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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

Hej alla indianintresserade vänner
Så var det dags för ett nytt informationsblad igen. Även om jag hittills
har lyckats att skicka ut ett sådant här blad tämligen regelbundet, så är det inte
utan än att jag upplever att det undan för undan blivit lite svårare att hitta på
vad jag ska skriva om. Därav har det på senare tid också blivit en hel del
”utfyllnader” med text på engelska, bara för att jag är för lat för att sitta och
översätta. Det händer med jämna mellanrum att jag får hjälp av en del medlemmar med att föreslå material som kan vara med i bladet. Det är jag mycket tacksam för och jag skulle bli ännu gladare om flera ville förse mig med material
eller tips och idéer om vad jag kunde ta upp.
Till dess får jag försöka fortsätta ungefär som vanligt. Det här blir det
sista utskicket innan vi träffas öga mot öga i Uddevalla. Vi har haft en ganska
god uppslutning så här långt. Men ännu finns det tid att anmäla sig. Se vidare
planen för det intressanta programmet längre fram i det här bladet.
På hemmafronten segar våren på så smått. Men det verkar vara svårt.
Den riktiga vårvärmen vill inte infinna sig. När jag klippte gräset såg jag humlorna ligga huvudstupa i mossan och bara skaka i kylan. De hade satt upp en skylt
där det stod: ”Ni som pratar om den globala uppvärmningen… har ni vänt termometern upp och ner… eller?” (Jodå, humlor kan visst sätta upp skyltar, när
de är riktigt pissed off! Det är bara när de är riktigt stelfrusna de har lite problem. Men då hjälper jag till. Man ska vara snäll mot humlor.) Hoppas att det nu
smäller till den 6-7 maj i stället och att vi får fint väder i Uddevalla. Även om det
kan tyckas gå trögt så finns det trots allt vissa vårtecken som ändå framskymtar.
Ekorren släpar material till sitt sommarbo. Sädesärlan har installerat sig här i
trädgården sedan några veckor tillbaka och i förra veckan såg jag rödstjärten för
första gången. Andra vårflyttare som egentligen inte bryr sig om vädret så
mycket är strandskatorna, som med åren blivit alltmera av inlandsfåglar. Det är
inte ovanligt numera att de går omkring och gräver mask i trädgårdarna och i
parkplanteringarna.
För att inte tala om
på fotbollsplanerna.
Fotboll, ja...
Men HIF… ? Man
undrar ju… Så jag
nöjer mig med att
gå och titta på vitsipporna i Ramlösaparken i stället.
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Försäljning av böckerna från bokdonationen
Nu har den initiala försäljningen av böckerna från den stora bokdonationen vi erhållet avslutats. De allra flesta böckerna
är utskickade och det återstår nu bara några enstaka leveranser som kommer att ske i samband med att vi träffas i Uddevalla.
Sedan kan jag på allvar ta itu med planeringen för nästa fas. Det finns ju trots allt en hel del böcker kvar och dessa ska vi naturligtvis se till att de kommer till så stor nytta som möjligt. Det vill säga att vi ska göra vad vi kan för att de inte ska behöva hamna i pappersåtervinningen. Men vad det ska bli får jag återkomma till. Håll dock ögonen öppna! För här kommer att vankas
fynd! Någon form av nya erbjudanden blir det alltså. Här ser ni ett urval av de faktaböcker som fortfarande finns kvar.

