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Eller så är det kanske så att den börjar nu! För det är först nu som vi börjar kunna sitta ute och äta, utan att servetterna blåser
bort och man blir blå om fingrarna, om man inte har
vantar på sig. Nu har till och med tre fjärilar vågat sig
fram, när fjärilsbusken äntligen har kommit i blom. En
Kålfjäril och en Amiral. Och så Påfågelsöga idag. Men
det var segt i år. Det är bara Mördarsniglarna som tydligen inget biter på. Och nu har bönderna börjat oja sig
även över den vanliga Åkersnigeln. Hur många visste
ens att sådana fanns? Ja, det är inte lätt med sniglar…
Nu ska jag gå ut och kamma gräsmattan, så den inte är så rufsig. Ni sköter väl om era greener också...???
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Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Vi har faktiskt nu begåvats med två nya medlemmar. Det är dels Kjell
Hallgren i Vallentuna som blev vår medlem nummer 161 samma dag som det
förra informationsutskicket gick ut och så Sven Nilsson i Landskrona, som har
varit medlem tidigare, men nu varit borta ett par år. Vi är jätteglada att Sven nu
har hittat tillbaka och att vi därmed noterar vår medlem nummer 162. Vi hälsar
både Kjell och Sven välkomna i församlingen och hoppas att det här ska ge er
vad ni har förväntat. Notera alltså att Sven faktiskt är en återvändande medlem
som har varit borta några år, men nu återvänt till familjen. Det tycker vi är kul.
Välkomna båda två.

Resebilder på hemsidan
På vår hemsida under fliken "Resor" finns två stycken bildspel upplagda.
Bildspel som är utformade som fotoalbum, där ni bläddrar som i en bok och ser
nya sidor efter att ni har klickat på en. På varje högersida har ni då ett foto eller
ett bildcollage och på motstående vänstersida finns en beskrivande text. Här
kan ni alltså följa våra medlemsresor till indianland i text och bild. Två sådana
bilderböcker finns alltså upplagda. Den ena berättar om vår medlemsresa till
Sydvästern år 2008 och den andra om motsvarande resa till Nordvästern 2010.
Tyvärr har det visat sig att flera inte har kunnat öppna de här filerna, på grund
av att man tydligen måste ha ett speciellt läsarprogram installerat på datorn för
att kunna öppna dessa filer som är av formen "fbr". Dessvärre har jag alltså inte
uppmärksammat det här tidigare. Något som hade varit lätt att åtgärda om jag
bara hade förstått det från början.
Ni behöver alltså ladda ner ett litet gratisprogram till er dators hårddisk och när
ni har gjort det så öppnar sig äntligen en hel värld för er (nåja en liten del av
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världen i alla fall - men en jäkligt intressant del!)
Här är en länk till den fil (det program) ni ska ladda ner. Det är en liten och helt ofarlig fil och det kostar ingenting.
http://www.flippdf.com/pdf-page-flip-reader/index.html
När ni har gjort det här och sedan försökt öppna någon av de två fotoalbumen så får ni gärna skicka mig ett litet mail och tala
om ifall det har fungerat, eller om ni har några ytterligare problem.
Det är alltså två av våra medlemsresor som är redovisade på det här sättet. Kanske gör jag också så småningom en liknande
bildberättelse över vår sista resa - den som vi gjorde till Nordöstern år 2012. Då återstår också de två första resor vi gjorde. Den
som skedde redan 1994 till de norra prärierna och den som sedan gjordes år 2006 till i stort sett samma områden. Men från
dessa två resor har jag tyvärr inte något bildmaterial i den formen att jag kan lägga upp dem som ett sådant här bildspel. Anledningen är att datortekniken år 1994 inte var vad den är i dag och 2006 hade jag fortfarande bara en kamera som lagrade
bilderna på sådana där gammaldags disketter kallade 3,5"- disketter och vilka jag nu inte har någon utrustning för att öppna.
Dessutom är bilderna så gryniga att det är närmast en plåga att titta på dem. 1994 hade jag bara diabilder, vilket i och för sig
lär gå att scanna av. Men jag har inte rätt utrustning för det heller. Kanske några andra av deltagarna i dessa resor har digitaliserade bilder som vi skulle kunna använda.
Slutligen ska sägas att om någon vill ha de här två bildberättelserna om resorna 2008 och 2010 nedkopierade på en DVD-skiva,
så kan jag göra det mot en kostnad på 50:- sek för att täcka pack och porto. Men även om ni har dessa skivor så måste ni ha det
ovan beskrivna bildläsarprogrammet installerat på er dator. Har ni väl kommit så här långt så kan ni dessutom koppla er dator
till er TV-skärm och då se de här bildberättelserna i större bild. Kan vara en god lösning om ni vill visa för era vänner vad ni har
varit med om och om ni då är flera så kan det bli jobbigt att trängas framför en liten dataskärm. Då kan den större TV-bilden
hjälpa till.
