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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

I det här utskicket ser det lite annorlunda ut. Det
är inte så mycket kortare nyhetsnotiser, utan mera ett
par, närmast artikelliknande, inslag. Jag har dock försökt hålla dem så kort som, möjligt, men jag kände
ändå för att prova den här varianten. En annan orsak
kan vara att det egentligen inte har hänt så mycket
med Indianklubbens verksamhet sedan sist. Men allt
rullar på, utom att jag inte har påbörjat arbetet med
årets sista nummer av medlemstidningen ännu. Och
det börjar att kännas lite pirrigt. Jag vet ju hur mycket
arbete det är och därför måste jag nu på allvar komma
igång. En viss förberedelse finns dock i och med att jag
(nästan) har bestämt mig för att använda ytterligare
en sådan artikel som vi tidigare har haft i en av årsböckerna. Mera säger jag inte, eftersom jag inte har
påbörjat det arbetet ännu. Och man vet aldrig, kanske
det inte passar, när det väl kommer till kritan.
Inget nytt har hänt kring den dagliga informationskällan Indian Country Today, så jag får försöka att
följa upp nyhetsflödet från den indianska världen
främst från Native News Online i stället. Men det ska
väl gå bra det också. Lite annorlunda upplägg bara och
inte så innehållsrikt som ICT. Men det borde gå att
hitta de viktigaste sakerna där i alla fall.
Vi borde också börja att prata om att hålla ett nytt
medlemsmöte snart. Det har gått lång tid sedan senast
och det har funnits förfrågningar från en del medlemmar om det inte borde vara dags snart. Så vad har ni
för önskemål? Var skulle vi kunna vara? Vad ska en sådan samling innehålla? När passar det bäst? Vilka vill
hjälpa till? Hör alltså gärna av er.
Hälsningar Bertil Thörn
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Columbus Day, kontroversiell bland indianer
Columbus Day är en federal helgdag i USA sedan 1937. Den firas andra måndagen i
oktober till minne av Christoffer Columbus landstigning i Amerika den 12 oktober 1492. För
många i USA är den här dagen en dag för att högtidlighålla Columbus bedrift, men också för
att uppmärksamma det italiensk-amerikanska kulturarvet. I vissa andra länder, främst Latinamerikanska, har dagen andra och samtidigt mera religiösa inslag. I Europa firas den även
i vissa länder som i Spanien och Italien. Genom åren har den här dagen i USA alltmer börjat
väcka kontroversiella känslor hos ursprungsbefolkningen och ett flertal olika varianter av
den har sett dagens ljus, främst i tiderna efter det nyvaknande pan-indianska intresset på
1970-talet. På många platser har det under de senaste åren rests allt mera högljudda krav
på att ändra namnet och syftet med den här dagen. Så, i Los Angeles County har man därför i år gjort sällskap med städer som Seattle, Denver, Albuquerque och ett antal andra
större städer runt om i landet och valt att ersätta den här dagen med ett firande av något
man kallar ”Indigenous Peoples Day”. Men vad betyder det egentligen för ursprungsfolken?
Den amerikanska nyhetsförmedlingen NPR frågade därför chefen för Smithsonian Institutions stora museum, National Museum of the American Indian, i Washington, D.C., Kevin Gover, som själv är Pawneeindian, om hans syn på saken: Här är en utskrift av samtalet
(ursäkta att jag inte har översatt) :

