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Livets gång

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.

Sommarhallonen är uppätna, men björnbären börjar nu mogna på allvar. Så sommaren är inte slut än, även om det börjar förnimmas en liten känsla av höst i luften.
Utom just idag, då vi har värmechock! Men solen står inte fullt så högt på himlen längre
och man märker det bäst på kvällarna, när mörkret kommer allt tidigare. Ett mörker som
är så där kompakt. Det är det riktiga ”åla-mörkret” som är över oss nu. Man tänker tillbaka på kräftfiskenätterna. När man fick följa med pappa ut sent på kvällen för att sätta ut
burarna. Att få gå där längs bäckkanten i kolmörkret, med gummistövlar och ficklampa.
Att sedan också få gå med ännu senare på natten och vittja burarna. Att där i mörkret se
burarna lyftas upp ur det strömmande vattnet och se hur det krälade där inne. För att
inte tala om när mamma sedan kokade kräftorna. Man kommer ihåg hur hela köket luktade av salt och dill. Vilka ljuvliga minnen. Skåne är förvisso fint med sina slätter och tätt
mellan byarna. Byar med sina korsvirkeshus och halmtak. Möllorna och de böljande sädesfälten. Men det är nog inte utan än att en gammal smålänning ibland längtar tillbaka
till Smålands skogar, ekbackar och kohagar. Till båtbryggan, gäddfiskevassarna och badklipporna. Till murkelbackarna och kantarelldikeskanterna. För att nu inte tala om myggen… Jag tror visst att gubben börjar bli gammal och kanske lite sentimental...
Indianklubben börjar också bli gammal. Och snart kan vår sammanslutning fira
60-årsjubileum. Ja, det vill säga, vi har ju inget givet årtal när bankdirektör Norbeck på
Sparbanken i Stockholm började att bjuda in likasinnade för att sitta och småprata om
det gemensamma intresset för indianernas historia. Men det var någon gång i början av
1950-talet. Om vi ändå fastställer årtalet 1957, då ”Uncas” Englund i TVs barndom visade
svenska folket, att det fanns ett intressant ämne som kallades ”Nordamerikas Indianer”,
så kan man kanske säga att gruppens egentliga historia började där. Alltså för 60 år sedan, när vi kommer till nästa år. Kanske vi då skulle ställa till med ett riktigt 60-årskalas!
Fram till dess kör vi väl på som om ingenting hade hänt. Men ni kan ju läsa lite
mera om mina funderingar över sammanslutningens framtid längre fram i det här informationsutskicket. 60 år är en respektingivande ålder för en ideell förening. Och kanske
är det inte så underligt om någon börjar fundera över vad det ska bli av den i sinom tid.
Vad ska vi som sammanslutning ha för ambitioner? Ska vi agera för att styra mot att uppnå någon speciellt mål? Eller ska vi bara låta verksamheten rulla på helt av egen kraft?
Ska vi acceptera att det går sakta men säkert utför, eller ska vi starta upp några aktiviteter för att medvetet styra upp det hela för framtiden? Vänner, låt oss ha den diskussionen.
Till dess får ni här
en sista sommarbild från Ramlösaparken med näckrosdamm och allt.
Var så goda!

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Bertil Thörn

INDIANKLUBBEN i Sverige
Utkommer ungefär var annan vecka
Sammanslutningen har också en tidning

en tidskrift med historiskt och kulturellt
material om indianer, skrivet av medlemmar i

INDIANKLUBBEN
Ansvarig utgivare:
Redaktör:
Grafiskform:
Redaktionskommitté:

Bertil Thörn
Bertil Thörn
Bertil Thörn
Bertil Thörn
Hans-Olof Olsson

Tidningsredaktionens adress:
c/o Bertil Thörn
Bendzgatan 25
256 57 Helsingborg
tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89
Privatkonto : 8214-9 944 446 818-6
Bankgiro: 5070-4295
E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com
Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

