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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

Årets tredje informationsblad föreligger här. Den
närmast gångna tiden har i indianland dominerats av den
dramatiska nedstängningen av delar av den amerikanska
statsapparaten och de konsekvenser detta har fått på
många indianreservat. Nu har dock presidenten tvingats
att gå med på ett tillfälligt hävande av arbetsstoppet och
tillåtit 800 000 statligt anställda att på nytt få arbeta och
att få lön. Så nu har man en tid jobbat på en tillfällig budget som gäller fram till nästa fredag, den 15 februari. Sedan får vi se vad som händer därefter.
Arbetet med årets första nummer av vår medlemstidskrift pågår för fullt och manus börjar närma sig stadiet då
det är dags att sända det till tryckning. Det kan avslöjas
här, att det den här gången består huvudsakligen av en
enda lång artikel, skriven av Ingvar Bergman, samt en lite
kortare ”utfyllnad”. För att nu vara säker på att få det här
numret gäller det för er som ännu inte har betalat för 2019
års prenumeration, att nu ge er till känna. Osäkerheten om
hur många som i slutänden kommer att vilja ha tidningen
gör, att jag ändå blir tvungen att beställa samma antal
nummer som förra året, för att vara säker på att ha tidningar kvar till er som kommer senare med er inbetalning.
Något som naturligtvis innebär en kostnad större än den
skulle behöva vara.
Ena dagen snöstorm, nästa regn och så plötsligt någon liten solglimt. Det här är den sämsta årstiden här nere
vid sjökanten. Men nu börjar vi ändå närma sig tiden då
det vänder på allvar. Snödroppar och Vintergäck blommar
för fullt och ogräset hotar så smått, samtidigt som man
ibland får skrapa snöslask från trottoaren. Skånsk vinter…
usch!!! Bästa hälsningar från BERTIL THÖRN
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Mailväxling angående ordet ”indian”
I ett mail från Peter Skogsberg får vi ytterligare en kommentar till hur man kan ställa
sig till ordet ”indianer”, som ju i vissa kretsar på senare tid har ansetts vara mindre lämpligt
att använda. Peter skriver så här:

Min bok Sökandet efter Sand Creek har glädjande nog fått en del uppmärksamhet och några fina recensioner. Ett par av recensenterna har emellertid (kanske med rätta) hängt upp sig på att jag använder ordet ”indianer” som samlande begrepp för den amerikanska ursprungsbefolkningen. Tidningen Arbetaren
avslutar en annars mycket positiv recension med att kalla det ”ofräscht” och att det ”skämmer berättelsen” (2018-07-11). Med facit i hand borde jag naturligtvis ha redogjort för mitt val av ”indianer” framför
”urinvånare” eller ”ursprungsbefolkning” (eller något annat) i bokens förord, men den tanken föresvävade
mig faktiskt aldrig.
Bertil Thörn har tagit upp den här diskussionen i två utskick av Indianklubbsnoteringar under det gångna
året (nummer 18 och 20, 2018). För oss gamla stötar finns det inget nedvärderande i ordet ”indianer”.
Långt därifrån. Det är en sedan länge allmänt vedertagen benämning på de människor som befolkade den
Nordamerikanska kontinenten vid tiden för européernas ankomst, ett namn som alla känner och kan relatera till. (Låt vara att det tillkom på felaktiga grunder – Columbus trodde sig år 1492 ha nått en västlig rutt
till Indien, vilket ju visade sig vara helt fel.) I USA har istället benämningen natives blivit allt vanligare,
men översatt till svenska blir det väl närmast ”infödingar”, och då är vi ju genast tillbaka i en mycket förlegad och förnedrande kolonial terminologi. Ungefär samma problematik uppstår kring välbekanta namn
som ”siouxer” och ”apacher”. Båda har sitt ursprung i andra stammars benämning på dem, vanligen i betydelsen fiende – namn som den vita majoritetskulturen tidigt anammade och som idag borde uppfattas lika
kränkande som begreppet ”indianer”. Dessa folkgrupper kallade sig själva Dakota, Nakota och Lakota
(siouxerna), eller Indeh och Dine (apacherna). Så frågan är hur man som skribent ska förhålla sig till allt
detta. Så långt det är möjligt ska jag fortsättningsvis använda stammarnas egna namn när jag skriver om
dem, till exempel lakota när det gäller de västliga siouxerna, men vi behöver fortfarande ett samlande begrepp för de människor och kulturer som hittills kallats indianska. ”Uramerikaner”? Tveksamt. De var ju
själva invandrare från Asien, om än för mycket länge sedan. I brist på något bättre alternativ kommer jag
nog att fortsätta använda indianer.
