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Vårtrötthet - nej bara falskt alarm !
I det förra utskicket kanske det lät som att jag var lite gnällig. Och det
kanske jag var. Jag är ju inte så van vid att vara förkyld. Jag vet inte hur många
år sedan som det hände senast. Men nu åkte vi på en riktig släng, båda två.
Kerstin värst. Och det var nog det som gjorde mig misslynt. Men nu är allt på
väg att rätta till sig igen. Dessutom så har solen börjat skina på oss, vindarna är
inte fullt så bitska och gräset ser faktiskt ut som att det har överlevt mörkret och
eländet. Så den här veckan kan jag inte dra ut på det längre. Nu måste gräsklipparen fram. Härligt!
Och HIF ligger fyra i Allsvenskan! Hepp !!! Men dessvärre kommer det nog inte
att vara så länge. Man har ju fortfarande inte behövt möta något riktigt motstånd. Och Rögle, ja vad ska man säga om dom? Visserligen lyckades man ta sig
upp i Elitserien, trots att förbundet har gjort allt för att slippa ha smålagen från
bondlandet i finrummet. Men hur det nu är ställt med föreningen kan man ju
undra. Frågan är väl om man ens får ihop lag… Det verkar ju nästan som att ingen vill spela i laget heller. Det hjälper nog inte ens att jag snör på mig skridskorna. För jag har ju bara spelat bandy i min dag. Fast å andra sidan kanske det är
det som skulle behövas. Föreningen heter ju faktiskt Rögle Bandyklubb!!!

c/o Bertil Thörn
Bendzgatan 25
256 57 Helsingborg
tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89
Postgiro : 32 57 43- 3

Nej tacka vet jag Indianklubben. Där får alla vara med och egentligen har vi ingen konkurrens heller. Vi är alltid i topp!

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

Inga ytterligare medlemmar har tillkommit sedan sist. Så vi är alltså 157
medlemmar. Och det här är kanske vad vi får ställa in oss på inför det här året.
Jag hade nog annars hoppats att det skulle ha kunnat vara åtminstone ytterligare något tiotal. Men nu är det som det är. Jag hoppas att vi nu i stället kan erbjuda ett utbud som ska vara intressant för alla som fortfarande är kvar.

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

Antalet medlemmar

Hemsidan
Det sker förvisso inte så mycket på hemsidan. Jag skulle nog önska mig
att jag hade förmågan att vara mera kreativ och ständigt ha något nytt att lägga
upp där. Men själva systemet är rätt så tungarbetat, vilket troligen mest beror
på att jag kanske inte förstått riktigt allt om hur man ska hantera programmet.
Men kanske jag så småningom tar mig i kragen och lägger till ytterligare någon
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eller några sidor. Idéer finns om vad jag skulle vilja lägga upp där. Men samtidigt finns där en gnagande rädsla för att hela sidan
rasar om jag gör något fel. Jag vet… för det har hänt mig ett par gånger och då har det blivit sena nätter och mycket magsyra
innan allt har trillat på plats igen.
Men ni får mycket gärna ha idéer och komma med förslag på vad ni ytterligare skulle vilja se på hemsidan. Så får vi se om jag
kan lyckas att uppfylla det.
En sak som i alla fall har tillförts är på fliken ”Resor”. Vid underrubriken ”Resa 2012; Nordöstra skogslanden” kan ni nu förutom
den reseberättelse som har legat där tidigare, också klicka på rubriken ”Läs alla föredrag…” och alltså nu läsa texten till alla de
föredrag som vi höll i bussen under den resan.
Det är Carsten Lennartz i Löddeköpinge som har efterlyst det här, vilket jag tackar för. Jag hade nog faktiskt glömt att lägga till
det här. Dessutom håller jag just nu på att sammanställa motsvarande även för resan till Nordvästkusten, som vi gjorde 2010.
Där blev det lite besvärligare då jag inte hade dessa föredrag ordnade i datorn så att jag bara kunde lägga upp dem som en Pdffil. Men jag håller nu på att arrangera om dem så att de också ska gå att lägga upp på hemsidan. Kommer förhoppningsvis inom
någon vecka, eller så.
Och, som sagt, ni får gärna ha önskemål och synpunkter på vad som skulle kunna göra hemsida mera lockande och innehållsrik.
Kanske framför allt sådant som hela tiden kan byggas på och som alltså lockar till att ständigt gå in på sidan och se vad som har
tillkommit.