http://www.indianklubben.org

1

Ny Westernfilm kommer i september
Det kom ett mail från Esa Rantanen i Stockholm. Han skriver :
Hej!
Varje gång jag är i London så brukar jag handla några musik CD och blu ray filmer på en trevlig skivaffär vid Charing
Cross Road. Nu senast som jag var där så stötte jag på en film med titeln Bone Tomahawk. Nya bra western är mycket sällsynta
och nya bra indianfilmer finns överhuvudtaget inte så jag blev intresserad. Den unge mannen som var expedit där berömde
filmen som ett mästerverk och på konvolutet stod berömmande ord från recensenter ifrån engelska tidningar. OK, jag köpte
filmen och för några dagar sedan tittade jag på den här hemma.
Jag är inte säker om filmen kanske redan har nämnts i våra klubbutskick men jag skriver ändå några ord som du kan använda
om du vill.
I filmens början försvinner stadens unga, kvinnliga doktor en sen kväll då hon vårdar en fånge i stadens fängelsecell. Både fången och vicesheriffen som är där för att se efter och skydda doktorn försvinner även de. På morgonen upptäcker sheriffen detta
samt att hästar från ett stall har blivit stulna och en stalldräng brutalt mördad. Enda ledtråden är en pil i sheriffkontorets vägg.
Allt tyder på att onda indianer har varit på krigsstigen.
Sheriffen, doktorns man (en cowboy som råkar vara hemma på grund av en stukad fot), en gammal vicesheriff och en mystisk
revolverman ger sig ut på jakt efter indianerna.
Mycket klassisk western så här långt. Filmen startar i ett föredömligt långsamt tempo. Det rids mycket i fina landskap och de
olika männens motiv och karaktärer kommer fram. Spänningen skruvas långsamt upp. Regin är kompetent.
Så småningom kommer männen ifatt indianerna och då visar det sig att de inte är några indianer alls utan vitmålade kannibaler
direkt från någon av de ökända 70-, 80-tals italienska kannibalfilmerna som väckte så mycket uppmärksamhet under videovåldsdiskussionen. Upplösningen blir EXTREMT våldsam!
Knappast någon film för Indianklubben alltså. Det finns inga indianer i den utom en som är med som kortast i filmens början
som sheriffen rådfrågar om var han och sheriffens posse skall leta efter rövarna och de bortrövade.
Annars är filmen välgjord med den gamle hjälten Kurt Russell som den sympatiske sheriffen. För våldsam för att riktigt tilltala
mig och kanske lite fånig med en kannibalstam i sydvästern. Eller kanske de fanns…
Sensommarhälsningar, Esa
Jag sände ett svar till Esa, vilket också kan utgöra en ytterligare kommentar
till den här filmen. Jag skrev så här, med lite ytterligare tillägg:
Hej Esa
Och tack för filmtipset. Det här är ju en ny film (2015) som vi inte har noterat alls
tidigare. Men nu kommer den som DVD på svenska via Discshop för 149:-. Ska släppas den 5 sept. Men som du säger verkar det ju mera vara våldspornografi än en
Western av betydelse.
Några regelrätt kannibalistiska indianer i Sydvästern har jag inte hört talas om. Däremot finns det antydningar om att Karankawaindianerna nere vid Texaskusten skulle ha tillämpat ceremoniell kannibalism. Något som naturligtvis kan ha förekommit
även på andra håll. Men regelrätt kannibalism - nej, det tror jag inte.
Dessutom framgår det av andra filmbeskrivningar att dessa ”vitmålade kannibaler”
ska föreställa individer från något påhittat grottfolk som tydligen skulle ha överlevt
från någon förhistorisk tid helt oupptäckta ända till denna tid (1890-talet). Det här
tycker jag direkt förstör filmen genom att den då direkt får karaktären av Science
fiction, eller något slags fantasy fiction.
Ni kan läsa mera om filmen på den här länken: https://en.wikipedia.org/wiki/
Bone_Tomahawk
Bertil Thörn

