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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

Fågelsången i Ramlösaparken har tystnat, eller i vart fall
minskat dramatiskt. Det är ett tecken på att sommaren nu redan
har passerat halvtid och håller på att anpassa sig till mörkare tider.
Men vi ger oss inte. Här kommer nu ännu en nyhetsuppdatering.
Rödstjärtar, sädesärlor och lövsångare jobbar febrilt med att
hålla sina hungriga ungar med mat här i trädgården. Men gråsparvar och pilfinkar ser ut att gå mot tristare tider. De blir bara allt
färre för vart år. Tornseglarna har haft ett märkligt år i år. Jag
undrar om deras första försök att reproducera sig gick om intet.
Men nu ser jag att de far in på vinden igen. Så kanske har de gjort
ännu ett tappert försök att få ut någon unge. Vi har visserligen
inte sett den ännu, men på marken, under husgaveln, ses nu tydliga avfallstecken på en allt intensivare trafik till och från. Det här
är också något nytt. Så har det aldrig gått till tidigare. Inte heller
trädgårdsmyrorna har haft någon svärmarperiod ännu. Kanske har
det varit för kallt. Vi får hoppas att värmen kommer nu när semestrarna börjar ta slut - uppfatta nu inte det som att vi vill alla
semestrare något illa. Men skadeglädjen… det är ju inte alla som
har förmånen att ha någon semester.
Följer spänt politikerspelet i USA. Hur länge ska etablissemanget stå ut med att ha en sådan pajas till chef? Jag redogjorde i
förra utskicket för konsekvenserna för indianerna, om han (Trump)
hade fått sin vilja igenom beträffande nedskärningarna på sjukvårdsbidragen. För att över huvud taget få upp sitt förslag till omröstning hade han tvingat den dödssjuke senatorn McCain att
komma till Washington och hjälpa Republikanerna att få majoritet
för att frågan skulle upp till omröstning. Men väl i själva omröstningen röstade McCain nej till förslaget, tillsammans med två
andra Republikaner, vilket gjorde att förslaget föll. Tack och lov för
att det finns vettiga människor, även om de är Republikaner. Nu
väntar vi spänt på vad Trumps nästa drag blir, förutom att han
sparkar den ene efter den andra ur sin stab, alltefter som de inte
håller med honom om alla tokstollerier som han hittar på.
Här på hemmaplan kämpar vi på med att hitta lösningar på
problemen med hemsidan. Det verkar faktiskt gå åt rätt håll nu!
Hälsningar Bertil Thörn
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Hemsidan
Som jag har meddelat i andra informationsutskick så har ett antal förändring skett med hemsidan.
Det har varit både till och från. Ibland har det skett positiva förändringar ibland har det gått ett eller
några steg bakåt. Men nu har det tagits ett stort steg framåt. Med professionell hjälp (från firman Tech
Troopers) har vi lyckats rensa och justera upp filstrukturerna så att hemsidesprogrammet på nytt kan
hitta de flesta filer. Så nu kan ni åter öppna och använda sidan som det varit tänkt. Ni kan bläddra mellan
flikarna och ni kan öppna de flesta av de länkade filerna på dessa sidor. Men nu måste jag fortsätta städjobbet och laga de fillänkar som inte fungerar och på nytt lägga till de som helt saknas. Och allt som har
hänt sedan haveriet i april och som jag har sparat på mig ska nu också uppdateras. Och det kommer att
bli en ny prövning. För det är inte helt säkert att jag vet var dessa filer ska läggas och hur det hela ska
laddas upp för att det ska fungera på själva hemsidan. Men håll tummarna! Och låt oss hoppas...
Det här betyder då bland annat, att om jag lyckas hålla tungan rätt i munnen, så ska alla informationsutskick, som de som inte har någon mailadress har gått miste om, nu åter bli sökbara på hemsidan.
Och kanske bygger vi dessutom på sidan med mera information så småningom. Men jag får ta det i små
steg, så att jag inte stökar till det igen. Felet har vi i alla fall kunnat konstatera har att göra med att hela
filstrukturen har blivit omflyttad och att vissa filer helt enkelt troligen har försvunnit i överflyttningen från
den havererade datorns hårddisk till min lilla bärbara, som nu är den maskin som är hjärtat i det hela.
Det som är gjort så här långt är alltså ”bara” att filstrukturen har rensats och förenklats. Mera jobb återstår. Det kan ta tid och det kan även riskera att bli fel igen. Men hjälp till att hålla tummarna….