E-bok om striden vid Big Hole 1877
Carsten Lennartz är också den ende som har meddelat mig att han har tagit del av den nya E-boken som nu finns på
fliken ”Böcker / Filmer”. Jag skulle vara tacksam om flera ville höra av sig och tala om ifall ni har öppnat och börjat läsa något
från den här boken, som alltså är militärens version av vad som hände i striden vid Big Hole i augusti 1877. Det är alltså enbart
för att det är bra för mig att veta om sådant här material är något som är av intresse att producera och lägga upp. Det är ju
nämligen ett både omfattande och tidsödande arbete att åstadkomma det.
Observera att det kostar inget att ta del av den boken. Inget annat än den kostnad ni själva får om ni vill skriva ut den på era
skrivare. Är det sedan så att ni ändå vill bidra till tidningskassan med någon liten donation, så är jag naturligtvis tacksam. Men
för övrigt är det alltså gratis att ta del av de här E-böckerna.
Har ni synpunkter på utformningen är jag också tacksam för att få höra det. Förutom naturligtvis att jag är väl medveten om att
det inte är så lyckat att sitta framför skärmen och läsa sig igenom ett par hundra sidor. Men ni som är utrustade med läsplattor
borde ju ha goda möjligheter att läsa allt ungefär som om ni hade en bok. Det går ju till och med bra att ligga i sängen och läsa.

Medlemsträff
Såväl Ulrika Johansson som Margareta Hoppe, Christer Lindberg, Hasse/Gittan Ohlsson och Roland Brügger har tagit
initiativ för att hjälpa till med arrangerandet av ett eventuellt medlemsmöte framåt sommaren eller hösten. Det är jag mycket
tacksam för. Själv har jag legat tämligen lågt ännu i frågan och vi får väl se vad som småningom kan komma ut av det här.
Många har framfört tanken att ha en mötesform där mera tid ges åt att enbart umgås och till exempel prata reseminnen. Men
för att det ska fungera så skulle en sådan träff huvudsakligen vara av intresse för de som då varit med på någon eller några av
dessa resor. Det finns dock även någon som gärna ser till exempel någon film eller lyssnar till något föredrag.
Så själv tror jag nog att möte måste innehålla även någon eller några sådana andra punkter. Till exempel någon film, eller något
eller några föredrag. Det skulle också vara intressant om man i anslutning till en film eller ett föredrag sedan kunde få igång en
diskussion runt ämnen som tas upp i filmen eller föredragen. Det kunde också vara intressant att ha presentationer och tips om
böcker, om konst, om hantverk, om resemål, om museer, om… ja ni har säkert också idéer.
För tillfället finns det alltså inget mera konkret planerat. Men ni får gärna engagera er och trycka på.

