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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

Vi rullar vidare
Vintern i år blev bara tre dagar lång här nere och snödjupet 1 cm! Utom på vår trottoar där det naturligtvis blev minst
dubbelt så mycket!!! Så det blev till att skotta ändå… Men nu är
det redan vår i alla fall och vi firade med de första jordgubbarna
i helgen. Från Spanien förstås, men de var så väldigt röda och
granna, så att man kunde tro att de var handmålade. Men de
hade nog glömt att sockra jorden där de hade vuxit, för vattnet
i dem smakade inte ett dugg mera än det vi har i kranen…
Datorproblemen fortsätter, även om det just nu åtminstone är
hanterbart. Det kvarstående problemet gör att jag på huvuddatorn inte kan läsa inkommande mail till min normala mailadress.
(Felsignalen säger ”user mailbox locked”). Till två andra adresser, som jag har där, går det dock fortfarande bra. Även om jag
inte kan läsa inkommande till min huvudadress, så jag kan
skicka från den, men för att läsa inkommande så får jag öppna
den bärbara i stället och läsa dem via Outlook som är installerat
där och som jag upplever som mycket annorlunda och ovant
jämfört med Windows Mail. Dessutom har jag nu mail på två
olika ställen att bevaka och jag får härmed be om ursäkt för om
jag inte lyckas hålla tungan rätt i mun och svara er på alla mail
jag får. Jag har förstått att åtminstone ett mail har försvunnit så
här långt. Kanske flera? Så saknar ni reaktioner från mig så
skicka gärna om era mail eller meddela mig på annat sätt.
Vårnumret av vår tidning har alldeles nyligen kommit och ska
nu packas och skickas ut. Men jag måste beställa frimärken
först. Jag trodde inte tryckaren skulle vara så snabb, så jag
hade inte gjort mig någon brådska med beställningen hos Postverket. Till er som ännu inte har förnyat ert medlemskap kommer jag att lägga i en liten påminnelselapp i tidningen.
Så till slut, den jäkla räven… tror ni inte att han gav sig till att
släpa hem en gammal död fiskmås, som han hade bitit huvudet
av och sedan grävde ner den i rosrabatten!!! Jäkla räv, alltså!
Vårhälsningar till er alla från Bertil Thörn
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130 år sedan
Den 8 februari 1887 (alltså i år för 130 år sedan) undertecknade president Grover Cleveland den för indianerna kanske mest förgörande lagen någonsin. Det var den så kallade
”Dawes Severalty Act”, eller som den också kallades ”General Allotment Act”. Den var uppkallad efter Kongressmannen Henry Dawes, från Massachusetts, som var övertygad om att,
citat: ”privat ägande var en förutsättning för att bli civiliserad”! Något som enligt hans sätt
att se det innebar att, citat: ”bära civiliserade kläder, kultivera jorden, bo i hus, åka i Studebaker-vagnar, skicka sina barn till skolan, dricka whiskey!!! (och) att äga egendom”! (Det
där med att dricka whiskey kan jag väl hålla med om, men att åka hästvagn tillverkad av
Studebaker… de’ vete tusan… det skulle väl möjligen vara om Skaftekulla Vagnfabrik, hemma i Småland, gjorde sådana, då… Men deras fabrik brann ju ner, så det lär alltså aldrig inträffa. Det var något som inträffade den där vinternatten 1951, då möbelhandlare Henry
Malmberg körde Gamlebys brandbil i sådan rasande fart, att den påhängda motorsprutan
sladdade av vägen och välte, när man väl kommit in på skogen en bit nedanför Hallingeberg. Men med tanke på det där med whiskeyn, att bo i hus, ha ett jordgubbsland, äger en
massa indiansaker, har både barn och barnbarn som alla gått i skolan och trots att jag inte
åker så mycket hästskjuts, så är jag kanske lite civiliserad ändå, när allt kommer omkring.)
