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Hej alla indianintresserade vänner
Så var jag igång igen. Det vill säga, kanske inte så mycket jag själv, utan
framför allt den gamla datorn. Den trodde väl att den skulle kunna leva sötebrödsdagarna nu, just när vi hade som det allra största behovet av den att hjälpa till med alla siffror och texter kring vårt boklotteri. Men huj så jobbigt det
blev att sappa mellan ångmaskinen och den lilla bärbara. Nu tror jag ändå att
jag har fått allt på plats. Nu gäller det mest att leta kartonger och pussla så att
alla böcker går ner på minsta möjliga yta. Tänk om alla böcker ändå hade haft
samma yttermått!!! Mera om det senare i det här informationsbrevet.
Så har vi skånsk vinter här nere. Det vill säga vintergäck och snödroppar
blommar för fullt. Hasseln har stora hängen och sälgen håller på att slå ut. Tänk
om det inte finns några sälgblommor när humlorna sedan vaknar. Nej, allt är
upp och ner och bak och fram. Och alla skyller på ”den globala uppvärmningen”. Är det den vi ser nu...?
Oavsett vad vädret håller på med så går hockeysäsongen nu in på slutvarvet beträffande grundserierna. Vi som håller på Rögle börjar nu känna trycket när MODO närmar sig bakifrån. Måtte grabbarna inte snubbla på mållinjen
nu bara. För att vara en bandyklubb!!! tycker jag att de ändå har skött sig förvånansvärt bra i SHL bland de stora ishockeygrabbarna. Problemet, om de till
slut ändå klarar sig kvar, lär väl bli att lyckas behålla de bästa spelarna. Speciellt
alla ambitiösa juniorer som verkligen har blommat upp i år.
Tiden har inte riktigt räckt till de här senaste veckorna. Så ni får ursäkta
att det här utskicket inte blir så innehållsrikt. Jag ursäktade mig ju för det även i
förra numret, men så bara rann det till de sista timmarna och det blev ändå
samma volym som vanligt. Men den här gången har bokpackandet tagit för lång
tid och vi får väl i stället satsa på nästa utskick.

E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com

Hälsningar Bertil Thörn

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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Medlemsantal
Ni som följer vår hemsida har redan sett att vårt medlemsantal just nu är 133. Den tillströmning som jag trodde skulle
komma i samband med månadsskiftet har alltså uteblivit. Just nu är vi således bara lite drygt 80 % av förra årets antal. Det är
ett ganska stort tapp. Nog det största tapp vi har haft någon gång mellan två år. Men naturligtvis finns det ännu möjligheter att
flera bestämmer sig för att förnya sitt medlemskap. Januari månads lön brukar ju ha en förmåga att gå åt till annat för många,
så vi får väl avvakta även månadsskiftet februari—mars och hoppas på att det flutit till nya resurser då och att siffran då ser lite
mera positiv ut.
Å andra sidan är jag inte längre bekymrad för vår ekonomi. Ett bekymmer som har varit ett reellt bekymmer alla andra
år. Men nu har vi en mycket god ekonomi, beroende på de stora donationer vi har fått från många. Och inte minst då alla nya
pengar som håller på att flyta in genom försäljningen av de böcker som Indianklubben hade fått i en stor donation. Nu är det
snarare frågan, vad ska vi använda alla dessa pengar till? Vi kan naturligtvis sänka medlemsavgiften, men det förutsätter att
nya donationer fortsätter att fylla på kassan kontinuerligt, annars får avgiften bara höjas igen när dagens överskott har tagit
slut.
Andra saker vi kan göra är att ta på oss ett större kostnadsansvar i samband med medlemsträffar. Det kan vara att vi står för
olika typer av utgifter som eventuella hyreskostnader för att kunna hålla dessa träffar i lokaler speciellt inrättade för sådana
aktiviteter. Lokaler där det går att hyra utrustning, eventuellt kan ha service i form av kök, kiosk eller matservering och liknande. Hittills har vi ju alltid letat efter lokallösningar där det inte har kostat något.