Ny film
Det är inte så ofta som det kommer ut några nya Westernfilmer numera. Men nu finns det en som jag har tagit del av
helt nyligen. Filmen är ”The Homesman”, med Tommy Lee Jones och Hilary Swank i huvudrollerna. Speltiden är 117 minuter,
alltså nästan två timmar och det är således en film gjord för biografvisning och inte en sådan där typisk, enklare TV-produktion.
Att jag kategoriserar den här filmen som en ”Westernfilm” beror enbart på att miljön är Western. Det hela är berättelsen om
en ensamstående kvinna i ett litet nybyggarsamhälle i Nebraska som tar på sig det lite märkliga ansvaret att föra tre stycken
mentalsjuka kvinnor från byn till någon filantropiskt lagd prästfru i grannstaten Iowa. Det hela utspelar sig alltså i stort sett ute
på prärien och beskriver händelseförloppet under den fem veckor långa transporten. Redan i starten inträffar det märkliga att
kvinnan Mary Bee Cuddy passerar ett träd (för övrigt det enda träd som syns i hela filmen - tror jag). Under trädet sitter en man
på en häst med en snara om halsen och tigger och ber kvinnan om att rädda honom från den tänkta hängningen. Det hela är
alltså inte speciellt trovärdigt. Men möjligen aningen dramatiskt. Det enda jag kunde tänka på under de här bildsekvenserna
var - hur i helsike fick filmfolket hästen att stå stilla under tiden??? Tänk om den blivit skrämd och skenat iväg. Då hade vi inte
fått se den här filmen. I varje fall inte med Tommy Lee Jones i huvudrollen. OK, hon räddar honom, men som tack kräver hon
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att han ska följa med henne och hjälpa henne med de tre sjuka
kvinnorna. Sedan rullar det på, dag efter dag, i ett långsamt tempo.
Inte mycket händer, men Tommy Lee Jones, som själv har regisserat, har antagligen tänkt sig att ge en djupare bild av de olika inblandade personligheterna i någon form av socialt drama, men
utan att lyckas speciellt bra. Så även om filmen är lång och det borde ha funnits alla möjligheter att tränga djupare in i de olika personernas psyken, så blir det hela tämligen platt. På det viset kan man
kanske säga att den här filmen också liknar en vanlig amerikansk
Western.
Men storyn i sig är kanske inte så lätt att göra så mycket av. Det är
alltför mycket av ologiska händelser över det för att det ska bli riktigt trovärdigt. Man kan kanske förstå varför Paul Newman, som lär
ha haft idén under många år, aldrig gjorde något av den.
Filmen bygger på boken ”The Homesman” av Glendon Swarthout
från 1988. Jag har inte läst boken, men jag utgår från att det i den
fanns betydligt mera av personporträtt, som Tommy Lee Jones inte
lyckades få med i sitt manus. Och det trots att han gjorde en hela
två timmar lång film. Fem minuter tycks vara bortklippta i DVDversionen.
Så vänta er alltså ingen direkt aktionfylld Western. I stället är det
alltså ett socialt drama med tydliga feministiska förtecken. Synd då
bara inte att dessa ledande kvinnor fick möjligheten att till fullo
spela ut sina roller. Det här är en film som jag skulle vilja likna vid
en annan socialdramatisk Westernhistoria. Nämligen ”Meek’s Cutoff” som kom för några år sedan och som också blev utskälld för
att vara ett sömnpiller, där inte mycket hände. Det var ju dock en
historia med en verklig historisk bakgrund och var därför lite lättare, åtminstone för mig, att ta till mig. Ungefär samma reaktion tror
jag att den här filmen kommer att generera. Några kommer att tycka att det är världens bästa film och andra undrar - vad i
helsike är det här…
Filmen finns nu att köpa i skandinavisk version från de vanliga E-handlarna (Discshop, Ginza med flera).

DVD-skiva
Den DVD-skiva jag har framställt med bilder av ett hundratal målningar av Martin Grelle har nu rekvirerats av totalt åtta
medlemmar och ytterligare någon har visat intresse. Nu skulle jag bli glad om ni ville tala om för mig vad ni tyckte om den. Jag
har fått två positivt utlåtanden så här långt. Jag hade också en mottagare som noterade att han hade svårigheter att få igång
bildspelet. Hör av er om det har varit så för ytterligare några andra.

