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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

Jo, det är skilda världar. Men vi får nog inse att hösten närmar sig.
Äntligen har vi fått lite regn här nere också, så kanske det finns hopp för
gräsmattan ändå. Men Corona-problematiken vilar fortsatt tungt över oss
som en kvävande filt. Trots det håller vi ändå hoppet uppe och tänker
oss, att vi till Kristi Himmelfärdshelgen nästa år ska kunna genomföra
ett medlemsmöte i Uddevalla. Alla planer kommer säkert att behöva stuvas om ett antal gånger efter hand. Men vi hoppas ändå att allt ska gå vår
väg och att det kan bli något av det den här gången. Mera information
efter hand, när vi vet mera.
Vi ser skrämmande bilder från skogsbrandområdena i Kalifornien.
Jag har ännu inga uppgifter om hur det går för de indianer som kommer i
brandens väg. Men sannolikt kommer vissa att drabbas, liksom vissa
typer av kulturområden, som nationalparker, museer, historiska platser,
indianreservat och liknande. Jag kan se att även stora delar av Apachernas områden i Arizona har drabbats av omfattande bränder. Vi får, för
deras del hoppas på det bästa, men måste samtidigt bereda oss på det
värsta. Vi får återkomma efterhand som vi vet mera även här.
Också det här bladet består liksom det förra stor del av mera
djuplodande material. Inte så mycket av typen kortare nyhetsnotiser
alltså, utan mera artikelliknande utläggningar, som kanske egentligen
hade passat bättre som artikelmaterial i tidningen. Men det här var
material som hade vuxit fram i mailsamtal med andra medlemmar och
materialet var ju alltså i stort sett färdigskrivet och då vore det ju synd
att inte använda det. Även andra medlemmar kan kanske förhoppningsvis tycka att det är intressant att få ta del av. Ni får gärna höra av er med
synpunkter på hur ni vill ha det här nyhetsbladet utformat. Mera sådant
här. Eller en återgång till kortare nyhetsinformationer.
Årets sista gräsmattegödning är nu pålagd. Så nu väntar vi bara på
höstregnen, så att gräsytan kan vakna till liv igen efter en av de varmaste
och torraste somrar vi har haft här nere. Ni skulle se så den ser ut...
Hälsningar Bertil Thörn
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VAD ÄR SANNINGEN ? INTE SÅ LÄTT ATT VETA !

Bland de stora skaror som genom åren visat sig vara intresserade av Nordamerikas indianers historia och
kultur, är det kanske en viss övervikt för de som fascineras mest av just krigen. Och bland alla dessa krig, omfattande såväl stora som mera obetydliga, så är nog det omtalade slaget vid Little Bighorn River den 25 - 26
juni 1876 det kanske mest omtalade och omdebatterade. Och jag måste nog erkänna, att även jag länge tyckte
att det var spännande, innan jag successivt under mina dryga 60 års studier hade hunnit att upptäcka så mycket
mera av dessa främmande folks liv och leverne och deras tragiska öde.
Men tillbaka till Little Bighorn. Otaliga äro de böcker som har skrivits om den här händelsen och otaliga
äro de teorier som där har framförts om vad som egentligen hände och hur det gick till, när mera än en tredjedel
av United States mest omtalade kavalleriregemente, Det Sjunde Kavalleriregementet, under sin färgstarke och
omsusade, tillförordnade kommendant, överstelöjtnant George Armstrong Custer, mötte sitt öde en mycket
varm och torr söndag, långt borta i Montanas vildmark.
Otaliga är alltså de försök som gjorts av olika författare, att i bokform klargöra vad det egentligen var
som hände och en del av dessa böcker finns naturligtvis i mina bokhyllor. Vissa är mycket väl genomarbetade
och där kan man få en mycket god bild av de stora dragen. Men det är betydligt svårare när dessa författare har
försökt att analysera vad, hur och när olika detaljer inträffade och vad som var orsak till att just det hände, på
det sättet. För att nu inte tala om vad alla dessa detaljer egentligen innebar och resulterade i, bortsett från det
uppenbara, att det helt enkelt var indianerna som vann och att över 260 av 7:e Kavalleriets soldater blev liggande kvar på slagfältet.
En av alla dessa böcker är skriven av en författare som heter Edgar Stewart. En bok som har titeln
”Custer´s Luck” och som kom ut redan 1955. En bok som än idag står sig väl i konkurrensen. Betydligt senare
har en annan bok sett dagens ljus. Den är skriven av Bruce R. Liddic, år 2004 och har titeln: ”Vanishing
Victory: Custer´s Final March”. En bok som inte har undgått en del kritik för ett antal av de slutsatser som
Liddic har dragit. Det är alltså en bok som många inte direkt vill
rekommendera. Rätt eller fel, men det är de allmänna åsikterna.
Jag har inte själv boken, men har läst visst innehåll. Dessutom
tror jag nog att det är tämligen lätt att avstå att köpa den, då jag
inte har lyckats hitta något exemplar på marknaden idag som går
att köpa för mindre än 50 dollar för de 196 sidorna!!! Visserligen
har dollarn blivit lite billigare på senare tid. Men ändå… Sedan
tillkommer säkert ett tjugotal dollar i frakt också, då boken väger
drygt ett kilo, inklusive emballaget.
Varför tar jag då upp just dessa två böcker? Jo, det slumpar
sig nämligen så att de här två författarna har haft en brevväxling
med varandra, där just Edgar Stewart skriver något som jag tycker pekar lite på kärnan i det här ständiga sökandet efter sanningen.
Ett sökande som resulterar i att det med jämna mellanrum kommer ut nya böcker med nya teorier om vad som egentligen hände.
Han skriver så här: ”Det är emot alla regler, att man skulle vara
överens om någonting när det gäller Custerstriden. För om du
höll med mig och alla andra, så skulle vi ju inte längre ha något
att argumentera för och om”…
Så sant, så sant. Som en del av er kanske har sett, så har även jag (helt utan annan jämförelse med sådana
experter) skrivit en bok om den här händelsen. En E-bok som ligger på vår hemsida och som ni kan läsa där om
ni vill. Så kan ni ju göra egna jämförelser av vilka skillnaderna möjligen kan vara mellan våra olika ansträngningar och tycka till om respektive författares slutledningsförmåga. Och så kan argumentation föras vidare.