Fotoutställning med föredrag
Christer Lindbergs fotoutställning <Indianer - andlighet i naturens tempel> kommer att finnas utställd på
Axel Ebbes Konsthall i Trelleborg
7—29 maj

Föreläsning, bildspel och fotokonstvisning
Onsdagen den 25 maj klockan 18.00
Axel Ebbes Konsthall, Hesekillegatan 1, Trelleborg
Antalet medlemmar och vår verksamhets omfattning
Vi har nu snart lämnat ännu en månad av det nya året bakom oss och jag börjar ana att vi inte kommer att bli så många
flera medlemmar. Ytterligare två har hört av sig sedan föregående utskick. Vi är således i skrivande stund 143 betalande medlemmar. Jag ställer alltså in mig på att det är den nya omfattningen vi i år kommer att ha. Det är inte så att jag oroar mig så
mycket för det nu längre, då vår ekonomi är mer än väl tryggad genom de alldeles extraordinära donationer vi har fått via gåvor och via försäljning av de många fina böcker vi fick från dödsboet efter Lars Klintman. Summan av donerade medel är nu
uppe i den imponerande siffran av 23 404 kronor. Men då återstår ännu några inbetalningar för bokleveranser, samt några
avräkningar för fraktkostnader som jag har lagt ut för så länge. Vår ekonomi är som synes väl tryggad för lång tid framöver.
Det jag tycker är lite tråkigt är att vår verksamhet inte lockar så många längre som den har gjort tidigare. Och då funderar jag naturligtvis på vad som kan vara orsaken till det. Men kanske är det bara så att det ligger i tiden. Kanske det inte är något som vi ska bekymra oss för. Kanske vi (jag) ska sluta att grubbla över vilka åtgärder som på nytt skulle kunna vända trenden. Tanken och målet med vår verksamhet är ju inte att till varje pris bara bli flera. Och inte heller är det att vi ska tjäna pengar på det hela. Tanken är i stället att vi ska kunna hjälpa till att sprida kunskap om ett intressant ämnesområde. Men vi har
aldrig haft ambitionen att driva någon aggressiv marknadsföring för det. Intresset ska i stället komma helt fritt och automatiskt. Och tanken är att vi då bara ska finnas där. Finnas där som en service till de personer som söker den kunskapen och som
även känner ett behov av att få kontakt med likasinnade. Det enda sätt vi i dag gör det på är dels genom den mun-mot-munmetod som våra egna medlemmar bedriver genom att berätta om oss för andra, samt den hemsida vi har och som ger information om vår verksamhet. Det är väl möjligen här som det skulle finnas möjligheter att fräscha upp verksamheten. Jag är ju
tyvärr ingen specialist på att varken bygga eller underhålla hemsidor och här finns säkert oerhört mycket mera som skulle kunna göras. Jag känner själv att uppdateringen av sidan mer eller mindre har stagnerat, för att nu inte till och med säga att den
kanske nästan har gått i stå. Därför skulle jag gärna se att ni ville höra av er med tips och förslag på nya idéer och nytt innehåll
som skulle kunna väcka upp detta slumrande skyltfönster. Ni får också gärna komma med tips om nya aktiviteter som vår
verksamhet skulle kunna vara en förmedlare av. Jag vet ju att våra resor var väldigt uppskattade och jag har en känsla av att
våra medlemsträffar också samlar en stadig grupp av intresserade. Men vi har så många andra medlemmar som aldrig deltar i
något av detta. Vad kan vi göra för dem? Och vad kan vi göra för alla dem som kanske sitter hemma och tycker att det vore
intressant att få veta mera om indiansk historia och kultur, men som inte ens vet att vi finns?
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En dag på ”the Rez”
Från Carol Bailey, Rosebud Montana, brukar jag få lite berättelser med jämna mellanrum om vad som händer däruppe
intill cheyennernas reservat Lame Deer. Här är en som handlar om när Don Many Bad Horses skulle begravas. Till saken hör att