Höstnumret av vår medlemstidning
Jag har också förvarnat om att höstnumret av vår tidning, som ska komma ut i september, eventuellt skulle kunna bli försenat på grund av att så mycket tid har gått åt till de här problemen med hemsidan, samt allt arbete runt försäljningen av de donerade indiansakerna. Men nu ser det ändå ut som att
jag har lyckats lösa det. Dock har det skett genom att jag har fuskat. Fusket har bestått i att jag helt enkelt har valt att använda ett gammalt material som jag skrev redan för 49 år sedan. Hörde ni… redan för
49 år sedan!!! Gode tid vad tiden går. Snart skriver man väl inget mera över huvud taget.
Jo, jag hade från början tänkt mig att uppmärksamma att det i år är precis 150 år sedan de välkända striderna Hayfield Fight (Slåtterängsstriden) och Wagon Box Fight (Vagnkorgsstriden) gick av stapeln i augusti 1867. De strider som båda utgjorde dramatiska händelser under det vi kallar ”Red Clouds
Krig”. Nu hade jag tänkt att skriva om de här striderna utifrån vad man i senare tiders historieforskning
kommit fram till. Men att nu hinna med att skapa ett sådant artikelmaterial från noll gick helt enkelt inte.
Så vad göra? Jo, jag skrev ju faktiskt om det här redan i 1968 års utgåva av ”Indianklubbens Årsbok”.
Där fanns ju alltså redan kompletta texter. Så jag skannade helt enkelt av dessa texter, snyggade till
dem en aning, satte till bilder och därmed var höstnumret av vår tidning räddat. Nu kan det ju tyckas
trist för alla er som själva har den årsboken, att få läsa gammalt material. Och jag klarade inte heller av
att göra några större förändringar. Men vi får väl i stället hoppas att det var ett tag sedan ni läste just de
här avsnitten och jag hoppas att ni därmed kan ha överseende med det här lilla fusket. Tidningen kommer alltså ut i september som tänkt var. Materialet finns redan hos tryckaren.
Yellowstones grizzlybjörnar mister sitt skydd
Skyddet för Yellowstones grizzlybjörnar, som har
varit på de statliga myndigheternas lista över skyddsvärda arter, har nu hävts, efter att ansvaret för björnstammens hantering flyttats över till delstatens ansvar
per den 31 juli i år. Det här har nordcheyennernas stam
protesterat mot, då man menar att björnstammen borde
fortsätta att skyddas så länge den inte har en spridning
över hela det landområde den ursprungligen hade. I dag
finns den bara inom 2 % av sitt ursprungliga utbredningsområde. Indianstammen planera att stämma delstaten med motiveringen att jakttrycket kommer att öka
när skyddet nu upphör och att björnstammens tillväxt
kommer att stoppas. Björnen är ju ett av de djur som
har en stor religiös betydelse för indianerna.
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Ett brev från vännen Lasse Evertson
Hej Bertil och kanske ni andra i indianklubben
Jag sitter här och läser det senaste utskicket från Bertil och en del av det handlar om Cherokeefolket. Jag har en hel del vänner bland det här starka folket som faktiskt hade det ganska bra tillsammans
med de vita invandrarna. Men till slut fick de krypa till korset, när de nya invånarna blev lite för varma i
kläderna. Min gamle vän Frog som jag levde ihop med ett antal år under 80-90 talet hade många ord att
säga om den långa vandringen till den avskydda ``långt där borta platsen´´ som hans folk inte önskade
flytta till. Han menade att den nya platsen klöv hans folk i två grupper. Det västra folket blev ”de vitas
folk”, medan det östra folket var
och förblev det ”riktiga folket”.
Både Frog och även jag faktiskt,
blev erbjudna arbete där borta i
väster, när skola och sjukhus
skulle byggas. Frog förklarade att
en Cherokee var de molnslöjade
bergen, de djupa skogarna och
de fiskrika floderna och sjöarnas
folk. Var någonstans i det avlägsna Oklahoma kunde de finna
något liknande, frågade han mig
ett flertal gånger. Hans bestämda
ord gjorde att vi aldrig åkte dit för
att arbeta. Vem vet förresten,
hade vi åkt dit hade kanske Frog
kommit ifrån allt drog och alkoholmissbruk, som var den bidragande orsaken till hans tragiska död, när han föll till marken från hög höjd vid ett skyskrapebygge i Knoxville. Hade vi åkt till Oklahoma hade jag kanske inte suttit här och skrivit till er, vem vet?