Frågan om indianernas ursprung
Den här frågan om var Nord– och Sydamerikas indianer ursprungligen har kommit ifrån tycks aldrig sluta att poppa upp.
I år har det vid ett antal tillfällen nu poppat upp nya artiklar med material som vill föra fram avvikande teorier mot den huvudsakligen accepterade om att folk invandrade från Asien i samband med den senaste Istiden. Man kunde ju tro att alla de mycket trovärdiga forskningsresultaten som hittills framlagts (nu senast DNA-forskningen) en gång för alla borde ha övertygat alla.
Men så är tydligen inte fallet. I det senast framlagda motbudet hävdas det att den ”isfria korridor” längs Klippiga Bergen, som
man hittills menat skulle ha varit den väg invandrarna tog, egentligen var så steril vid den här tiden, att den inte skulle ha kunnat föda invandrande grupper. Man tycks ändå hålla fast vid att invandringen skedde för omkring 15 000 år sedan. Men man
anser nu alltså att det inte skedde genom en isfri korridor längs bergskedjan, utan föreslår i stället via båtar längs nuvarande
Stilla Havskusten. Jag måste nog ändå säga, att jag finner inte de här uttalandena speciellt övertygande. Men ni kan själva läsa
den här texten som jag hämtat från Indian Country Today :
https://indiancountrytodaymedianetwork.com/2016/08/12/death-bering-strait-theory-165452
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Nästa tidning
Höstnumret av vår tidning är nu klart. Men det kommer inte att börja distribueras förrän vi kommer in i september.
Dock kan det redan här avslöjas lite om innehållet som den här gången är lite annorlunda. För det första så är det nu fyra sidor
mera än vanligt. Dessutom är layouten en annan. Innehållet är en enda artikel och den är skriven i novellform och så pass lång
att modellen med två kolumner och relativt stora fria ytor på varje sida har ersatts av en text som löper över hela sidan och
därmed tyvärr kan vara lite svårare att läsa, vilket jag är medveten om. Alltså att hitta rätt nästa rad när blicken måste flyttas
längre. Men det var alternativet för att hela historien skulle få plats. Fick ändå korta av lite på slutet mot vad jag hade tänkt
mig. Utrymmeskravet gjorde också att det inte finns några bilder den här gången.
Artikeln är alltså skriven i novellform, vilket är något som ”riktiga” historiker alltid rynkar på näsan åt. Men vi är ju bara
amatörer, så jag tycker inte att vi har någon större anledning att stenhårt hålla på de akademiskt strikta formerna. Men det här
får ni gärna ha synpunkter på, när ni väl har fått tidningen och hunnit läsa den. För det här är en form som jag personligen gärna skulle fortsätta att använda. Åtminstone lite då och då. Det betyder dock inte att vi på något sätt ska tumma på sanningshalten i det skrivna. Allt som framföres ska i grunden vara historiskt korrekt. Händelser, platser, personer, allt ska vara så sanningsenligt som vi kan framställa det. Det är bara formen för framställningen som ska vara lite friare. Vi ska kunna tillåta oss att
framställa händelser så som vi tänker oss, att de utifrån alla historiskt kända fakta, kan ha förlöpt. Vi ska i sådana artiklar alltså
tillåta oss friheten att brodera språket med lite mera miljöbeskrivningar. Till och med att skriva vad man kan anta att inblandade personer mera i detalj har gjort, sagt och upplevt. Alltså smådetaljer som det egentligen inte finns något historiskt dokumenterat material att stödja sig på, förutom den egna fantasins tankar om ”hur det kan ha gått till”. Dock alltså hela tiden baserat på så mycket av kända faktorer som möjligt. Det vill säga egentligen inga rent fria fantasier om de stora dragen.
När ni så småningom har fått den här tidningen och läst artikeln, så vill jag att vi tar upp en diskussion om hur ni uppfattar det här. Om ni tycker att det är OK, eller om ni vill att vi även i fortsättningen ”bara ska skriva torra fakta”.

