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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

Det här utskicket skulle egentligen ha skickats ut
till er i morgon, fredag den 26:e. Men här kommer det
nu, en dag tidigare. Det hela beror på att vi nu, med
tämligen kort varsel, har fått en glädjande möjlighet till
förnyad kontakt med Etnografiska Museet i Stockholm.
En kontakt som i stort sett har varit obefintlig de senaste 10 åren. Något vi har varit ledsna för.
Det som nu har hänt, är att man äntligen har anställt en ny Amerikaintendent, efter Staffan Brunius.
Den nye intendenten heter Martin Schultz, är tysk, och
han har nu, närmast direkt efter sitt tillträde, själv sökt
kontakt med oss! Mycket glädjande! Och nu tänker vi
göra vad vi kan för att få igång det här saknade samarbetet så snabbt som möjligt. Därför är vi på plats i
Stockholm under fredagen den 26 och har ett som vi
hoppas mycket givande möte med Martin och med Tony
Sandin. Vi ska till nästa informationsutskick sammanfatta lite bättre vad vi då diskuterade och vad vi hoppas
skulle kunna komma ut från det här.
För övrigt rullar det på. Man kan märka att det har
börjat bli lite ljusare efterhand, även om den här årstiden här nere i Skåneland nog inte är den man tycker
allra mest om. Men ishockey spelas ju inomhus numera
och visst känns det uppiggande att Rögle äntligen har
börjat röra på sig i SHL efter sju sorger och åtta bedrövelser. Men nog är det märkligt att det ska behövas att
en amerikan kommer hit och säger… nu jävlar, annars…
Det är ju ändå fortfarande samma grabbar som åker
omkring där på isen. Men visst går det lite lättare att
sova nu. Passa er Örebro och Luleå! Kanske kan det här
räcka ända till åttondelsfinal på er bekostnad...
Bertil Thörn
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Samefolkens öde… liknar i mångt och mycket indianernas
Jag hoppas verkligen att ni har sett Utbildningsradions program om Samerna och det
förtryck och den skamliga hantering, som de genom århundraden har fått utstå, runtom i
hela Sapmi. Om ni inte har sett TV-serien, så skulle jag vilja föreslå att ni gör ett försök att
se åtminstone det tredje programmet i TV-serien. Det avsnitt som sändes på TV måndagen
den 15 januari. Det är ett starkt program. Ett program som verkligen berör. Jag var verkligen tagen. Och det trots att jag faktiskt visste… Det är också ett program som på ett alldeles
utmärkt sätt berättar om allt det skamliga och orättvisa beteende som såväl svenska som
norska, finska och ryska myndigheter har utsatt detta folk för. Och när ni väl har sett det,
så ska ni se hur mycket det liknar allt elände som de Nordamerikanska indianerna har utsatts för. Allt finns där. Internatskolorna… Rashatet… Manipulerandet från såväl vetenskap
som myndigheter när man lurade alla att verkligen tro att ”Lappar” var en lägre stående
ras… Jag skäms! Fastän jag visste… Jag skäms något alldeles fruktansvärt!!!
Och ni ska veta att det faktiskt inte är slut ännu i denna dag… Orättvisor fortgår, även
om den allra värsta rasdiskrimineringen har tonats ner. Men de ekonomiska orättvisorna består, det politiska inflytandet är fortfarande mest ett spel för galleriet, kulturen och språket
hänger fortfarande på en skör tråd. Järnmalmen och elkraften är fortfarande viktigare än ett
litet ursprungsfolks rättigheter...
Nyheter på filmfronten
Jag fick ett mail i förra veckan från en Angela Pulejo, som berättade att hon hade uppdraget att hjälpa till att distribuera Steven Lewis Simpsons nya film ”Neither Wolf Nor
Dog” till Europa. Det är en film som han har hållit på med rätt så länge nu. Jag vill minnas
att jag faktiskt har berättat om den här filmen en gång tidigare också. Det här är alltså en
sådan här så kallad ”independent” filmare som själv sköter allting. Han kläcker idéer, spelar
in filmen och distribuerar den. Ganska tufft alltså. Och dessutom tigger han ihop alla pengarna. Det är av de här anledningarna som sådana här filmprojekt aldrig tycks bli färdiga. Nu
låter det ändå på Angela som att tillfället när den här filmen kommer att släppas i Europa är
”snart”, vilket låter glädjande. För att se en kort glimt klicka här:
https://www.youtube.com/watch?v=lZ9zQ7_KwCI
En annan film som gick upp på biograferna i USA i augusti förra året har titeln ”Wind
River”. Den är nu här och den finns också redan på Discshop, men som en import utan
svenska undertexter. Det här är egentligen en normal polisthriller, men den handlar om hur
illa utsatta indianska kvinnor är på indianreservaten i dag. Filmen utspelar sig på arapahoindianernas del av reservatet Wind River, i Wyoming. I rollistan hittar vi ett antal duktiga
indianska skådespelare, med Graham Green i spetsen som stampolischef. För en trailer se
här: http://kritiker.se/film/wind-river/
På TV kan de som har History Channel nu se en miniserie som heter ”Texas Rising”.