här ute på landet är det långt från organiserad brandbekämpning, utan man har enklare brandbekämpningsutrustning utplacerade på de olika gårdarna. Jack Bailey har en sådan lite ”truck” utrustad med tank, pump och slangar stationerad på sin ranch.
Han motsvarar alltså våra så kallade ”borgarbrandkårer”, som utgör första linjens försvar innan styrkor hinner ut från Miles
City, Sheridan, Hardin och andra större orter upp till tiotals mil bort i området. Här är Carols berättelse:
The family of Don Many Bad Horses decided to combine the traditional Cheyenne funeral and a cowboy funeral. Don was a horseman
from the time he was a small boy.
The first night of the wake the Swift Fox Society, that Don belonged to, had a traditional ceremony involving painting the body. He was laid
out in a plain wooden casket in his tipi. A beautiful blanket lined the coffin and another one was draped over the top along with his cowboy
hat and rope. The walls of the tipi were lined with home made quilts of all colors and designs. The floor of the tipi was also covered with rugs
and quilts. There was a dim light hung up in the top to provide some light as darkness descended. People went in and out to pay their respects. Some lingered and prayed, others quickly came back out. Food was provided afterwards by friends and relatives while children
played around the tipi and parents visited quietly. Dogs barked in the background with an occasional vicious sounding dog fight somewhere
close. Dogs and children are plentiful in Busby.
The second night a storm was brewing. We stayed only long enough to take food and eat a bite before we decided we'd better get home.
The lightening was beginning to be very bad and we were worried about fires. That night was supposed to be for story telling and music but
we left before anything started. Rightfully so, as we soon found out. Two of our daughters were behind us when they spotted a lightening
strike start a fire right above a house in the trees. We didn't see it because I was watching the road for obstacles (horses, cows, dogs and
people abound on the highway through the reservation), and Jack was watching the hills in our country on the opposite side of the road for
lightening strikes. I finally noticed the girls headlights weren't behind us anymore. I started to worry that they had car trouble or something
but as we found out later they had gone up to the house where the fire had started to alert the people living there. It turned out to be a
young woman our youngest daughter went to school with and her husband.
Following is an excerpt from a letter our other daughter wrote about the incident…
When Molly spotted the smoke, it was nearly dark, dark enough I could barely see a house light back in the trees. If it was daylight, I don't
think we would have noticed there was a house back there. I've never noticed it before. it is really nestled back in the trees. We tried to get
your attention so you would know where we went. My temporary instinct was not to take their winding lane back to a house we didn't know
who belonged to at first, but the sense of urgency took over the sense of caution. When we wound around, it looked like quite a fortress but
was well-kept. A nasty looking dog came out but it appeared he was contained- but I wasn't so sure on the rez! Molly told me she had my
back, but that she wasn't getting out of the car. I climbed his nice, long concrete steps, watching the growling dog and waiting for another to
come ripping off the porch that was covered enough you couldn't see what was on it. It was secluded enough I figured it was someone that
didn't want to be disturbed by visitors. I was very happy about the reception we got!