Framtida tidningar
Det är dessutom inte bara språkformer och sådant som kan ventileras. Den ständigt aktuella frågan om papperstidningens vara eller inte vara kommer förmodligen aldrig att begravas helt. Så varför inte säga något ytterligare i den frågan också
redan här och nu. Jag vet naturligtvis att den grundläggande inställningen hos merparten av de medlemmar som verkligen intresserar sig för frågan, är att vi inte ska slopa papperstidningsformatet. Det har jag accepterat och det är vad som gäller idag.
Men samtidigt ser jag på produkten och funderar alltid över, vad är det som gör att den här tämligen enkla produkten ändå är
efterfrågad i sin amatörmässiga form? Ni får alltså ”bara” 24 A4-sidor fyra gånger om året, på ett förhållandevis enkelt (billigt)
papper, framställt i en rätt så ”hemmagjord” form. För det betalar ni 170:-. Alltså 42:50 per tidning! Jämför med andra professionella magasin, motortidningar, datatidningar, modemagasin, you name it. Okey, en liten del av de 170:- ni betalar går åt till
lite administration. Abonnemangskostnad för hemsida, lite materialkostnader och sådant. Men merparten är kostnad för att
trycka och distribuera 24 sidor ”hemmagjord” tidning fyra gånger per år. Egentligen är det här inte rimligt, om vi ska vara ärliga. Om tidningen hade varit professionellt tryckt på ett bättre papper, innehållit färgbilder och omfattat åtminstone det dubbla
antalet sidor, kanske… Men beroende på att vi inte är flera som ska dela på kostnaden, så blir det så här dyrt. Och det verkar
snarast som att den skara som är villiga att betala bara krymper, snarare än att vi på nytt skulle börja gå mot de siffror vi hade
när det var som mest. Antalet betalande medlemmar har alltså nästan halverats sedan rekordåren för 10 - 15 år sedan. Då är
naturligtvis frågan, vad skulle behövas för att åtgärda det här. Tre alternativa vägar finns att gå.
Antingen borde vi minska kostnaderna för att få tidningen producerad i pappersform. Men det är egentligen en omöjlighet
faktiskt! För det ska ni veta, att så billigt som vi nu får tryckningsjobbet, det går inte att hitta på något annat ställe. De gånger
jag har frågat hos professionella bolag, så skrattar de bara åt mig och säger, att för den summan skulle de möjligen kunna tänka sig att trycka omslaget, men inte mera. Så den vägen är alltså utesluten, som jag ser det.
Det andra alternativet är att öka intäkterna. Den intäkt vi har idag är alltså medlemmarnas inbetalda avgifter. Och det är ju den
summan vi just nu håller på att ifrågasätta. Så den delen vet vi redan inte kan utökas. Det måste därför till intäkter från andra
källor. Det enda jag då ser som möjligt skulle vara att sälja annonsutrymme. Men vem skulle vara intresserad att betala för
annonser i ett media som bara går ut till 150 personer? Det är klart att man ska ju inte säga ”omöjligt” innan man har provat.
Men jag tror inte att jag är den säljartyp som hämtar in 25 000:- om året från marknaden genom att sälja annonser. Dessutom
börjar vi i ett sådant fall närma oss mera marknadsverksamheter med hantering av moms, faktureringar, redovisning med
mera, vilket innebär mera administration och bevakning av att man vet och gör allting rätt enligt alla lagar och direktiv. Det blir
alltså då en business och inte längre en ideell fritidssysselsättning.
Ett tredje alternativ är att vi trots allt släpper önskemålet om en pappersbunden produkt och i stället blir helt digitala. Men jag
vet argumenten och motviljan, så jag säger inte nu att det är vägen vi måste gå.
Vad jag däremot skulle vilja uppnå är att minst fyra gånger om året (kanske till och med oftare) ge er en tidning med betydligt
flera sidor än våra nuvarande 24. En tidning innehållande färgbilder och kanske även i andra format än just stående A4. I en
sådan form och med en betydande andel marknadsbearbetning utförd av någon som kan sådant kanske man ändå skulle kunna dra in en del intäkter via annonser, även om det inte skulle vara huvudsyftet. Alternativet är digital distribution, trots allt.
Med de här resonemangen skulle jag vilja ha till stånd en diskussion om de här frågorna. Hur vill vi ha det i framtiden? Hur
långt in i framtiden ska vi på allvar försöka överblicka. Min insats kommer naturligtvis inte att sträcka sig hur långt som helst.
Jag blir nu 73 i år. Hur lång tid ytterligare jag har på mig kan ingen veta. Men när det sker, vem tar då vid? Vad behöver vi förändra innan dess? Är det här av så allmänt intresse att en sådan planering verkligen behöver komma till stånd, eller får det
räcka med att det här inte blir något annat än min lilla fritidssysselsättning, så länge jag hänger med?
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TV-serien: Den Våldsamma Vilda Västern
Nu har jag sett hälften av de avsnitt som den här serien innehåller. Flera av våra medlemmar har under tiden delgivit
oss sina olika uppfattningar av seriens förtjänster eller brister. Merparten av kommentarerna har varit negativa. Och det man
främst har hängt upp sig på är att serieskaparna har valt den enkla vägen, då man tydligen inte har offrat några som helst resurser på källforskning och faktagranskning. Att man inte har brytt sig om att framställa tiden, personerna, deras utrustningar
och deras beteende så som de verkligen var. Man har helt enkelt valt att göra det på samma sätt som när man gör en ”vanlig”
Västernfilm. Det här har stört många av våra medlemmar. Medlemmar som verkligen vet ”hur det var”. Det stör också mig så
pass att jag faktiskt nästan har tappat intresset för seriens fortsättning.
Men det ska också sägas att vi även har fått in uppskattande synpunkter. Synpunkter som pekar på det positiva i att
svensk TV ändå har tagit in och sänder en serie som berör den tid och de geografiska områden där den här historien utspelade
sig. Den historia som vi alla tycker är så intressant. Om den här serien därför kan återuppväcka eller underhålla detta intresse,
då är det bra. Men det hade varit ännu bättre om den historia man valde att kabla ut då hade varit mera trovärdig i stället för
att bara ge oss de här gamla legenderna i ett hastigt hopplockat hafsverk. Då hade jag haft lättare att hålla med ikonen Robert
Redford i hans uttalande vid seriens start, att serien skulle berätta: ”historien om en avgörande period i USAs historia. En period då män som Jesse James, Sitting Bull, Billy the Kid och Wyatt Earp formade gränslandets och nationens öde”. Jag letar förgäves efter vad det är i den här serien som har varit vägledande för dagens amerikanska nation. Enbart det faktum att det skjuts
hej vilt på gatorna i USA idag är faktiskt inget speciellt amerikanskt. Vi kan tyvärr bara vända oss till betydligt närmare platser
för att uppleva precis samma sak. Inte heller kan jag hålla med den gode Robert Redford, när han säger att han ska : ” dela med
mig till er den definitiva historien om en av de mest betydelsefulla perioderna i vårt lands historia”. För att vara ”definitiv” menar jag att den borde ha varit mera sanningsenlig och om den ska berätta om ”betydelsefulla perioder” i landets historia, så
borde den faktiskt ha berättat om helt andra händelser i historien. Händelser som verkligen varit av stor betydelse för nationen. Möjligen kan jag ha en viss förväntning på att se det kommande avsnittet om Buffalo Bill. Han var faktiskt en person som
har betytt en hel del för utvecklingen i vissa delar av Västern. Han var ju nämligen inte bara en buffeljägare, arméspejare och
cirkusdirektör. Han var en pådrivare för mycket annat också. Han och drottning Victoria i England var faktiskt ”världens mest
kända personer” vid den här tiden, har det sagts! Han var utan tvekan den bästa PR som Västern någonsin har haft...
En sak ska jag ändå till slut villigt erkänna att jag har uppskattat. Och det är fotot i de inspelade avsnitten. Man har där verkligen bemödat sig om att välja ut fantastiska platser. Och man har lagt möda på att göra fotot av högsta klass. Det har jag tyckt
att jag har kunnat njuta av, trots att det har varit irriterande att se hur händelser som i verkligheten har utspelat sig i smällkalla
vintern, på filmbilderna ändå presenteras i behaglig sommarmiljö. Jag kan förstå att det måste vara såväl besvärligare som
dyrare att dra ut hela inspelningsteam i snö och kyla. Men ändå…, att även jag dessutom har fått lov att blunda för alla slarviga
utrustningsdetaljer, det är ju något som andra redan påpekat, så det behöver kanske inte upprepas igen.

