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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

Det här är ett upp-och-ner-vänt , bak- o -fram-år.
Inget är som det brukar. Gräset växer som om det hade
betalt. Jag får klippa flera gånger i veckan och maskinen
orkar inte igenom, utan jag får trava på både två och tre
gånger i varje spår. Batterierna räcker inte till för det här.
Hör ni det SMI! För det är väl ni som är skyldiga till det
här växtvädret?
Dessutom har nu Gullvivorna fått fnatt. De blommar
om igen nu! Har aldrig hört talats om något sådant förut.
Vi får snart ändra till veckovis tömning av kärlet för trädgårdsavfall. Speciellt nu när alla häckar också ska klippas.
Om jag bara hade råd skulle jag sälja huset och flytta till
en hyreslägenhet. Kanske jag då dessutom slapp att ha så
ont i ryggen… Det värsta är var tusan jag skulle få rum
med alla böcker och annat ”bra-att-ha”. Och nu, när jag
mot bättre vetande, har beställt en bok till...
Det är upp-och-ner i världen också. Våldet breder ut
sig och nu går det inte en dag utan nya upplopp, terroristhandlingar och annat elände. Snart törs man väl inte ens
gå bort till affären för att inhandla det livsnödvändiga. Och
i USA ska de nu till och med ge sig på de gamla statyerna.
Ett folk som inte kan acceptera att de har en historia är
inget folk, såvida det inte bara gäller den allsmäktiga dollarn och hur man ska lyckas roffa åt sig mera av den än
någon annan. För det verkar ju vara det som styr det
mesta nu inom politiken. Dra ner på skatterna för att sedan kunna gynna de som redan har för mycket. Och hur
man kan tro att Amerika ska kunna bli ”Great Again” genom att isolera sig från omvärlden låter för mig som ett
fantastiskt cirkustrick. Men så kanske man tror att det går
till om man är van vid att få allt man pekar på. Men vad
du gör Donald… låt bli den röda knappen!!!
Hälsningar Bertil Thörn
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Hemsidan
Alla som har försökt att gå in på hemsidan har naturligtvis lagt märke till att sidan visserligen nu
tycks fungera, men att den ändå fortfarande inte är i det skick som den borde vara. Och jag hoppas verkligen att det inte bara är på min egen maskin som den tycks fungera, utan att ni alla kan öppna den och
se att det fungerar även hos er.
Jag redogjorde i det förra utskicket för vad vi hade gjort i ett försök att komma tillrätta med problemen.
Sedan dess har jag suttit på min kammare nästan dagarna i ända och bara mera på chans provat och testat med olika idéer. Och till slut kom jag ändå så långt att jag tycker att det går att använda sidan. För nu
går det i alla fall att öppna sidan och att bläddra sig fram till alla underliggande sidor. Men det finns ändå
saker som inte fungerar riktigt ännu. Och det som fortfarande inte fungerar är vissa av de länkar som
man ska kunna klicka för att komma vidare till olika typer av text- och bildmaterial. Men det tror jag att
jag nog ska kunna fixa så småningom. Håll nu bara tummarna för att jag inte klickar fel och förstör alltihopa igen, när jag nu går vidare med dessa återstående brister.
Nu kan ni dessutom få komma med synpunkter och önskemål om saker ni skulle vilja ha ändrat eller tilllagt på sidan. Och så får vi se om jag klarar av att göra sådana ändringar också.
Nansemond - en spillra av ett folk som överlevt
Jag har ju i något tidigare utskick ondgjort mig över att TV-serien Jamestown (som nu är slut) inte
svarade upp till något av det jag hade förväntat mig. Men för att ändå återknyta lite till den historien, så
berättade jag då samtidigt något om hur det i stället var i verkligheten. Och jag omnämnde i det sammanhanget vilka de indianer var som drabbades av det här första engelska kolonisationsförsöket. En av
dessa stammar kallades Nansemond. Det var en av de grupper som levde allra längst ner i södra delen
av det område som kom att beröras av engelsmännens ankomst. Alla de här stammarna har för många
säkert varit helt okända och flera av dem har över huvud taget inte ens överlevt som självständiga stammar in i vår tid. Men just Nansemond är en av de stammar som trots allt gjorde det. De lever fortfarande
i stort sett kvar i sitt ursprungliga land, även om de inte har något eget reservat eller ens är en stam som
erkänns av de federala myndigheterna. Av den anledningen har vi inga uppgifter om hur många de är.
Möjligen kan de vara omkring 200, även om inte alla lever tillsammans i samma område.
Lokalt är de kända för sin årliga festlighet ”American Indian Festival”, i Chesapeake, Virginia i juni varje
år och för sin Powwow i närheten av staden Suffolk, Virginia. En Powow som i år gick av stapeln den 19 20 augusti. Den utspelar sig i deras kulturcentrum som heter Mattanock Town och är en kulturpark med
repliker av sådana wigwams som folket levde i på 1600-talet. Den här parken är ett 70 acres (knappt 30
hektar) stort område som delstaten har upplåtit åt dem utanför staden Suffolk.
Stammen har sedan 1984 alltså varit erkänd av delstaten Virginia. Men däremot inte av de federala myndigheterna. Historiskt tillhörde de det stora algonkinska imperiet som gick under namnet Powhatan. De
utgjorde den sydligaste delen av detta imperium och var förmodligen därmed en av de första grupper
som de engelska kolonisterna, med John Smith i spetsen, träffade på efter sin ankomst 1607.
De levde då i flera byar längs Nansemond River och kan ha omfattat lite drygt ett tusental individer.
”Vi hade 300 bågskyttar när engelsmännen kom för att etablera Jamestown”, säger R. Keith Smith,
Nansemond-Tsalagi, i den här videon (ni kan klicka på länken):
https://www.youtube.com/watch?v=5FFTCeWBuWQ inspelad vid Nansemond Powwow 2012.
(Notera när ni ser på videon att det här inte på något sätt representerar den här stammens ursprungliga
kultur. Det är i stället tvärtom den i dag vanligt förekommande formen av Powwow som egentligen emanerar från den prärieindianska kulturen. De här indianerna har inte någon motsvarande form av dansfest
i sin ursprungskultur.)
I och med att Nansemondstammen var bland de första att möta de vita kolonisatörerna, så var de också
de första att drabbas av engelsmännens brutalitet. Stammens hedersordförande, Oliver ”Fish Hawk”
Perry berättar:
”Vid tiden för de engelska kolonisterna ankomst för att bygga upp sin stad Jamestown år 1607, så hade
hela det tidvattenpåverkade landområdet i nuvarande delstaten Virginia i tusentals år varit bebott av indi2