NPR: So tell us a little bit, if you would, about how - what was the thought behind Indigenous Peoples Day? What can you tell us about how this got started?
GOVER: You know, it actually started quite a time ago. As you move further west in the
U.S., there's less and less connection to Columbus and the sense that he is in some way the
founder of their state. Back in the '90s, the state of South Dakota no longer acknowledge
Columbus Day and instead did Native American Day, I believe they call it. There was a regeneration of interest in the past, oh, three or four years, where all the cities you just
named began to change it to Indigenous Peoples Day.
NPR: So one of the things that you do is to push people to re-examine the way history has
been told and memorialized. And I think people will recognize, you know, very similar
strains of the debate that a lot of places are having over Confederate monuments. So why
do you think it's important to recognize Indigenous Peoples Day?
GOVER: Well, what's important is that we understand our history. We can't understand who
we are unless we know where we came from. And the problem with the monuments and Columbus statues and other things is that it's an effort, in essence, to whitewash history. Confederate monuments really suggest that the uprising against the United States was a noble
thing in some way, when, in fact, it was a war made in defense of slavery. It was a rebellion.
Similarly, the honoring of Columbus is to whitewash his record. Certainly it's true he was
quite the sailor. But what is not true is that his conduct was in some way heroic, particularly
after encountering the indigenous people of the Caribbean. Within a decade, Columbus and
his men and his successors had basically wiped out the people of the Caribbean. They're not
extinct. He wasn't able to kill them all, but it wasn't for lack of trying.
NPR: You know, this debate - for people who are more familiar with the Confederate statues debate, this is very similar in the sense that there are also people who are pushing back
against the changing the holiday to Indigenous Peoples Day, saying that it's not about what
he did wrong, it's that - it's a celebration of Italian heritage, the contributions of ItalianAmericans to the American story.
GOVER: Yeah. And I don't have any problem with that. I think the Italian-American story is
quite a remarkable one. They just chose - in a big way, they chose the wrong guy to be the
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symbol of Italian-American heritage. And, you know, I should say I'm not in a place where I
would attempt to dictate to any community what they should do with the monuments in their
community. What I would say is if you're going to have them, tell the truth. I heard somebody much smarter than I say that heritage is history with all the bad stuff taken out. But
let's not pretend it's history. Let's acknowledge that history was being whitewashed when we
weren't telling the truth to ourselves about ourselves and try to do better going forward.
Nez Percékriget 1877; En utlösande faktor
Jag har sedan en tid hållit på att skriva den andra delen av min E-bok som handlar om
striden vid Big Hole, i Montana, den 9 augusti 1877. Striden mellan de flyende Nez Perceindianerna och överste John Gibbons styrka ur 7:e Infanteriregementet. Jag har tidigare skrivit berättelsen sådan den uppfattades från de vitas sida. En historia som ni kan läsa på vår
hemsida under fliken ”Böcker/Filmer”, och där under huvudrubriken ”E-Books”. Men tanken
är att nu också berätta samma historia utifrån hur indianerna upplevde det hela. En historia
som är betydligt svårare att skriva, då det inte finns till närmelsevis så mycket dokumenterat material om indianernas upplevelser.
Men i avvaktan på att hela historien ska bli färdig, kan jag kanske kittla er med ett litet kort
brottstycke ur den. Och då väljer jag en del av den här tragiska historien som tydligt visar
hur stor skillnad det var i de båda parternas uppfattning om vem som hade rätten på sin
sida. Jag har hämtat grundtexten från McWorters bok ”Hear Me My Chiefs!” samt några
andra av mina böcker och sedan anpassat den för det här behovet. Dock har jag fått lov att
trycka ihop tidsperspektivet en aning och hoppat över en del detaljer, då det annars skulle
ha blivit alldeles för långt för att passa in i det här forumet.
Just den här delen handlar om det allra sista försöket att förhandlingsvägen komma överens
mellan parterna, innan det hela eskalerade till väpnad konflikt. En förhandlingsrunda som
har kommit att kallas ”The Lapwai Council”, då den genomfördes på platsen där en agentur
för indianerna hade upprättats och där armén hade anlagt en militärpost. Det här var ett desperat försök från indianernas sida, att få de vita att sansa sig och ta tillbaka sina orimliga
krav på de indianska band som inte hade undertecknat det avtal som de vita hade drivit igenom redan 1863. En uppgörelse som de vita nu menade var bindande för alla indianer, då
den hade godkänts av den hövding som de vita själva hade pekat ut som en slags överhövding för hela stammen. (En funktion som egentligen inte alls fanns i Nez Percéindianernas
tradition och som de därför inte accepterade. Bindande beslut fattades bland dem först efter
att alla hade fått säga sin mening och att alla därefter blivit överens). Det avtal som de vita
nu hänvisade till var i grunden ett ensidigt utformat avtal som tvingade hela Nez Percéstammen att ge upp större delen av sitt land och i stället tränga ihop sig på ett litet reservat, där
de inte längre skulle kunna fortsätta att leva sitt traditionella liv. Här skulle de i stället
tvingas in i ett liv som mera skulle komma att få krigsfångekaraktär än att vara ett liv likt
det man hade levt sedan urminnes tider. De vita ansåg nu, att bara för att den hövding de
hade utsett till ”överhövding” och merparten av medlemmarna i hans band hade godkänt
avtalet, så skulle det enligt majoritetsprincipen vara bindande för alla banden. Något indianerna inte förstod och naturligtvis inte heller accepterade. Så Chief Joseph, som nu var ledare för det största av de fem band som berördes av flyttkravet, hade protesterat och i diskussioner med Howard försökt få den envise generalen att förstå deras syn på saken. Vid ett
av de otaliga möten som de hade haft hade han sagt till Howard:
”Antag att en vit man kommer till mig och säger: Joseph, jag tycker om dina hästar och
jag vill köpa dem av dig. Jag svarar då: Nej, jag tycker själv om mina hästar, så jag vill
inte sälja dem. Då går mannen till min granne och säger till honom: Joseph har några
fina hästar som jag skulle vilja köpa, men han vägrar att sälja till mig. Min granne
svara då: Ge mig pengarna, så säljer jag Josephs hästar till dig. Den vite mannen kommer tillbaka till mig och säger: Joseph, jag har nu köpt dina hästar, så du måste ge
dem till mig. Om vi har sålt vårt land, så är det på det sättet det har gått till”.
Om general Howard påverkades av denna klara liknelse så visade han det inte med en min.
3

