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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

Ska man törs tro på det nu? I förra utskicket
påstod jag det, men det sprack ju… och det dessutom
rejält. Men någon gång måste det ju ändå slå in… så
varför inte nu… Nu när vi äntligen åtminstone har blivit
av med snön här i vårt nordvästliga hörn av Skåne. Och
flyttfåglarna har faktiskt börjat komma. Den första tranan är redan här och trampar omkring i snön lite längre
norrut. Korpen är tillbaka i Ramlösaparken och där ligger väl honan redan på ägg. De är ju väldigt tidiga med
sådant.
Här i Helsingborg har vi börjat fundera på vad vi
ska göra under den medlemsträff som vi bjuder in till
den 11 och 12 maj. Inte så att vi har ett färdigt program än, men planeringen har i alla fall börjat. Vi har
redan ett flertal anmälningar, så det blir säkert ett trevligt tillfälle att träffa andra medlemmar. Läs mera längre
fram i det här utskicket. Observera att även ni som valt
att inte betalat för tidningen är ändå välkomna att deltaga. Hotell finns det en uppsjö av i den här staden och
interna transporter, hämtningar och skjutsningar ordnar
vi med egna bilar. Ni kommer att ångra er om ni missar
det här tillfället!
Inte så mycket nyheter från indianvärlden den här
gången. Hoppas på lite mera framöver. Men USA står
just idag inför en ny prövning när det gäller för Trump
att få sin budget godkänd. Det har varit två mycket
korta statliga administrationsstopp redan. Ska det bli
ett nytt sådant idag? Och i så fall, hur långt blir det den
här gången. Eller ska man lyckas att prata ihop sig i
Kongressen?
Den som lever får se… Hälsningar från Bertil Thörn
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Antalet medlemmar
Antalet medlemmar fortsätter sakta att öka, genom att ytterligare några av de tidigare
medlemmar, som inte hade förnyat sina prenumerationer, nu har gjort det. I dagsläget är vi
därför 137 medlemmar. Därmed återstår det 16 tidigare medlemmar som ännu inte har betalat för 2018. Samtliga som har betalt bör ha fått sina tidningar som skickades i måndags.
Vad händer med pantsatta föremål om pantbanken upphör
William ”Bill” Richardson, välkänd och respekterad antikvitetshandlare i Gallup, New
Mexico, ägare till berömda Richardson Cash Pawn (pantbank), avled den 5 maj förra året.
Han var då 98 år. Den välkända affären, som i år firar sitt 105-årsjubileum, kommer dock
att drivas vidare. Men ett antal år innan Bill gick bort fick han frågor om vad som skulle
komma att hända med alla de värdesaker som förvarades i hans säkerhetsrum den dagen
han gick bort. Bill svarade omgående med att försäkra alla att han redan hade föranstaltat
om sådana åtgärder så att inget skulle komma att säljas. Vid den tidpunkten uppskattades
värdet på de föremål, som många familjer hade uppdragit åt Richardson att säkert förvara
åt dem, till minst 10 miljoner dollar. Alla dessa föremål, i många fall ovärderliga familjeklenoder, hade ägarna anförtrott Richardson att säkert förvara åt dem och litade på hans löfte
att inte sälja dem ens om man någon gång skulle missa att betala förvaringsavgiften, vilket
i praktiken var detsamma som att det pantade föremålet skulle betraktas som ”dead
pawn” (dött pant) och därför kunna säljas.
” Ni har ingen orsak att oroa er för att något skulle säljas”, brukade han säga, ”Jag har vidtagit åtgärder så att föremålen i säkerhetsrummet inte kommer att säljas när jag dör”.
Så i september 2017 flyttades tiotusentals föremål från Richardsons valv ett par kilometer
söderut i staden till säkerhetsrummet hos Perry Null Trading Post. Efteråt skickades också
brev som berättade om flytten ut till alla som pantat sina föremål. Brev som berättade att
sakerna nu fanns i tryggt förvar hos Perry Null, som faktiskt är Bills svärson, men som sedan ett stort antal år driver en egen affär.
Ändå förorsakade det här en hel del oro hos många av ägarna till dessa värdefulla saker. En
hel del har kommit till Perry och löst ut sina saker för att sedan gå tillbaka till Richardsons
Cash Pawn och lämnat in dem igen. Så stort har förtroendet för Richardson alltså varit att
man vill fortsätta att förvara sina värdeföremål hos dem. Men det finns också många som
har accepterat flytten och därför låtit Perry Null nu ta vid och hjälpa till med säkerheten.
Det här betyder nu inte att Richardsons har slutat med att ta emot nya föremål för säkerhetsförvaring. Larry Fullbright, som nu är manager för Richardsons Pawn, säger att så fort
man tömt ut alla gamla pantsatta föremål och flyttat dem över till Perry Null, så började
man direkt att ta emot nya föremål för säkerhetsförvaring. Dels från sådana familjer som
tidigare hade haft sitt värdegods hos Richardson och nu ville flytta det tillbaka igen, men
också att ta emot nytt pantsättningsgods. Det, om något, visar att folk har haft ett stort förtroende för Richardson som förvisso har sålt ”dead pawn” när han har haft rättigheten att
göra det, men lika ofta har sett mellan fingrarna med något försenade betalningar. Richardson har också varit en av de få pantlånare som även tagit emot sadlar trots att de är mycket utrymmeskrävande. En stor kundkrets har här varit rodeocowboys, som under vintertid
när rodeosäsongen ligger nere har valt att utnyttja Richardsons säkerhetsförvaring, på
samma sätt som navajofamiljer har gjort i alla tider med sina värdefulla familjeklenoder.