Jag ville bara skriva några ord när jag såg att det skrevs om Cherokee indianerna, jag kunde bara inte
låta bli. Jag skriver säkert flera gånger, när det väl rinner till. Förresten träffade jag en del av mina vänner för ett par veckor sedan. De var till och med och vinkade av mig vid flygplatsen när jag flög till Sverige igen.
Hälsningar från Lasse Evertson ``PS´´ En regndans gör gott, regnet kom till slut.
Massmord på reservatet - och en omfattande mordutredning
Under tidigt 1920-tal inträffade chockerande händelser som drabbade Osagestammen, då dussintals av dess medlemmar blev systematiskt mördade på reservatet i Oklahoma, sedan de plötsligt blivit
nyrika efter att olja upptäckts på deras land. Det skulle komma att bli den mest uppseendeväckande
mordkomplotten i amerikansk
historia och samtidigt den första
stora mordutredningen för FBI.
I en ny bok; ”Killers of the Flo-

wer Moon: The Osage murders
and the Birth of the FBI”, berättar den kände författaren David
Grann hur olja, girighet och en
ogrundad misstänksamhet resulterade i en illasinnad konspiration
och i The Federal Bureau of Investigations första stora mordutredning. (Se vidare artikel sid 6)
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Indianstam kämpar för sin överlevnad som ett eget folk
En indianstam som heter Amah Mutsun har kanske inte så många hört talas om. Och det är inte så
konstigt. Det är en av de många små folkgrupper som utgjorde vad man brukar kalla ”folkmosaiken på
västkusten”. Det handlar alltså om ett förbund av små indianska samhällen på Kaliforniens västkust, som
vi idag benämner Costanoan. Samhällen med tämligen likartade språk, religion och kultur. Men även om
deras språk var likartat, så har vetenskapen ändå markerat att man kan urskilja så mycket som 8 olika
dialektvarianter. Det var en gruppering som från början kan ha bestått av 30 till 50 byar som levde i området från San Fransisco Bay i norr till straxt nedanför Monterey Bay. Stammen som idag kallas Amah

Mutsun återfinner vi i det som idag kallas Pajaro River Basin, runt Monterey Bay. De olika småstammar
som ingick i förbundet från början bestod av från ett par hundra och upp till omkring 500 medlemmar
vardera. Den del av förbundet som talade den dialekt vi kommit att kalla Mutsun kan, innan spanjorerna
kom hit och etablerade sina missioner, ha bestått av något knappt 20-tal byar som sammanlagt kan ha
haft omkring 2700 medlemmar. Men det är svårt att veta hur många efterlevande som finns idag, då
dessa stammar aldrig har varit erkända av USAs federala myndigheter och alltså inte finns med i någon
central statistik. Men just stammen som nu kallar sig Amah Mutsun uppger sig ha 800 medlemmar, som
alla härstammar från den ursprungliga gruppen. Det här är dock en grupp som kämpar för sin överlevnad,
då de alltså inte är bland de indianska stammar som erkänns av de amerikanska myndigheterna, utan får
klara sig helt på egen hand. Och det trots att stammens ledare skrev på 1851 års fredsavtal, som innebar
att land motsvarande 8,5 miljoner acres avträddes och 18 reservat bildades. Ett avtal som delstaten Kalifornien dock aldrig erkände. När president Harrison 1891 signerade ett nytt avtal, som skulle säkra egna
reservat för varje stam, så godkände inte delstaten det heller. Det här innebär att inga av de här små
stammarna någonsin varit erkända av myndigheterna, utan har fått klara sig helt på egen hand.
Kanske kan jag vid något senare tillfälle utveckla det här lite mera och berätta om de här små stammarnas liv och livsförutsättningar. Det är en mycket tragisk historia.
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Hjälp med artikelmaterial till vinternumret av vår tidskrift
Nu när jag i sista minuten har räddat höstnumret, så börjar jag redan att se framåt emot årets sista
nummer. Och jag konstaterar direkt att jag inte har något material liggande som jag kan använda där
heller. Därför vill jag nu ha er hjälp med artikelmaterial. Eller åtminstone förslag till sådant material. Det
får gärna handla om sådana ämnen som vi inte har varit så bra på att presentera tidigare. Exempelvis allt
om indianska kvinnor, deras roller i de indianska samhällena, eller något om enskilda kvinnors livsöden.