Så skrev alltså Peter Skogsberg och jag sände honom ett svar som hade följande lydelse:
Tack Peter för din reflektion över ordet ”indianer”. Mycket väl avvägt och jag håller i
grunden med dig. Möjligen kommer jag inte att vara lika strikt med att använda namn som
Dinéh, Indeh, Nermernuh, Nimipu, med flera i stället för Navajo, Apache, Comanche och
Nez Percé, därför att dessa ”egna” namn är alltför okända för den helt övervägande skaran
av svenska läsare. Jag tror att det skulle bli alltför rörigt för många, allrahelst om man skriver texter med mera övergripande innehåll, som att berätta om t.ex. kultur eller historia för
många olika stammar i en löpande artikeltext. Skriver man däremot en hel artikel om enbart en, eller några få näraliggande stammar, så kan det säkert gå att använda deras egna
namn, om man då i början av artikeln första förklarar vilka stammar det handlar om.
Själv måste jag säga att hela den här debatten om olika namn och begrepps vara eller inte
vara är tämligen överdriven och kanske till och med lite ”pekpinnevisande”. Och jag vet att
indianerna själva har i många fall inget emot begreppet ”indian”. Det är alltför invant även
hos dem. Men jag har respekt även för dem som nu händelsevis upplever det som stötande
och jag menar att man bör vara observant på om man i olika sammanhang talar med eller
om enstaka personer och upplever att de på ett eller annat sätt reagera mot begreppet.
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Nytt på Hemsidan
Som jag har påpekat i tidigare informationsutskick så finns det en del att åtgärda på
hemsidan. Det allra mest besvärande kanske ändå har varit att det inte har gått att öppna
bildspelen för två av våra medlemsresor. Det har varit resan till Sydvästern år 2008 samt
den till det nordvästra hörnet år 2010. Båda dessa bildspel var från början skapade i ett
speciellt program som skulle ge en upplevelse av att man på skärmen såg en bok som man
kunde vända blad i, så att det upplevdes som just en bok. Nu visar det sig, att även om jag
själv kunde öppna och läsa dessa bildspel som det var tänkt, så har det alltså inte gått att
göra det via hemsidan. Där behövs det då ett speciellt program. I stället har jag därför nu
transformerat de två bildprogrammen till traditionella Pdf-filer. Dessa går att öppna, men
man mister upplevelsen av att kunna bläddra i något som på skärmen liknar ett fotoalbum.
Jag var inte nöjd med det, även om det nu åtminstone går att se bilderna. Men man fick då
först läsa bildtexten till en bild och sedan klicka fram själva bilden.
Det finns dock ett alternativ till det här. Ett alternativ som gör att man åtminstone kan
ha två sidor öppna bredvid varandra samtidigt och då har man ju åtminstone fördelen av att
kunna läsa en text som hänger ihop med den bild man har öppen. Det här åstadkommer
man genom att öppna filen i programmet Adobe Acrobat Reader DC, som går att ladda ner
kostnadsfritt. Här hittar du en länk för att ladda ner programmet:
https://get.adobe.com/se/reader/otherversions/
Kanske kan problemen jag har haft också ha något att göra med den utrustning jag
har. Jag har fortfarande en tämligen gammal dator med inte alltför imponerande prestanda.