Något som ända fram mot 1970-talet varit en huvudaktivitet för Trading Posts på, eller i
närheten av indianreservaten. Navajofamiljer har alltid pantat sina dyrbaraste smycken och
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mattor, saker som i de flesta fall har funnits i familjerna i generationer, för en bråkdel av
deras verkliga värden bara för att kunna ha dem förvarade på ett säkert ställe. Det har
alltså inte i första hand varit för att man behövt låna pengar. Richardson berättade ofta hur
han en dag i affären tagit emot en äldre navajokvinna som ville panta en stor guldbrosch
med flera turkoser och hon pantsatte den för bara tio dollar. Efter att kvinnan lämnat affären så kom en turist fram till honom och kritiserade honom för att han hade utnyttjat den
gamla kvinnan som hade behövt pengar. Men Richardson fick då upplysa den irriterade turisten, att kvinnan hade inte alls varit ute efter pengar, utan ville bara ha sitt värdefulla
smycke förvarat på ett säkert ställe. När hon sedan behövde använda det i samband med
någon ceremoni eller fest, så skulle hon komma in igen, betala några få dollar i hyresavgift,
hämta smycket, för att några dagar senare komma tillbaka och lämna in det på nytt.
När de gamla Trading Posterna började stängas ner på 70-talet och de som fortfarande var
kvar på reservaten slutade att ta emot pawn, började de indianska familjerna att gå till vanliga pantbanker i städerna. Där skulle det dock visa sig att dessa handelsmän inte alls var
lika lojala och tillmötesgående, utan strikt såg det här som en business. Så om inte ägaren
återköpte sitt föremål innan pantningstiden gick ut, så sålde man helt enkelt föremålet till
första bästa kund. Gamla pantade föremål kom därför ut på marknaden under 70- och 80talen och många navajofamiljer förlorade för alltid gamla familjeklenoder. Föremål som varit
värda miljontals dollar.
Det finns dock fortfarande en handfull handlare som hållit på den gamla traditionen. Handlare som Richardson och Perry Null bland andra. För många navajofamiljer på reservaten
har därför sedan dess de mest pålitliga och trovärdiga icke-indianerna varit sådana som Bill
Richardson och Lorenzo Hubbell.
Hubbell var en handlare som hade en trading post i Ganado under tidigt 1900-tal. Ända
fram till sin död 1930 var hans affär den största av alla på reservaten. En trading post som
senare köptes in av U.S. National Park Service och som fortfarande fungerar som en traditionell affär som numera servar såväl turister som indianer i byn Ganado på navajoreservatet. Lorenzo Hubbell ansträngde sig alltid för att vara pålitlig och gjorde allt för att navajofamiljerna skulle lita på honom. Han kunde ge vilka familjer som helst kredit, men om en navajoman en dag kom in och påpekade att den räkning Lorenzo hade givit honom var en eller
ett par penny för hög, så svarade han, att visst kunde han reducera kostnaden, men samtidigt gjorde han sig alltid ett stort besvär att gå igen alla sin redovisningar sedan flera månader tillbaka. Allt för att kunna visa för den klagande mannen, att det var han som hade fel
och att affärens siffror stämde exakt - varken mer eller mindre. Sådant skapade förtroende.
Richardson var lika dan. I en intervju någon gång under 90-talet tog han reportern med sig
in i säkerhetsvalvet och visade på saker som varit pantade redan för 20 år sedan och därefter bara hängt på hyllan. Ägarfamiljen hade inte gjort några delbetalningar sedan flera år
tillbaka och föremålen var alltså egentligen sedan länge klassade som ”dead pawn”. Men Richardson sade att han skulle aldrig utnyttja möjligheten att sälja det, för han visste, att en
vacker dag skulle ägaren, eller någon i familjen, komma in och lösa ut föremålet.
Så, när nu allt gammalt pawn flyttades till Perry Nulls Trading Post, så sade Null, att han
hade lärt sig av sin svärfar, Bill Richardson, på vilket sätt man skulle hantera pantat gods
och han tänkte minsann upprätthålla samma principer.
”Jag håller inte på med att sälja pawn”, var hans enkla svar till de som nu oroligt frågade
honom vad som skulle komma att hända med just deras inlämnade föremål.
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Mera om vår planerade medlemsträff
Se det här mest som en uppdatering av läget. Vi har haft en första diskussion här
nere, men något detaljerat program föreligger inte ännu. Det vi skrev i det förra utskicket
gäller fortfarande vad avser tider och platser och sådant. Det vi nu har börjat diskutera är
vad vi ska använda lördagen till. Det som ligger närmast till hands är naturligtvis att vi gör
ungefär som vanligt. Alltså sitter och lyssnar till ett antal föredrag. Men då vi ännu inte har
några egna sådana planerade och förberedda och då vi inte har hört något från någon som
skulle kunna hjälpa till med att presentera egna sådana, så avvaktar vi ett tag till innan vi
börjar att detaljplanera dagen.
Det vi ändå har börjat luta åt är att vi kanske inte ens ska ha något detaljerat program. I
stället skulle vi kunna göra en samling där dagen själv får ge sig. Det finns nämligen en
möjlighet att bygga vidare på det jag föreslog i det förra utskicket. Jag skrev då följande:
En sak som vi har tänkt att ni alla (okey, de som vill) skulle kunna bidraga med, är att
vi i någon sorts gruppdiskussion kunde ventilera följande frågor.
1.