As we left, we could see the flames shooting up in the trees. I am amazed they held it by hand. We considered helping them fight it, but
quickly realized how inadequately we were equipped, and decided we would be more help getting them help. I was sure their house was a
goner. I'm glad it turned out well. You couldn't tell from the house what the fire was doing. He was very quick to react.
We had barely driven into the yard when the girls got here. As soon as they told their story Jack got our grandson to go with him and headed
up there with the fire truck. The people whose house it was had finally been able to contact the tribal police when they couldn't get the fire
management people on the phone. I called then to see if anyone had shown up but no one had. The husband and sons were out fighting the
fire by hand. When help finally arrived , Jack was able to come home just in time to find out there was another fire in a neighbors pasture.
John was still baling hay so Jack and Tell once again left. The fires were all taken care of by this morning.
The next day we got to the high school gymnasium where the funeral was to be held. We all took more food and finally found where everything was to take place. They had requested riders to accompany the wagon carrying the coffin to it's final resting place in the Roundstone
family cemetery. They also needed a horse for a granddaughter and one that could lead the "riderless horse" . It was Don's favorite saddle
horse. Don's foster son had the duty of leading that horse to the cemetery. John and Dianna rode with them also. I think altogether there
must have been ten or twelve riders. At the cemetery drummers from the Swift Fox Society stood on a hill above the grave and another
member was ready to do a traditional ceremony with tobacco. A rancher neighbor who is a preacher said a prayer first, then the Swift Fox
did his part and the drummers played the death song..
As that was finished we all left to go back to the school for a "feast". Once again a storm was brewing so we ate and got ready to leave. As
soon as we got outside Jack spotted smoke up towards our country. We drove down the creek far enough to see the smoke was somewhere
on Sloughgrass creek. It could have been ours or three other neighbors land but it didn't matter at that point. We hurried home and Jack
started getting the fire truck ready. John got home just in time to go.
Jack, Tell and John all left within ten minutes of everyone getting home. The fire turned out to be on two different places..both Jack's cousins. They were lucky enough to have it pour down rain after they had been there a short while. Jack came home while John stayed to help
one of the cousins make a trail around the fire....
Oh yes, one more thing. When John and Dianna were leaving Busby today one of Don's half brothers told them he and his horse needed a
ride back to Lame Deer ( twenty miles). John told him they didn't have room in the trailer but would come home and unload and go back to
get him. Of course, when John and Jack had to leave for the fire, Dianna had to go back towards Busby to pick up the rider..He was horseback
in the barrow pit heading for Lame Deer . She stopped and asked if he was the one who needed the ride?
He wanted to know where John was. Dianna told him he had to go on a fire.
After he was loaded, they started back to Lame Deer. On the way they met an old pickup and trailer. Frederick said "that is probably my
other ride.. I didn't know if John would come back or not !"..
Then he said "they'll probably figure it out when they don't see me..."
Tonight all is finally quiet but I heard on the weather we might get another electrical storm before morning...