Hoppas att det här nu löser upp alla problem som tydligen har varit och att flera tar tillfället i akt att åtminstone i tanken fara
västerut - till In'jun Country, eller till Vilda Västern. Där finns mycket spännande att se. Och kanske kan det ge tips om reseupplevelser till andra som inte redan har varit där ute.

Chatsida / Medlemsforum
Nu har vi aviserat två gånger om möjligheten att tycka till om förslaget att införa en chatsida. Och efter att det gått ytterligare två veckor sedan senaste anmodan att ge sin syn på saken, så kan jag konstatera att ämnet tydligen är rätt så ointressant. Totalt 11 synpunkter finns att redovisa, inklusive förslagsställarens och min egen. Då kan jag konstatera att det finns 5
som är positiva till att vi inför en sådan sida där medlemmarna kan "chatta" med varandra. 3 stycken säger att det kanske kan
vara av intresse för andra, men säger att man för egen del knappast kommer att engagera sig på den sidan. Slutligen säger 3
medlemmar att det inte verkar vara något för oss. Påståendet att "det verkar ointressant" baserar jag på den mycket blygsamma svarsfrekvensen. Bara knappt 7 % av medlemmarna har besvärat sig med att svara. Skulle man gå på fördelningen av intresset så lutar det ju trots allt mot ett ungefärligt fifty-fifty. Men sannolikt kan man även tolka uteblivna svar som att det här
inte är så intressant. Därför får vi nog tänka oss något annat. Jag har mina funderingar. Men till det får jag återkomma lite senare.
Så med det mycket magra svarsresultatet måste jag tyvärr konstatera att det inte finns något underlag för att göra en sådan
satsning. Jag tycker det var synd, när en medlem ändå engagerade sig och ville föreslå något som skulle kunna vara en utökning av verksamheten. Så ett tack till Eva Ölund för förslaget och en förhoppning att du inte låter dig nedslås av det här negativa beskedet.
Kanske har jag inte marknadsfört den här tanken på rätt sätt. Ordet "chat" är visserligen det som är det vedertagna uttrycket
för sådana här medlemskontaktforum. Men det finns också så många varianter av det här mediet. Allt ifrån att bara vara ett
forum för allehanda bla…bla… bla, till att vara en plats där man kan få seriös information om specifika saker av gemensamt
intresse för det stora flertalet av våra medlemmar. Att helt enkelt väcka intresse för och utväxla kunskap om specifika saker,
händelser, personer, föremål med mera. Det skulle kunna vara sådana saker som att någon vill ha hjälp med något. Till exempel: "var hittar jag uppgifter om arapahoindianernas flatpipa"; "hur hittar jag till platsen där Chief Joseph är begravd"; "när
inträffade etablerandet av de första indianreservaten", "vet någon om det finns en fotografisk bild av comanchehövdingen
Milky Way"; m.m. Men samtidigt skulle det här kunna leda till att olika medlemmar finner varandra.
Jag gjorde ett försök att visa på två sådana exempel, som båda hade med intresse för striden vid Little Bighorn att göra, men
det uppfattades kanske ändå inte som intressant nog för det stora flertalet. (Modellen skulle ses som exempel naturligtvis).

Ny bok av Christer Lindberg
Titel: Med fingret på avtryckaren Författare: Christer Lindberg
Förlag: Nya Doxa Utgivningsår: 2015 ISBN: 9789157806147 181:- sek på Adlibris
Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran. Bildmässigt gör
den ett nedslag i Vilda västern med färgstarka personligheter som Billy the Kid, Buffalo Bill och
Sitting Bull. Den behandlar skärningspunkterna mellan fakta och fiktion, dokumentation och konst,
avbildning och gestaltning. Vidare utforskas tankar om kultur och deltagande, kamerans funktion
som modernitetens samvete och själva tagandet och skapandet av en bild. Till sist skjutes det vilt
från höften när antropologen och fotografen möts i ett gemensamt deltagande.
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Det här stycket refererar till historien runt datumet 15 aug1642, då drottning Kristina till den nye guvernören i Nya Sverige utfärdade ett påbud. Materialet är hämtat ur Helmer Linderholms bok ”Nya Sveriges Historia 1638—1655; Vårt Stora Indianäventyr”, utgiven av Tidens Förlag och tryckt i Kristianstad 1988.
I november 1641 seglade skeppen Kalmare Nyckel och Charitas upp till Kristinafästet. De förde utom handelsvaror och
förråd med sig boskap och hästar, åkerredskap och utsäde och över 30 kolonister, de flesta med familj. Det var de första verkliga emigrantskeppen som seglade från Sverige till den Nya Världen.