Hur blev du intresserad av indianer, indiansk historia och kultur, eller andra aspekter
på ämnet.

2.

2. Hur kom det sig att du anslöt dig till Indianklubben och vad tycker du att du har
fått ut av det.

3.

3. Vad skulle du mera vilja få ut av ditt medlemskap i Indianklubben.

Tänk alltså igenom det här och förbered dig för en sådan diskussion. Det behöver inte
vara någon djupare eller omfattande analys av samtliga punkter. Några av er kanske vill
prata mycket. Andra kanske bara vill ge någon kortare kommentar. Andra återigen kanske
bara vill lyssna. Även det kan ju då väcka egna tanker som kan leda till något mera oplanerat inlägg. Om det här blir lyckat beror mycket på er själva och hur pass engagerade ni
blir. Men känn inget tryck på att ni måste prata, om ni inte vill det. Alla har ju helt olika
bakgrunder och erfarenheter, men jag är övertygad om att det här kan bli en intressant
diskussion. En diskussion som kan väcka nya tankar och öka nyfikenheten. Speciellt den
sista punkten ser jag fram emot, då det ger oss feedback på vad vi har åstadkommit genom åren och impulser till förnyelse.
Låt oss nu gärna så snart som möjligt höra hur ni ser på det här alternativet. Tycker
ni att det är värt att anslå tid till det? Är du själv beredd att delta i en sådan här diskussion? Har du flera synpunkter på hur det här skulle kunna utvecklas?
Som en förlängning av det här så skulle några kanske vilja berätta om egna upplevelser i USA. Berätta om resor ni har gjort, möte med människor ni har haft, affärer ni har
gjort, med eller utan bildvisning (kanske även ta med er inköpta saker och visa upp och
berätta om). Gärna komma med tips som ni tycker skulle vara intressanta för andra som
kanske har planer på att besöka det stora landet i väster. Eller varför inte resor till platser
på närmare håll. I Sverige… I Norden.. I Europa… Vad finns det att uppleva där? Museer..
Affärer.. Händelser att uppleva.. Personer att träffa.. Kom själva med tips. Men hör av er
till mig så snart som möjligt så att vi kan börja sätta upp ett ramverk till ett program.
Till dess gäller alltså följande:
Samlingen blir i Helsingborg fredag den 11 maj och lördagen den 12 maj och vi håller
till på Högastenskolan (samma plats som tidigare). Efter att de tillresta har tagit sig till
Helsingborg och inkvarterat sig under fredagen den 11maj så bjuder vi in till en helt improviserad träff under eftermiddagen den första dagen. Tidpunkt och plats har vi inte beslutat
ännu. Hans-Olov har dock föreslagit att vi skulle kunna vara hemma hos dem på Mårtens4