3

Korta notiser
Arkeologer rapporterar nu att analyser av trävirket använt vid byggandet av de stora pueblokomplexen i Chaco Canyon,
New Mexico, kom från Zuni Mountains redan före år 1020, medan material som använts när man kommit fram till omkring år
1060 snarare kom från Chuska Mountain. Metoden som använts för att utröna det kallas dendroprovenance och har använts
länge i Europa. Men det är första gången som den används i den amerikanska Sydvästern.
Vad man har vetat länge är att det har gått åt mängder av virke till de här jättestora komplexen. Redan 1968 räknade man ut
att det bara till de tio största bueblobyggnaderna hade gått åt 200 000 stockar, som vardera vägde minst omkring 300 kilo
styck! Den totala avsaknaden av spår efter någon typ av transportsystem har föranlett forskarna att tro, att man helt enkelt
har burit alla dessa stockar från de nästan tio mil avlägsna bergen!!! I vilket fall som helst har dessa folk varit helt utan tillgång
till hjul eller ens några drag- och lastdjur större än hundar. Sannerligen ingen liten uppgift! Hur man har utfört en så formidabel
arbetsuppgift har nu alltså klarlagts. Men varför? Varför bygga ett så enormt komplex på en plats så långt från byggnadsmaterialet? Det har man inte lyckats lista ut, ännu…