Man kan tänka sig dessa skogsbors häpna blickar, när de skådade ut över det främmande landet i höstsolen! Brunt som en rådjursfäll av de vissnade vassarna som rasslade torrt över de milsvida flacka strandängarna. Bortom dem sågs de höga lövskogarna av valnöt, ek och kastanj susa med sina bruna lövmassor ångande som av brandrök, överslingrade av bleknad murgröna,
medan svartgröna murar av kådångande tall och ceder reste sig inne i de sanka dälderna.
Fyra månader hade folkets seglats varat, under stormar och haverier. De orkade med möda att släpa sig i land vid det lilla, redan med gräs överväxta jordfästet Kristina, den nästan enda bebyggelse som Sverige hade rått att skaffa sig därborta nu på
fjärde året.
Men folket hämtade sig fort, och snart vågade man ge sig ut på upptäcktsfärder i stockbåtar, snarlika dem man själv högg ut åt
sig där hemma i Sveriges skogar. Man for djupt in i de vida, vass- och skogsväxta "kilarna" eller havsvikarna, som milvägs in där
tidvattnet upphörde, övergick till stilla åar och floder kringväxta av snårskog. Ja en del träd som bäverträd och magnolia hade
blanka lingongröna blad också när snön täckte marken knädjupt.
Här och var inåt landet fann man kullar och åsar med rödbrun, lätt och stenfri mylla där lövskog växte tjugo famnar hög innehållande spjutraka valnötsträd, poppel, björk, al, förutom mängder av helt okända slag, som den doftande sassafrasen och
magnolian, hundträd, bäverträd och panträd, som alla blommade härligt om försommaren och klädde landskapet i strålande
färger om hösten.
De fick här skåda saker som gjorde dem, när de någon gång väl återvände till Sverige, beryktade som verkliga storlögnare. Hur
skulle vettigt folk kunna tro allt tal om landets bördighet, när berättelserna varvades med rena skepparlögner, som att där
fanns ekorrar som flög mellan träden som läderlappar, om färgflammande fåglar så små som en tumände, kräldjur som hade
kroppen täckt av benhårt skal och stora som smågrisar, om ett slags grävlingar med fotslånga piggar på rygg och svans som
igelkottar.
Men de hitkomna, de kände på den lätta, stenfria myllan, de skymtade flockar av hjortar så väldiga som älgar och såg fåglar
dubbelt större än de värsta tjäderbjässar dundrande lyfta ur snåren. . . De var med och drog upp ur floden skäggiga, manslånga
kattfiskar som måste dödas med yxa, och den laxlika dvalten, de såg tallriksstora glänsande musslor och svanskrabbor på stränderna, de insåg att de hade nått ett land, långt rikare och annorlunda än de någonsin hade kunnat drömma om.
1600-talets svenske skogstorpare - utan ens hörsägnens kunskap om tropiska och subtropiska länder - nu gapande framför
majsens manshöga buske med dussinet ax så stora som grankottar, fick smaka pumpors och meloners jättefrukter , såg upp i
solrosornas tallriksansikten ...
De mötte här landets egna, kopparhyade folk i deras broderade "klutelappar" mellan låren och prydda med glänsande sevantsmycken i öron och näsa, med pipor i hand stora som knytnävar och med manslånga skaft som de använde till vandringsstav,
men som de också kunde ta isär och bära i en "notass" , bälteväska.
De häpnade - men de fann sig. Med näverkonten på ryggen och timmeryxan i bältet stakade de snart sina stockbåtar in i någon
fiskrik kil till en ås med god svedjeskog. Snart störtade trädbjässarna, kvistades och lades undan för att, sedan de hade torkat,
knutas ihop till bastanta pörten med tak av cederspån. Redan detta första år drog några familjer förbi kärren uppströms Kristinafästet och började att anlägga en by i Chamassungkilen, två svenska mil norrut, där en by med namnet "Finland" växte fram
de närmaste åren. Det var den första vitmansbygden inom Pennsylvaniens landområde, skapad av Ivar Henriksson från Ljusnars Kopparberg i Västmanland. Våren 1642 flammade svedjeeldarna långt utåt Delaware, säd kom i jorden och de första pörtena restes. Bergslagens svedjarfolk hade börjat ta den Nya Världen i besittning, och de skulle fort gå vidare därin.
Svenska regeringen beslöt att tillsätta en guvernör över det stora område som de nu ansåg sig ha rätt till i Amerika, sedan de
holländska intressenterna hade backat ur. Det var ett område väl arton svenska mil längs Delawareflodens västra strand och
tolv mil längs den östra, och till inlandet, så långt man önskade. Landet måste bebyggas och regeras av någon som var utrustad
med svenska kronans makt och myndighet. Om man inte tog det inköpta i verklig besittning, skulle snart andra makter med
större resurser gripa landet, mitt för näsan på Svea rike.
