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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 förra utskicket förvarnade jag om att detta utskick
kunde riskera att bli aningen tunnare. Så blir det också, då
vi just kommit hem från en vecka i något som hade stora
likheter med Apacheland. Men det handlar inte om USA eller Mexico, utan det var Andalusien längst nere i södra
Spanien. Ett land med en fantastisk och dramatisk natur.
Vilka berg! Omväxlande röda och kalkvita jordarter, kaktusar och palmer. Miljoner efter miljoner olivträd, men också
de snötäckta bergen i Sierra Nevada. Och överallt denna
vackra spanska… så
skönt! Men inga indianer… jo en! Vid Plaza
de España, i Sevilla,
dök han upp. En figur
i närmast clownaktig
utstyrsel. Iförd en
mexikansk serape och
en nordprärieindiansk
fjäderskrud stod han
där och spelade ”El
Condor Pasa” på panflöjt till förinspelat
bakgrundsljud tio
gånger i timmen och
försökte samtidigt
truga på turisterna CD
-skivor mellan varven.
Men nu är vi
hemma igen och nu
har jag bara fyra dagar på mig att författa det här bladet,
så att ni känner att ni är uppdaterade.
GLAD PÅSK önskar BERTIL THÖRN
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Nya regler för upphovsrättsskydd har röstats igenom av EU

Så var beslutet taget inom EU. Man har röstat ja till de nya upphovsrättsreglerna. Sverige röstade dock nej, även om det var förgäves. Nu återstår det att se hur
de här reglerna kommer att tolkas och hur de sedan kommer att omsättas i praktiken. I värsta fall kan det bli så att hela Internet kommer att beskäras och man går
miste om stora delar av den informationsskatt som finns där. Alternativt att man på
något sätt kanske blir tvungen att betala för sig, eller på något annat sätt måste få
tillstånd för att ta del av vissa saker. Jag har hittills bara hamnat på två sidor där
det stod en text som förklarade att innehållet var borttaget på grund av de här nya
reglerna. Men vad det var som man därmed gick miste om, kan man ju inte veta. Vi
får nog avvakta och se hur det här kommer att utveckla sig. Men det låter hotfullt.
Politiker i Montana ställer kolkraft mot allmän sjukförsäkring

I hela USA har det en längre tid funnits en konflikt omkring den sjukvårdsförsäkring som drevs igenom under president Obamas regeringstid. Det som kallas
”Medicaid” och innebär att staten står för sjukförsäkringar till de människor som annars inte skulle ha råd med någon försäkring. Det är alltså i första hand människor
med låga eller inga inkomster som har störst nytta av det här. Och bland sådana
medborgare är indianer en väldigt stor grupp. Det är dessutom så att det mesta av
de sjukvårdsresurser som finns på indianreservaten och i områden på landsbygden
där många indianer lever—alltså sjukhus, läkarstationer, ambulansverksamhet och
liknande—också har sin ekonomiska bas säkrad till stor del genom detta system. Så
utan ”Medicaid” skulle mycket av sådan verksamhet helt enkelt få läggas ner.
Det var alltså Demokraterna som drev igenom denna, för många människor så
betydelsefulla reform, att få tillgång till ett sjukförsäkringsskydd, medan Republikanerna, nu under president Trump, hotar med att helt dra tillbaka reformen, med
motiveringen att den kostar för mycket. Pengar han hellre vill ha till sin mur...
I delstaten Montana har det här tagit sig formen av ett utpressningsspel mellan
Republikanerna och Demokraterna. Här hotar Republikanerna med att dra in allt
ekonomiskt stöd till brytning av kol och eldning med sådant kol i kraftverken, om
Demokraterna inte går med på att skära ner på eller helt avveckla ”Medicaid”. Och
det här är ett dilemma för Demokraterna som gärna värnar om de svagare i samhället. Bland dem också då indianerna. En nyligen presenterad undersökning visar
att det i Montana nu finns 15 495 indianer som genom reformen idag har tillgång till
en sjukförsäkring, som de inte skulle ha haft utan Medicaid!
Men vad är det som gör att detta hänger ihop och nu utgör ett dilemma för Demokraterna - och för indianerna? Jo, de allra flesta stora kolfälten, där enorma
mängder kol bryts dagligen, ligger nämligen på indianreservaten! Så med det här
förhållandet står alltså indianerna inför dilemmat att behöva välja mellan att gå
miste om sina sjukförsäkringar eller att förlora arbetstillfällen och inkomster från
kolbrytningen, om den läggs ner! Tala om att välja mellan pest eller kolera...
Antalet medlemmar
Som framgår av vår hemsida, så har inte antalet medlemmar förändrats något
sedan föregående utskick. Men vi har två medlemmar som har bett att få vänta en
aning med inbetalningen av sin medlemsavgift, men som ändå avser att stå kvar
som medlemmar. Vi räknar alltså med att vi egentligen är 144 medlemmar.
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Chaco Culture National Park kan kanske räddas