Andra ämnen som har efterfrågats är berättelser om indianstammar som levde i öster, om deras
kultur och livsstil. Och det finns även en grupp indianstammar som det sällan talas så mycket om, som
levde i mellanområdet mellan Östern och prärien. Sådana stammar som ”De Fem Civiliserade Stammarna”, som man kallat dem - Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw och Seminol. Och gärna då hur det var
för dessa stammar såväl i deras ursprungsområden som under tiden efter att de fördrivits till det som
kom att kallas ”Indianterritoriet”, alltså i delar av det som nu är delstaten Oklahoma.
Se indianfilm som aldrig lär dyka upp på DVD i Sverige
Ni som är filmfantaster och som dessutom redan har för vana att titta på film via datorer eller telefoner och är väl hemmastadda med tekniker kring streamad film har goda möjligheter att se kvalitetsfilm
om Native Americans via tjänster som Google Play, YouTube, iTunes eller amerikanska Amazon Video eller något som heter VUDU. Det här är relativt ”smala” amerikanska filmer, så sannolikheten för att de ska
komma hit i till exempel DVD-versioner är så gott som obefintlig. Jag har heller aldrig provat på att köpa
film via steamingföretag, så jag vet inte hur det skulle gå till. Men jag tycker ändå det kan vara av värde
att tipsa er om vilka filmer som finns och som jag tycker verkar tillräckligt bra för att det skulle vara värt
ett försök. Är det dessutom någon av er som känner sig hemmastadd i det här bruket att köpa streamed
film (från USA) och som kan hjälpa sådana som mig och även andra medlemmar att komma igång, så får
ni gärna skriva en liten ”instruktion” som jag kan vidarebefordra till övriga medlemmar i något framtida
informationsutskick.
Här kommer så en lista över filmer som är aktuella nu och som alltså går att hitta på någon av de här företagens kanaler.
1. Shouting Secrets: Amazon / iTunes
2. Empire of Dirt: Vimeo On Demand, Amazon.
3. This May Be the Last Time: YouTube, iTunes, Google Play, Amazon.
4. Road to Paloma: Google Play, YouTube, iTunes, VUDU.
5. The Lesser Blessed: Google Play, iTunes, VUDU, Amazon. (Free for Amazon Prime Subscribers)
6. Rhymes for Young Ghouls: Google Play, iTunes, VUDU, Amazon. (Free for Amazon Prime Subscribers)
7. The Activist: Google Play, iTunes, YouTube, Amazon.
8. The Cherokee Word for Water: CW4W.com, iTunes.
9. A Good Day to Die: iTunes, Amazon.
10. On the Ice: iTunes, Amazon, VUDU.
11. Tiger Eyes: YouTube, iTunes, Google Play, Amazon, VUDU.
Här får ni också länken till hela artikeln där jag har hittat det här, så att ni kan läsa mera om varje film
och även se en kortare trailer för respektive film. https://indiancountrymedianetwork.com/culture/artsentertainment/11-essential-native-american-films-you-can-watch-online-right-now/
Ni kan också klicka på de blå företagsnamnen för varje film, så kommer ni till deras hemsidor. Där hittar
ni också andra filmer som är aktuella hos dessa företag.
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Morden på Osagereservatet
En efter en hittades Mollie Burkhart’s (se bild sid 3) familjemedlemmar döda. Hennes syster Anna
hade hittats i en ravin i maj 1921 med ett skotthål i bakhuvudet. Efter att en kusin till familjen skjutits till
döds knappt två år senare, dog Mollie’s syster Rita och hennes man när en explosion förvandlade deras
hus till kaffeved. Mollie började då misstänka att förgiftning kunde ligga bakom hennes mors tidigare
död, liksom till den ”tärande sjukan” som samtidigt hade tagit livet av Mollie’s tredje syster Minnie, 1918.
Men det var inte bara Mollie’s familj som råkat illa ut. Under tidigt 1920-tal hade en hel serie mystiska
dödsfall inträffat på Osageindianernas reservat i Oklahoma. Mera än två dussin medlemmar av stammen
hade blivit skjutna, knivmördade, slagna eller utsatta för bombattentat, i en av de blodigaste serier av
kriminalfall i Amerikas historia. Även utredare som börjat gräva alltför djupt i fallen hade en tendens att
plötsligt råka illa ut. Flera av dem hittades döda. En advokat som suttit inne med komprometterande informationer i fallet hade plötsligt kastats av ett tåg i hög fart, medan kroppen av Barney McBride, en rik,
vit oljemagnat, som hade åtagit sig att resa till Washington för att begära att federala myndigheter skulle
undersöka fallet, blev mördad. Han hittades avklädd, slagen och med ett tjugotal knivhugg i kroppen i en
kulvert i Maryland. Ett fall som Washington Post kallade ”det grymmaste kriminalfallet i distriktet”.