Mina senaste bokköp
Trots att min bokhylla redan är överfull så kan jag inte låta bli att köpa nya böcker. Böcker börjar nu att ligga på tvären
ovanpå andra böcker i bokhyllan, eller framme på diverse bord eller i andra hyllor. Men jag kan bara inte låta bli. Det jag redovisar här som bland mina senaste inköp har alla att göra med mitt pågående E-boksprojekt. Det som handlar om striden vid Big
Hole i augusti 1877, när överste Gibbon överraskade de flyende nez perceindianerna. Jag ska ju skriva en fortsättning på den
berättelsen också. Och trots att jag redan har det mesta om den här händelsen så dyker det ändå då och då upp ytterligare
nummer, som man då naturligtvis tycker att man inte kan vara utan.
The Long Journey of
the Nez Perce
Kevin Carson

Montana Battlefields,
1806-1877: Native
Americans and the U.S.
Army at War
Barbara Fifer

Nez Perce Joseph:
An Account of His
Ancestors, His
Lands, His Confederates His Enemi
es, His Murders
Oliver Otis Howard
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Vad var det för ett motiv ?

Ni fick i det förra utskicket frågan vilken händelse den här målningen berättade om och vem som var konstnären. Rätt
svar dök omgående upp från Lars-Erik Karlsson i Markaryd. Här är hans svar:
Läste precis nyhetsbrevet och din fråga om Griffings målning. Bilden föreställer fredsfördraget som slöts mellan De sex nationerna och U.S.A. den 11/11 1794.
Förhandlingarna hölls på en plats som heter Canandaigua i staten New York några mil söder om Lake Ontario. Vi har ju nästan
varit där, under medlemsresan 2012, när vi besökte långhuset vid Ganondagan, eller hur? Och som sagts, målningen är gjord av
den eminente Robert Griffing.
Alldeles rätt naturligtvis. Och visst är det den förträfflige Robert Griffing som målat mästerverket. Här har vi lagt till några frågor i bilden och svaren hittar ni nedan.
The Canadaigua Treaty - The promises and exchanges made during treaty negotiations led to the release of Indian lands to the
United States. Treaty agreements also recognized that the U.S. and each Indian Nation was a sovereign government. Negotiations for this treaty (which was actually signed on November 11th, 1794) began in early September that year and returned Seneca homelands that were previously lost in the Treaty of Fort Stanwix.
Colonel Timothy Pickering (appointed by George Washington to represent the U.S.) wanted the United States to secure peace
with the Haudenosaunee because they were a very powerful and numerous Confederacy of Nations, who could side the U.S. or
choose not to.
Clan Mothers - Haudenosaunee clan mothers have a responsibility to help make all the major decisions affecting their clan.
They also nominate male leaders of the clan. Leaders are chosen based on their devotion to Haudenosaunee people, including
future generations.
Wampum Belts - Wampum belts are visual messages to record important events. The treaty or law that went with each belt
was memorized by certain trained individuals. Twice a year at a special council, a Wampum Keeper would hold each wampum
belt, recite its meaning to those gathered and the belt would be passed among the entire gathering so that its design and meaning would always be remembered. With every important treaty, wampum belts were exchanged. Wampum belts are considered sacred, so no Haudenosaunee person would break their word when belts were exchanged at treaty signings. Notice the
belt next to Timothy Pickering. That belt is called the George Washington Belt and Pickering had that belt made to secure peace with the Haudenosaunee. In the painting, he has not presented it yet to the Haudenosaunee leaders. On the belt, there are
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13 large figures of men that represent the 13 states, their hands joined
in friendship with the two center figures who are standing at each side
of a house. The two center men represent the Mohawks and the Senecas, two of Nations within the Haudenosaunee Confederacy. This belt
commemorates the Treaty of Canandaigua and peace between the U.S.
and Haudenosaunee.
Historical Acknowledgement – Even after 220 years the U.S. government sends the Haudenosaunee a bolt of cloth to fulfill one of the 1794
treaty obligations. In recent years, the government proposed sending
money instead. The Haudenosaunee replied, “The cloth is more significant than money, because so long as you keep sending this to us, there’s a chance you’ll maybe remember all of the other articles of that treaty.”
Commemoration - Each fall, people gather in front of the courthouse in Canandaigua, New York, to hear the treaty read aloud
and see one of the original copies. The community has a Treaty Day parade and leaders read and interpret wampum belts to
remind everyone of the treaty’s significance.