Det handlar då naturligtvis om delstaten Texas historia. Jag har inte tillgång till TV-kanalen
och har följaktligen inte sett något av filmen, men på kända filmsiter har den fått tämligen
måttliga betyg. 6,8 av 10 på IMDb till exempel. Det som irriterar mig en smula är att man
inte har använt några av de många duktiga indianska skådespelare som finns numera. Som
den välkände comanchehövdingen Buffalo Hump till exempel ser vi i stället en mexikan vid
namn Horatio Garcia Rojas. För ett makprov klicka här: http://www.imdb.com/title/
tt3598496/videoplayer/vi1710862361?ref_=tt_ov_vi
Men plötsligt, när ni tittar på den trailern så hoppar den över och fortsätter med inblickar i en annan film som också handlar om samma ämne - Texas framväxt. Den här filmen ser jag faktiskt fram emot lite mera. Filmen är ”The Son” och är alltså filmatiseringen
av den omtalade generationsromanen med samma namn, skriven av Phillip Meyer och som
är översatt till svenska med titeln ”Sonen”. Åtminstone boken var mycket bra.
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Speciell konstsamling sold på auktion
Under den gångna helgen har en stor konstsamling skingrats i världen då den gått under klubban hos Scottsdale Art Auction, i Arizona. Här finns mera information om själva
auktionen. Klicka på länken:
http://www.southwestart.com/events/leanin-tree-jan2018?
k=sbQG4OX8YGxUwkbxcbxcVaXbKGyGgMijas4Pawy2mBw%
3D&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=swa-keh-nl-180118
Samlingen var en privatägd samling av målningar och bronsskulpturer som ägts av Ed
Trumble, i staden Boulder, Colorado. Ed, som nu är 91 år, är mannen som startade och som
fortfarande äger och tillsammans med familjen driver företaget Leanin’ Tree. Ett företag
som specialiserat sig på att producera julkort, födelsedagskort och andra typer av hälsningskort, oftast med Western- eller indianska motiv. Ofta mycket vackra kort baserade på målningar av både kända och mindre kända konstnärer. Många av er har säkert kommit i kontakt med, eller åtminstone sett dessa kort. Och några kanske även har besökt det konstmuseum som Ed skapade i sitt kontorshus och där han hade upp till 25 000 besökare varje år.
I auktionens andra del ingick även ett antal monumentalskulpturer av vilka den största kan
ses på olika platser i USA. Det är en bronsskulptur av Buck McCain som kallas ”The Invocation”. Den drygt fyra meter höga skulpturen, som har stått på en sockel utanför Leanin’
Trees kontor och alltså är en av de totalt nio som ursprungligen gjutits, har värderats till att
gå i auktionen för mellan 100 000 till 175 000 dollar!!! Alltså nästan upp till 1,5 miljoner
svenska kronor med dagens kurs!!! Jag har inte lyckats ta reda på vad det slutliga priset
blev, men det skulle vara intressant att veta. Mitt eget exemplar är bara 43 centimeter hög
(alltså 10 procent av originalet) och en sådan ingick också i auktionen och värderades då till
att kunna gå för något mellan 1 000 till 2 000 dollar. Så, jag nöjer mig med den jag har tills
vidare och lägger inte något bud på den stora. Det blir så besvärligt att baxa hem lådan när
den kommer till Eskils Tobak, här på Elineberg, som är vårt postutlämningsställe.

Redak-Thörn med hustru Kerstin framför jätteskulpturen utanför Leanin’
Tree Museum i Boulder, CO, år 2003
Tänka sig, 15 år sedan!!!