Han hade sina order och det skulle vara otänkbart för honom,
att en ”oupplyst vilde” skulle få honom att ändra på sin uppfattning. I bakgrunden fanns dessutom den starka konflikt
som stod att finna i de båda parternas religiösa inriktningar.
General Howard, som tillsammans med agenten Monteith, representerade de vitas sida i de här diskussionerna, var en
djupt religiös kristen. Han kallades inte utan anledning för
”Bibelgeneralen”. Han betraktade indianerna som okunniga
hedningar, vilka han menade bekände sig till en avgudadyrkan
som allmänt kallades ”The Dreamers Cult”, utan att generalen
egentligen förstod, eller ens försöka att sätta in i, riktigt vad
den innebar. Allt som inte var bibeltrogen kristendom, var för
honom avgudadyrkan och skulle bekämpas. Agent Monteith å
sin sida var orolig för, att den här Dreamer-rörelsen skulle utveckla sig till ett indianskt uppror mot de vita, om man inte
lyckades oskadliggöra deras ledare. Han hade hela tiden det
utdragna och kostsamma Modoc-kriget, några år tidigare, i starkt minne. Men samtidigt var
också indianerna själva djupt splittrade mellan de grupper som redan hade accepterat de vitas tro och de grupper som alltså fortfarande höll fast vid sin gamla tro. Den tro som predikade att Skaparen en gång hade givit dem landet och då bestämt vilka som skulle leva var.
Något som man därför menade att ingen hade rätt att ändra på.
general Oliver O. Howard