Senator Dawes plan, som han naturligtvis menade skulle ge indianerna samma grundlagsskydd som de vita hade, gick ut på att stycka upp reservaten i ägarlotter om 40 acres till
varje individ och 160 acres till varje hushålls huvudman. Landlotter som efter 25 års besittning och brukande automatiskt skulle övergå i ägande, samt dessutom förläna landägaren
amerikanskt medborgarskap. Dock under förutsättning att personen ifråga: ”höll sin landlott
avskild från och utan koppling till någon indianstam… och för egen del hade accepterat och
anpassat sig till ett civiliserat liv”.
Hur välmenande (?)
Dawes idé än må ha
varit, så var den bakomliggande tanken
naturligtvis ändå, att
bryta upp reservaten
för att få mark att sälja till vita nybyggare,
vilka man då tänkte
sig, genom sin närvaro, skulle påverka indianerna att snabbare
lära sig att leva ”civiliserat”. Men det var ju
inte heller helt fel
(sett med de vitas
ögon), att det samtidigt gav myndigheterna en möjlighet, att
samla indianerna i
mindre områden och
efter att reservaten styckats upp, kunna förklara allt ”överblivet” land som outnyttjat och
därmed inlemma det i markområden som kunde säljas till allmänheten — den vita, alltså.
Det här ledde till en förlust av indianskt land fram till 1934 med inte mindre än 90 miljoner
acres, motsvarande två tredjedelar av vad de hade haft före landreformen år 1887!
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Antalet medlemmar
Som framgick av föregående informationsutskick så återstår det ännu ett flertal inbetalningar av årsavgiften för att vi ska upprätthålla vår medlemsnumerär från föregående år.
Men glädjande nog så har vi ändå nu fått en helt ny medlem. Det är Kerstin Lanner i Järfälla, som vi härmed hälsar hjärtligt välkommen i vår krets och hoppas att du ska tycka vår
verksamhet är intressant och ger det du har förväntat dig.
I och med Kerstins inträde så är nu vår medlemsskara uppe i 136 medlemmar.
Stora återställningsarbeten på Navajoreservatet
En historisk överenskommelse, värderad till 600 miljoner dollar, har slutits mellan Navajo Nation och United States samt två underavdelningar till gruvbolaget Freeport-McMoRan
avseende ett segdraget ärende som handlar om följderna av den uranbrytning som har pågått ända sedan 1944 på Navajoreservatet i Arizona. Den överenskommelse som nu är träffad innebär att USA’s Justitiedepartement förelägger de två bolagen Cyprus Amax Minerals
Co. och Western Nuclear Inc. att städa upp och återställa landet kring 94 nedlagda urangruvor inom reservatet. Myndigheterna kommer att stå för hälften av kostnaden och har därför
upprättat en fond omfattande $ 335 miljoner.
Enligt uppgift finns det totalt 523 nedlagda urangruvor på reservatet och med det
här beslutet kommer det nu att ha startats restaureringar vid 200 av dem. De
två återställningsprojekt som därmed har
startats under de senaste tre åren är föranledda av gruvbrytning som startades
under tiden då det var stor efterfrågan på
uran för kärnvapentillverkningen. Olika
privata gruvbolag invaderade då det
uranrika Navajoreservatet, där man mellan åren 1944 till 1986 bröt inte mindre
än 30 miljoner ton uranhaltig malm, innan brytningen lades ner. Sedan dess har
alla dessa 523 dagbrott legat öppna och strålat ut sitt dödliga gift. Många navajoindianer arbetade i dessa gruvor och de och deras familjer har under alla dessa år hela tiden varit utsatta för denna farliga strålning. Myndigheterna har sedan 2008 redan investerat $ 130 miljoner i åtgärder för att minska eller ta bort riskerna vid dessa farliga platser.
Indianska språk räddas från att dö ut
De indianska folken i Nordamerika har genom årtusenden talat mängder av olika språk.