gatan i Råå. Staden Helsingborg kan ju eventuellt även ha något att bjuda på, men här finns
inga konkreta planer ännu. Senare på kvällen äter vi tillsammans en middag på någon intressant restaurang i staden. Vad säger ni om en kvällstura med färjan? (Hoppas bara att
det inte blir storm). Numera har man bara två sittningar varför vi här har tider som vi måste
passa. Den första går redan klockan 17.15 och sedan får man bara sitta i två timmar innan
man måste lämna sin plats. Det är ju inte så kul. Men om vi tar den senare sittningen, så
börjar den klockan 19.15 och då kan vi sedan sitta så länge vi vill. Vi kan till och med hoppa
på turen som lämna Helsingborg redan klockan 18.15 och då sätta oss i baren och smutta
på någon sockerdricka (eller något klenare om ni inte tål starkt). Sedan är det bara att gå in
i matsalen när vi har återkommit till hemmahamnen en timme senare. Det här brukar fungera rätt så bra.
Det egentliga medlemsmötet hålles sedan nästa dag (lördag 12 maj) med början förslagsvis
omkring klockan 10.00 och kommer att pågå fram till omkring klockan 16.00. Tanken är att
vi under den tiden ska sysselsätta oss med diverse aktiviteter som att lyssna till intressanta
föredrag, titta på kommenterade bildspel eller kanske på någon film (bara något kort i så
fall). Eller så låter vi dagen bli som den blir enligt vårt förslag tidigare i den här texten. Naturligtvis kan det bli en kombination av allt detta och jag vet att jag nog redan har något
eller några föredrag som jag skulle kunna hålla.
Men låt oss nu så fort som möjligt höra vad ni själva tycker. Vad skulle ni själva kunna
tänka er att bidraga med. Ni som är duktiga hantverkare, (och även ni som bara är glada
amatörer) kan ni inte ta med er något eller några föremål som ni gjort (eller köpt) och sedan berätta lite om hur det går till. Var får ni inspirationen ifrån? Vilka bakgrundsefterforskningar har ni gjort för att allt ska bli autentiskt. Var har ni fått tag i det material som behövs? Frågorna kan vara många. Inte minst är det intressant att höra historier som är förknippade med vissa av de föremål ni har samlat på er. Kanske det finns en bakgrundshistoria. Kanske den som ni har förvärvat föremålet från är intressant på något sätt. Det här kan
bli hur givande som helst.
KILI Radio 35 år
Söndagen den 25 februari i år höll KILI Radio öppet hus med gratis soppa och frybread
för att fira att den lilla lokala radiostationen på Pine Ridgereservatet i Syddakota nu hade
funnits i 35 år. Det var den 25 februari 1983 som man för första gången kunde höra Calvin
Two Lance när han lät sin stämma ljuda ut över Pine Ridge från den lilla radiostationen på
Porcupine Butte. Han hälsade då reservatets innevånare såväl på lakota som på engelska.
Sedan dess har sändningarna från den lilla lokala ickekommersiella radiostationen oavbrutet förmedlat nyheter, information och underhållning till reservatets befolkning. Och inte
bara till reservatets innevånare. Man kan höra deras sändningar över i stort sett hela världen. Så även här i Sverige.
”Stationen startades ursprungligen för att fylla ett stort informationstomrum på reservatet”, säger radiobolagets nuvarande styrelseordförande, Bill Means. ”Gudarna ska veta att
det har varit svåra tider ibland, men stationen har överlevt och fortsätter att vara ett livaktigt och betydelsefullt servicecentrum för hela reservatsbefolkningen. Vi sänder ut referat
från Tribal Council-möten och från alla lokala val, vi finns med vid regionala Powwow-fester
och idrottstävlingar, men sänder också allmänna och lokala nyheter, vi håller paneldiskusioner, sänder musikprogram samt bidrar på olika sätt till att hålla såväl ursprungsspråk
som andra kulturella företeelser vid liv”, säger han.
För att läsa mera om radiostationen och för att kunna hämta hem en stream och lyssna på
deras program gå till den här länken: http://www.kiliradio.org/about.html
Där hittar du deras programtablå m.m. De börjar sända klockan 6, men tänk på att tidsskillnaden är 8 timmar. Så klockan 14.00 kan du sätta på och lyssna till ett program som heter
”Wakalyapi Show” (Wakalyapi = Kaffe), så det är ett slags ”Kaffekalas”, eller ”Morgonsoffa”
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Det är inte alltid så lätt att vara cowboy
En dag i mars för några år sedan hos Baileys i Rosebuddalen, Montana. (Ursäkta att ni
får läsa det här på engelska. Jag hann inte översätta).
Every year is different. There is a lot going on with calving right now.. some sadness and
some laughter.
About three days ago John and Dianna fed up Sloughgrass for me while Jack graded roads
and I went in to see my Uncle. While checking for calves they found one curled up in the
furthest part of the pasture with no cow in sight. This is not always unusual since sometimes a cow will leave her calf while she goes in for a drink or to the feed ground.
This little guy was pretty tiny and wimpy looking though so the next day they told us to be
sure to check to make sure the cow had picked him up.