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Och ovan mitt eget exemplar av
den fantastiska bronsskulpturen
av Buck McCain, ”The Invocation”

USA,s statsledning stängde ner vid midnatt den 20 januari 2018
Vad betyder det här? Ja, hur märkligt det än låter så slutar alltså det mesta i det stora
landet att fungera. Alla statsanställda, med vissa få undantag, skickas hem på obestämd tid
utan lön! Inga ersättare tillåts rycka in. Inga samhällsfunktioner, utom de som hanterar säkerhet (viss sjukvård, polis, brandförsvar, militär) fungerar. Och det finns ingen tidsgräns
för hur länge det här kan pågå! Förra gången, det var den 16 december 1995, pågick en
sådan här ”blockad” i 21 dagar.
Vad beror det här på? Orsaken är att de två politiska partierna, Republikaner och Demokrater, inte kan komma överens om årets statsbudget. Man har alltså inte kunnat enas om
de kompromisser som hade behövts för att låsa upp de motstående krav som respektive
parti ställer och röstläget i
Kongressen är sådant att det
inte har gått att få tillräckliga
majoriteter i samtliga ansvarområden, för att få det av Republikanerna föreslagna budgetförslaget som helhet antaget. Republikanerna, som har
en svag majoritet i Senaten
(52 av 100 röster), har konsekvent bara behandlat de budgetposter som går att driva
igenom med enbart 51 procent, medan man har skjutit
alla andra större budgetfrågor
framför sig. Man skulle behöva
ha 60 röster för att kunna
fatta helt egna beslut. Men det
finns alltså bara 52 Republikanska senatorer, varför man måste få stöd av flera Demokratiska senatorer. Och då båda parter så hårdnackat försvarar sina egna positioner och att det
dessutom finns Republikanska senatorer som har sina ”egna agendor”, så har man inte
lyckats förhandla sig fram till några lösningar. Det finns inte heller i det amerikanska systemet några ”nödlösningsregler” som i en sådan här situation skulle kunna slå till och preliminärt lösgöra tillräckliga ekonomiska resurser för att landets nödvändigaste drift skulle kunna
upprätthållas.
Vad är det då för punkter där man skiljer sig så kraftigt åt det inte har gått att förhandla sig fram till kompromisser? Den viktigaste punkten är kanske att det finns vissa
Republikaner som kräver betydligt mera pengar till militären, medan det å andra sidan finns
de som inte vill se någon ytterligare utgiftsökning alls. Demokraterna å sin sida har framför
allt tre måsten som man inte viker en tum från. Det är först och främst att inga nedskärningar ska göras i befintliga statliga stödåtgärder för svagare grupper i landet, till exempel
sjukvård och sociala stödprogram. Det här har man känt sig tvungna att prioritera, då det
finns falanger inom det Republikanska partiet som kräver stora nedskärningar på alla statliga utgifter utom till försvaret. Vidare har man propagerat för ett omfattande försäkringssystem för barnhälsovård. Ett program som kallas CHIP. Det här är ett program som har stor
betydelse för indianerna, då det betalar för så mycket som hälften av hälso- och sjukvårdskostnaderna för indianska barn genom IHS (Indian Health Service). Och även om det finns
andra speciella delar inom det befintliga sjukvårdssystemet som är riktat mot de indianska
barnen, så finns det en speciell del för ett diabetesprogram som upphör den 31 mars 2018
och som skulle behöva förnyas. Därför menar Demokraterna att det nu vore lämpligt att
baka in såväl CHIP och det här diabetesprogrammet i det sjukförsäkringsprogram som de
vill se. Något som naturligtvis inte skulle vara möjligt med Republikanernas önskemål som i
stället skulle innebära ytterligare nedskärningar från nuvarande nivå. Den tredje stridsfrå4

gan är Demokraternas krav på pengar till skydd för barn till invandrare. Här står kanske
parterna allra längst ifrån varandra, då Trump-administrationen i stället kräver stopp för
invandring och pengar till att bygga en stor mur mot Mexico, samt ökade ansträngningar
för att förstärka möjligheterna till avvisning av invandrare.
