


Prærieindianerne i nordamerika

i nordamerika har der levet mange forskellige 
slags indianerne. mod nord levede indianerne som 
jægere. mod syd dyrkede de majs. På nordvest
kysten levede indianerne af fiskeri. og på prærien 
midt inde i landet levede indianerne af bisonjagt. 
dem kalder man prærieindianere. 

Prærieindianerne slog lejr alt efter, hvor bison
flokkene befandt sig. de boede i tipier af bison
skind. disse telte var nemme at pakke ned og slå 
op igen, når de skulle flytte efter bisonflokken.

indianerne levede i tæt forbindelse med naturen, 
og de boede på store landområder, indtil europæ
erne kom til nordamerika. europæerne ville have 
det land, som indianerne boede på. derfor kom 
der mange kampe mellem indianere og europæer
ne. indianerne måtte til sidst overgive sig og blev 
flyttet til reservater. reservaterne er afgrænsede 
landområder, som indianerne kunne bo på. 

i dag bor mange indianere stadig i reservater i 
nordamerika. nogle indianere er flyttet ind til 
storbyerne. når der holdes powwow i reservatet,  
samles alle og viser, at de er stolte af at være 
indianere.
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Udsmykkede tIPIer
I gamle dage boede prærieindianerne i runde telte, som hedder ti-
pier. De malede deres tipier med symboler og geometriske mønstre, 
f.eks. linier, prikker, trekanter og tegn. 
Nogle indianere malede deres tipier efter deres drømme. Ofte teg-
nede indianerne deres beskytterdyr på dørklappen. Når en indianer 
malede sin tipi, gav han den særlige kendetegn, så han altid kunne 
kende den mellem alle de andre tipier. 

maL en tIPI
Du kan male din egen tipi i papir. Tag en skabelon og farvelæg den, 
som du gerne vil have, den skal se ud. 
Klip modellen ud. Tag tre pinde og bind dem sammen med snor for-
oven. Sæt derefter din papirtipi uden på pindene med tape. Sæt tipi-
ens kanter sammen med tape. 

Når du er færdig med at male din tipi, kan du stille den sammen med 
de andre tipier i landskabet. Du er også meget velkommen til at tage 
din tipi med hjem. 
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