From John's description, we knew where to look so as soon as we finished feeding and started the pump engine at the well, we started doing our rounds. We found a lot of new babies
tucked away in the sagebrush and grass on our way up to where the tiny calf had been.
Driving slowly, at first we didn't see him, but as soon as we turned the pickup to go back,
we spotted him hidden in a shallow coulee with tall grass almost hiding him from view.
We decided to wait a little longer to see if a cow showed up looking for him. We were reluctant to pick him up, if there was any chance of a mother cow coming back. We left for a
while to look for more calves.
The mother cows on the feed ground had all started to leave to go back out to their calves
but no one came up the road to where the tiny one was. We finally went back and loaded
him in the pickup.
Jack got his rope (lasso) ready before we got back to him and then drove up along side of
where he was lying. Jack threw the rope and caught him. I jumped out of the pickup to help
get him over to the door, so Jack could lift him in. Then I crawled in with him and held on to
the rope.
For a while it was a tangle of me, the rope and the calf. When all were sort of settled, I still
had the rope wrapped around me and it was also still around the calves neck. We were very
glad we had left the grand dog home that day!!
Jack had to open the gates, because I had all I could do to hang onto the calf. It's surprising how strong those young things are.
I felt my pant leg get wet and then he started to fight, trying to get loose. I was sure I
would be black and blue from those sharp little hooves by the time we got in !!
He finally settled down and started sucking the sleeve of my coat, thrashed around some
more until he was up to the door, tried sucking on that.. Poor guy was obviously starving.
By the time we got home it was noon, so we stopped at John's house to tell him we'd
brought the calf in and find out where they wanted him.
They had a young cow who had lost her calf a day or two before, so the plan was to bring
her in and graft this one on her. It's usually fairly easy with a young cow to do that.
Jack and I got to the corral, and I began to unwrap myself from the rope.. I finally got it off
so we could unload the calf. We led him into the corral by pushing and pulling. By this time
John was down and he got him in the barn.
John and Dianna took the four wheelers out and brought the heifer in with the help of Dianna's cow, Oreo. Oreo has been coming in with the heifers which makes it much easier to
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get them in. She is always eager to come in, because she gets treats when she does and
the others will follow her.
John said he put the heifer in with the calf who promptly went to nursing. The cow wasn't
sure what was going on but never tried to kick him off.. just stood there straddle legged
with a dazed look on her face. Usually we have to put the cow in a chute so she can't kick
the calf while he nurses for a few days. Once their milk goes through the calf they will accept them. This time it was unnecessary.
Two hours later John went out and the calf was still nursing!! Later he went out to check on
another heifer and heard a great crashing and banging in the barn so went to check.
The heifer had somehow gotten a rope off the wall and was tangled up in it. The rope had
caught in the metal chute and was around her neck tight enough that she was half way
choked down.. the calf was still nursing!!!!
John called me laughing. He said "I think she was trying to commit suicide and thinking she
understood why his mother abandoned him. He just would not let up"....
Long story short, today she is "mothering" him and both are happy as clams.
Today we went back to where we had picked up the calf to make sure there wasn't a sad
mother standing around looking for him, but there was no cow in sight, so we had done the
right thing. This one could have been a twin. Once in a while a cow doesn't know she has
twins and will take one and leave the other.
We found a lot more new babies today. We also saw a cow starting to calve when we first
got to the feed ground. Almost three hours later, she still had no calf which made us wonder if it was breech. When we got home we told John to go up and get her in just in case.
He and Dianna took four wheelers up, found her and put her in the corral. They pulled the
calf, but said there was really no reason she hadn't had it herself.. just lazy I guess. Anyway, they are in the corral up there. If everything looks good in the morning, we'll feed her
some cake and turn the pair out.
We saw two robins up there today and a couple small blue birds but no Meadowlarks yet.
The snow storm predicted hasn't come our way and there was even sunshine this afternoon.
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Månadens konstnär Gene Sesch

End of the Trail
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