De inföddas rätt till landet bortsåg man från, i likhet med andra kristna folk. Man ansåg att de formella landköp man hade gjort
uppfyllde all rättfärdighet mot hedningar i den vägen man kunde begära. Ändå hade det från den svenska drottningen, Kristina,
utgått ett påbud just den 15 augusti 1642 (alltså i morgon för precis 373 år sedan) till den nyutnämnde guvernören. Ett påbud
som löd:
"de vilda nationerna ska behandlas på ett vänligt och humant sätt då de är att betrakta som de rättmätiga ägarna av det här
landområdet och måste behandlas därefter"…
Den guvernör som man utsåg var Johan Björnsson från Bottnaryd i Småland. Han var en dugande och äventyrlig gestalt av stora
mått - på mer än ett sätt. Han kallas ibland for USAs störste guvernör genom alla tider, för han lär ha vägt nära 400 skålpund,
vill säga över 170 kilo. Av indianerna kom han att kallas "Storbuken". Han var prästson och född 1592. Han skulle själv bli präst,
men på en studieresa i Tyskland blev han tvingad i kejserlig krigstjänst. Närmaste åren framöver krigade han i olika arméer Europa runt och steg i graderna. Till slut var han löjtnant i danska armen och gifte sig med en tysk adelsdam.
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Då vände han om till Sverige och gick i Gustav II Adolfs tjänst, och blev till slut överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente.
Men sedan blev han för olydnad i tjänsten dömd att mista rang och utmärkelser. Men han syns snabbt ha kunnat sadla om till
civil verksamhet, och han hade lyckats bli en välbärgad man på sina fälttåg, och han sågs snart åter ute i kronans ärenden.
När man nu sökte en lämplig man, som kunde bygga upp ett svenskt välde i det avlägsna Amerika, så föll blickarna på honom.
Han var duglig och en god organisatör och van att besluta på egen hand. Han fick tillbaka rang och utmärkelser och adlades
med namnet Printz. Han satte fort igång med att organisera för sin resa, och seglade så iväg hösten 1642 på sitt livs största
äventyr med familj och allt. Skeppen hette Farna och Svanen och hade sjuttio knektar och kolonister ombord förutom en massa förråd, och två nya präster som skulle efterträda pastor Reovius, som hade blivit sjuklig och avled innan han fick resa hem.
Reovius efterträddes nu av Israel Fluviander och den begåvade Johan Campanius-Holm, kolonins förste krönikör.
I februari 1643 seglade skeppen upp på Kristinafloden och lade till. Printz tog över befälet för Nya Sverige och började regera
som ingen hade kunnat drömma om. Han hade fått instruktioner som gav honom en nästan övermänsklig uppgift, ifrån det att
ta landet i besittning på allvar, till att söka föda upp silkesmaskar.
Han hade inte mer än nittio man, knektar och nybyggare tillsammans. Hela Nya Sverige räknade nu nära tvåhundra svenska
invånare. Men med den lilla skaran startade han en så våldsam kraftutveckling, så att den inom ett år lade hela Delawareområdet under faktiskt svenskt herravälde för nära ett årtionde framåt.

Nu är det er tur
Här ska ni få en uppgift. Studera den här oljemålningen av Howard Terpning, som han har kallat ”One Mans Castle”. Vad
är det ni ser? Vad är det ni tycker er se? Vad får ni för tankar när ni betraktar bilden. Ta god tid på er. Försök att se detaljerna i
målningen. Försök att sätta er in i situationen. Vad det är som händer. Och låt oss sedan höra...
Så fatta nu papper och penna (alternativt datorn) och så ska ni skriva historien om det ni ser här framför er. Ni har fullständiga
friheter. Låt fantasin flöda. Berätta vad det är som pågår. Ni ska alltså inte bara rent tekniskt tala om vad som finns på bilden.
Alltså inte så här: ”en till synes uttråkad kvinna lagar mat åt en gubbe som ligger och latar sig”. Utan på ett sätt som fångar det
dramatiska i bilden. Som om ni höll på att skriva en roman. Vem vet… kanske vi har en framtida författare i våra led. Om ni sedan tillåter, vill jag naturligtvis låta era texter dyka upp i det här forumet senare. Jag ser med spänd förväntan fram emot vad ni
ska komma med. I huvudet har jag redan min text färdig. Men låt oss höra er text först!
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Miljökatastrof
Ledningen på Southern Ute-reservatet i sydvästra Colorado har gått ut och varnat sina medlemmar för att komma i kontakt med vattnet i Animas River, som efter ett misstag har blivit nedsmutsat med ämnen som man inte riktigt vet vad det är.