Efter att ett stort antal samtal hade avhållits mellan general Howard och olika indianska
bandledare, hade man nu kommit så långt att Howard hade tröttnat och gått från att vara en
förstående och medmänsklig samtalspartner till att nu irriterat bara vänta på att indianerna
skulle acceptera det beslut som han redan hade fattat och som han menade inte längre var
förhandlingsbart. Hans besked i varje ny förhandling var därför att indianerna inte längre
hade något val. De måste rätta sig efter hans beslut, lämna sina hemområden och flytta till
det reservatsområde som blivit utsett för dem. Och nu var det alltså inte längre vädjanden
och övertalning som gällde. Nu var det en order!
Det var nu fredagen den 4 maj
1877, när general Howard till
slut totalt förlorade tålamodet.
Indianerna hade utsett den
äldre bandledaren
Toohoolhoolzoote till att föra
deras talan. Det var en ledare
som var general Howards raka
motsats. Även han djupt religiös, men till skillnad från den
kristne generalen helt övertygad om att det var Dreamer-kulten som var den rätta läran. Jorden var hans moder. Ett uttryck som Howard nu hade hört mer än nog av. Så Howard brusade upp och avbröt den orerande hövdingen: ”Minst tjugo gånger har jag nu hört om att jorden är din moder. Jag vill
inte höra det mera, utan kom till saken nu… Tänker indianerna flytta till reservatet, eller
ej?...” Toohoolhoolzoote, märkbart störd av att generalen så ogenerat och ohyfsat bröt mot
hövlighetsrutinen, att aldrig avbryta någon som talade, stramade upp sig och försökte nu få
generalen att förstå hur det hela hängde ihop: ”Jag har hört om en affär mellan en del indianer och de vita om land…” Åter blev han avbruten av Howard, som svarade att Nez Percéindianerna hade sålt delar av sitt land till de vita och att de banden som var i minoritet nu
måste rätta sig efter den överenskommelsen. Men Toohoolhoolzoote lät sig inte tystas. Han
fortsatte: ”Vem är det som lever däruppe?” Han pekade mot himlen och fortsatte, ”är det
Förste Mannen, eller Andre Mannen? Du är Andre Mannen och jag är Andre Mannen. Vi är
bara barn. Jag är bara ett barn. Han som är där uppe sände mig hit ner, där floderna flyter
och bergen reser sig. Jag får inte förarga honom genom att gå någon annanstans. Och jag
vill inte lyssna till någon annan som säger till mig att jag ska flytta till en annan plats, än
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den plats, där Förste Mannen har placerat mig”. Howard bara skakade på huvudet och såg
uppgiven ut, medan Toohoolhoolzoote fortsatte: ”Howard, jag hör att du säger att du har
instruktioner från Washington att flytta alla indianer till ett reservat. Du talar alltid om
Washington. Jag skulle vilja veta vad det där Washington är. Är det en hövding, eller en
vanlig man? Är det ett hus, eller en plats? Vid varje möte vi har, talar du om Washington.
Lämna mister Washington, om han nu är en man, utanför det här! Han har inget förnuft.
Han vet inget om vårt land. Han har aldrig varit här”.
Howard som märkte att han inte kom någon vart med Toohoolhoolzoote, började nu alltmer
oroa sig för att även de övriga indianerna skulle ryckas med av den självsäkre gamle hövdingen, så han försökte nu gå rakt på sak med orden: ”Kommer du frivilligt att ta ditt folk
och fredligt komma till reservatet, eller ska jag låta mina soldater flytta dig dit? Ni har nu