Jag har dessutom fortfarande det numera föråldrade distributionssättet ADSL - alltså att datasignalen kommer genom den gamla koppartråden som används för det fasta telefonsystemet. Där är ju signalkapaciteten inte på långa vägar så snabb och effektiv som genom de
numera allt vanligare fiberkabelsystemen. Så ni som har er inkommande signal via fiber
kanske upplever ett annat förhållande. Hör gärna av er och berätta hur ni upplever situationen när ni försöker att öppna dessa båda filer.
Jag frågade vid samma tillfälle vad ni tycker om sidan med kunskapstesten i form av
ett antal olika typer av frågor. Om vi ens skulle ha den kvar. Kanske är det så att det hela
är totalt ointressant, för jag har nämligen inte fått ett enda svar på min fråga.
Ni får naturligtvis också ha synpunkter på allt annat som finns på hemsidan. Och ni får
gärna komma med tips och önskemål om vad ni ytterligare tycker borde finnas där.

Vetenskap — Galenskap ???
Man tar sig för pannan… Vetenskapsmän från University College i London, anser sig nu
ha kommit på vad som orsakade det vi kallar ”den lilla istiden”, alltså den period av något
kallare klimat som drabbade norra halvklotet 1350 till 1850 och speciellt då under 1500—
1600-talen. Och vad har då dessa ”välutbildade” tänkare kommit på? Jo, man menar att allt
skulle ha berott på att europeiska upptäckare ”hittade” den amerikanska kontinenten på
1400-talet och genast började slakta ner de infödingar som stod i vägen för deras vidare
upptäckarmödor. Det här skulle då ha resulterat i att stora arealer av uppodlad mark lades
för fäfot med konsekvensen att snabbväxande träd och buskar ökade i ohämmad takt.
Denna ökande växtmassa skulle då ha dragit till sig sådana mängder av kol (i form av koldioxid CO2) från atmosfären, att det var det som gjorde att klimatet kyldes av!!! Alltså,,, vetenskapsmän!? Vad håller ni på med? Tror ni verkligen att dessa ”kolonisatörer” bara satt
och tittade på hur allt växte igen? Vem var det som satte igång att hugga ner regnskogar,
odla upp prärierna och började bygga städer??? Vetenskap måste vara mera saklig än så
här för att vara trovärdig.
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Antalet medlemmar

När det här skrivs så har medlemsantalet ökat till 122. Det saknas alltså ytterligare 23 för att vi skulle bibehålla förra årets siffra. Som framgick av en lång utläggning i vårt förra informationsutskick, så är det av stor betydelse för att vi ska kunna
upprätthålla vårt nuvarande programupplägg, att vi inte blir alltför få. Så om vi vill
ha kvar vår medlemstidskrift i pappersformat, utsänd via brevpost, så skulle vi helst
nu få stopp på de sjunkande medlemssiffrorna. Men för att nu ingen ska mista sitt
medlemskap, bara på grund av att ni ”glömt” att förnya er prenumerationsinbetalning, så kommer jag i nästa vecka att via mail skicka ut en påminnelse till de av er
som jag hittills inte har hört något från. Känn inte det här som någon jakt. Det är
naturligtvis helt OK att hoppa av och för det behövs inga meddelanden eller förklaringar. Det här ska bara ses som en service till er, så att ni inte missar något och
det går bra att vänta med betalningen till månadens slut, om det passar bättre.
Samtidigt som det finns ett litet bekymmer för utvecklingen, så finns det också
ljusglimtar. Vi kan nämligen notera, att bland de personer som nu har betalat in avgiften för 2019 återfinner vi en person som vi hade en förfrågan från redan år 2008,
men som då inte fullföljde och blev medlem. Men nu gick det bättre och vi hälsar
därför nu Niklas Daver från Årsta välkommen i vår gemenskap. Hoppas att du ska få
det utbyte av vår gemenskap som du förväntar dig. Välkommen!