Vi har i ett tidigare informationsbrev redovisat att myndigheterna nu hotat med
att öppna upp för olja– och gasprospektering i Chaco Canyon, i New Mexico. Något
som skulle hota detta mycket speciella byggnadsverk från förhistorisk tid. Men nu
har New Mexicos guvernör,
Tom Udall (Demokrat), återintroducerat ett tidigare lagförslag som för alltid skulle
skydda landet runt de unika
ruinerna från all typ av prospektering. En plats som innehåller omkring 5000 historiska och kulturellt beskrivna
rester från en förhistorisk
tidsepok. ”
”The Chaco Cultural Heritage
Area Protection Act”, som
lagförslaget från maj förra
året kallas, skulle komma att
förhindra utvinning av alla
sorters mineraler från statsägt land inom en drygt 16 kilometer bred zon runt hela Chaco Culture National Historical Park, med dess imponerande forntida byggnadsverk, vilka FN också har förklarat som en ”World Heritage Site”.
Guvernör Udall är optimistisk och tror att lagen kan komma att vinna stöd om
man bara ser till att ge de republikanska kongressledamöterna lite utbildning och information om vad området och de förhistoriska byggnadsverken egentligen är och
vad det betyder att de bevaras. Och då inte bara för indianerna, utan för oss alla,
Utställning om ”Trail of Tears”
För er som kommer att besöka staden Washington i USA under sommaren kan
vi meddela att det nu finns en ny utställning på The National Museum of the
American Indian (NMAI) som presenterar den tragiska historien om hur det fredliga cherokeefolket, tillsammans med andra stammar som Muscogee, Seminole,
Chickasaw och Choctaw under stora och omänskliga påfrestningar tvångsförflyttades
från sina hemtrakter öster om Mississippifloden till det nyinrättade Indian Territory i
nuvarande delstaten Oklahoma under 1830-talet. Den omtalade ”Trail of Tears”, då
sammanlagt omkring 20 000 personer fördrevs västerut. Så mycket som 20% av
dessa kom dock aldrig fram. I stället dukade de under längs vägen av svält, sjukdomar och misshandel från sina fångvaktare. Utställningen utgår från cherokeernas
egen uppfattning och pekar på den omänskliga behandling dessa människor utsattes
för under den långa vandringen. En vandring som de tvingades till på grund av de
vitas girighet, landhunger och omänskliga förtryck. Men utställningen visar också på
hur stammen framhärdade, anpassade sig och småningom blomstrade på nytt.
I utställningen kan man ta del av indianernas egna berättelser, se historiska tidtabeller och kartor över vandringsvägarna. Utställningen kommer att visas på fjärde
våningen i museet från den 12:e april till den 30:e oktober .
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Indianklubbens medlemsträff

På grund av vår lilla semestertripp och då även Hans-Olof har varit på resande
fot under samma tid, så har inget planeringsarbete ännu gjorts inför vårt utannonserade medlemsmöte i den kommande Kristi Himmelfärdshelgen. Men nu lär vi med
det snaraste ta tag i denna planering. Klart är dock att vi ska hålla en medlemsträff i
Helsingborg fredag och lördag 31/5 och 1/6. Och det blir på Högasten-skolan
(samma plats som förra året). Vi kan också slå fast att det egentliga mötet med
traditionella föredrag och diskussioner huvudsakligen kommer att ske på lördagen
den första juni, medan fredagen den sista maj i huvudsak kommer att reserveras för
er inställelse i Helsingborg, incheckning på hotell och liknande. Men eventuellt försöker vi ändå att ordna med någon gemensam aktivitet under senare eftermiddagen,
samt att vi äter en gemensam middag på fredagskvällen. Kanske en traditionell
”Tura” på färjan, eller en sittning på någon trevlig restaurang på sta’n. Vad dessa
eftermiddagsaktiviteter blir får vi återkomma till, men något hittar vi nog på. Ni får
gärna själva komma med förslag och önskemål.
Ni får gärna också meddela mig om ni själva vill bidraga med något litet anförande, någon visning av intressanta föremål eller annan aktivitet under mötet.
Även om vi inte ens har börjat planera något program ännu så vill jag meddela
att vi inte har släppt tanken på att uppmärksamma att Indianklubben i år firar 60årsjubileum. Så någon programpunkt kring detta ska vi nog försöka att få till.
Vi har redan fått ett antal signaler om intresse för att komma hit, men det är
ännu inget krav på föranmälan. Först ska vi fixa till ett program, så att ni vet om det
är värt mödan att ta er hit. Hoppas kunna ha det klart under första halvan av maj
månad.