trettio dagar på er att flytta!” Men Toohoolhoolzoote lät sig inte skrämmas, utan svarade
trotsigt: ”Du har nu fört vapnen med dig till den här fredliga förhandlingen. Om du verkligen
menar att vi har trettio solvarv på oss att samla alla våra djur och vårt bohag… nej. Då
måste det bli krig! Ni vita samlas, mäter upp jorden och sedan delar ut den… En del indianer
protesterade inte då, utan gav bort sitt land. Det gjorde aldrig jag. Jorden är en del av min
kropp och jag gav aldrig bort jorden”! Howard försökte ännu en gång: ”Du vet mycket väl
att regeringen har satt undan land till ett reservat för er och nu måste ni indianer genast gå
dit”! De andra indianerna runt omkring började bli oroliga. Toohoolhoolzoote muttrade bara
något ohörbart och Howard vände sig till tolken och frågade vad hövdingen sagt. Tolken
svarade: ”Han kräver att få veta vem det är som tror sig ha rätten att dela upp landet och
säga vilken del han ska placera Toohoolhoolzoote på…” Nu brast Howards tålamod fullständigt. Han tog ett steg mot hövdingen, pekade på sig själv och med barsk röst utbrast: ”Det
är jag som är den mannen. Jag står här framför er som en representant för Presidenten och
där finns inga Andar, varken goda eller onda, som kan hindra mig. Mina order är klara och
tydliga och jag kommer att utföra dem till punkt och pricka!” Han såg sig om bland de andra
indianerna, som nu rörde sig oroligt, innan han fortsatte: ”Så du tänker inte följa myndigheternas order?” Toohoolhoolzoote, fortfarande till synes orädd, svarade trotsigt: ”Så länge
jorden håller mig föredrar jag att bli lämnad ifred. Du dribblar med jordens lag”. Howard gav
sig inte: ”Vår gamle vän tycks inte förstå att frågan jag ställde var om indianerna tänker
komma fredligt till reservatet, eller om de vill att jag, i enlighet med mina order, ska placera
dem där med hjälp av min militära kraft”. Toohoolhoolzootes korta svar blev: ”Jag har aldrig
givit andra indianer rätten att ge bort mitt land. Andra indianer kan göra som de vill, men
jag tänker inte gå till reservatet!”
General Howard självkontroll var redan förlorad. Han kallade på någon av sina adjutanter,
men ingen av dem var där. Då vinkade han till sig kapten Perry och själv grep han tag i
Toohoolhoolzoote och förklarade att hövdingen nu var arresterad och skulle följa med kapten
Perry till arresten vid militärposten. Toohoolhoolzoote gjorde inget motstånd, utan följde tyst
med kaptenen över till vakten, som tog emot hövdingen och förpassade honom in i en fängelsecell. De övriga indianerna åsåg det hela under tystnad. Efter ett kortare inbördes samtal
meddela de sedan Howard, att de nu var redo att följa med honom till reservatet för att se
ut lämpliga marker för respektive band. De var fortfarande chockade över att helt oförberett
hade kastats in i den här situationen. ”Ni har trettio dagar på er att lämna era områden och
flytta till reservatet”! Så hade generalen sagt. Indianerna var förstummade. Alla, utom möjligen Howard själv, insåg att det i grunden var en helt omöjlig uppgift. Indianerna skulle aldrig kunna samla ihop alla sina tusentals djur, som i halvvilt tillstånd strövade vida omkring
inom respektive bands hemområden. Och även om de skulle lyckas att samla några av
dessa djur, så skulle man aldrig lyckas ta dem med sig till reservatet, då de två stora floder,
Salmon och Snake Rivers, som de måste passera, nu var till brädden fyllda med forsande,
