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HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE                              
Indianklubbsnoteringar 7, 2018 

Våren är här !!! 

 Neej!!! Det är den inte! Jag blir galen… Det bara 

snöar och blåser. (Gällde alltså för-förra veckan). De där 

experterna som har hittat på att klimatet håller på att bli 

varmare får gärna komma ner hit till Helsingborg och titta 

mig i ögonen, så får vi se om de törs vidhålla sina påstå-

enden sedan. Se bara på fotbollen som skulle sparka 

igång nu. HIF och Halmstad som skulle ha spelat i första 

omgången var den enda match som inte kunde genomfö-

ras för att det var för mycket snö… här i söder! Och jag 

som tänkte att jag inte skulle behöva köpa mera jordnöt-

ter åt fåglarna nu.  

 Stora problem har seglat upp igen på teknikfronten 

och inneburit att det här utskicket inte kommer ut som 

det skulle och att det inte innehåller allt vad som skulle 

ha varit där heller. Men den här gången är det inte mitt 

fel. Jag har en DVD-brännare i datorn som slutade fun-

gera i november och jag har inte brytt mig om det förrän 

nu, då jag upplever att jag skulle behöva ha den till vår 

medlemsträff i maj. Så den här gången tänkte jag, att för 

att inte strula till det, så kallar jag på professionell hjälp. 

Ni skulle se som här ser ut nu! Efter fem timmars knap-

pade på datorn gav experten upp. Inte fasen fungerade 

DVD-brännaren inte!!! Men det värsta var, att det var inte 

mycket annat heller som fungerade längre. Jag tror inte 

att jag hade kunnat sabba till det så till den milda grad 

själv! Alla mina program försvunna. Hela adressboken 

tom (därför har jag inte klarat av att skicka ut det här i 

tid). Som tur var hade jag alla medlemmarnas mailadres-

ser kvar i medlemsmatrikeln. Men nu fick jag sitta och 

skriva in samtliga i adressboken för hand — adress för 

adress… Det tog tid och jag hoppas verkligen att jag har 

fått med alla och att det har blivit rätt. Det kommer sä-

kert att ta mig en stund att vara helt på fötter igen, så… 

Ursäkta och Glad Påsk så här i efterhand;  Bertil Thörn   
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Indianklubbens Facebooksida 

 Alla känner till den storm som har blåst upp kring Facebook och de risker som visar sig 

vara förknippade med sådana sidor på nätet—även om jag inte är så säker på vad som 

egentligen kan hända. Det är dock sidor som man inte har någon kontroll på. Vi har sedan 

ganska många år också haft ett Facebookkonto registrerat. Ett konto som jag aldrig själv 

har varken ordentligt satt mig in i hur det fungerar eller aktivt jobbat med att uppdatera. 

Jag kan till och med erkänna att jag inte ens har tittat in på sidan mera än vid några en-

staka tillfällen. Jag ser ju dock vid dessa tillfällen att det finns andra personer - även sådana 

som jag inte känner - sådana som alltså inte är medlemmar - som är inne och skriver in-

lägg. Har dock ännu inte sett något som jag vill klassa som negativt eller ovidkommande. 

Och jag förstår ju att det kanske är det här som är lite av idén med Facebook - alltså att 

vem som helst kan lägga in texter här, hur som helst! Men här finns ju risker, uppenbarlig-

en. Det kan lika gärna skapas annonser för allt möjligt - eller föras ut tveksamma åsikter. 

 Jag känner alltså en olust över att känna mig ansvarig för något som jag inte upplever 

att jag har kontroll på. Jag borde ju sitta här och hela tiden kontrollera vad som skrivs. Jag 

erkänner villigt att den kontrollen har jag inte och har aldrig haft. Kanske borde jag då helt 

enkelt inte tillåta att ett sådant forum finns kopplat till vår verksamhet?! Eller…? 

 Kanske just vår sida inte har varit inblandad i något negativt. Men bara det faktum att 

jag inte har någon överblick, får mig att känna olust. Jag har därför sedan en tid funderat 

över, om vi över huvud taget ska fortsätta att ha kontot öppet eller ej. Jag skulle vilja höra 

vad medlemsskaran nu säger om det. Kontot finns alltså fortfarande öppet ännu en tid, men 

jag är beredd att stänga det, om det inte finns några bra argument för att fortsätta att hålla 

det öppet. Hör alltså av er med synpunkter. Gärna också med synpunkter på hur vi borde 

agera för att undanröja de oroskänslor jag nu givit uttryck för. Kanske det finns bra meto-

der som jag borde lära mig och att vi kan upprätta regelverk eller ta fram metoder för hur 

sådan kontroll ska gå till. Kanske det till och med är så att det här är något bra och att vi 

borde satsa på och utvidga det, men under kontrollerade former! 

 Vår hemsida och vår vanliga Internetadress (mailadress) berörs dock inte alls av det 

här och ska fortfarande finns i drift, även om jag inte är mera blåögd än att jag förstår att 

även den kan missbrukas och ställa till problem. Den sidan är dock något som jag själv upp-

daterar och hela tiden håller koll på så långt min datatekniska kunskapsnivå räcker. Jag har 

heller inte upplevt att vi har varit utsatta för något som skulle tyda på att vi blivit hackade 

eller på annat sätt olagligt eller illvilligt blivit utsatta och utnyttjade. Men jag kan ju inte hel-

ler helt friskriva mig från det faktum att min kunskap kanske inte är tillräckligt avancerad 

för att jag ens ska inse att något sådant ändå kanske har skett.  