Det var när enheter ur statens naturvårdsverk skulle rensa
upp i en damm med spillvatten från en gruva högre upp i
systemet, som de av misstag råkade rasera delar av den
damm, där man hade samlat upp och förvarat spillvatten
från gruvan Gold King Mine norr om Silverton. Under tiden
som man förde fram sina maskiner rasade plötsligt och
oväntat en jordvall, som man hade trott bestod av sten och
berg och stora mängder med starkt förorenat vatten rann
ut i Cement Creek och vidare ner i Animas River. Animas
River rinner i sin tur ut i San Juan River, som i sin tur rinner
ut i Colorado River, varför man även i vissa media har höjt
varningsflaggor för såväl Lake Powell, som i nästa skede
även för Grand Canyon. (Även om det senare verkar aningen långsökt, då det mesta säkert har avsatt sig i systemet långt tidigare. Om inte annat så åtminstone i Lake Powelldammen).
Men i ett begynnelseskede har man redan nu nere på Navajo-reservatet i New Mexico och Arizona börjat förbereda sig på att
ta emot störtfloden av gulbrunt spillvatten. Vatten som är förorenat med mängder av metallpartiklar som man inte vet hur
pass skadligt det kan vara. Man räknar dock med att det kan innehålla såväl bly som arsenik, kadmium, aluminium, koppar och
liknande. Så man har nu längs hela flodsystemet varnat alla för att komma i kontakt med vattnet, stänga alla bevattningsuttag
och se till att husdjur inte dricker av vattnet. Vid möten med befolkningen på olika platser har nu skamsna representanter för
Naturskyddsenheten fått gå ut och be om förlåtelse för sitt slarv, där de hukande har påpekat, att deras uppgift naturligtvis är
att förhindra nedsmutsning och inte att ställa till med den.

Gamla synder går igen… eller?
Efter att en 12-årig skolflicka, Miranda Washinawatok, från menominee-stammen, hade talat på sitt modersmål i skolan
blev hon som bestraffning avstängd från att spela i sitt basketbollag senare på kvällen. Vi har ju hört, nästan till leda, om hur
indianska barn behandlades på de indianska internatskolorna i början av 1900-talet. Men hallå… det här är år 2015!
Den skola hon går på är Sacred Heart Catholic Academy i Shawano, Wisconsin. En skola som ligger
någon mil från Menominee Indian Tribe Reservation och som har ungefär 60% indianska barn. Händelsen utspelade sig en dag när Miranda skulle lära en skolkamrat ord på sitt eget språk. Orden som
uttalades var "posoh", som helt enkelt betyder "hallå" och "ketapanen" som är detsamma som "jag
älskar dig". Lärarinnan som hörde det här tillrättavisade omedelbart Miranda och sa till henne:
"Så där säger du inte! Hur ska jag veta om du inte bara säger elaka saker om mig? Hur skulle
du tycka om att jag pratade polska med dig och du inget förstod?"
När Miranda senare på kvällen skulle spela match med sitt basketlag blev hon bänkad och fick inte
vara med. När hon frågade tränaren varför, fick hon till svar att:
"Två lärare har sagt till mig att du uppför dig illa och har en dålig attityd…"
Miranda Washinawatok Mirandas mor reagerade på det här och förklarade för en reporter från Native News Network att
hon hade ställt frågan till skolan "vad Miranda gjorde som föranlett någon att säga att hon hade en
dålig attityd". Hon intygar att Miranda inte på något sätt är någon bråkmakare. Att hon är en mogen och respektfull individ.
Att hon är medlem i föreningar och spelar basket, samt även är lagkapten i sitt volleybollag.
Som i de flesta fall när konflikter uppkommer så finns det två olika uppfattningar om vad som hänt, vad som sagts och vem
som har gjort vad. Men skolans rektor har varit kvick med att erkänna att skolan har skött det här på ett riktigt dåligt sätt. Talespersonen för den kyrkliga organisationen som äger skolan låter också meddela att skolan ingalunda förbjuder användandet
av något som helst språk och att det är skolans högsta prioritet att hjälpa den här flickan.
Andra opinionsbildare har också sagt att Miranda verkligen ska vara stolt över att hon har lärt sig och kan tala sitt modersmål.
Vidare att lärare har en skyldighet att vara medveten om vikten av att de ska stödja kulturella skillnader och inte motarbeta
dem. Händelsen har fått många att notera att denna typ av förtryck fortfarande förekommer och hoppas att händelsen får upp
folks ögon, så att gångna tiders förtryck aldrig glöms och att unga människor ska veta att de lever i en värld där det är viktigt att
de förstår och känner sig trygga med att de kan upprätthålla och hedra sitt ursprung och inte behöver se ned på det.