Vad betyder det här för det indianska samhället? Naturligtvis kommer det indianska
kollektivet att drabbas hårdare än många andra minoritetsgrupper om det här blockadtillståndet varar länge. Mängder av familjer, men även anställda och underleverantörer kommer att gå miste om inkomster i form av olika stödpengar, löner och fakturabetalningar,
som inte kommer att effektueras. Dessutom kan man inte veta hur den irrationella Trumpadministrationen kommer att hantera den uppkomna situationen. Vid tidigare tillfällen har
det ändå funnits rationellt fungerande beslutsfattare. Men med president Trump och hans
gelikar vet man inte vad
som kan hända. Vid det
senaste tillfället, i december 1995, blev
13 500 anställda inom
BIA (Bureau of Indian
Affairs) friställda utan
lön i 21 dagar. För
53 000 indianer som
normalt erhöll ekonomisk hjälp till sina basbehov blev utbetalningarna försenade. 25 000
indianer, som normalt erhöll royalties från gas- och oljetäkter på deras mark, fick inte
dessa inkomster i tid. Vid detta tillfälle gjordes dock betalningar vid ett senare tillfälle. Men,
den här gången… ingen vet…
The Indian Health Service och Department of Interior hade redan i september förberett
meddelanden om vad som kunde hända. Där kunde man läsa: Många anställda vid BIA
skulle bli permitterade utan lön. Endast de som arbetade med någon form av säkerhetsorganisationer eller var ansvariga chefer kunde räkna med att få fortsätta att arbeta. Man utgick trots allt från att de flesta som arbetade inom Bureau of Indian Education (alltså
undervisningsväsendet) skulle komma att få arbeta vidare. Speciellt de som arbetade med
barn i skolorna.
Den tidigare chefen för Indian Healt Service, doktor Michael Trujillo, beskrev för Kongressen
hur den förra blockade hade ”förorsakat betydande svårigheter inom alla indianska samhällen då verkställande tjänstemän inte fanns på plats och kunde administrera utbetalningar och annan direkt service för att sjukvården skulle fungera. De tjänstemän och funktionärer som ändå tvingades att arbeta fick inga löner i tid. Hot om att till och med stänga vissa
sjukvårdsinrättningar och att stoppa leverans och utkörningar av mat hade man att leva
med. Man nådde då till och med ett läge då vissa externa privata leverantörer av sjukvård
hotade med att inte ta emot indianska patienter som hade remitterats från den indianska
sjukvården, då de inte kunde vara säkra på att få betalt”.
Och så, precis när det här var skrivet, kommer beskedet att man har kommit överens om
ett tillfälligt stillestånd i krypskyttet. 850 000 statligt anställda ska få gå tillbaka till sina
jobb och till och med få betalt! Men det här är bara något som gäller i två veckor! Sedan är
det samma sak om igen…. Man tar sig för pannan… Världens största land! Världens smartaste land! Men med väldens minst smarta politiker, tydligen...
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Indianska kvinnor kan
En ung kvinna från indianstammen Coeur d’Alene, Paulette Jordan, har meddelat att
hon ställer upp i kampen om att bli vald till guvernör i delstaten Idaho i årets delstatsval.
Om hon skulle bli vald blir hon den första indianska person att någonsin bli vald till guvernör i någon delstat och dessutom den första kvinnliga guvernören i Idaho.
Den 38-åriga Paulette Jordan har sitt hem i
det lilla samhället Plummer, på Coeur d’Alenereservatet i det natursköna nordvästra Idaho.
Hon är uppvuxen på sina
föräldrars ranch, där hon
deltog i familjens arbete,
till att hon påbörjade sina
akademiska studier vid
University of Washington,
i Seattle. Så gick hon vidare till studier vid University of Idaho och Harvard John F. Kennedy
school of government.
Hon är medlem i det
Demokratiska partiet och
sitter nu sin andra tjänstgöringsperiod som en av
väldigt få Demokrater i
Idahos Representanthus.
Hon är också registrerad
medlem i indianstammen
Coeur d’Alene, där hon
var medlem av stammens styrelse under åren 2009 till 2012. Förutom hennes ursprung
inom stammen Coeur d’Alene har hon avlägsna genetiska kopplingar till såväl det som idag
kallas Columbia band of the Colville Confederacy, samt Nez Perce-stammen och även till
Yakama Tribe.
Men nu har hon alltså tänkt sig att satsa på att bli vald till guvernör i delstaten i stället
för att kampanja för en tredje termin i Representanthuset. Och hon har stora planer. I
samband med att hon offentliggjorde sin ambition att ställa upp i guvernörsvalet, så förklarade hon, med typiskt storvulen amerikansk övertygelse, att:
”Med utgångspunkt i vilka vi är och vad vi kan bli, så är min vision för det 21:a århundradet att se Idaho utvecklas till att bli den främsta delstaten i United States
historia”.
