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Hösten är här
Jodå, nu måste vi nog ändå säga att hösten är här. Inte för att temperaturen har givit med sig så mycket ännu. Men nu regnar det plötsligt varje dag,
efter en oktobermånad utan en enda droppe. Så nu fyller det på även i Lussebäcken, som höll på att alldeles torka ut. Och med det nya vattenflödet så har
öringarna äntligen tagit chansen att gå upp mot lekplatserna på nytt. De har
säkert stått och väntat där nere i åmynningen i Råå länge nog nu. Så nu är det
nästan trängsel på vägen upp. Och stora baddare är de en del av dem. De kommer som torpeder när de tar fart för att komma över de grundare partierna. Ska
bli trevligt att följa leken och se hur det går. Det var nu flera år sedan ett sådant
skådespel kunde skådas från första parkett. Även hägern är tillbaka i bäcken
efter att också ha lyst med sin frånvaro under lågvattenperioderna.
Men visst har det hänt något med vädret. Så här varm höst har vi väl
aldrig haft förr. Men kanske blir den väldigt kort. För nu varslas det redan om
minusgrader även i Skåne. Så vi får väl se hur det går. Och kan ni tänka er… Det
är faktiskt nu bara precis en månad kvar till att det vänder och börjar bli ljusare
igen. Å’ så är det julskyltning på Råå redan nu i helgen! Har ni börjat att köpa
julklappar än? Det bästa brukar vara att köpa julklapparna åt sig själv. Så därför
kommer ett julklappstips här. Jag har redan köpt en till mig (hustrun kan få titta
också). Tredje säsongen av den amerikanska TV-serien Longmire på DVD. Finns
på DiscShop. Ni kan också köpa en till er själva. Mera tips kanske nästa gång.

Westernstad i modell
Lennart Alvhults Westernstad i modell börjar
ta form. En första besökare har dykt upp utanför sheriffkontoret.

E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com
Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