aner. Det var många stammar med olika religioner, livsstilar, seder och bruk, men också med varierande
politiska system och organisationsstrukturer. De här stammarna var inte nomadiska utan levde helt inom
områden som de hade röjt och förberett för odling.
Stammarna ingående i Powhatanförbundet hade samtliga sina boplatser lokaliserade längs de olika vattenvägarna som vikar och floder och de hade ofta sett europeiska skepp segla längs kusterna. Men de
hade även sedan mitten av 1500-talet observerat enstaka skepp komma in i Chesapeake Bay, där de vita
gjort tillslag och fört bort indianer som slavar. Indianerna hade också upplevt de förfärande konsekvenserna av dessa främlingars eldvapen, kanoner och gevär, samt deras brutala behandling av urinnevånarna, där till och med hängningar hade förekommit.
Ändå hade indianerna försett de första kolonisatörerna med mat och lärt dem hur de skulle odla för området lämpliga växter, hur de skulle jaga och fiska i det för de nyanlända vita främmande landet. Men
behovet av land och av föda ökade ju flera kolonisatörer som anlände och de vitas bosättningar bredde
ut sig i en allt mer ökande takt. De vita fördrev indianerna från sina bosättningar och från sina jakt- och
fiskeområden, konfiskerade deras odlingar, förstörde deras bostäder och kanoter, stal deras matförråd
och skändade deras heliga platser”, säger Perry.
I Nasemondstammens historia görs det klart att Powhatankonfederationen var en formell sammanslutning av olika indianska stammar. Vid stammens kulturcentrum, Mattanock Town, finns historiska texter
bevarade som visar hur olika vita kolonisatörer uppfattade förbundet och där det även står klart och tydligt att det var ett välorganiserat förbund. John Smith skrev till exempel:
” The forme of their Common wealth is a monarchicall governement, one as Emperour ruleth over many

kings or governours.”