virvlande och skummande smältvatten från snösmältningen i bergen. Floder som man aldrig
skulle klara sig över utan betydande förluster. Men det här tog inte Howard någon hänsyn
till. Hans order var att indianerna måste flytta och att det skulle ske inom de trettio dagar
han nu hade givit dem. Indianerna insåg att deras hemland var på väg att tas ifrån dem.
Men de insåg också, att om de inte gick med på det så kunde de inte göra annat än att gå i
krig. Ett krig som de också var medvetna om bara skulle leda till deras död och förintelse.
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Westernfilmer väl värda att satsa på
Jag vet att jag har rekommenderat de här filmerna förr. Men efter att nu ha ägnat
några helger åt att titta igenom dem igen, så måste jag säga att jag är ännu säkrare på att
ni också kommer att uppskatta dem. Det jag talar om är förvisso spelfilmer och inga dokumentärer. Men de utgör ändå en väldigt bra spegling av hur det verkligen gick till i Western
under andra halvan av 1800-talet. Låt vara att det framställs mycket fritt tolkat. Men det
saknas inte alls anspelningar på händelser som verkligen har hänt under denna tid. Händelser som Texas Rangers kamp mot indianerna och laglösheten i Texas och Mexico redan innan området blivit en egen republik och senare även införlivats med USA. Här finns beskrivningar av äventyret med den så kallade ”Texan Santa Fe Expedition” i juni 1841. Huvuddelen av filmserien berättar historien om de stora boskapsdrifterna från Texas och norrut.
Speciellt kan man se att författaren har varit influerad av de två stora entreprenörerna
Charles Goodnight och Oliver Lovings försök. Här har man till och med varit historien trogen
genom att berätta hur Loving dödades i ett indianöverfall och hur Goodnight hedrade sin
kompanjon genom att föra honom tillbaka till Texas för att begrava honom där. Men man
ser också influensen från boskapsbaronen Nelson Story, som egentligen var den förste att
föröka driva en stor boskapshjord ända upp till Montana. Man speglar också de stora boskapsbaronernas många gånger ohederliga kamp för att behålla sina enorma marker, genom att avvisa alla småjordbrukare och fårfarmare som så småningom ville vara med och
dela på kakan. Men vi ser här också ett antal av de mer eller mindre legendariska typer
som vi känner från Westerns historia. Alltifrån den välkände comanchehövdingen Buffalo
Hump och hans våldsamma räd ända ner mot Mexikanska Golfen och till den omtalade banditen John Wesley Hardin och den excentriske Judge Bean, den egenutnämnde domaren
Roy Bean, som samtidigt fungerade både som domare, jury och exekutor, varefter han sedan tjänade pengar på att sälja whisky till åskådarna.
Filmserien bygger på en bästsäljare, nämligen Larry McMurty’s Pulitzerprisbelönade fiktionroman ”Lonesome Dove” från 1958. Det är historien om de två gamla Texas Rangerkompanjonerna Wodrow Call och Augustus McCrae, som efter vildmarkstiden i det framväxande
Texas bestämmer sig för att driva en stor boskapshjord från Texas och upp till Montana.
Det här berättas i totalt 4 olika avsnitt på 2 DVD-skivor. Den totala speltiden är 6 timmar
och 15 minuter. Men serien har i efterhand kompletterats med ytterligare 4 olika boxar innehållande såväl föregångare som efterföljare till huvudfilmsavsnitten i boxen Lonesome
Dove. För titlar och innehåll se tabellen:
Box Titel
1