Kanske så många som över 300. Av dem har många dött ut, men ännu talas omkring 200
olika språk. Några visserligen i mycket begränsad omfattning och bara ett trettiotal förs vidare till nya generationer på ett systematiskt sätt. Men i senare tider har vi sett ett ökat intresse för att rädda dessa språk och numera ingår även träning i många folks egna språk i
skolornas kursplaner. Ett sådant projekt pågår sedan ett kvarts sekel bland stammarna uppe
vid den allra nordvästligaste Stilla Havskusten. En forsknings- och utbildningsorganisation
som heter Sealaska Heritage sponsrar från och med i år en satsning som fått namnet
”Haa Shuká Community Language Learning Project. Det är ett nytt utbildningsprogram
som syftar till att revitalisera de tre språken Tlingit, Haida och Tsimshian i fyra sydostliga
samhällen i Alaska. Se vidare på länken http://www.sealaskaheritage.org/institute/language/programs
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Republikanskt förslag i Senaten att ta bort gamla förbudslagar
Den republikanske senatorn Mike Rounds, från Syddakota, hade redan i april förra året lagt
fram ett förslag i Senaten som gick ut på att rensa bort ett antal uråldriga lagar gällande
myndigheternas mellanhavande med indianerna. Lagar som i dag anses vara överspelade
och inte längre hade någon funktion att fylla. I september höll sedan Senaten med honom,
att det vore rätt att nu genomföra dessa lagändringar, men tiden rann ut för den sittande
Senaten, innan man hunnit få allt på plats. Så nu trycker Rounds på igen för att Senaten ska
komma till skott och äntligen plocka bort dessa lagar.
Det handlar om inte mindre än 12 olika lagar, bland andra lagen från 1906 som tillät myndigheterna, att med tvång ta indianska barn från föräldrarna för att skicka dem till statens
internatskolor. Eller en lag från 1875 som föreskrev att myndigheterna hade rätten att hålla
inne utbetalningar till indianska individer som brukade alkoholhaltiga drycker. Liksom en lag,
likaledes från 1875, som föreskrev att indianer kunde dömas till tvångsarbete som motprestation för att få ut sina i avtal tillerkända ekonomiska ersättningar. Allt för att straffa indianer som inte själva såg till att de hade något arbete.
”Dessa statuter är en trist påminnelse om den fientliga inställning och den uppenbara rasism
som präglade tidiga myndigheters inställning till indianerna och som inte hör hemma i nutida
moderna regelverk”, säger Rounds, som menar att ett sådant politiskt drag skulle vara som
att räcka ut en hand till indianerna och be om förlåtelse. Alltså som ett slags försoningsgest.
Kanske man inte hade förväntat sig ett sådant initiativ av en republikansk makthavare. Och
det återstår väl också att se om den nya sittande regeringen är lika benägen att gå ursprungsbefolkningen till mötes som den förra var. Det kanske hade varit bra om Senaten
hade fått ändan ur vagnen redan under förra året och fixat det här, innan Trumps administration tillträtt. Se här de lagtexter som senator Rounds har föreslagit att man ska skrota :

25 U.S.C. 302 Indian Reform School; rules and regulations; consent of parents to placing youth in reform
school
The Commissioner of Indian Affairs, under the direction of the Secretary of the Interior, is authorized and directed to select and designate some of the schools or other institution herein specifically provided for as an
“Indian Reform School,” and to make all needful rules and regulations for its conduct, and the placing of Indian
youth therein: Provided, That the appropriation for collection and transportation, and so forth, of pupils, and the
specific appropriation for such school so selected shall be available for its support and maintenance: Provided
further, That the consent of parents, guardians, or next of kin shall not be required to place Indian youth in said
school.
25 U.S.C. 72 Abrogation of treaties
Whenever the tribal organization of any Indian tribe is in actual hostility to the United States, the President is
authorized, by proclamation, to declare all treaties with such tribe abrogated by such tribe if in his opinion the
same can be done consistently with good faith and legal and national obligations.
25 U.S.C. 127 Moneys of annuities of hostile Indians
No moneys or annuities stipulated by any treaty with an Indian tribe for which appropriations are made shall be
expended for, or paid, or delivered to any tribe which, since the next preceding payment under such treaty, has
engaged in hostilities against the United States, or against its citizens peacefully or lawfully sojourning or traveling within its jurisdiction at the time of such hostilities; nor in such case shall such stipulated payments or deliveries be resumed until new appropriations shall have been made therefore by Congress.