En annan kolonist, William Strachey, beskrev hur de indianska folken betraktade Powhatan, som var deras högste ledare. Strachey skrev:

“…his owne people sometymes call him . . . Mamanatowick, which . . . signifyes great Kinge. He was the
ruler, not the first among equals. Smith wrote that “when he listeth his will is a law and must bee
obeyed”, not only as a king but as halfe a God they esteeme him. His inferiour kings . . . they cal werowances,” which translates merely to [military] commander”.
Allteftersom de engelska bosättningarna växte och bredde ut sig över landet, kom Nansemondstammen
att splittras i två delar. De indianer som påverkades av de vitas religion och blev mer eller mindre kristna
kom också genom ingifte att leva samman med de vita och därmed även ta till sig de vitas levnadsform.
De kom att bli kvar i sitt ursprungliga hemland längs Nansemond River, där de fortsatte att bedriva odling. Trots samröret med de vita betraktade de sig fortfarande som Nansemondindianer. De som inte
hade tagit till sig den kristna tron bekämpade i stället engelsmännen och tvingades därefter till ett flertal
förflyttningar allt längre och längre bort från sina ursprungliga områden. Men trots att den engelska kolonin försökte erbjuda dem ett reservat, så var det många som hellre anslöt sig till sina irokestalande grannar Nottoway. Det sista Nansemondreservatet, omfattande 300 acres vid Nottoway River såldes 1792. Då
fanns det endast en handfull icke-kristna Nansemond kvar. Den allra sista lär ha gått bort 1806. Av de
kristna Nansemond flyttade en grupp till Norfolk County under tidigt 1900-tal och det är från den gruppen som dagens överlevande Nansemond härstammar.
Under de senaste årtiondena har de omkring 200 nu levande Nansemond allt
ivrigare försökt att få till stånd en kulturpark som färdigbyggd skulle innehålla repliker av deras ursprungliga bosättningar och där man genom olika
aktiviteter skulle kunna bevara delar av sin ursprungliga kultur. De har också
sett detta som en möjlighet att bidraga till den näraliggande staden Suffolks
utveckling, genom att den här kulturparken skulle kunna locka turister och
intresserade till staden.
Efter många år av förhandlingar med stadens styrande och många förkastade planer, beslutade staden dock i augusti 2013 att lämna tillbaka till stammen deras hett eftertraktade land kring Lone Star Lakes. Dock med förbehållet, att det sedan länge planerade Mattanock Town-projektet, kostnadsberäknat till fem miljoner dollar, skulle stå klart senast den 1 januari 2018. Dessa
planer inkluderade då ett museum med en giftshop, en autentisk kopia av en
traditionell Nansemondby, naturstigar, vandringsleder, ett stamhögkvarter,
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Nansemondstammens nuvarande hövding, Earl Bass (t.h) här tillsammans med den assisterande hövdingen,
hans bror Sam Bass, på en bänk i den långt ifrån färdigbyggda kulturbyn, i juli förra året.
komplett med kök, matsal och kontorslokaler. Vidare en ny kyrkogård där kvarlevor från tidigare avlidna
stammedlemmar skulle kunna återbegravas, samt en Powwowarena med plats för 10 000 till 15 000 deltagare. Det är på den här platsen som stammen nu redan arrangerar sina välbesökta Powwows i augusti
varje år.
Medvetna om att man ännu har en god bit kvar till att uppfylla löftet till staden om att hela anläggningen
skulle vara klar redan nästa år så förbereder man sig nu för nya förhandlingar med staden om de ekonomiska förutsättningarna. Om man inte lyckas i dessa förhandlingar så riskerar man att staden tar tillbaka
det utlovade landområdet och hela projektet går i stöpet. Man har dock ett stöd för sina planer i stadens
ledning och man hoppas fortfarande på att alla ekonomiska frågor ska gå att lösa så att man kan komma
igång på allvar med det ”riktiga” byggandet. Det man hittills lyckats åstadkomma har varit baserat helt på
basis av frivilligt arbete. En av stadens scoutgrupper till exempel har varit med och byggt ett av de långhus som nu finns på platsen. Men mycket återstår alltså att göra.
Solförmörkelse i USA - problematiskt för många indianer
Det har väl inte undgått någon, att det har varit ett stort ståhej kring en total solförmörkelse i USA
den gångna veckan. Men det är inte alla amerikaner som har varit lika engagerade i jakten på att hitta de
bästa platserna för att observera fenomenet. Bland de flesta indianfolk är både solen och månen att betrakta som gudomliga väsen. Och sådana gudomliga väsen ska man akta sig för att stirra på alltför mycket och för länge. Och speciellt en solförmörkelse representerar för dessa folk ett ont omen. Det är visserligen inte lätt att just nu få några sådana indianer att ens uttala sig om astronomiska företeelser. Sådana
saker hör ihop med indianernas traditionella historieberättande, förklarar Rudy Begay, en navajoindiansk
expert på indianska kulturfrågor. Ett historieberättande som man bara gör under mörka vinternätter.
En solförmörkelse är dessutom alltså en mycket speciell företeelse i den indianska trosvärlden. Det
är ett tillfälle när solen, månen och jorden står i perfekt linje med varandra, något som anses ha en
mycket stark andlig påverkan på människan. Speciellt på havande kvinnor som definitivt helt bör undvika
att betrakta fenomenet, då det kan påverka både hennes och barnets hälsa och liv.
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EN PLATS I HISTORIEN - EN HISTORIA FRÅN PLATSEN
Den lilla landsortsbyn Stevensville ligger i västra delen av delstaten Montana. Den ligger mycket
vackert inbäddad i Bitterroot Valley, mellan de majestätiska bergsformationerna i Bitterroot Range i väster
och de mera avrundade Sapphire Mountains i öster. Genom den 16 mil långa dalen rinner Bitterroot River
i nordlig riktning och någonstans där, halvvägs upp genom dalen, ligger Stevensville, en slumrande liten
by vid Highway 93 med ungefär 2 000 innevånare. År 1877, tidigt i augusti, passerade här omkring 750
människor, med hela sitt bohag och en hästhjord omfattande flera tusen djur. Det var de band ur Nez
Perceindianernas stam som av myndigheterna hade tvingats på flykt från sitt hemland på andra sidan Bitterrootbergen i Idaho, efter att myndigheterna försök att placera dem på reservat och indianerna vägrat.
Det handlade alltså om en grupp, i grunden fredliga indianer, under ledare som Looking Glass, White
Bird, Toohoolhoolzote, Chief Joseph, samt några Palouseindianer under hövdingarna Hahtalekin och
Huishuis Kute, som i juli hade tvingats på flykt sedan några unga, arga krigare ur White Birds band , utan
ledarnas vetskap, på eget initiativ startat en mordraid genom de vitas nybyggen i Salmon Riverdalen. De
hade inte längre kunnat leva med den förnedrande behandling de i åratal hade utsatts för av de vita. Det
här hade naturligtvis gjort situationen helt omöjlig för indianerna och nu hade de bestämt sig för att
lämna sina hem och tillsammans fly österut till sina vänner Kråkindianerna nere på buffelslätterna, där de
trodde att de skulle få hjälp. De trodde också, mycket naivt, att de därmed hade lämnat kriget bakom sig
i Idaho. Här i Montana hade de ju aldrig haft något otalt med de vita.
Efter att de hade utkämpat ett par omfattande strider med efterföljande truppförband, hade de till slut
utmanövrerat arméns befälhavare, general Howard, och flytt över bergen till Bitterrootdalen, där de nu
vädjade till de vita innevånarna att låta dem passera igenom dalen för att sedan ta sig över nästa bergskedja på sin väg till buffellandet.