Dead Mans Walk

Speglar tid Ant skivor Ant avsnitt Tot speltid
1840-talet

2

2+1

4 tim 20 min

2

Comanche Moon

1850/60 talen 2

2+1

4 tim 45 min

3

Lonesome Dove

1870-talet

2

2+2

6 tim 15 min

4

Return to Lonesome Dove

1880-talet

2

2+2

5 tim 20 min

5

Streets of Laredo

tidigt 1890-tal 2

2+1

4 tim 15 min

Det är alltså totalt 24 timmar och 55 minuter av högklassig film uppdelad i 17 olika avsnitt.
Bra och trovärdigt skript, mycket bra skådespeleri och ett fantastiskt foto av ett fantastiskt
natursceneri! Genomgående mycket bra filmprops också. Speciellt indianska utrustningar är
helt perfekta. Men så är de naturligtvis gjorda av Cathy Smith.
Om ni är intresserade av bra Westernfilm och inte redan har de här filmerna, så vill jag rekommendera er att köpa dem medan de ännu finns kvar i PAL-versioner (som alltså kan
spelas på normala europeiska DVD-spelare (Region 2). De här filmerna är också försedda
med undertexter där man kan välja alla de nordiska språken. Filmerna finns att köpa från
Discshop, på adressen https://www.discshop.se/tv-serier/dvd/
lonesome_dove_complete_remastered/P102122
Ni får alltså alla 5 boxarna för det synnerligen överkomliga priset av 249:- plus frakt 29:-.
Men agera nu, för sådana här brukar inte finnas tillgängliga hur länge som helst. Jag har
sett att de är slut hos Cdon.com och hos Ginza. Discshop lär ha någon kvar. Men förhoppningsvis kommer det in nya med tiden.
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Korta nyheter från den indianska världen
Santa Fe, 9 okt / Indianska protester i Santa Fe
Ledare från ett flertal pueblos tvärs över New Mexico har protesterat direkt hos staden
Santa Fe’s borgmästare och hos representanter för den Romersk-Katolska kyrkan mot att
ett årligt teaterspel om de spanska conquistadorernas framfart ska uppföras i staden.
Borgmästare Javier Gonzales säger att han har accepterat en inbjudan till att möta de
indianska ledarna för att diskutera stadens vita befolknings hyllningar till den spanske
conquistadoren Don Diego de Vargas. Även den Romersk-katolske ärkebiskopen, John Wester, säger sig ha accepterat inbjudningen.
Tulsa, 9 okt / Film med Chickasaw ikonen Te Ata ska få nationell spridning
En film producerad av chickasawstammen om den
chickasawindianska aktrisen Mary Frances Thompson,
bättre känd under namnet Te Ata, ska nu efter att under
ett år ha visats på diverse kulturinstitutioner och filmmässor, få en nationell biografspridning. Te Ata som levde
mellan 1895 till 1995, blev en celebritet redan på 1930talet när hon uppträdde på teatrar och andra tillställningar med att sjunga indianska sånger och berätta indianska
historier. Hon uppträdde även i teaterpjäser på Broadway. Hon inbjöds till att framträda för presidentparet
Franklin och Eleanor Roosevelt i Vita Huset, när drottning
Viktoria av England var på besök. Och efter det inbjöds
hon även att besöka England. I samband med den resan
besökte hon även Sverige och de övriga Skandinaviska
länderna samt Baltikum. Nu ska alltså filmen om henne
introduceras på de nationella biograferna och man är
inom chickasawstammen väldigt spända på att se hur den
ska tas emot av publiken.
Crow Agency, 7 okt / Ingen risk för vattnet på kråkindianernas reservat
Dricksvattnet på kråkindianernas reservat i Montana, som befarades ha blivit otjänligt
efter att ett reningsverk blivit vandaliserat, har nu testats och befunnits ha klarat sig utan
någon förorening. Stamordföranden A. J. Not Afraid hade utfärdat katastroftillstånd och buteljerat dricksvatten hade delats ut till reservatets innevånare. Men efter att tester nu genomförts och systemen genomspolats har varningarna kunnat dras tillbaka.
Trump-administrationen har utsett ny BIA-chef
Inrikesminister Ryan Zinke utsåg den 16 oktober Bryan
Rice till ny chef för Bureau of Indian Affairs (BIA). Rice är en
mycket skicklig och väl erfaren administratör och dessutom
medlem i Cherokee Nation of Oklahoma. Han kommer nu att ta
över ansvaret för den organisation som har till uppgift att samordna och stödja alla de 567 indianstammar i USA som idag är
erkända av de federala myndigheterna.
”Landets ursprungsbefolkningen pressas av en mängd regler
och byråkratiska hinder för att uppnå ekonomisk frihet och
framgång”, säger Rice, som samtidigt påstår sig vara hedrad
av uppdraget och ser fram emot att gripa sig an de reformer
som regeringen har aviserat för att lätta på dessa bördor. Vilka
dessa reformer kommer att vara återstår naturligtvis att se.
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Månadens konstnär
Så är det dags för Thomas Moran att representera den naturromantiska genren. Mest känd
är han kanske för sina motiv från Yellowstone National Park. Men också från Grand Canyon.

Thomas Moran
1837 - 1926
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