Men det kan också vara att hyra in speciella föredragshållare som kräver arvoden, eller att anordna separat besöksaktivitet på
annan plats i samband med träffen. Aktiviteter som då kan kosta pengar. Till exempel inträdesavgift till museer och liknande.
Baksidan av sådana saker är att pengarna endast kommer de medlemmar till del som deltar i aktiviteterna. Kan alltså tyckas bli
orättvist. Allt ska ju vara så jämlikt och rättvist i det här landet numera.
Så kom gärna med förslag på vad vi skulle kunna använda pengarna till utan att någon behöver känna sig orättvist behandlad
och lämnad utanför.
En annan sida av den här saken är att vår verksamhet från första början aldrig har varit avsedd att kosta pengar. Ingen har haft
någon form av ersättning för att driva verksamheten. Inga kostnader har föranletts av att vi har haft annars normalt förekommande utgifter som styrelsearvoden, revisorsarvoden, telefon- samt rese– och lokalkostnader för styrelse– och årsmöten. Inga
arvoden har gått ut till författare av artiklar till tidningen. Inga reseersättningar har betalats i samband med medlemsträffar.
Kort sagt verksamheten har drivits helt ideellt. Alla som har utfört någon slags aktivitet för föreningen har gjort det på egen
bekostnad. Anledningen att vi ändå har tvingats ta ut en medlemsavgift är att det finns vissa saker som måste köpas. Tryckning
av tidningen. Porto och fraktkostnader förknippade med tidningens distribution. Årsavgift för hemsidans webhotellkostnad.
Eventuella uppgraderingskostnader för diverse datorprogram nödvändiga för framställande av digitala produkter, som medlemsinformation, tidningsartiklar och liknande. Kostnad för förbrukningsmaterial—papper, skrivarpulver . Ingen ekonomisk
kompensation till någon för utnyttjande av personlig hårdvaruutrustning som datorer, skrivare, telefon och liknande. Och vi
har till och med fuskat med att helt enkelt använda bildmaterial som säkert har varit copyrightskyddat, och det utan att betala
för det. Men säg inget till någon…
Om vi hade kunnat driva igenom att framställa och distribuera tidningen digitalt, på samma sätt som vår medlemsinformation,
så hade vi i praktiken inte haft några kostnader alls. Eller åtminstone nästan i alla fall. Och då hade medlemsavgiften endast
behövt vara något symboliskt. Mest i princip bara en registeravgift för att kunna hålla reda på alla. Men det här är en sak som
har varit uppe till ventilering vid ett flertal tillfällen och alltid avslagits av ett stort antal medlemmar. Så en papperstidning ska
vi ha även i fortsättningen. Kosta vad det kosta vill. Det är bara att hoppas att vår tryckare håller sig vid liv ett tag till. Han är
nämligen nästan lika gammal som jag… Så, vem vet...

Bokförsäljningen
Försäljningen av de faktaböcker, som ingick i den storstilade bokdonationen som Indianklubben har fått, har nu i stort
sett avslutats. Resultatet har blivit mycket gott. 25 medlemmar har deltagit i den budgivning vi haft , vilket nu har resulterat i
att 21 av dessa har fått allt ifrån någon enstaka till ett större antal böcker. Det var alltså lite drygt 18 % av alla våra medlemmar som passade på att delta i budgivningen. Och 84 % av dessa blev vinnare. Glada sådana hoppas vi.
Totalt har 122 av de 199 böckerna hittat nya ägare. Det är drygt 61 % av det totala antalet. Det får anses som bra. Det finns nu
alltså fortfarande 77 böcker kvar. Många av dessa är ytterst fina böcker. Vad vi ska göra med dem återstår att se. En del förslag
har jag fått, men jag har egentligen inte haft någon tid för att själv fundera vidare på hur också dessa böcker skulle kunna komma till nytta och inte bara behöva hamna i pappersåtervinningen.