http://www.indianklubben.org
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
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Förnyelse av medlemskap - problem med betalningsinformation?
Jag är rädd för att det kan komma att bli kaos i nästa månad, när alla vars prenumeration nu går ut, börjar att betala in
sina förlängningar av medlemskapet i Indianklubben. (Vilket jag naturligtvis både hoppas och tror att alla vill göra). Vad är det
då som gör att jag nu har legat vaken ett par timmar i natt och grubblat på hur det här problemet ändå ska kunna undvikas?
Jo, det är själva betalningsrutinen. Som bekant så fick ju inte privatpersoner ha Postgiro längre och därför gjorde jag som rekommendationen löd och ansökte om ett personligt bankkonto i mitt namn, men avsett för Indianklubbens betalningar. Och
det har fungerat... så där. Men bara så där! Alla som har datorer och har kopplingar till Internetbanken och är vana vid att betala sina räkningar via just Internetbanken har med något enstaka undantag klarat av att göra sina inbetalningar till det här nya
bankkontot så här långt. Och då kan man väl vara nöjd… eller???
Men inte så. Det finns, förutom att det finns medlemmar som inte har möjlighet att utnyttja datorer, eller saknar erfarenhet av banktransaktioner via Internetbank, också en annan stor brist i det här systemet. Och det är något som är så elementärt, att jag inte begriper att man inte har undanröjt problemet redan från början. Eller också är det jag som inte fattar hur
man ska göra. När man går in på Internetbanken och ska göra en betalning (överföring) till ett annat bankkonto ska det göras
via sidan ”överföringar”. När man öppnar den sidan så ska man där fylla i vilket bankkonto man avser att skicka pengarna till,
samt beloppet man ska föra över. Så långt tror jag inte att någon behöver missförstå det hela. Men när man betalar något så är
det ju logiskt (nödvändigt) att man också talar om vad det är man betalar för och vem man är som betalar. För att göra det så
finns det ett meddelandefält längst ner. Men— och här kommer problemet— rutan är för liten! Det ryms bara tio tecken!!!
Hur i helsike ska man då kunna skriva både sitt ärende och sitt namn. Jag har nu fått inbetalningar där det bara står ett namn
(ofta inte ens hela namnet) men inte vad betalningen avser, eller bara står ”medlemskap” och inget mera (för att det ryms inte
mera text i fältet)! Därmed har jag ingen chans att se vad som avses eller från vem betalningen har kommit. Hur gör alla
andra? Det här måste ju vara ett stort problem för de allra flesta? Är det jag som inte fattar hur man ska göra, eller har ni
andra också upptäckt det här bekymret?
Hittills har det bara rört sig om enstaka betalningar, varför jag ändå har lyckats lista ut både vad och vem det handlar
om. Men när nu så småningom drygt hundratalet medlemmar ska börja att betala så ser jag en risk för stora problem. Därför
måste vi hitta på ett standardiserat sätt för er att skriva text i den här meddelanderutan. Text som inte överskrider tio tecken,
men ändå ger mig de upplysningar jag behöver. Och det allra viktigaste är från vem betalningen kommer! Det går nämligen
inte att se någonstans i systemet, utan måste tydligen vara inskrivet i meddelanderutan. Då kan jag ju alltid komma i kontakt
med er och klara ut vad er betalning har avsett. Så här är mitt förslag till hur vi gör.
Jag har ända sedan vår verksamhet blev datoriserad fört ett medlemsregister där varje medlem har tilldelats ett medlemsnummer. Det är bara en enkel löpande nummerserie från 1 och uppåt. När årets sista tidning nu skickas ut (någon gång i
början eller mitten av december) kommer jag att till var och en vars prenumeration går ut i och med det här året (2015), att
lägga i en liten påminnelselapp om att er prenumeration nu tar slut. På den påminnelselappen kommer jag att skriva det medlemsnummer ni har tilldelats i mitt medlemsregister. Det här är en uppgift som ni aldrig har sett tidigare, men som vi nu kanske måste börja att använda. Dessutom kommer jag att på adressetiketten på alla brevförsändelser till er i fortsättningen, att
ha med detta medlemsnummer. Numret kan alltså vara ett en– två– eller tresiffrigt nummer och det kommer alltså att kunna
se ut så här : Bertil Thörn 223.
När ni sedan gör er betalning så börja med att i meddelanderutan alltid skriva ert medlemsnummer, varefter ni kan fylla
på med ytterligare text så mycket ni får plats med. Men om ni alltid har medlemsnumret först så är jag säker på vem jag ska
vända mig till om resten av texten är otydlig.
Kanske har jag nu verkligen lyckats göra en höna av en fjäder. För kanske det är så att det trots allt finns möjligheter att
skriva mera text, utan att jag har fattat hur eller var. Jag har nämligen också fått andra inbetalningar där meddelandet innehåller mera än tio tecken!!! Men hur det går till vet jag inte. Så om ni vet något kan ni väl höra av er och berätta. Men till dess att
vi vet om det går att göra på annat sätt, så börjar vi med mitt förslag ovan.

Glädje i indianska kretsar
Under lång tid var ett mycket stort tekniskt projekt på allas läppar. Det som kallades ”the Keystone XL Pipeline”, var ett
riskfyllt projekt innebärande att en jättelik pipeline skulle byggas från nordvästra Kanada rakt igenom USA ända ner till Mexikanska Golfen. Genom den skulle oljehaltig sand fraktas till Golfen för att sedan skickas ut på den oljetörstande världsmarknaden. I Kanada såg man det här som en gyllene affärsidé, medan det i USA (och inte minst i de indianska områdena i Syd-Dakota
och Nebraska, där oljeledningen skulle passera) sågs det här som riskfylld, utrymmeskrävande och miljöförstörande företeelse.
Ett projekt som mer och mer drog till sig protesterande skaror av såväl indianer som miljömedvetna vita. Speciellt i SydDakota, på reservaten var man rädd för att skador på ledningen skulle kunna innebära förgiftning av grundvatten och stora
landområden runt ledningen. Till en början betraktades de här protesterna mest med en axelryckning. Men den indianska befolkningen stod på sig och med tiden har allt flera börjat inse riskerna med ett sådant här projekt.
Så, när president Obama nu den 6 november gick ut och stoppade projektet var glädjen stor i de indianska områdena.
Obama förklarade att man kommit fram till några avgörande argument varför projektet inte skulle genomföras trots att myndigheterna i Kanada vädrade sitt missnöje med beslutet. För det första så skulle inte projektet innebära några betydande ekonomiska fördelar för USA. Och det skulle heller inte innebära några sänkta olje– och gaspriser i USA. De kostnader projektet
skulle dra kunde i stället satsas på andra projekt som skulle innebära betydligt flera arbeten i USA på såväl kort– som lång sikt.
2