Hunkpapasiouxerna protesterar mot en ny pipeline
Vi har hört mycket om den stora pipelinen Keystone XL, som skulle användas för att transportera så kallat oljegrus från
British Columbia, uppe i Kanada, ända ner till Texaskusten. Ett projekt som president Obama gick in och stoppade för en tid
sedan. Men i det olje– och dollarhungriga USA nöjer man sig
inte med ett nej för ett visst projekt. Det senaste är nu att ett
liknande projekt har öppnats för att föra oljebärande grus i
en liknande pipeline från det nyetablerade Bakkenfältet i
nordvästra North Dakota till raffinaderier i Illinois. En sträckning som skulle passera Standing Rockreservatet, där de jättelika pipelinerören skulle gå under Cannonballfloden i reservatets nordostligaste hörn.
Det här har fått Sitting Bulls gamla folk, Hunkpapasiouxerna, att agera. Stamordförande David Archambault har
protesterat och försökt få projektet stoppat. Något som han
till och med arresterats för och suttit fängslad för under en
kortare tid. Att han ännu inte vunnit några framgångar i sitt
agerande har nu föranlett folket på reservatet att gå man ur
huse och upprättat ett böneläger vid floden, där man under
fredliga former ska demonstrera sin motvilja mot att storfinansen i sin jakt på snabba vinster sätter igång ett projekt som kan
medföra så stora miljöskador om olyckan är framme. Något som tyvärr redan har inträffat med liknande projekt på andra platser, trots företagens försäkringar om att riskerna är små och beredskapen god för att ta hand om eventuella konsekvenser.
Men på reservatet litar man inte på det, när deras livsviktiga vattenförsörjning står på spel.
Dock vill man inte ha någon konfrontation. I stället vädjar man till statens guvernör att samarbeta med indianerna. Något som
tyvärr inte har skett. Det har till och med gått så långt att myndigheterna nu har upprättat vägspärrar, vilket förhindrar folk att
komma in på reservatet och till det läger som har upprättats för de protesterande. Ett läger där det sägs att de protesterandes
skara nu är uppe i omkring 2500 personer. Ett läger där spänningen nu naturligtvis stiger, men där förhoppningen ännu är att
det ska gå att undvika konflikt.
Läs mera här: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2016/08/17/dakota-access-pipeline-standing-rock-siouxchairman-archambault-calls-obama-aid-165497
4

Lite skoj kan väl inte skada
Har inte så mycket med indianer att göra kanske. Men jag gillar Hälge och den här tycker jag är så pass bra att ni också
kan få ta del av den. Var så goda!