Det ekonomiska utfallet av försäljningen har också varit gott. Den totala omsättningen för de 122 böckerna uppgick till 12.445
kronor, varav 1.313 kronor har avgått i frakt– och emballagekostnad. Behållningen, som nu alltså tillförts donationskontot, är
således 11.132 kronor. Innebärande att vårt ”donationskonto” i ett slag i princip fördubblades! Fantastiskt!!!
Nu skulle jag egentligen behöva ta semester ett tag och ta igen mig efter den här persen. Men det går ju inte. Pensionärer kan ju inte ha semester… orättvist! Så jag får väl bara dyka ner i nästa omgång lådor och börja om med de så kallade
”ungdomsböckerna” för vilka det faktiskt också har visats intresse. Vilken metod jag ska använda för att presentera dem har
jag dock inte bestämt ännu. Det är faktiskt ännu flera sådana böcker än vad det var faktaböcker. Så en så omfattande presentation av var och en av dessa böcker klarar jag nog inte av. Vi får se vad det blir.
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Vad hände den här dagen i historien ?
I dag är det den 12 februari. Den här dagen för 417 år sedan, 1599, fattades ett ”juridiskt” beslut. Ett ”domstolsbeslut”
som egentligen inte var något annat än ett barbariskt, orättvist och helt omänskligt beslut av en militär härskare, som inte hyste någon som helst känsla för varken rättvisa eller mänsklighet.
Don Juan de Oñate y Salazar (1550-1626) var Spaniens första guvernör över de Nuevo México (New Mexico). Hans guvernörsperiod sträckte sig mellan åren november 1598 till 18 april 1608. Under den tiden hade han uppgiften, att förutom att
etablera bebyggelser i det nya landet också etablera den katolska kyrkan och omvända de ”barbariska” urinnevånarna till den
sanna tron. För det ändamålet var han tvungen att samarbeta med främst Franciscanerpräster , som var de som skulle sköta
om kristnandet av ”hedningarna” och se till att koloniseringen av deras land skedde i enlighet med de föreskrifter som de
spanska myndigheterna hade fastlagt i en ny förordningen kallad ” Order on New Discoveries of 1573”.
Men Oñates huvudsakliga syssla var att utforska det nya territoriet och förvissa sig om var rika fyndigheter av ädla metaller kunde finnas. Han var och förblev alltså främst en Conquistador. En krigare som med brutala maktmedel underkuvade
allt motstånd. Förutom att själv företa långa utforskarfärder ända ut på prärien och upp i Colorado Riverdalen, så sände han
också ut mindre styrkor i olika delar av området.
I december 1598, medan en sådan styrka var på väg till zuniindianernas pueblo, stannade kapten Juan de Zaldivar och
hans soldater vid Acomapueblon och krävde att byn skulle förse dem med mat och förnödenheter. Under deras tid här anklagades soldaterna av indianerna för att stjäla och för att ha antastat byns kvinnor. Det gick så långt att indianerna till slut grep
till vapen och dödade ett drygt tiotal av Zaldivars styrka. Bland dem befälhavaren själv, som råkade vara de Oñates brorson.
Oñate bestämde sig för att göra ett exempel av Acoma, så han sände i januari 1599 sjuttio av sina bästa soldater, under ledning
av Zaldivars äldre bror, Vicente de Zalivar, på en bestraffningsexpedition mot pueblon. Den 21 januari anlände styrkan till pueblon. Trots hårt motstånd från byns innevånare kämpade sig Zaldivars styrka upp till bergets topp, där de sedan utkämpade
en tre dagar lång belägringsstrid. Under striden lyckades de föra upp en liten kanon på berget, med vilken de bombarderade
lerhusen och dödade många av dess innevånare. Det blev en massaker. Det sägs att så många som 800 indianer låg döda i resterna av sina utbrända och raserade hus. När striden väl var över fördes också de överlevande bort till fångenskap till Santo
Domingopueblon, där de sedan skulle ”ställas inför rätta”. Under den så kallade ”rättegången” straffade de Oñate indianerna
oerhört hårt och brutalt.