25 U.S.C. 128 Appropriations not paid to Indians at war with United States
None of the appropriations made for the Indian Service shall be paid to any band of Indians or any portion of
any band while at war with the United States or with the white citizens of any of the States or Territories
25 U.S.C. 129 Moneys due Indians holding captives other than Indians withheld
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The Secretary of the Interior is authorized to withhold, from any tribe of Indians who may hold any captives
other than Indians, any moneys due them from the United States until said captives shall be surrendered to the
lawful authorities of the United States.
25 U.S.C. 130 Withholding of moneys of goods on account of intoxicating liquors
No annuities, or moneys, or goods, shall be paid or distributed to Indians while they are under the influence of
any description of intoxicating liquor, nor while there are good and sufficient reasons leading the officers or
agents, whose duty it may be to make such payments or distribution, to believe that there is any species of intoxicating liquor within convenient reach.
25 U.S.C. 137 Supplies distributed to able-bodied males on condition
For the purpose of inducing Indians to labor and become self-supporting, it is provided that, in distributing the
supplies and annuities to the Indians for whom the same are appropriated, the agent distributing the same shall
require all able-bodied male Indians between the ages of eighteen and forty-five to perform service upon the
reservation, for the benefit of themselves or of the tribe, at a reasonable rate, to be fixed by the agent in charge,
and to an amount equal in value to the supplies to be delivered; and the allowances provided for such Indians
shall be distributed to them only upon condition of the performance of such labor, under such rules and regulations as the agent may prescribe: Provided, That the Secretary of the Interior may, by written order, except any
particular tribe, or portion of tribe, from the operation of this provision where he deems it proper and expedient.
25 U.S.C. 138 Goods withheld from chiefs violating treaty stipulations
No delivery of goods or merchandise shall be made to the chiefs of any tribe, by authority of any treaty, if such
chiefs have violated the stipulations contained in such treaty upon their part.
25 U.S.C. 273 Detail of Army officer
The Secretary of the Army shall be authorized to detail an officer of the Army, not above the rank of captain,
for special duty with reference to Indian education.
25 U.S.C. 276 Vacant military posts or barracks for schools; detail of Army officers
The Secretary of the Army is authorized to set aside, for use in the establishment of normal and industrial training schools for Indian youth from the nomadic tribes having educational treaty claims upon the United States,
any vacant posts or barracks, so long as they may not be required for military occupation, and to detail one or
more officers of the Army for duty in connection with Indian education, under the direction of the Secretary of
the Interior, at each such school so established: Provided, That moneys appropriated or to be appropriated for
general purposes of education among the Indians may be expended, under the direction of the Secretary of the
Interior, for the education of Indian youth at such posts, institutions, and schools as he may consider advantageous, or as Congress from time to time may authorize and provide.
25 U.S.C. 283 Regulations for withholding rations for nonattendance at schools
The Secretary of the Interior may in his discretion, establish such regulations as will prevent the issuing of rations or the furnishing of subsistence either in money or in kind to the head of any Indian family for or on account of any Indian child or children between the ages of eight and twenty-one years who shall not have attended school during the preceding year in accordance with such regulations. This provision shall not apply to
reservations or part of reservations where sufficient school facilities have not been furnished nor until full notice
of such regulations shall have been given to the Indians to be affected thereby. The amount and value of subsistence so withheld shall be credited to the tribe or tribes from whom the same is withheld, to be issued and paid
when in the judgment of the Secretary of the Interior they shall have fully complied with such regulations. The
Secretary of the Interior may in his discretion withhold rations, clothing and other annuities from Indian parents
or guardians who refuse or neglect to send and keep their children of proper school age in some school a reasonable portion of the year.