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Boktips om indianska kvinnor
Det skrivs och talas alltför lite om indianska kvinnor, deras historia och plats i de indianska samhällena. Därför vet inte så
många något om vilka betydelsefulla roller kvinnorna har spelat genom tiderna. Bilden av indianska kvinnor är för många bara
en förtryckt arbetshäst som inte hade något att säga till om. En bild som inte alls är verklig. Kvinnor har tvärtom betytt mycket i
många indianska samhällen. Visserligen är det så att kvinnors roll har varit olika inom olika stammar och visst har det i många
fall varit ett hårt och slitsamt liv för många kvinnor. Men de förtjänar ändå betydligt mera uppmärksamhet än vad som nu är
fallet. Därför vill jag här ge er lite tips på bra böcker genom vilka ni kan få en bättre och mera nyanserad bild av kvinnorna
(Angivna priser från Amazon, samt några som även kan köpas via Adlibris)
Sifters: Native American Women's Lives; av Theda Perdue $ 28:55
Lakota Woman; av Mary Crow Dog och Richard Erdoes $ 10:30 Adlibris 138:- sek
Indigenous American Women: Decolonization, Empowerment, Activism; av Devon Abbott Mihesuah $ 13:07
Sister Nations: Native American Women Writers On Community; av Heid E. Erdrich, Laura Tohe, $ 14:60
Negotiators of Change: Historical Perspectives on Native American Women; av Nancy Schoemaker $ 37:67
Make a Beautiful Way: The Wisdom of Native American Women ; av Barbara Ellis Mann $ 13:46
Mountain Wolf Woman, Sister of Crashing Thunder: The Autobiography of a Winnebago Indian; av Nancy Oestreich Lurie $ 11:97
Walking in Two Worlds; av Nancy M. Peterson $ 16:95 Adlibris 186:- sek
Wise Women: From Pocahontas To Sarah Winnemucca, Remarkable Stories Of Native American Trailblazers; av Erin H. Turner $13:59
The Spirit of Indian Woman; av Judith Fitzgerald $ 10:75
Daughters of the Earth; av Carolyn Niethammer $ 12:06 Adlibris 160:- sek
Holding Our World Together: Ojibwe Women and the Survival of Community; av Brenda J. Child $ 12:38 Adlibris 131:- sek

Månadens konstnär (John Buxton)
Ingen har hört av sig med några önskemål om vilken konstnär ni skulle vilja få presenterad här. Så då bestämmer jag
själv. Och därför blir det nu John Buxton. En målare som jag upptäckte först efter att jag på allvar för några år sedan började
intressera mig för den omfattande och dramatiska historien i landets östra delar. Historien från 1600-tal och 1700-tal. En våldsam, blodig, men också fascinerande historia. Och John Buxton är en målare som har förmågan att hjälpa oss att se hur det kan
ha gått till. I stället för att jag ska försöka beskriva honom och hans måleri, så ger jag er här i stället en hel bok att bläddra i. Där
finns också en inledning som kan fungera som en biografi över honom, så att han själv kan berätta vem han är. Klicka på den
här länken, bläddra och njut :
http://www.greenwichworkshop.com/ebooks/buxton/BuxtonA/LookInside.html

Även om Buxton huvudsakligen målar situationsbilder av mera generella händelser, så händer det att han ibland dokumenterar verkliga historiska händelser, som till exempel när
”Mad” Ann Bailey (t.v.) tar emot beskedet om att hennes första man, Richard Trotter aldrig
mera kommer hem. (Ovan ”Negotiations” från 2010; 91,4 x 116,8 cm; olja på linneduk)

Hälsningar från
Bertil Thörn

Och ni hundägare, känner ni igen tecknen på hundarnas beteende? Den lilla till vänster, rädd, reser ragg på nacken, sänker baken och sträcker fram halsen som underdånighetstecken, medan den större till höger mest ser ut att vilja leka. Och hästen, som
något irriterat, vänder på huvudet och undrar—vad bråkar ni om?!
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Extra material
KATASTROFEN MED 4005
Den här gången ska ni få en extrasida utan att det har något med indianer att göra. Och det sker mest bara för att jag kände för
att göra det. (De som inte är intresserade behöver ju inte läsa).