Idag, för 417 år sedan, den 12 februari, avkunnade han sin ”dom”. Alla män över tolv års ålder dömdes till slaveriarbete i
tjugo år hos spanska kolonisatörer! Kvinnor över tolv års ålder dömdes likaledes till tjugo års slavarbete, medan sextio unga
flickor sändes till Mexico City, där de sattes i nunnekloster för att aldrig mera se sitt hemland. Barn under tolv års ålder togs
från sina föräldrar och gavs till spanska missionärer för att uppfostras, även om de flesta med tiden ändå hamnade i slavhandeln. Några dussintal Acomamän, som var i krigsför ålder och som hade överlevt blodbadet, fick dessutom sin ena fot avhuggen! Några källor säger att det var totalt åttio män som drabbades av detta, medan andra källor säger ”endast” tjugofyra. Ett
par hopiindianska män, som också hade överlevt, fick sin högra hand avhuggen, för att sedan släppas fria i syfte att sprida budskapet och avskräcka andra från att sätta sig upp mot spanjorerna.
Det var en grymhet utan dess like och de Oñate fick så småningom sitt straff, för att han brutit mot lagen genom att gå
så hårt fram med urinnevånarna. Han kallades till Mexico City och förhördes om sitt sätt att behandla såväl kolonister som urbefolkning. Efter att ha avslutat sitt arbete med att planlägga byggandet av staden Santa Fe, fälldes han i en domstol och avsade sig guvernörskapet. Han bannlystes också från New Mexico, men efter överklagande friades han från alla anklagelser. Senare seglade han till Spanien där kungen satte honom till att inspektera alla gruvor i landet. Han dog så i Spanien omkring den 3
juni 1626 i en ålder av 76 år.
Don Juan de Oñates fot
En mörk natt tidigt i januari 1998, några kilometer norr om staden Espanñola, New Mexico, vandaliserades en staty av Oñate. Det var just när spansktalande New Mexicobor skulle till att hylla 400-årsminnet av de första spanska
bosättningarna i USA, som en grupp indianska oppositionella, utrustade med
en elektrisk såg, smög sig fram till statyn och sågade av Oñates högra fot!
”Vi tog oss friheten att avlägsna Oñates fot å våra Acoma bröders och systrars vägnar”, kunde man läsa i ett uttalande av gruppen, åtföljt av ett foto
på den avkapade foten.
Nyheten spreds snabbt de tjugo milen söderut till jublande Acomabor, som i
fyrahundra år hade fått leva med den förskräckliga historien om hur deras
förfäder hade behandlats.
”Det var kul när det hände med statyn, men det var inte kul när det hände
med riktiga människor”, sade Darrell Chino, en konstnär i Acoma.
"När jag tänker på vad Oñate gjorde mot innevånarna i Acoma, ser jag för
mitt inre en bild av hur indianer står uppradade i väntan på att få sin fot avkapad”, skrev Andres Lauriano, en medlem av Sandia Tribal Council i tidningen The Albuquerque Journal.
"Jag ser hur blod strömmar ur deras ben, när de kryper eller hoppar iväg på
ett ben. Jag ser en blodig hög av avhuggna fötter lämnade bakom dem”.
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Födelsedag i dag
THOMAS MORAN (1837—1926)
Var en konstnär känd för sina dramatiska
naturmotiv, speciellt från den amerikanska
västerns bergsområden. Han var född i
England den 12 februari 1837 och skulle
alltså ha blivit 179 år i år, just idag.
Det här exemplet på hans konst är ett motiv som visar just Acoma Pueblo, som Juan
de Oñate så hänsynslöst förstörde 1599,
men som dessbättre senare återuppbyggdes och som fortfarande ligger där uppe
på sitt platåberg och numera kan besökas
även av turister, som till exempel en grupp
från Indianklubben gjorde år 2008

Månadens konstnär
Henry Francois Farny 1847 — 1916

Hälsningar Bertil Thörn
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