25 U.S.C. 285 Withholding annuities from Osage Indians for nonattendance at schools
The Commissioner of Indian Affairs is authorized in his discretion to withhold any annuities or other payments
due to Osage Indian minors, above six years of age, whose parents fail, neglect, or refuse to place such minors
in some established school for a reasonable portion of each year and to keep such children in regular attendance
thereof. The Commissioner of Indian Affairs is authorized to make such rules and regulations as may be necessary to put this provision into force and effect.
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Kommande aktivitet på Etnografiska Museet i Stockholm
Från Rolf Bejgarn har vi fått ett tips om en kommande aktivitet på Etnografiska Museet i
Stockholm den 12 mars. Arrangemanget är för allmänheten, men observera att ni kan behöva reservera plats. Se länken i nedanstående text. (Jag har själv deltagit i ett Internetseminarium med Joshua Nelson och vet att han är en trevlig och kunnig person)

Native Crossroads Filmfestival
12 mars 2017kl. 12:00-16:00
Grundaren, Joshua B. Nelson, av Native Crossroads Filmfestival i USA, besöker Etnografiska.
Var: Etnografiska museet, Stockholm
Plats på museet: Stolpesalen Boka plats
Native Crossroads är en unik filmfestival som grundades av Joshua B. Nelson, cherokeeindian och professor vid Oklahoma University, USA. Han undervisar i engelska och tillhör fakulteten för Film and Media Studies, Native American Studies, som fokuserar på American
Indian litterature and film.
Filmfestivalen i USA fokuserar på ursprungsbefolkningars internationella media. Festivalen
sätter akademiker, mediaskapare och kommun- och ursprungsfolksorganisationers representanter i dialog med varandra för att förbättra diskussioner inom alla samhällsområden. Den
är på samma gång underhållande, lärande och kunskapsuppbyggande. Varje år utforskas
speciella temata för att fästa uppmärksamhet på områden som har betydelse för ursprungsfolk, globalt och lokalt.
Professor Nelson har med sig några kortfilmer som han visar och därefter diskuterar vi filmernas tema efter visning.
FILMLISTA
"Shimásáni," directed by Blackhorse Lowe (Navajo), 15 min., 2009. In the late 1920s on the
serene Navajo reservation, Mary Jane spends her time daydreaming and tending to her family's flock of sheep. When her older sister returns from boarding school with a world geography book, she reveals new worlds that are "just over the mountain." Mary Jane must privately decide to either maintain her lifestyle or depart into the exotic unknown.
"Áile Ja Áhkku (Áile and Grandmother)," directed by Siljá Somby (Sámi), 12 min., 2015. Áile
is a young girl with a special relationship with nature that only she and her grandmother
know.
"Cepanvkuce Tutcenen (Three Little Boys)," directed by Sterlin Harjo (Muscogee-Creek), 12
min., 2009. In this slice-of-life, three little boys find all kinds of trouble to get into—and intimations of adulthood—when they attend church with their uncle.
"Iditsilba," directed by Elle Márja Eira (Sámi), 11 min., 2015. Majjen carries a very special
hat that all the women in her tribe wear. Its shape resembles a horn, but the men representing the church think the hat has a likeness to the horn of the devil itself. So the hats
must be extinguished.
"First Contact," directed by Steven Paul Judd (Kiowa-Choctaw) and Ryan Red Corn (Osage),
2 min., 2015. In this hysterical animated piece, two indigenous fellows debate whether to let
strangers from across the big water come ashore.
PROGRAM - hålltider
Kl 12.00-12.30 visar vi utställningen Nordamerikas indianer
Kl 12.40-14.15. Filmvisningar och prat, professor Joshua B. Nelson.
KL 14.30-15.10 Visning avutställningen Nordamerikas indianer
Kl 15.15 ca avslutar vi med att visa filmen The Doe boy (85 min)
Native Crossroads is a unique film festival and symposium that focuses on international Indigenous media. The event puts academics, media creators, and community and tribal or6

ganization representatives into dialogue to advance our discussions in all these fields. At
once entertaining, scholarly, and educational, each year's event explores particular themes
of pressing importance to Native people, globally and locally.