Black Hills... Igen
I mars sände oglalasiouxernas president John Steel en inbjudan till president Obama, att komma och ”utvärdera möjliga
lösningar på Black Hillsfrågan”. Det här var ett svar på Obamas utspel, som gjordes redan 2008, att försöka lösa problemet.
Som det nu är har Obama bara några månader på sig, om han ska kunna uppnå vad han föresatte sig när han tillträdde som ny
president. Oavsett om det är möjligt att på den korta tid som står till buds åstadkomma något eller ej, så är det inte alldeles
självklart att siouxerna nu plötsligt skulle svänga om i sin inställning till frågan, trots att oglalafolkets president nu ändå tycks
vilja göra ett försök.
Det här försöket har nämligen rört upp en del känslor i det indianska lägret och sått en viss oro bland såväl lokala ledare som
bland folk på gräsrotsnivå. Då man på många håll är övertygade om att en uppgörelse endast skulle kunna innebära att indianerna får betalt för att avsäga sig rätten till landet, så menar man att det vore ett brott mot den heliga pipan med vars rök man
fastställde 1868 års Fort Laramie Treaty. Och att bryta mot en sådan överenskommelse är för dessa indianer en omöjlighet.
Den heliga pipans förvaltare, Arvol Looking Horse säger: ”Jag har alltid stött våra stammars ledare och betraktar de flesta av dessa individer som mina personliga vänner. Men när det blir frågan om att bryta en överenskommelse, som är förseglad
med röken från ”White Buffalo Calf Pipe”,
då har jag inget val, utan måste stå upp och
påminna andra om våra heliga läror och
löften som säger, att vi alltid måste stå enade i försvaret av vår ställning som Pte Oyate
- ”The Buffalo Nation”.
Sedan flera generationer tillbaka har en majoritet av lakotafolken varit enade om att
Black Hills inte är till salu och man har vid ett
flertal tillfällen avvisat erbjudanden om att
låta de vita, mot betalning, få köpa sig fria
från det svek man begick mot Laramieavtalet, när man ändå invaderade och ockuperade kullarna. Indianerna har i stället hela tiden hållit fast vid att Black Hills representeArvol Looking Horse, den heliga pipans förvaltare, framför Devils Tower
rar lakotafolkens framtid och välstånd, vilket
också innebär samma sak för andra stammar som Cheyenne, Ararapaho, Crow, Assiniboine, Mandan, Hidatsa och Arikara, som även de var representerade i undertecknandet av Laramieavtalet. Det avtal där man alltså menar att avtalstexten tillerkänner indianerna landet. Det har dock på senare tid funnits mindre grupper som har börjat tala om att det vore lika bra att ta de pengar som erbjuds och det är kanske dessa
strömningar som nu har fått oglalasiouxernas president att åter föra upp frågan på dagordningen.
Som ett motdrag har det då från vissa traditionalister och enskilda kommuninnevånare framförts synpunkten att president
Steel egentligen inte är folkets rätta ledare. Att han inte har rätten att representera stammedlemmarna i en sådan förhandling,
eftersom den ledningsgrupp han företräder är en organisation som tillkommit genom att de vitas myndigheter ensidigt har
infört styrelseformen med stöd av lagen som heter Indian Reorganization Act. Sådana ledningsgrupper och dess valda representanter menar man inte är valda av indianerna själva utan har påtvingats dem av U.S. government.
Läs mera här: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2016/08/10/when-it-comes-black-hills-sacred-pipe-must-behonored-elder-says-165429
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Månadens konstnär

Maria och Julian Martinez med ett urval av deras berömda lergods. Det var naturligtvis i första hand deras specialitet, svart-på-svart som gjorde dem berömda. Men Maria och Julian tillverkade trots allt även
lergods i andra former och färger. Det var Maria som formade krukorna och Julian som målade dem.

deras signaturer
Hälsningar BERTIL THÖRN
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