Som många vet, så har jag en viss fascination för tåg i alla dess former och mest då kanske för gamla ånglok. Inte så att jag är
någon tågfreak, men jag kan inte låta bli att fängslas av dessa mekaniskt komplicerade, stora och tunga jättemaskiner. Kanske
kan det i någon mån ha att göra med att min farbror var lokförare under många år i USA på 1930- 1940- och 1950-talen. Min
farfar var dessutom stins (stationsföreståndare som det numera heter) hemma i Gamleby och jag har vuxit upp i ett hus alldeles intill järnvägsstationen. Som liten gjorde jag mig då en egen stinsflagga och var med och vinkade avgång när godståget skulle gå. Mera av en slump kanske, råkade jag så, under andra halvan av min yrkesverksamma tid komma att fungera som produktionsledare i ett företag (ASEA, ABB, Bombardier, bland andra namn som det företaget har haft genom åren) som tillverkade
svenska tåg (X2000, Tunnelbanetåg till Stockholm, Pågatåg till Skåne, Spårvagnar till Göteborg, SJ's RC-lok med flera varianter
av dessa, samt diverse exportvarianter och andra mindre omfattande projekt). Så vad är då mera naturligt, att jag när orken
tryter för nya indianäventyr, ibland lutar mig mot en eller annan gammal järnhäst.
Jag är dock ingen sådan där som bygger modelljärnvägar, men det ska erkännas att jag faktiskt har några olika modelltåg, mest
bara som samlarobjekt och som prydnadsföremål. Bland dem en kopia av världens största ånglok, kallat "Big Boy". Min modell
är en god kopia av nummer 4005 (med undantag för att hela modellen är svartmålad och saknar den silverfärgade
"smokebox" (rökboxen) som originalet hade). Det här var en av de 25 maskiner av den här klassen 4-8-8-4 som byggdes av
American Locomotive Company (ALCO) i Schenectady, NY. De första tjugo under året 1941 och de fem följande 1944. De var
alla beställda av Union Pacific Railroad för godstrafiken över Klippiga Bergen, huvudsakligen för den långa uppförsbacken kallad
"Sherman Hill", från Cheyenne och upp till Laramie i Wyoming, samt de mycket jobbiga stigningarna över Wasatch Mountains
till Odgen, Utah. En sådan här bjässe ersatte kapacitetsmässigt tre vanliga godstågslok och kunde utan hjälp dra ett 3600 ton
tungt släp över de brantaste passagerna i bergen. De var alla koleldade (även om man gjorde ett misslyckat försök att konvertera just 4005 till oljeeldning) och kunde bränna upp till sex ton (amerikanska ”short ton” = 0,893 ton) med kol per timme, när
de gick för "full steam"! Det var därför tur att den stackars eldaren hade hjälp av ett mekaniskt matarsystem… annars hade han
fått gno på ordentligt i värmen framför fyren!
Nummer 4005 är ett av de åtta lok av Big Boy-klassen som fortfarande finns bevarade och kan numera beskådas på Forney
Transportation Museum, i Denver, Colorado. Men - förutom att jag råkar ha en modell av just nr 4005 - varför är det så intressant att skriva om just det loket? Jo, för att 4005 var med om en fruktansvärd katastrof vid ett tillfälle och för att den historien
kan vara både spännande och förskräckande att höra. Så här går historien :
Klockan var bara omkring tre på morgonen den 27 april 1953, när bangårdsspringpojken just hade fått bemanningslistan för
dagen och var på väg för att ropa upp bemanningen till det godståg som snart skulle gå västerut från Rawlins till Green River.
Det här var ett enklare rutinuppdrag över den flacka prärien i sydvästra Wyoming. Eldaren, Lawrence Endres, var just tillbakakommen från Koreakriget och var tidig för att han ville friska upp sina kunskaper om loket han och den övriga bemanningen
skulle hantera den här dagen. Resten av bemanningen i själva förarkabinen bestod av lokförare Leo Murry och främre bromsaren James Anderton. I den bakersta bromsvagnen fanns konduktören James Walker och bromsaren Ivan Shurigar. Dagsordern
var, att ta det 600 ton tunga loket 4005 med sitt släp bestående av 62 vagnar och en bromsvagn, så kallad "Caboose", lastat
med en mängd olika varor som traktorer, levande grisar, skrivmaskiner, symaskiner och allehanda andra ting, bort till Green
River. Det här skulle alltså inte vara något stort jobb. Ett relativt lätt tågset och inga svåra backar längs sträckan. Ett lätt jobb.
Fyren var uppstartad och snart hade man ånga. Morgonen var molnig och med en lätt dimma, men det skulle inte innebära
några problem.
Man fick avgångssignal och rullade ut från Rawlins västerut. Klockan 09:10 passerades den lilla staden Wamsutter. Allt var normalt och ingen kunde då ana att bara tio minuter senare skulle det otänkbara inträffa.
Samtidigt, ungefär 1,5 mil längre västerut, pågick ett reparationsarbete på järnvägen. En grupp reparatörer startade med en
motordressin österut för att hämta reservdelar i Red Dessert. Förmannen och de fyra montörerna möttes, när de kom fram till
Red Dessert, av en fårvaktare, som bad dem om hjälp med att få fårflocken över spåren. Det handlade om något tusental får.