Dr. Joshua B. Nelson (Cherokee) is Associate Professor of English and affiliated faculty with
Native American Studies, and Film & Media Studies at the University of Oklahoma, where he
teaches American Indian literature and film. His book project Progressive Traditions: Identity
in Cherokee Literature and Culture (University of Oklahoma Press, 2014), deconstructs the
assimilated/traditional dichotomy in American Indian scholarship to explore adaptive strategies outside statist frameworks. His next project will interrogate representations of and interactions with the body in Indigenous film.
Situationen kring oljepipelinen DAPL
Vi har rapporterat tidigare om hur President Trump redan på sin första arbetsdag undertecknade ett direktiv om att snarast dra igång arbetet med att färdigställa de tillfälligt
stoppade byggandet av ett par pipelines för oljegrus. Det här fick till följd att den tillståndsgivande myndigheten den 8 februari gick ut med följande besked:
On February 8, 2017, the U.S. Army Corps of Engineers granted an easement to Dakota Access, LLC allowing the
installation of a thirty-inch diameter light crude oil pipeline under Federal lands managed by the Corps at Oahe
Reservoir. The granting of this easement follows the February 7th Secretary of the Army decision to terminate
the Notice of Intent to Perform an Environmental Impact Statement and notification to Congress of the Army’s
intent to grant an easement to Dakota Access for the Lake Oahe crossing.

Därmed var alltså den tidigare regeringens tillfälliga stopp undanröjt och det var nu fritt
fram för byggbolagen att börja borrningen under kraftverksdammen Lake Oahe. Demokraterna i Kongressen protesterade omgående, liksom naturligtvis indianerna och miljontals
andra människor i USA, när det nu stod klart att Trumps påtryckningar hade räckt för att
vissa myndigheter direkt
helt skulle lägga sig platt
och blankt strunta i kraven på att en utökad miljöundersökning först
skulle göras och att man
dessutom skulle vara
tvungna att förhandla
med indianerna enligt
gällande avtal. Allt sådant kunde man nu bara
köra över och pamparna
i oljeindustrin och alla
med ekonomiska intresDet här är platsen där borriggen ska sättas upp som ska borra sig under Missourifloden sen i projektet (inklusive
Trump själv) jublade naturligtvis. Här har amerikanska myndigheter ånyo visat sitt förakt för
allt vad avtal och överenskommelser heter, när det står ekonomiska intressen på spel.
Ordföranden på Standing Rockreservatet, Dave Archambault, var själv på väg till
Washington för att vid ett planerat möte med myndigheterna lägga fram sina krav, när samma myndigheter helt kallhamrat kablade ut att man redan hade fattat sitt beslut. Det möte
han skulle deltaga i avlystes helt enkelt och han kunde inte göra annat än att sätta sig på
ett nytt flyg och återvända hem igen. Men såväl indianerna som miljöorganisationer tänker
föra den här processen vidare i domstolarna, trots att det just nu inte går att stoppa bolagen
från att sätta igång sitt arbete. Ett arbete som man beräknar ska komma att pågå under två
till tre månader.
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Månadens konstnär
Det vi visade i förra utskicket var ett litet axplock från den allra rikaste smyckeskulturen. Den i Sydvästern. Men även i andra delar av landet har naturligtvis framställts smycken
i olika former. Det här blir därför några små smakprov från olika kulturers konsthantverk.
I det nordöstra hörnet arbetar smyckestillverkarna mycket med den underbara lilafärgade abalonsnäckan, quahog, den som också användes som wampum i gamla tider. Men i deras silverarbeten hittar vi ibland även gamla
folksymboler som ”De fem Nationernas Wampum”, eller det mytologiska irokesiska tecknet för himlavarvet

På prärien ser vi mera av pärlarbeten i halsband och armband, men också en del
fjäderarrangemang i örhängen eller halsband, ofta utförda i chokertypen. Material som ben, horn och djurtänder och klor förekommer. Men mest glaspärlor.

Hästen och buffeln har naturligtvis företräden i silversmidet

I nordväst finns mycket av symboliken från skapelsemyter och klantotem representerat
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