Andy Thomas på Gilcrease Museum
Den välkände konstnären Andy Thomas är i år en av utställarna i Gilcrease Museums projekt ”2015 Rendezvous Artists'
Retrospective and Art Sale”. Utställningen pågår under tiden 16 april till den 12 juli. Klicka er vidare till den här länken och se
och läs mera om utställningen.:
http://gilcrease.utulsa.edu/Explore/Exhibits/Future-Exhibits/Rendezvous2015/Thomas-Narratives

Vi går mot ekonomisk ruin !!!
Mera av en slump upptäckte jag idag att Posten inför det här året har gjort ett genidrag och plötsligt (utan att
meddela något) har ökat sina intäkter rätt så rejält. Postens chefer ska väl ha löneförhöjning kan man förmoda. Så, vad har
man nu gjort? Jo, portovarianten Föreningsbrev har man helt enkelt tagit bort och hänvisar oss nu i stället till normalt Ekonomibrev. Innebärande en liten nätt portohöjning för vår del från 6:50 per 100 gram inrikesbrev till 13:00. Och för utrikesbrev
100 gram från 14:00 till 28:00 ! Alltså 100% !!! Det här innebär att de 170:- vi kräver för ett års prenumeration nu i stället borde ha varit 196:00. Något som jag alltså inte visste när jag i slutet av förra året skickade ut uppgiften om årskostnader. Men nu
är det som det är och det här får vi leva med. Jag får väl ta ett lån… Nej, så allvarligt är det inte. Jag är ju pensionär och pengarna bara strömmar in varje månad, så nog ska jag väl kunna leva med en brist på lite knappt 5000 spänn! Men Posten… Posten…
Posten… man kan ju bli gråhårig ! Och jag vet att det är inte bara jag som gång på gång retat mig på dessa översitterifasoner. Så
jag kan inte låta bli att låta er ta del av vad en annan drabbad tycker om eländet. Så här skriver hen:
Poststrul
Man går till posten för att posta femtio föreningsbrev. Postkontoret har lagts ner. Man hänvisas till en speceriaffär i närheten.
När man kommer tungt lastad till speceriaffären finns det bara en postexpedit i kassan och en kö på femtio personer. När man
kommer fram till kassan efter en halvtimmes väntetid finns det inga frimärken kvar. De är slut. Man hänvisas till ett annat postkontor, dvs. en annan speceriaffär var det kan finnas en postkassa med en expedit. Var denna närmaste alternativa speceriaffär kan finnas vet ingen.
Man satsar då på ett gammal välbekant postkontor, som man vet att ännu finns kvar, ett av kanske två som finns kvar i
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storstaden Göteborg. Det finns då på Hisingen... Så man cyklar genom hela stan och finner sitt postkontor. Även där är det kö,
men när man kommer fram till kassan meddelas det att man för att köpa frimärken måste gå till ett annat kontor. Man går till
det andra kontoret. Där meddelas det att portot har chockhöjts - igen (2014). På bara några år har portot inom Norden för 100
gram höjts från 12 till 20 kronor, då först Nordenportot slopats förra året, så att Norden fick samma porto som resten av Europa, och sedan B-post-begreppet slopats, så att det numera bara är tillåtet att skicka A-post. Även föreningsbrevsportot har
höjts med 25%, fastän landet bara har en inflation på 2%. Då jag ändå vill skicka mina föreningsbrev krävs jag inte bara på legitimation utan även på att jag ska ha föreningsbrevsrättigheter.
"Men det har jag haft i sju år," genmäler jag.
"Men det gäller bara i ditt lokala postkontor."
"Men det finns inte kvar."
"Ja, här måste du visa nya protokoll från styrelsesammanträden och papper på att det godkänts av posten. Annars går det
inte," förklarade den sterila robotfröken i det helt steriliserade nya postkontoret, som var helt befriat från all mänsklig trivsel.