Det steg hon nu tar genom att försöka bli guvernör i en delstat är faktiskt ett historiskt steg. Det är väldigt få indianer som någonsin har försökt det. De enda undantagen är
Peggy Flanagan som just nu kampanjar för att bli viceguvernör i Minnesota. Vidare Byron
Mallott som för närvarande innehar viceguvernörsposten i Alaska, samt Larry Echo Hawk
som en gång tidigare försökte bli Idahos guvernör, dock utan att lyckas.
För en mera omfattande presentation av Paulette klicka på länken:
http://blog.nmai.si.edu/main/2014/12/meet-native-america-paulette-e-jordan.html

6

Cherokee Nation utökar sin buffelhjord
Cherokee-indianerna är ju inte en stam som man i första taget sammankopplar med
bufflar. De var ju huvudsakligen ett jordbrukande folk ifrån områden i öster där bufflar inte
förekom annat än i mycket begränsande områden. Men cherokeerna tvingades bort från
sina hemland och placerades av de vitas myndigheter i det som kom att kallas Indianterritoriet. Det som numera är en del av delstaten Oklahoma. Och det här var traditionell buffelmark.
Som ett led i en mera modern förvaltning av nuvarande reservatsland har det på senare tid blivit allt vanligare att många stammar satsar på en egen uppfödning av bufflar.
Och det av två orsaker. Det ena är att buffelkött är synnerligen nyttig människoföda. Extremt proteinrikt, samtidigt som det är närmast fritt från fett. Alltså något som låter som
väldigt nyttigt och passande för ett folk som under sin omvandling och anpassning till de
vita amerikanernas livsformer har drabbats av hälsoproblem genom att deras gamla födokällor inte längre varit tillgängliga på samma sätt som i äldre tider. Och att den föda som i
stället har varit tillgänglig för dem många gånger har varit såväl onyttig som opassande för
det näringsbehov som styrts via deras nedärvda gener. Ett fenomen som har medfört stora
bekymmer med sjukdomar som diabetes och tilltagande hjärt- och cirkulationsbesvär genom en överdriven fetma och en otillräcklig tillförsel av vissa nödvändiga födoämnen.
Samtidigt kan
det här också ha
varit en psykologisk
faktor, åtminstone
för de stammar
som även i sina tidigare livsformer
varit jägare och
levt på just denna
typ av kött. Buffeln
är ju ett närmast
heligt djur åtminstone för alla
präriestammar. Att
då på nytt kunna ta
tillbaka, om inte
hela den ursprungliga livsformen, så
åtminstone känslan
och möjligheten att
på nytt ha tillgång
till ett för dem
mera naturligt födoämne, måste ha varit en stark faktor för deras självkänsla som folk.
Även Cherokee Nation har därför också anammat de här idéerna och har sedan en tid
satsat på egen uppfödning av bufflar i ett drygt 400 hektar stort område på sitt reservat i
Oklahoma. Det knappa sjuttiotal bufflar man hittills har haft i sin hjord har kommit från förmedling av ursprungligen 50 djur från olika Nationalparker via en organisation som kallas
Inter Tribal Buffalo Council. Senare har man fått ytterligare 50 djur, den här gången från
Bad Lands, SD. Därmed har man alltså en hjord på omkring 130 bufflar på sin ranch i kommunen Kenwood i Delaware och Mayes Counties.
För att läsa mera om Inter Tribal Buffalo Council klicka på länken:
http://nativeamericannetroots.net/diary/tag/Inter%20Tribal%20Buffalo%20Council
7

Månadens konstnär
Så kompletterar vi ämnet ”indianska Ledger Art-konstnärer” som vi i förra utskicket påbörjade med Amos Bad Heart Bull, med en nutida sådan konstnär. Den konstnär vi då väljer
är Dolores Purdy Corcoran, en kvinna som kommer från stammen Caddo i Oklahoma, men
som numera håller till i Santa Fe, NM. Hon har förutom sitt indianska påbrå även tyskt och,
faktiskt, även något svenskt påbrå. Dolores är skolad akvarellkonstnär, men har relativt sent
tagit sig an Ledger Art-konsten
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