Vad händer i USA ?
Det har väl inte undgått någon att den där galningen i USA som kallar sig President nu har fått backa på en del av sina tokerier. Därmed har det helt vansinniga
budgetstoppet tillfälligt hävts och 800 000 statligt anställda nu på nytt kan få arbeta
och få lön. Åtminstone alla de som inte redan har hunnit att sluta för att skaffa sig
andra inkomstkällor. Vilka skador som den här nedstängningen av statsapparaten
(den längsta i historien) har förorsakat kan jag inte överblicka. Men vi kommer säkert efterhand att få höra om många olika dramatiska och tragiska händelser.
På samma gång har nu det stora landet - mitt i den dramatiska och omtalade
klimatuppvärmningsfasen – drabbats av en mördande iskyla! Kan det möjligen bero
på att man har ansatt urinnevånarna på nytt så hårt, att deras små majsfält och potatisåkrar har vuxit igen? (Se vetenskapens idéer på förra sidan), Eller...
Under tiden som den stora nedstängningen av Statsapparaten har pågått, så
har The Federal Bureau of Land Management (BLM) passat på att dra igång budgivningsprocesser för gas– och oljeutvinning på ett stort antal nya platser. Flera av
dem på eller i närheten av historiska platser och
för indianerna andra skyddsvärda platser. Det här
har man kunnat göra ostört, då de politiska organisationer som skulle ha varit involverade i processen (många av dem klart emot sådana beslut)
har förhindrats att ta del i beslutsprocessen, då
de varit utestängda från sina ämbeten!
Ett av de mest kända områden som man nu
har startat budgivning kring, är den fornminnesförklarade Chaco Culture National Historical Park,
i New Mexico, med sina urgamla stenhusformationer, kivas och liknande. En Världsarvsplats! Nu
ska här kanske borras och prospekteras!
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Lite Westernhistoria

Westernhistorier finns det gott om. Att långt ifrån alla är så där riktigt sanna hör
väl mer eller mindre till. Men här ska ni få ett par som garanterat är hämtade direkt
ur verkligheten. Det är några historier som jag har fått från Carol Bailey uppe i Rosebuddalen i Montana. Så här berättar hon:
I gamla tider fanns det inte mycket till brottsbekämpning här ute på landet.
Andy Schulenberg var sheriff i regionen på den tiden och när något riktigt allvarligt
hade inträffat kunde det hända att han kom hit ut. Som till exempel en gång när han
blev kallad till Ashland där någon hade brutit sig in i en bar och stulit en låda med
whiskey. När han väl tagit sig till platsen, kom han tämligen snart underfund med
vilka förövarna var och han satte igång att jaga dem. Nu var det så att Andy hade
ett träben och att springa ifatt tjuvar var inte så lätt för honom. Men han satte ändå
iväg efter ett gäng cheyenneindianer från reservatet, som visade sig vara de skyldiga. Indianerna hade naturligtvis inga svårigheter att hålla undan för Andy och till
slut kom de till en lite å, där de sprang över på en trästock, som fungerade som bro.
När Andy kom fram tvekade han inte att följa efter dem över stocken, trots sitt träben. Så gick det naturligtvis som det gick och Andy halkade av stocken och föll i
vattnet. När cheyennerna såg vad som hände stannade de till, vände tillbaka och
hjälpte upp Andy på torra land igen, så att jakten kunde fortsätta. Andy var verkligen omtyckt av alla och han var ingen som man önskade något ont.
Tom and Owen Cartwright var två konstaplar som senare var stationerade här i
vår del av distriktet. En gång hade Tom blivit kallad till reservatet. Det sades att någon hade brutit sig in i finkan i Ashland! Och mycket riktigt… när Tom kom dit fann
han en gammal alkis som hade brutit sig in och nu låg och sov i en av cellerna!!!