Chetro Ketl, som byggdes under de 10:e och 11:e århundradena är ett av de största huskomplexen i Chaco
Canyon, New Mexico. Trots det kärva klimatet och torkan i det ökenartade området levde här tusentals
människor i det som nu är klassat som ett Världsarv, ingående i Chaco Canyon National Historical Park
The Bureau of Land Management (BLM) upphävde den 17 mars tillståndet för företaget Solenex att utvinna olja och gas
i Badger-Two Medicine regionen i nordvästra Montana. Orsaken var att man ville skydda och bevara ett landområde som av
tradition är heligt för svartfotsindianerna.
“Det här är en stor dag för svartfötterna", säger John
Murray, the Blackfeet Nation’s Historic Preservation
Officer.
Och sekreteraren i Inrikesdepartementet, Sally Jewell, säger i ett uttalande, att beslutet var helt rätt
med tanke på såväl nuvarande som framtida generationer.
Den 130,000-acre stora Badger-Two Medicine regionen, är en del av Lewis and Clark National Forest,
som ligger som en kil mellan Glacier National Park,
the Bob Marshall Wilderness och the Blackfeet Indian
Reservation. Området är historiskt, kulturellt och
spirituellt signifikant för svartfotsstammen och passar
väl in i kraven på att vara ett Traditional Cultural District, vars
regelverk redan år 2006 fick Kongressen att skydda
området mot vidare mineralutvinning.
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Medlemsträff i Uddevalla
Tidpunkten för vår medlemsträff i Uddevalla närmar sig med stormsteg. Det här är det sista informationsutskicket som
hinner att komma ut innan vi ska stråla samman under Kristi Himmelfärdshelgen. Inbjudningar och program har visserligen
skickats ut tidigare, men programmet kommer på nytt här som en påminnelse och en aptitretare för er som ännu inte har beslutat er för att komma till Uddevalla. Det finns alltså fortfarande plats för flera att anmäla sig. Och det gör ni genom att kontakta Sterner Andersson via mail på adressen: sterner.inger@telia.com
Det är viktigt att Sterner får uppgifterna speciellt för er som kommer redan på fredagen och som dels ska övernatta på
hotell och, eller deltaga i middagen på kvällen. Detta för att det är Sterner som samordnar dessa aktiviteter och som även har
preliminärbokat hotellrum, då det är problem med hotell i Uddevalla just den här natten på grund av andra arrangemang i staden.
I skrivande stund är vi 23deltagare under fredagen, varav 13 ska övernatta på Bohusgården och vi blir så många som 26
(eventuellt till och med 29) stycken på lördagen. Men det finns alltså ändå plats för flera. Då det här dessutom är ett samarrangemang med Bohusläns Museum så kan det även komma besökare som inte är medlemmar i Indianklubben. Här kommer så
ännu en gång beskrivningen av vad det hela handlar om.
INBJUDAN TILL INDIANKLUBBSTRÄFF 6 - 7 maj 2016 I UDDEVALLA
Den 6 - 7 maj 2016 träffas vi i Uddevalla för en och en halv dags trevlig samvaro med indianska förtecken. Det är vännerna i
Uddevalla Inger och Sterner Andersson, samt Ingvar Bergman som står för arrangemanget och de utlovar ett spännande program fyllt av intressanta föredrag och andra aktiviteter.
Vi kommer att hålla till på Bohusläns Museum; Museigatan 1, 451 19 Uddevalla och för er som kommer på fredagen och behöver övernattning så bokar vi hotellrum på Hotel Bohusgården; Nordens väg 6, 451 43 Uddevalla. Det är naturligtvis fritt fram
att bara vara med under en av dagarna om ni hellre vill det.
PROGRAM
Fredag 2016-05-06
13.30 Vi samlas vid Bohusläns Museum (där det finns gott om parkeringsplatser i närheten)
13.30 - 13.45 Välkomnande och information om museet
13.45 - 15.00 Rundvandring i museet på egen hand
15.00 - 16.00 Fika i Spisrummet på museet; Kortare föreläsning med bildvisning under tiden av Bertil Thörn om Red Clouds
Krig som startade i år för precis 150 år sedan
16.00 Möter vi en lokal guide, Gunnar Klasson, som tar oss med på en guidad vandring genom Uddevallas historiska kvarter
C:a 17.30 är vi tillbaka vid Bohusläns museum där vi hämtar våra bilar och ordnar med transport till vårt hotell för incheckning och förberedelse för kvällens middag
18.30 öppnas dörrarna till matsalen och alla som vill deltaga avnjuter där en god middag bestående av hotellets stora buffé (á 295:- per person, på egen bekostnad).
Resten av kvällen disponeras sedan efter eget gottfinnande. Här finns gott om plats att sitta ner i grupp för fortsatt trivsam gemenskap, eller för de som så väljer är det naturligtvis fritt fram att lämna för kvällen, antingen hem eller till det
bokade rummet på hotellet
Lördag 2016-05-07
09.30 - 10.00 Utcheckning från hotell; Förberedelser och samling vid Bohusläns Museum
10.00 – 10.20 Välkomnande, presentation av INDIANKLUBBEN (sker om vi också har deltagande av personer som inte är
medlemmar i INDIANKLUBBEN)
10.25 - 11.25 Anders Järund: Delawareindianer i Öst och i Väst
11.25 - 11.35 Bensträckare
11.35 - 12.35 Ingvar Bergman:: Siouxer i Kanada
12.35 - 13.45 Lunch; Kajkanten Rest. & Café, eller annat närliggande (på egen bekostnad)
13.45 - 14.45 Sterner Andersson:: Det dödligaste indiankriget väster om Mississippi
14.45 - 15.15 Fika (i lokalen, Indianklubben bjuder)
15.20 - 15.50 Rune Johansson: Vapen under indiankrigstiden
15.50 - 16.00 Avslutning

