Vilket framsteg! Dubbelt så ofta!
Den 26 januari 1856 hade dock innevånarna i Salt Lake City tröttnat på den dåliga postgången, trots att den kom dubbelt så ofta. De bildade då ett eget bolag, B. Y. Express Company, med mormonpredikanten Brigham Young som ordförande. Han tilldelade Hiram Kimball ett kontrakt värt $23 600 för att med häst och vagn sköta trafiken från Independence,
Missouri. Kimball började då bygga stationer längs vägen, som dels skulle vara stödjepunkter för hans postleveranser, men också kunna tillhandahålla varor och service för den alltmer ökande strömmen av utvandrare. Senare kom flera av dessa stationer att bli föregångare för mindre militära posteringar längs den allt populärare utvandrarleden, Oregon Trail.
Men det hela skar sig snart mellan mormonerna och territoriets officiella federala myndigheter. Något som 1857 ledde till det som kallats ”Utah Expedition”, en militär styrka som skulle
hålla koll på vad mormonerna företog sig. Allteftersom den militära styrkan drog fram mot
Salt Lake City så backade Kimballs stationsfolk undan, brände ner de små stationerna och
förstörde alla förnödenheter som militären skulle ha haft nytta av.
För att då upprätthålla nödvändig posttrafik tilldelade de federala myndigheterna S. B. Miles
ett kontrakt att utföra postleveranser under vintern 1858. Men det var en kortsiktig nödlösning. Senare löste man det genom att 1858 ge J. M. Hockaday ett slutligt kontrakt som avsåg veckovisa leveranser av post med hjälp av hästdragna diligenser. De från Westernfilmer
så välkända ”postdiligenserna”.
Under den här tiden rasade det så kallade ”Mormonkriget”, med diverse störningar i allt vad
transporter hette och alla transportbolag, inte minst de som hade transporter för armén, fick
ekonomiska problem. Den kända firman Russell, Majors and Waddell till exempel gick i konkurs och överlät sina kontrakt till Hockaday, som därefter bedrev både varu- och posttransport fram till november 1860. Under den tiden inrättades den omtalade ”Ponyexpressen”,
som från den 3 april 1860 red med brev för en kostnad av $5 per 0,5 ounce (14 gram alltså drygt 357 dollar per kilo), huvudsakligen mellan Fort Kearny, Nebraska till Fort Churchill, Nevada, som då var de östra respektive västra slutpunkterna för den betydelsefulla nymodigheten, den transkontinentala telegrafen man börjat bygga. Systemet bestod alltså av
en kedja av ryttare som i streck dag och natt red med ett par postväskor och bara bytte
hästar med jämna mellanrum. Ryttarna fick inte väga mera än 56 kilo och postväskorna
kunde innehålla upp till 9 kilo. Systemet var tänkt att föra post från Missouri till Sacramento
i Kalifornien var annan vecka. Ritten tog genomsnittligt omkring 10 dagar, men många störningar förekom. Det här blev aldrig lönsamt och i och med telegrafens färdigställande lades
Ponnyexpressen ner i oktober 1861, sedan Russell, Majors och Waddell förlorat $200 000.
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MERA ”HÖTORGSKONST”
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