Föredrag på DVD-skiva
Den DVD-skiva innehållande samtliga sex olika föredrag om Crazy Horse som framfördes på vår senaste medlemsträff i
Helsingborg har inte rönt något större köpintresse, trots att den säljs till enbart självkostnadspris, där merparten utgör kostnaden för att skicka den med post.
Jag tycker det är synd, då det ligger oerhört mycket arbete bakom den och (om jag får säga det själv) så innehåller den
mycket information och kunskap om en spännande och betydelsefull indiansk personlighet. Här finns också såväl tips som recensioner av såväl böcker
som DVD-filmer om Crazy Horse. Bildspelet innehåller hela 236 sidor, varav
ungefär hälften är textsidor och hälften bilder.
Hittills är det bara 5 medlemmar som har visat något intresse av skivan, vilket förvånade mig en del. Jag har därför nu lagt till ytterligare ett omfattande föredrag på skivan. Nämligen den redogörelse jag gjorde för indianernas Soldansceremoni och som presenterades på den medlemsträff vi
hade i Ystad förra året. Jag har dessutom vidarebearbetat det föredraget
och anpassat det mera till E-boksformatet, med text på ena sidan och en bild
på motstående sida. Det här har då inneburit att det har kommit till ett flertal bilder som inte visades i Ystad. Totalt omfattar E-boken med det föredraget 109 sidor, hälften textsidor och hälften bildsidor.
Fortfarande är det så att ni nu kan köpa den här skivan för självkostnadspriset 50:- SEK, trots det utökade innehållet. För de som redan har köpt
den ursprungliga ska jag se vad som kan göras för att ni ska få det utökade
materialet också.

Intressant hemsida om målningar av Alfred Jacob Miller’s målningar
En organisation som heter Ricketts Art Foundation har i samarbete med
Buffalo Bill Center of the West och Museum of Mountain Man lanserat något
som man kallar ” Online Catalogue of Alfred Jacob Miller's Western Paintings”.
Om jag förstår det rätt så kommer det här att vara en sida som undan för undan
ska uppdateras med nytt material. Men redan nu kan ni här se en stor del av
Millers målningar, men också ta del av en rad inspelade videosnuttar (c:a 6 till 7
minuter långa) innehållande berättelser och föredrag med kopplingar till Millers
gärning.
Tyvärr har jag haft vissa besvär att ställa in såväl bildstorlek som ljud i de annars
mycket intressanta videopresentationer som ni hittar under fliken ”Explore”.
Katalogen kan ni komma till genom att klicka på den här länken : http://www.alfredjacobmiller.com/?
utm_source=Miller+Catalogue+Press+Release+2015%2F11%2F12%2C+10%
3A03+AM&utm_campaign=Miller+Catalogue&utm_medium=email
Om ni sedan vill prenumerera på uppdateringar av materialet på sidan så kan ni anmäla er via en mailadress som är :
info@alfredjacobmiller.com

Ny film från National Geographic

“Saints & Strangers” är en fyra timmar lång TVfilm som nyligen har visats i amerikansk TV uppdelad på två kvällspass. Filmen beskrivs som
"den verkliga historien om passagerarna på Mayflower, grundarna av Plymouth och deras relation till ursprungsbefolkningen".
Filmen är gjord av Sony Pictures Television tillsammans med Little Engine Productions. Och i
många av rollerna ser vi ett flertal indianska skådespelare.
Läs mera : http://
indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/11/16/saints-strangers-real-story
-first-thanksgiving-162325
Vet ej om den släpps på DVD. Får bevakas.
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Månadens konstnär
Jag har inte haft så mycket att komma med den här perioden, så då kan vi väl passa på att ge månadens konstnär, Howard Terpning, hela den här sista sidan. Vem det blir som vi ska presentera under nästa månad har jag inte bestämt ännu. Vi
får väl se vad vi kan hitta på. Vi har haft ett önskemål om att vi ska välja Gary Niblett, men jag har haft lite svårt att hitta bilder
av hans konst med tillräcklig upplösning i bilderna. Så jag avvaktar lite till innan vi tar något beslut. Till dess får ni alltså njuta av
mästaren Howard Terpning så länge.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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