Som den kände författaren David Grann beskriver i sin nya bok: “Killers of the Flower Moon: The
Osage Murders and the Birth of the FBI,” så var Osageindianernas reservat dränkt i blod för att det
var överfullt av olja. Fördrivna från sitt land i Kansas hade stammen köpt en bit land i nordöstra Oklahoma under tidigt 1870-tal. Det steniga och magra reservatslandet lovade inte att ge något tillbaka förutom att indianerna här hoppades att få bli lämnade i fred. Men så upptäcktes olja på landet. Mycket olja!
En av de största fyndigheterna i hela USA!
Indianerna hade förståndigt nog vid landköpet i alla fall försäkrat sig om alla eventuella mineralrättigheter och nu betalade oljebaroner som J. Paul Getty, Harry Sinclair och Frank Phillips jättelika summor för
utvinningsrättigheter vid stora rättighetsauktioner som hölls utomhus under ett stort träd som senare
kommit att kallas ”Million Dollar Elm”. Varje stammedlem erhöll därefter kvartalsvis royaltys och allteftersom åren gick så växte deras bankkonton med hundratals och senare tusentals dollar i och med varje
utbetalning. Enbart under året 1923 lär 2000 stammedlemmar tillsammans ha fått 30 miljoner dollar
(motsvarande 400 miljoner dollar idag), enligt Granns utforskningar.
Osagefolket blev därmed ett av världens rikaste folk per capita. ”De bodde i slottsliknande hus och hade
privatchaufförer till att köra sina bilar. De hade tjänare, bland vilka många till och med var vita. Den här
bilden kontrasterar verkligen mot den gängse bilden många har av indianer”, säger Grann.
Men säg den lycka som varar. Deras välsignelse kom snart att i stället bli till en förbannelse. De här stora
rikedomarna lockade ofelbart allehanda banditer, desperados, spritlangare och andra kriminella typer.
Men på samma gång väckte det också en närmast fanatisk avundsjuka. ”Osageindianerna har nu blivit så
rika att någonting måste göras åt det snart”, skrev bland andra tidningen Harper’s Monthly.
”Avundsjuka och illvilja hade snart i folkmun gjort Osageindianerna till syndabockar för att de var så
snuskigt rika och i Kongressen hade man till och med börjat hålla diskussioner om vad myndigheterna
borde göra som ett motdrag”, säger Grann i sin bok. ”Myndigheterna utsåg därför lokala vita som ett
slags förmyndare för indianerna. Förmyndare som hade i uppdrag att övervaka allt vad fullblodsosagerna
köpte. Till och med ända ner på nivån vilken tandkräm de köpte i handelsboden”, skriver Grann. ”Ett system djupt rotat i rasism, förklätt till något som skulle signalera hjälp under förevändningen av att man
ansåg att Osagerna behövde hjälpas att förstå pengars värde. Men det var i själva verket så, att det här
bara ledde till något som liknade en omfattande och utstuderad kriminell verksamhet, som indirekt alltså
understöddes av de amerikanska myndigheterna”, slår han fast.
Svindlade och lurade av de personer som var satta att skydda och hjälpa Osagerna tvingades dessa nu i
stället köpa varor för svindlande överpriser, för vilket förmyndarna sedan fick kick-backs från de affärer
och banker till vilka de hänvisade indianerna. I vissa fall gick man till och med så långt att man släppte
alla betänkligheter och helt enkelt stal sina skyddslingars pengar! Pengar till ett värde av så mycket som
8 miljoner dollar enligt en senare statlig utredning.
”De skalperar våra själar här ute”, utbrast en förskräckt Osage vid ett tillfälle.