Anmälan, rumsbokningar och önskemål om deltagande i middagen gör ni till Sterner Andersson per mail senast den 25 april. Vi
har ett antal rum preliminärbokade varför det är önskvärt att alla rumsbokningar går via Sterner, så att vi inte sedan står med
preliminärbokade rum som inte behövs. Vänligen meddela Sterner om ni ändå avser att boka rum själva.
Om någon kommer med Expressbussarna och behöver ha hämtning ute vid E6 kan ni ringa Sterner på telefon 070-363 34 76.
Hjärtligt välkomna
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ETT TRAGISKT MISSÖDE ELLER ETT FALL AV FLAGRANT MAKTMISSBRUK
Några tankar i spåren av upproret mot polisbrutalitet i USA
Strax före midnatt den 28 januari i år upptäckte en polispatrull i staden Tacoma, Washington State, en bil parkerad på South
Sawyer Street. I bilen såg de en efterlyst person, Kenneth Wright Jr. sittande på passagerarsidan. Vid hans sida såg de, enligt
sin egen rapport, en oidentifierad kvinna. Wright var efterlyst för ett flertal svåra brott, såsom upprepade inbrott, olagligt vapeninnehav och narkotikabrott. Polismännen såg nu som sin uppgift att arrestera den efterlyste. De stannade sin patrullbil och
närmade sig den stillastående bilen. Enligt polisrapporten hände sedan följande:
" Polismännen närmade sig den stillastående bilen, som plötsligt startades och med en rivstart körde rakt emot
dem. En av poliserna drog då sitt tjänstevapen och öppnade eld mot föraren, som träffades och bilen stannade.
Den efterlyste, Wright, lyckades då kasta sig ur bilen och försvinna innan poliserna kunde ta honom. Han hade varit
beväpnad med ett gevär men inte avlossat några skott.
Poliserna gjorde inget försök att förfölja den flyende utan kallade genast på medicinsk hjälp för att se till den skadade bilföraren, som var en för dem okänd kvinna. Kvinnan förklarades död på platsen sedan ambulanspersonal hade
anlänt."
Det här är vad som framgår av polisrapporten. Kvinnan var Jacqueline
Salyers. En 33-årig kvinna, medlem i den indianska stammen Puyallup.
Hon var en fyrabarnsmor, dittills helt obekant för polisen. Hon var vid
tillfället gravid, vilket framkom först efter den rättsmedicinska undersökningen. Något som dock av någon anledning först undanhölls från
familjen.
Kvinnans familj säger sig inte förstå hur hon kunde bli inblandad i den
tragiska händelsen, men kopplar samman den med den ökande spänningen i det amerikanska samhället, där polis allt oftare anklagas för att
omotiverat ha skjutit oskyldiga personer, företrädesvis då icke-vita människor. Familjen påstår även att den kände våldsverkaren Kenneth
Wright Jr., under en tid hade trakasserat familjen på olika sätt. Det
framgår dock inte av deras uttalanden om kvinnan hade någon personlig
relation till honom. Vi vet således inte varför han satt i hennes bil den
här kvällen och varför hon var ute mitt i natten i stället för att vara hemma hos sina barn.
De aktuella poliserna togs ur aktiv tjänst efter händelsen, medan polisens interna utredning pågick, men är nu ute i tjänst som vanligt igen.
Polisens egen undersökning har inte resulterat i några åtgärder och innehåller inget utöver det som beskrivits ovan. Utredningen ses alltså som tämligen enkelspårig och inte speciellt djupgående.
Ungefär som att det bara har varit ett rutinärende för den goda sakens skull. Polisen har inte heller kontaktat den avlidnes familj och framfört vare sig några förklaringar till vad som har inträffat eller framfört några ursäkter. Den jagade rymlingen, Kenneth Wright Jr, greps den 15 februari och sitter nu anhållen, anklagade för inbrott, vapenbrott och narkotikabrott. Brott som
dock inte har något att göra med den situation som uppstod när Jacqueline dödades.
Familjen säger sig vara djupt kränkt och har nu börjat engagera sig för att få fram mera uppgifter om vad som egentligen hände. Man är inte nöjd med det lilla som har kommit fram i polisens egen utredning. Man säger sig dessutom inte kunna sörja sin
bortgångna släkting på ett riktigt sätt. Ett sätt som i enlighet med deras tradition skulle ha inneburit att man under ett år hade
plockat bort foton och andra saker som kunde minna om den avlidna, för att sedan vid årets utgång ha genomfört en så kallad
giveaway-ceremoni. Och vad värre är, menar de, har de inte kunnat sörja efter det ofödda barnets bortgång på ett sätt som
traditionen föreskriver. Det här har nu inneburit att de har dragit igång en proteströrelse i staden Tacoma med omnejd, som
har fått stor uppslutning från andra, som också säger sig ha varit utsatta för polisens diskriminering.
I deras argumentation framför de sina egna synpunkter på hur avvisande polisen har varit. Man har framfört krav på att ansvariga ska ge dem svar på alla de tvivel och ifrågasättande som familjen har framfört. Och när det bara är den ena sidans argu6