Vill dock förvarna om att Helsingborg idag är en stad i uppgrävningarnas tecken. Så ni som kommer åkandes i egna bilar kommer att mötas av diverse hinder och
kanske inte tar er fram där ni brukar köra. Men kanske jag kan försöka att hjälpa till
med lite orienteringstips när vi kommer närmare i tiden.
Videospel om indianer
Jag har alltid önskat att jag skulle kunna skapa ett eller flera TV– eller Videospel
om någon historisk händelse i indianvärlden. Till exempel en uppspelning av striden
vid Little Bighorn, med allt så historiskt riktigt som det går att få det. Eller kanske
dramat om utvandringen över Oregonleden eller Santa Fe Trail. Eller varför inte
svenskarnas ankomst och försök till kolonisering på Östkusten. Nu är jag ingen spelkonstruktör och kommer med största sannolikhet aldrig att lära mig hur man gör.
Men idén lockar, eller vad tycker ni? Finns det några spelkonstruktörer bland våra
medlemmar? Hör i så fall av er!
Som en ytterligare aptitretare så finns det nu ett sådant spel att ladda ner.
Kanske inte precis så direkt historiskt konkret… Men ändå ett försök. Jag har visserligen inte själv provat det ännu, men hoppas att det fungerar. Här är länken som ni
kan ladda ner och sedan sätta igång att spela:

https://indianlandtenure.itch.io/when-rivers-were-trails
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Jingle Dress-utställning på Mille Lac Indian Museum i Minnesota

The Mille Lacs Indian Museum and Trading Post inkluderar ett museum tillägnat
Mille Lacs Band of Ojibwe’s historia och kultur. Det ligger i den lilla byn Onamia, Minnesota, på sjön Lake Mille Lac sydvästra sida. Där finns också en helrenoverad Trading Post ursprungligen från 1930-talet, där det säljs autentiska indianska föremål
tillverkade av lokala såväl som nationellt erkända konsthantverkare. Vi besökte museet och handelsposten under Indianklubbens medlemsresa till Nordostlanden år
2012 och fick då en mycket fin guidning genom utställningen av ojibweindianen
Bradley Sam. För den som vill veta mera om det här museet och deras verksamhet
kan ni klicka på länken

http://www.mnhs.org/millelacs
Här arrangeras nu från 3 april
2019 ända till 31 oktober 2020
en speciell utställning som berättar historien om det som
kallas ”Jingle Dress”. En ceremoniutstyrsel som har blivit
populär vid sammankomsterna
kring en powwow. Det är alltså
en danskostym för kvinnor och
dess kännetecken är att dressen är dekorerad med tunnplåtskoner i långa rader, som
ger ifrån sig ett distinkt klirrande ljud när dansaren rör
sig. Sådana tunnplåtskoner tillverkas ofta av plåtlocken från
snusburkar.
Utställningen har fått namnet
'Ziibaaska’ iganagooday: The
Jingle Dress at 100' för att
minna om att det nu är 100 år sedan den svåra influensaepidemi som drog över
världen 1918—1919 och som dödade många människor. Inte minst bland indianerna. Det var då som Jingle Dress-dansen ”uppfanns” som ett slags helandeprocess
bland ojibweindianerna. Det är väl inte riktigt klarlagt var initiativet kom från, men
mycket talar för att det var just här vid Mille Lac som det startade.

Missa inte detta TV-program
Det här ska ni inte missa. Vi fick ett tips från Christian Öhrn i Malmö om en TVserie som heter ”Flocken”. Det handlar om hästar. Ett fantastiskt program. Och ni
ska definitivt inte missa det allra första avsnittet, som handlar om siouxerna på Pine
Ridge och deras förhållande till hästar. Mycket intressant och dessutom fantastiska
bilder. Klicka på länken och njut:

https://www.svtplay.se/video/21715290/flocken/flocken-sasong-1-usathomas-smittle?start=auto
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Månadens konstnär
Gordon Miller är kanske mest känd som marinmålare, men han är också väl insatt i de
nordvästkustindianska folkens seder och bruk. Och inte minst då deras dansceremonier
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