En annan gång hade Tom och Owen av någon anledning satt igång att jaga ett
par ridande indianer som galopperade iväg med polisbilen efter sig. Owen klättrade
upp på biltaket och Tom körde upp jämsides med den siste indianen. Det visade sig
vara en kvinna med en vinbutelj i ena handen. När bilen var jämsides med henne
hoppade Owen över på hästen och alla dråsade i backen. Det märkliga var att när de
landat hade hon fortfarande vinflaskan i handen, hel och utan att ha spillt en droppe!
Vid ett tillfälle kom Owen in till oss och ville låna vår bil, för hans patrullbil hade
strejkat. Han fick låna den och for iväg. Vi hade kommunikationsradion på i huset
och plötsligt fick vi höra Tom komma in på radion och rapportera, att han just nu jagade vår bil, som han naturligtvis trodde var stulen. När Owen såg de jagande strålkastarljusen i bakrutan, trodde han det var någon som var ute efter honom. Så han
stannade, drog sin pistol och hoppade ur bilen. När Tom då såg att vår bil hade stoppat, bromsade han också in, drog sin pistol och hoppade ut ur sin bil, där han då till
sin förvåning fann sig stående mitt emot sin egen kompanjon, var och en med
dragna vapen. Vi kunde höra det hela över radion och fick oss ett gott skratt. Tom
förstod att vi hade vår radio på, så han satte sig i bilen, ställde in vår kanal och med
butter röst utbrast: ”Okey, skratta ni… damn it”.
Tom hade en katt som skulle på allting. En gång hade katten hittat och ätit upp
några marijuanaplantor som Tom hade tagit i beslag för att ha som bevismaterial.
En annan gång hade katten råkat trampa på anropsknappen på Toms polisradio.
När Tom fick se det fick han hastigt bort katten och gav honom samtidigt en saftig
åthutningsramsa, som då samtidigt gick ut över polisradionätet i hela Rosebud
County… vilket det sedan talades länge om i distriktet.
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Från auktionsvärlden

Sätt igång att spara nu. För årets stora konstbegivenhet, Coeur d’Alene Art
Auction, kommer i år att gå av stapeln den 27 juli i staden Reno, Nevada, som vanligt. Man begär just nu in objekt som ska ingå i auktionen, men man kan redan nu
se något av vad som kommer att finnas till salu. Av erfarenhet vet jag att det verkligen gäller att spara om man ska ha en chans. För visst skulle ni väl gilla att kunna
få hänga John Clymers skapelse ”John Colter visits the Crow”, olja på kanvas, 24 x
48 tum, på hedersplatsen i er samling. Men, som sagt, då gäller det att spara ordentligt. Förväntat försäljningspris bedöms till mellan $ 400.000—600.000!!!

Juridiska begrepp som kanske behöver förklaras
Det finns ett antal begrepp, som vi ofta svänger oss med i samband med frågor
som har med indianer att göra. Begrepp som vi nog i de flesta fall menar oss veta
vad de betyder och vad de står för. Men kanske det inte skulle skada om vi försökte
precisera dem och deras betydelse lite närmare. Så här är ett försök att göra det.
Det handlar om de fem följande begreppen:
1. Tribal Sovereignty (Indianstammars suveränitet; självstyre)
2. Treaty Rights (Avtalade fördragsrättigheter)
3. Trust Responsibility (Förmyndaransvar)
4. Trust Land (Land under förvaltningsansvar)
5. Indian Reservation (Federalt land avsatt för indianskt folk)
Dessa fem olika begrepp, ofta använda i beskrivningar rörande förhållandet
mellan indianfolken och den amerikanska staten kan tyckas entydiga och förståeliga.