Förmannen, Kenneth M. Mayfield, kontaktade då trafikcentralen för att få trafiksituationen klarlagd. Han fick beskedet att
4005 västerut och 3969 österut skulle mötas vid Red Dessert klockan 09:15. Men sedan var det ett uppehåll till 09:50 innan
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nästa tåg skulle mötas på sträckan, där ett mötesspår fanns. Mayfield sände då två av sina montörer till var sin ände av mötesspåret, för att där fungera som flaggmän, medan fårflocken passerade. Själv tog han med sig Ralph Vicenty, en Puerto Ricansk
arbetare som var helt ny på arbetet och som dessutom inte förstod engelska så bra. Honom placerade han vid växeln som skulle läggas om sedan 4005 hade passerat. Utredningarna efter olyckan tydde på att Puerto Ricanen inte hade förstått riktigt vad
han skulle göra och att Mayfield antagligen inte hade stängt växeln igen efter att han hade visat Vincenty.
När så 4005 kom dundrande nerför banan rakt emot Vincenty, fick denne för sig att växeln låg fel och gjorde ett förtvivlat försök att snabbt stänga den, så att 4005 skulle passera rakt fram som det var tänkt. Men det blev fel och 4005 brakade in i växeln
med en hastighet av 80 km/tim. Loket krängde häftigt ett par gånger, samtidigt som föraren Murry slog till nödbromssignalen.
Naturligtvis helt förgäves. Loket välte och kanade på sin vänstra sida längs spåret och plöjde där på en lång sträcka upp såväl
spår som banvall. De arton första vagnarna drogs med i fallet och allt staplade upp sig i en hög som var upp till sextio meter
hög. Förarhytten på loket krossades under den tunga tendern och både lokförare Murry och eldaren Endres dog ögonblickligen. Otroligt nog överlevde bromsaren Anderton initialt, men han satt fastklämd med krossade ben och svårt bränd av utströmmande het ånga. Det skulle ta nästan en halv timme innan så mycket av ångtrycket hade pyst ut att det gick att komma i
närheten av loket. Sedan skulle det ta ytterligare tio timmar innan man hade hunnit att skyffla bort så mycket kol och skurit
upp plåtarna, så att man kunde få ut Anderton. Märkligt nog levde han fortfarande och bad om att få en cigarett. Sedan kunde
han med ansträngd röst förklara för sina undsättare:
”Han drog den rakt framför oss! … Växeln… Han
slog om växeln precis framför oss… Vi hade inte
en chans!... Jag kände hur hon vaggade till. Jag vet
inte hur många gånger det svajade. Sedan kände
jag bara hur het ånga träffade mig i ansiktet och
jag förstod att jag nu hade gjort mitt… Allt jag kunde tänka på var att hålla mina händer för ansiktet”
En läkare kunde under tiden ge honom morfinsprutor mot värken, men hans brännskador var så
omfattande att han dog två dagar senare, klockan
10:57 på förmiddagen onsdagen den 29 april, av
andra och tredje gradens brännskador på 80 procent av kroppen och dessutom naturligtvis även av
andra skador han hade fått.
Fyra vagnar hade varit lastade med fullvuxna, levande, 300-kilos grisar på väg till slakteri. De flesta dog naturligtvis direkt i kraschen. Men några överlevde och började plötsligt springa omkring bland räddningsmanskapet, sedan de kvicknat till. En ensam
polisman hade varit tidigt på plats och försökte dirigera trafiken på den näraliggande landsvägen, som på den tiden bara var
enfilig. Han blev angripen av de galna grisarna och var tvungen att skjuta flera av dem med sitt tjänstevapen för att freda sig.
I den efterföljande haveriutredningen konstaterades det att ansvaret för olyckan låg på Ralph Vincenty, som var den som felaktigt hade kastat om växeln, men att huvudansvaret föll på förmannen Kenneth Mayfield, som hade satt en alldeles nyanställd,
okunnig person, som dessutom knappt kunde tala engelska, till att utföra det viktiga jobbet med att sköta växeln.
Resterna av loket sändes så småningom till lokverkstäderna i Cheyenne, Wyoming, där man fullständigt reparerade det så att
det kunde sättas tillbaka i drift. Här hemma, på en bokhylla, står nu en modell av det här olycksaliga lok nummer 4005. Visserligen en billigare Rivarossimodell, helt i svart plast och alltså utan den gråmålade rökboxen, men för övrigt väl så detaljerad.

Inte mycket till indianhistoria det här förstås. Men det är ju historia i alla fall och något annat ska ni väl lära er som medlemmar
i Indianklubben. Annars vore det ju skit. Och tåg är minsann inte det sämsta...
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