Militären hade naturligtvis inte tänkt låta dem fortsätta sin flykt, men ranchägarna i Bitterrootdalen såg
nog hellre att indianerna skulle tillåtas passera. Indianerna hade ju lovat att lämna bosättningarna i fred
om de inte hindrades. Men ingen visste vad som skulle hända och fruktansvärda rykten hade hörts om
vilka illdåd de här indianerna hade begått i Idaho. Såväl sanna som uppdiktade.
Så, längre upp i dalen hade ranchägarna skickat sina familjer till ett par tre, i all hast, iordningställda förskansningar, för säkerhets skull. Den första av dessa fanns just utanför byn Stevensville. Det var den
gamla handelsstationen Fort Owen, som hade börjat förfalla sedan ägaren, John Owen, hade försvunnit.
Han hade kommit dit 1850 och då köpt den gamla missionsstationen av Jesuiterna, efter att de hade givit
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upp sitt missionerande, sedan de förgäves hade kämpat med omvändelsen av indianerna här i vildmarken i nio år, utan att kunna stoppa de ständiga krigen mellan traktens Flatheadindianer och de krigiska
Blackfoot i norr. Handelsmannen Owen använde därefter stationen som en handelspost under ett tjugotal
år, innan han, förkrossad sedan hans shoshonehustru Nancys dött, hade börjat supa så kopiöst, att han
snart betraktades som sinnessjuk och skeppades tillbaka till Pennsylvania.
Parallellgatan till Main Street i Stevensville, Buck’s Street, har med största sannolikhet fått sitt namn
efter de tre bröderna Buck - Fred, Amos och Henry, som tillsammans drev Buck’s General Store i byns
centrum 1877. Det är Henry Buck som har lämnat den mest detaljerade beskrivningen av indianernas
besök i staden under sin flykt. De passerade nämligen här i månadsskiftet juli-augusti 1877.
Den här dagen, den 30 juli, satt Henry på den tre meter höga skyddsvallen vid Fort Owen och betraktade
hela indiankavalkaden som strömmade förbi på andra sidan floden för att slå läger lite längre upp i dalen.
Han roade sig med att kontrollera hur lång tid det tog för indianerna att passera förbi med allt sitt bohag
och med de tusentals hästarna och mulåsnorna. Han noterade att det tog en timme och femton minuter
för alla att passera och att det inte fanns några som helst gap i den långa raddan. Han noterade också
att där inte förekom någon oordning eller annat störande, utan allt gick lugnt och städat tillväga. All nervositet och all oro som spridits tidigare hade alltså visat sig vara helt obefogad. Eller var den det?...
Som de handelsmän de var ,så lastade bröderna Buck åter på sina varor, som de av säkerhetsskäl tidigare hade släpat ut från affären till de skyddande vallarna vid Fort Owen. Kanske tyckte de att rädslan
för indianerna hade varit överdriven och de ville ju naturligtvis inte gå miste om någon försäljning. De
hade heller inte hunnit mera än att plocka upp sakerna på affärshyllorna igen, förrän det började hända
saker. Henry skriver i sina hågkomster, ” The Story of the Nez Perce Campaign During the Summer of
1877 ” , (Montana Historical Society) följande:

“… då hände det. Ett helt band av squaws från Nez Percelägret dök upp, med några beväpnade krigare i
släptåg. De gjorde snart klart för oss vad de ville ha. De behövde ha allehanda matvaror och de hade
pengar att betala med, sade de. Och om vi skulle vägra att sälja till dem, så skulle de ta sakerna ändå. Vi
höll en kort konferens oss emellan, men fann snart att eftergivenhet skulle löna sig mera än ståndaktighet, så vi beslutade att leverera till dem vad de ville ha. Mjöl var det de mest behövde, men då vi inte
hade något sådant i lager, fick vi visa dem till kvarnen längre ner i gatan”.
Handelsmännen i Stevensville fick senare utstå mycket kritik från såväl militären som från andra grupper
för att de så villigt hade tillåtit indianerna att inhandla både det ena och
andra. Till och med ammunition. Det
lär även ha funnits handelsmän som
var så sugna på att lägga vantarna
på indianernas guldpengar, att de
lastade vagnar fulla med varor och
följde efter indianerna uppför dalen,
sedan de lämnat Stevensville.
Henry Buck och hans bröder lämnade ändå, av säkerhetsskäl en del
av sina varor kvar inom Fort Owens
skyddande väggar, men de höll sig
hela tiden i staden för att bevaka
affären och se vad som senare skulle
hända. Så dagen därpå fick Henry
och bröderna en betydligt mera
skrämmande upplevelse. Henry skriver vidare:

En grupp Nez Perceindianer

” … omkring klockan tio på förmiddagen överraskades vi av att etthundrafemton indiankrigare dök upp i staden under ledning av sin hövding White Bird. De var alla väl beväpnade med moderna Henry Rifles. Vi förstod först inte vad de ville,
men jag ska aldrig förglömma det skrämmande intryck de gjorde på mig med sin formidabla uppenbarelse, de genomträngande blickarna och deras aggressiva uppträdande, som direkt fick oss på defensiven. De var alla mycket välklädda med till synes nya färggranna filtar, väl beväpnade och ridande på de
allra finaste hästar. Många av dem märkta med ett ”B”, vilket visade att de stulits från en man som hette
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Baker i deras gamla hemland i Idaho. Nez Perceindianerna var de klart ståtligaste indianerna i området,
vida överlägsna de lokala Flatheads såväl i intelligens, fysik, klädstil som i utrustning och beväpning. Vi
hade alltid ansett att Nez Perceerna var rika och vid det här besöket visade de sig dessutom ha gott om
pengar. Allt i form av guldmynt. Men den här dagen hade de inte kommit för att handla något, utom möjligen whisky, som några skrupulösa handlare sålde till dem utan någon tanke på samhällets säkerhet ”.
Henry hade alltså blivit skrämd av det överraskande besöket, som ingen visste vad det skulle utmynna i.
Men det här skulle snart visa sig bara vara början på ett hårresande äventyr för Henry och många med
honom. Han skriver vidare:

” …så småningom stod det klart att några av krigarna började bli onyktra. Det visade sig då att Dave
Spooner, som ansvarade för baren i Reeves Saloon, höll på att sälja whisky till dem. Men så fort det upptäcktes fraktades hans whiskyfat bort och gömdes ute i fortet. Det cirkulerade också man och man emellan ett förtäckt tal om att man till och med borde lyncha den oförsiktige bartendern, men risken för att
det kanske skulle utlösa en ännu värre ilska bland indianerna, fick oss att avstå.
Men det var inte bara Spooner som hade varit oomtänksam nog att förse indianerna med eldvattnet. Det
visade sig snart att även Jerry Fahy, som liksom vi drev ett varuhus i staden, i sin iver efter att lägga vantarna på så mycket som möjligt av det guldglänsande glittret, hade ”glömt bort” det allvarliga i situationen, vilket krävde ytterligare ett ingripande av mera sansade bybor. Så
med Metodistpastorn, T. W. Flowers i spetsen steg en grupp stadsbor in
i hans affär och beordrade honom att lämna över whiskyfatet, som han
hade under disken och ur vilket han normalt brukade ”smörja” lite mera
svårövertalade kunder. Fahy var först inte särskilt villig att gå dem till
mötes och frågade med vilka befogenheter de hade rätt att kräva av honom
att lämna ifrån sig fatet. Då hade pastor Flowers dragit upp en revolver, riktat den mot handelsmannen och med
fasthet sagt: ”Med den här befogenheten!”, varpå Fahy hållit med om att ”Det
var en godtagbar befogenhet… Var så
goda, här är fatet, ni kan ta det” …
Så fortsätter Henrys berättelse:

”…att whiskyn nu var borta hjälpte
föga, då skadan redan var skedd.
White Bird och några av de äldre Nez
Perséerna försökte hålla de värsta störelementen i schack, men de lyckades
inte fullt ut. Som tur var så hade en
grupp Flatheads, som levde i dalen,
kommit till staden med sin ledare Chief
Charlo för att hjälpa till att hålla ordning. Så när några unga, överförfriskade Nez Percekrigare tagit sig in i
Chief White Bird
Chief Charlo
smedens hem och riktat ett gevär mot
hans hustru, hade de ingripit, tagit geväret ifrån krigaren och kastat ut honom på gatan. Även utanför vår affär skedde något liknande, då en
annan Nez Percekrigare riktade sitt gevär mot ett av fönstren i affären och muttrade till sina kompanjoner: ”Titta på mig nu när jag knäpper den där mannen i affären”… Men här hade indianernas ledare
White Bird själv ingripit, hoppat av sin häst och pucklat på den oförberedde krigaren med sin ridpiska och
därefter skickat iväg hela gänget tillbaka till lägret”.
Något som till slut även fick alla övriga Nez Percekrigare att dra sig tillbaka ut ur staden, där lugnet så
småningom lägrade sig. Men för Henry Buck hade det varit en nervpåfrestande upplevelse och han avslutar berättelsen med orden:

” … Efter att jag kommit hem bröt mina nerver ihop totalt och jag tuppade av. Jag skakade som ett löv i
hela kroppen, när jag tänkte tillbaka på det som just hade hänt och när jag förstod hur nära vi alla hade
varit att få avsluta våra jordiska karriärer här och nu under denna dag…”
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