Men detta systematiska roffande från en del vita bosättare på Osagereservatet sida och som i vardagligt
tal kallades ”Indian business”, visade sig ändå inte vara nog för somliga! Stammen kände sig därför
nödsakad att göra något till skydd för sina medlemmar. Så man beslutade att indianerna inte fick sälja
några av sina andelar av oljeaktierna till vita. Enda sättet för de vita att lagligt komma över dessa var
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sedan genom arv. Ett kryphål som snart skulle visa sig bli grunden till en kallblodigt kalkylerad komplott
för att tilltvinga sig arvsrättigheter efter en andelsägare, bara för att så snabbt som möjligt därefter
mörda densamme ! I vissa fall gick man till och med så långt, att man gifte sig med vederbörande, för att
så fort som arvsrättigheten var fastställd mörda sin lagvigda !
I takt med att antalet mördade osageindianer ökade under 1920-talet såg man inga som helst insatser
varken från lokala eller federala polis- eller rättskipningsmyndigheter. ”Korruptionen var oerhört omfattande i Osage County. De som satt på makten hade alla möjligheter att ”köpa” poliser och domare. I
vissa fall var dessa lagväktare själva så djupt insyltade, att de inte kunde göra annat än att vända ryggen
till”, säger Grann.
Stammen vädjade till slut om hjälp direkt från den nyligen bildade detektivbyrån Bureau of Investigation
(som 1935 förstatligades och döptes om till FBI; Federal Bureau of Investigation). I ett försök att släta
över ett tidigare solkat rykte efter sin roll i en annan oljekorruptionsskandal, Teapot Dome-skandalen, så
sände den nyligen
tillsatte chefen J. Edgar Hoover detektiver
till Oklahoma.
”Det är intressant att
studera Hoover och
hans organisation
under denna dess
inledande period.
Man kan redan här se
tecken på Hoovers
senare utvecklade
karaktär, med paranoia blandad med
ambition och manipulation. Han uppträder
mycket osäkert så
här i början av sin
karriär”, säger Grann.
”Byrån hanterar fallet
mycket klumpigt redan från början. De frigav en fängslad förbrytare som hette Blackie Thompson, i tron
att han skulle kunna fungera som förtäckt spion, medan han i stället tog tillfället i akt att råna en bank
och mörda en polis. Vid ett tillfälle ville Hoover till och med försöka smita undan ansvaret, genom att föra
ärendet tillbaka till delstatens ansvar. Men efter den här skandalen med Thompson, gavs han inte en
chans att backa ur”.
I stället överlämnade han ansvaret för affären till Tom White, som var en erfaren detektiv och som visste
hur man skulle göra. Han, som varit en tidigare Texas Ranger, samlade omkring sig en agentgrupp som
även innehöll en indiansk agent. ”De arbetade kvickt och metodiskt. White drev fallet även mot personer
som man trodde skulle vara orörbara. Många trodde sig faktiskt vara just det av den enkla anledningen
att de själva var vita och att offren bara var indianer”, säger Grann.
White lyckades knäcka fallet med morden på Mollie Burkhart’s familjemedlemmar, men många av de
andra fallen förblev olösta. ”Hoover hade dessutom bråttom att stänga fallet. I själva verket till och med
alltför bråttom”, menar Grann. ”Byrån misslyckades därmed att avslöja en ännu djupare och mörkare
konspiration och resultatet blev att många undgick rättvisan”.
I boken ”Killers of the Flower Moon”, skärskådar Grann hela fallet och avslöjar en ännu mera utbredd
konspiration bakom morden på osageindianerna. Något som visar att fallet i själva verket omfattade
hundratals indianer. ”Här fanns en mördarkultur och en brottskultur med många medbrottslingar involverade. Det är det som gjorde de här brotten så illvilliga och störande”, säger han. ”Det här var i själva verket en kollision mellan två civilisationer, samtidigt som det var framväxten av det modern polis- och rättsväsendet, som här visade på hur viktigt det är att ett lands lagar gäller alla i hela landet”.
Till skillnad från de delstatliga och lokala detektiverna, så gav Hoovers agenter faktiskt indianerna en
gnutta stöd och lättnad från det skräckvälde som först rådde - men samtidigt kostade det dem mer än
20 000 dollar för FBI’s tjänster. ”Det är kanske den grymmaste sidan av saken”, säger Grann. ”Indianerna
var tvungna att betala för att få rättvisa”!
7

Månadens konstnär
Augusti månads konstnär heter Ray Swanson. Ray har specialiserat sig på Sydvästerns indianska folk. Navajo och Hopi. Ofta genom att porträttera enskilda personer klädda
i sina traditionella kläder och smycken. Han har gjort det på ett mycket smakfullt sätt.
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