 Hör alltså av er med synpunkter! På vilket sätt kan funktionen Facebook försvaras? 

Finns det ett verkligt behov? Vore det fel att stänga ner kontot? Hur ska funktionen kunna 

utnyttjas på ett bättre sätt? Vilka säkerhetsrutiner skulle behöva finnas? Hur ska ansvaret 

beskrivas? Måste det finnas en ”ansvarig utgivare”, eller liknande? Vem ska det vara? 

USA’s budget har äntligen gått igenom - tills vidare... 

 President Trump fick lov att ge sig till slut. Natten till lördag den 24 mars godkände 

Kongressen den budgetkompromiss som efter mer en ett helt års manglande nu hade nått 

vägs ände och till slut alltså tvingade Trump att acceptera. Men han gjorde det med mycket 

morrande. Och han ursäktade sig för att han inte lyckats driva igenom alla nedskärningar 

som han lovat och påstod att han gjort det endast beroende på att han hade fått igenom 

mera pengar till militären. För det indianska Amerika var det här en seger. Pengarna till alla 

de tidigare programmen finns kvar och man kommer även i fortsättningen att kunna driva 

skolor och sjukvård på reservaten i planerad omfattning. Men det är ändå bara en seger 

som känns tillfällig. Det här Kongressbeslutet innebär i praktiken bara ytterligare en tidsre-

spit. Den här gången fram till och med september. Sedan får vi se vad som händer då. 
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 Ytterligare en av våra tidigare medlemmar har nu valt att fortsätta att vara med oss. 

Det gläder oss naturligtvis. Vårt medlemsantal är därmed nu uppe i 138. Samtidigt är det då 

fortfarande 15 av medlemmarna från förra året som har valt att avstå, eller ännu inte be-

stämt sig. Men det finns ännu tid, samtidigt som det är ytterligare ett antal nya som har vi-

sat intresse för ett medlemskap. 

 Efter att det föregående hade skrivits har det tråkiga beskedet nått oss att en av våra 

äldre medlemmar, Leif Nilsson från byn Trädet i Ulricehamns kommun, tyvärr har gått bort. 

Således är vi genom det trots allt bara 137 medlemmar, men jag hade redan hunnit ändra 

siffran på vår hemsida, varför jag nu har fått gå in och ändra tillbaka där igen. Leif hade va-

rit en medlem ända sedan 1995, alltså i hela 23 år. Men sådan är tidens gång tyvärr. Vi 

sänder ändå en tanke till Leif och hans efterlevande. 

Antalet medlemmar 

Eftermäle om Leif Nilsson 

 Trädet är ett litet samhälle i Ulricehamns kommun. Där bodde alltså vår nyligen avlidne 

medlem Leif Nilsson.  Men trots att samhället är litet (mindre än 300 innevånare) så har vi 

faktiskt ytterligare en medlem som bor där. Han heter Rune Davidsson och då jag frågade 

Rune om han kände Leif, så fick jag svaret att de båda var väl bekanta och Rune gav mig 

följande beskrivning av deras kontakter: 

  Mycket riktigt är Trädet ett litet samhälle med ca 300 invånare, varav c:a en tredjedel 

bor på landsbygden utanför själva tätorten. Jag själv bor på en gård 2,5 km från samhället. 

700 meter från min gård bodde Leif Nilsson. Det gjorde honom till min närmsta granne.  

 Leif flyttade hit ut i början på 90 talet. Han kom då från Göteborg, Ursprungligen var 

han född i Stockholm.  Han var den förste jag mötte som hade samma intresse för indianer 

som jag. Det var också han som introducerade mig för Indianklubben.  

 Till och från hade vi ganska mycket kontakt Leif och jag, Tyvärr gick han nu bort allde-

les för tidigt, endast 70 år gammal. Jag kommer minnas Leif som en varm och vänlig män-

niska. En människa som visste mycket om mycket. 

 Vi tackar Rune för de här upplysningarna. 

Angående vad barn i 

USA lär sig om indianer 

i sina skolböcker… 

Och vad vi kan lära oss 

om indiansk humor… 

 

Jag tycker att den här 

faktiskt är rätt så gullig 
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Månadens konstnär 

 Den här månaden ska vi uppmärksamma en av de äldre mästarna. Hans namn är Charles 

Schreyvogel (1861 - 1912), född i New York av tyska immigrantföräldrar, men uppvuxen i Hoboken 

N.J. Han hade aldrig råd att skaffa sig någon konstnärsutbildning, men hade tydligen en innebo-

ende talang. Efter att han vid ett tillfälle lyckats få sin målning ”My Bunkie” utställd, vann han 

första pris och blev därmed berömd över en natt. Hans motiv var företrädesvis militära och doku-

menterade oftast den hastigt försvinnande ”Frontier eran” under senare delen av 1800-talet.  

Det här är målningen ”My Bunkie” 

som Schreyvogel fick ”Thomas 

Clarke Price” för vid 1901 års ut-

ställning hos National Academy of 

Design. Den målning som gjorde 

honom känd och omtalad.  

Begreppet ”Bunkie” var soldaternas 

benämning på den kamrat man de-

lade sovplats med i de tidiga, myck-

et små och primitiva militärposter-

na ute i Western. Sängar där man 

antingen låg skavfötters två och två 

i samma bädd, eller i en primitiv 

våningssäng. 