ment man får höra så är det tämligen lätt att ställa sig på deras sida. Eller vad ska gemene man säga, när man ställs inför påståenden och frågor som till exempel:



Man har påpekat att man från tidningsbilder kan konstatera att kvinnans bil har skotthål i vindrutan enbart på passagerarsidan, vilket skulle motsäga att poliserna avlossade skotten mot en bil som kom rusande mot dem. Eller att det i varje fall inte
var de skotten som dödade föraren och fick bilen att stanna.



Däremot är sidorutorna sönderskjutna på båda sidor.



I samband med att familjen gavs tillfälle att förbereda kvinnans döda kropp för begravningen har man noterat en skottskada i kvinnans högra tinning samt i höger arm. En lätt skottskada fanns på vänster hand och hennes högra arm var bruten,
utan att där fanns några skottskador. Man har också uppmärksammat att hennes ansiktshud verkade pepprad av krutstänk.



Man har även ifrågasatt polisens beskrivning att bilen stannade direkt efter att verkanseld hade skjutits. Själva menar man
att en bil som har startats med en rivstart och med motorn fortfarande påsklagen och en växel ilagd fortsätter att rulla även
om den som håller foten på gaspedalen skulle bli dödad.
Man har också krävt besked från polisen om varför bilen flyttats till en annan gata innan ambulans tillkallats. (Det finns ett foto
taget av en privatperson som visar kvinnan liggande på marken intill en polisbil på Tacoma Wright Avenue). Något som polisens
talesman förklarat med, att så länge den efterspanade brottslingen beväpnad fortfarande fanns kvar
i området och man inte visste var han befann sig,
ville man söka upp en lugnare plats för att kunna
koncentrera sig på att ta hand om den skadade.
Familjens inställning är alltså att man inte alls tror
på polisens egen rapport om händelseförloppet.
Man tror i stället att poliserna närmat sig bakifrån
och kommit upp på bilens sida där skott omedelbart och utan förvarning avlossats genom sidorutorna. Att de båda i bilen alltså förmodligen överraskats och inte varit medvetna om polisens närvaro. Vidare tror man att poliserna därefter direkt
släpat ut kvinnan ur bilen, varvid hennes högra
arm brutits. För att komma bort från brottsplatsen
har de sedan lagt in henne i patrullbilen och flyttat
den runt kvarteret, där kvinnan på nytt dragits ut
på marken på en plats där ambulanspersonalen
sedan förklarade henne avliden.
Så här långt är alltså vad man har kunnat läsa sig till i nyhetsmedia och vad den ena parten nu för fram som en anklagelse.
Medge att det är ganska lätt att falla för ett sådant resonemang, när man inte får några motargument i sakfrågorna. Bara ett
kategoriska påståenden från polisen, att man inte har gjort något fel! Men vad ska man tro då? Så här är det nästan dagligen,
när man läser om brott och oroligheter i tidningar och via radio och TV. I vissa länder är sådant här satt i system. Nyhetsrapportering används till att framföra sina egna uppfattningar och har ofta till syfte att vinna fördelar för egen del, snarare än att vara
en objektiv händelsebeskrivning. Men vi här i det "civiliserade" Norden förväntar oss att myndigheter och rättssystem ska agera ärligt och med stor trovärdighet. Sådana här historier får en dock att fundera. Är vi alltför naiva, eller rent ut sagt alltför flata
inför myndigheters agerande. Är vi helt fria från sådant? Och hur är det då i andra länder. Länder med en annan utvecklingsbakgrund, en annan rättslig tradition och så vidare. Vi vill nog ändå gärna tro att USA i grunden är ett "civiliserat" land.
I det här enskilda fallet måste man nog trots allt tänka till lite innan man bara accepterar rakt upp och ner vad den ena parten
säger. Hur gärna man än vill tro på "den förlorande sidan". Det är så lätt att sympatisera med en part som man, baserat på
andra omständigheter, förstår redan från början är i underläge, i en utsatt position och som har svårt att hävda sin rätt. USA är
inte i alla situationer och under alla omständigheter ett ofelbart land. Och egentligen är det kanske inte så lätt att hitta något
land över huvud taget som är det… Hur gärna vi en vill tro att även vårt land är det…
Men tänk efter lite. I det här fallet tycker jag inte att familjens framförda teorier heller är särskilt trovärdiga. Problemet är bara
att polismyndigheten inte säger något alls! Var finns då trovärdigheten?
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Månadens konstnär
Som månadens konstnär valde vi som bekant för första gången en kvinnlig konstnär. Det är inte så att det finns för få
kvinnliga konstnärer, men man kan konstatera att det inte är så många som målar motiv av den typ som vi hittills har valt att
visa upp. Alltså sådana som gärna visar de lite mera dramatiska dragen av den indianska historien. Kanske det är fel. Kanske
borde vi välja att visa även de lite ”mjukare” motiven. Vi får väl se…
Förra gången visade vi upp Bev Doolittles specialitet. Det som handlar om att gömma figurer i sina motiv. Något som hon gör
mycket skickligt. Och vi kan väl börja även den här gången med ett sådant motiv. Ni ser säkert flöjtspelaren.

Men Bev är också mycket skicklig i andra genrer. Som till exempel torrnål. Här är några exempel. Och hon förnekar sig
inte här heller. Ser ni hästhuvudet i den vänstra bilden?

Men hon är mycket skicklig även med traditionellt måleri, speciellt med djur och natur.
Och visst kan hon måla indianer också...

Hälsningar BERTIL THÖRN
8