Den nya personalen utstrålade intensivt den attityden att de var där för att jävlas med folk i enlighet med det nya postväsendets nya politik: Posten ska inte vara till för att tjäna folk, utan folk ska vara till för att tjäna posten, så att den ska gå med vinst.
När jag en tid senare ska lösa ut en postanvisning upprepar sig situationen: "Den kan du inte lösa ut på det här postkontoret.
Du måste gå till ett annat."
"Vilket då?" frågar jag och hänvisas till någon annan ände av stan. När man kommer dit måste man betala för att lösa ut sina
egna pengar, oavsett hur litet pengar man fått. Har man fått 20 kronor på posten kostar det ändå 20 kronor att lösa ut sina
egna pengar. Posten ska ju gå med vinst till varje pris, annars har den inget existensberättigande, enligt dess företagsledare.
Man tänker då på alla de gamla hederliga postanställda som skött sitt arbete felfritt i decennier med den äran och som sedan
plötsligt avskedats av det nya systemets yrkande på lönsamhet och stängning av så många kontor som möjligt. Chefen som
genomförde alla dessa "reformer" tvingades efteråt att avgå efter omfattande kritik, men naturligtvis fick han avgångsvederlag
och fallskärmar. Alla de miljonerna borde mera rättvist ha gått till alla hans avskedade anställda.
Detta är inte rationalisering. Det är irrationalisering och en seger för det hårda samhället och dess kortsiktighet. Kontinuitetstänkandet har offrats för det kortsiktiga lönsamhetstänkandet, vars radikala förändringar bara gagnar ett litet fåtal i chefsställning medan majoriteten blir lidande. Och att ta ut en straffavgift för att en kund ska få hämta ut sina egna pengar är bara ägnat
att göra kunderna förbannade.
Till följd av postens chockportohöjning måste tyvärr därmed även Fritänkaren höja sitt pris för första gången på 10 år med en
50-lapp per prenumeration.
* * *
Det som irriterade den här brevskrivaren var alltså det som hände förra året. Och nu har då Posten tagit ytterligare ett steg och
alltså helt och hållet slopat Föreningsbrevsformen! Vi vidtar ändå ingen åtgärd nu. Men det här innebär bara ännu ett tungt mycket, mycket tungt - argument för att vi i en framtid måste gå över till att bli enbart digitala. Det går inte att hålla på att
skicka papper i det här landet. Så låt mig gärna höra era synpunkter på om detta nu börjar att mjuka upp även era preferenser
för hur ni i en framtid kan tänka er att ta emot vår tidning. Och då ska ni också ha i åtanke att det digitala formatet (med en Pdf
-fil till er mailadress) kan innebära att vi kan få flera sidor och dessutom färgbilder inne i tidningen. Och det skulle även innebära att vi drastiskt kan sänka medlemsavgiften, som då bara behövs för att täcka smärre omkostnader som hyran för en hemsida, lite blandade kontorsmaterialkostnader för mig och så vara en symbolisk registerhållningskostnad, bara för att jag ska veta
vilka som är med och som jag ska skicka mailen till. Nackdelen är då att ni stackare, som inte har några datorer tyvärr blir helt
utan. Något som grämer mig djupt. Sista ordet är naturligtvis inte sagt ännu. Men jag ser fram emot era synpunkter. Antingen
blir medlemskostnaden i framtiden minst 200:- och vi fortsätter som vanligt, eller så blir vi helt digitala och ni betalar någon
eller några symboliska tior i medlemsavgift.

KÄNNER NI HUR ILSKAN BUBBLAR !!!
GRRRRR.. . GRRRRR…

Bästa hälsningar till er alla
från Bertil Thörn
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