Men om man försöker att tränga in i och söka mera detaljerad information om vad
de egentligen betyder och står för, så är det inte alltid så lätt att precisera det och
det finns en hel del missförstånd som kommer av att de juridiska förklaringarna inte
alltid är så välkända eller ens så entydiga. Låt oss därför göra ett försök att förklara.
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1. Indianstammars suveränitet
Rätten till självstyre. De 573 indianstammar/samhällen som är federalt erkända
(enligt senaste listan från 2018-07-23) har suveränitet över sina landområden, resurser och stammedlemmar. Erkännandet av stammarnas suveränitet härrör från att
fördrag genom åren har träffats mellan indianska nationer (stammar/folkgrupper)
och den federala regeringen. Genom att man har gjort det, så har man också indirekt erkänt att dessa stammar ska betraktas som suveräna enheter. Förhållandet är
dock inget som är inskrivet i den amerikanska konstitutionen, vilket många tror. Det
som finns där är endast kapitel VI, klausul 2, vilken ibland kallas ”the supremacy
clause”. Men det är i den man ändå anser sig kunna utläsa det indianska självstyret.
”This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority
of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every
state shall be bound thereby, anything in the constitution or laws of any state to the
contrary notwithstanding”.
Eftersom ”Treaties”/fördrag är något man upprättar mellan suveräna enheter, vanligtvis kallade ”Stater”, så har man där alltså fastslagit att indianstammar (som man
har upprättat fördrag med) är att betrakta som suveräna stater! Allt enligt de understrukna orden i kapitel VI, klausul 2 i konstitutionen.
2. Fördragsrättigheter
Från 1778 till 1871, använde sig den amerikanska regeringen, i sina relationer med
enskilda amerikanska indianska nationer/stammar, av metoden att göra överenskommelser i form av skriftliga fördrag (treaties). Dessa "kontrakt mellan nationer"
erkänner och etablerar unika uppsättningar av rättigheter, förmåner och villkor för
de stammar som gick med på att avstå miljontals tunnland av sina hemländer till
USA mot att i gengäld erhålla dess skydd. Dessa indianska fördrag anses vara "den
högsta lagen i landet" (enligt ovanstående) och är grunden på vilken federal indiansk lag och den federala indianska samförståndsrelationen är baserad.
3. Förmyndaransvar
Den rättsliga skyldighet enligt vilken USA har åtagit sig att tillse och bevaka indianstammars rättigheter. Innebär att myndigheten fungerar som en juridiskt verkställande förvaltare (BIA och deras indianagenter) med skyldighet att skydda stammarnas fördragsrättigheter, samt hanteringen av landområden, tillgångar och resurser.
Därmed kan man säga att indianerna egentligen inte själva bestämmer något.
4. Förvaltningsansvar för tilldelad mark
Mark ägs formellt antingen av en enskild indian eller en stam. Men det formella
ägandet är ändå underställt en av den federala regeringen utsedd förmyndare (BIA).
De flesta sådana landområden ligger inom reservatens gränser, men mark tilldelad
genom avtal kan också ligga utanför gränserna för ett indiskt reservat.
5. Indianreservat
I USA finns det tre typer av reserverade federala landområden: militära, offentliga
och indianska. Ett federalt indianskt reservat är ett markområde reserverat för en
stam, eller stammar, enligt fördrag eller annat avtal med USA. Till exempel genom
exekutiv order, federal stadga eller andra administrativa åtgärder och som sådant
avsett att utgöra permanent hemland för stammen eller stammarna ifråga. Det är
dock fortfarande den federala regeringen som genom sin förmyndarställning har i
uppgift att för stammens räkning bevaka att landet används och hanteras på avsett
vis, vilket innebär att ”ägaren” inte kan förfoga över landet helt efter egen vilja.
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Månadens konstnär
Den här gången vill jag göra er uppmärksam på en konstnär som faktiskt var
obekant för mig också. Hans namn är David Yorke och han kommer från Florida.

8