Möjligen skulle jag kunna hjälpa er lite på traven med att peka ut några av de olikartade slutledningar
som de båda har fört fram. Så här skriver Liddic bland annat:
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1Överstelöjtnant George Armstrong Custer´s mål var inte att söka strid med indianerna, utan i stället att ta
indianernas kvinnor och barn till fånga, för att med dessa som påtryckningsmedel tvinga indianerna tillbaka till
reservaten.
2Inga av Custer´s trupper passerade floden vid ”Ford E” (norr om indianlägret), då han hade fått rapporter
från sina utskickade spanare, att där visserligen fanns kvinnor och barn, men att han inte hade kapacitet nog för
att fånga in dem och hålla dem som gisslan. Däremot hade några soldater passerat över vid ”Ford C”, vid slutet
av Medicine Tail Coulee, men blivit återkallade. Eventuellt med smärre förluster.
3Han noterar också att indianerna har berättat, att de tyckte att Tom Custer verkade mentalt instabil och
betedde sig konstigt på kullen, efter att han hade skjutit sin svårt sårade bror i huvudet och därmed dödat honom?! (Något som jag inte har sett i några andra utsagor). Så de försökte att undvika honom så mycket som
möjligt, ända till en tapper krigare hoppade på honom bakifrån och krossade hans huvud med en tomahawk.
4Förr fanns det minnesstenar som visade att Custer och hans truppenhet hade förlorat män i en drabbning
med Crazy Horse´s krigare på den plats där biljettkuren för att komma in på området nu är placerad.
Ford C

Ford B

Ford A

Ford D
Ford E

0

1 km

Ford A; Major Reno går över floden här för att angripa indianernas läger. Ford B; Renos reträtt tillbaka upp mot kullarna.
Ford C; Det så kallade ”Miniconjou Ford”, där eventuellt Kapten Yates sökte efter en övergång, men retirerade tillbaka upp mot
höjderna. Ford D; Där Crazy Horse troligen gick över när han gjorde sitt utfall mot kapten Keoghs bataljon. Ford E; den övergång dit Custer sökte sig för att eventuellt stoppa flyende kvinnor och barn, men som han retirerade från utan att vi vet varför.

De här fyra åsikterna är de som speciellt sticker ut gentemot de mera vanligt förekommande beskrivningarna av stridsförloppet. Liddic vill därmed påvisa att Custer inte alls hade för avsikt att besegra indianerna i
strid, utan snarare genom att ta kvinnor och barn till fånga för att på så vis tvinga indianerna att ge upp. En
krigslist som han hade lärt sig i tidigare drabbningar. Dels vid Washita River 1868 och två gånger vid Yellowstone River år 1873.
Men vad är det mera som skiljer de här båda experternas syn på saken och samtidigt kanske även vad
andra experter har framfört? Och ni kan ju då samtidigt jämföra med hur jag har uppfattat de här situationerna
och därför skrivit om dem i min berättelse.
Den stora skillnaden mellan Liddic och Stewart är ju hur de båda uppfattar indianernas medvetande om
vad som höll på att hända. Liddic menar att de blev helt överraskade, men att de klarade av att stå emot angreppet av två orsaker. Det första var att general Custer inte i första hand hade för avsikt att besegra indianerna militärt, utan att hans taktik gick ut på att ta kvinnor och barn till fånga och därmed få indianerna att inse det lönlösa
i att göra motstånd. Nu fungerade inte den taktiken, därför att Custer aldrig lyckades skilja ifrån kvinnor och
barn från den stora indiangruppen, som alltså var betydligt större och mera utspridd än han hade anat. Det andra
var att indianerna, dock utan att egentligen veta det, hade tre gånger så många stridsdugliga krigare som Custer
hade och därför utan större problem lyckades bjuda effektivt motstånd på alla platser där soldaterna försökte
angripa lägret.
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Stewart har en helt annan uppfattning om det här. Han anser att indianerna redan dagar i förväg visste att
soldaterna var på väg, genom att de hade spejare ute som hela tiden bevakade soldaternas framryckning. Därför
kunde de relativt snabbt bjuda motstånd, när det första angreppet kom via major Renos styrkor. Och de kunde
då också föra undan och skydda kvinnor och barn på ett bra sätt. Han påstår till och med att indianernas ledare
hade planer färdiga för hur de skulle möta soldaterna när de nådde fram till lägret. Vidare menar han att indianerna, genom att de hade dessa planer klara för sig, kunde utnyttja den mycket kuperade terrängen och kunde
föra fram organiserade försvarsgrupper som effektivt stoppade soldaternas i deras olika angreppspunkter. Stewart trycker också på att alla militärer levde med den, som det skulle visa sig ödesdigra villfarelsen, att indianer
alltid skingrades och flydde när de angreps av organiserade militärenheter. Så menar han att konsekvensen av
denna villfarelse nu i stället blev, att indianerna i kraft av att de dessutom hade ett antalsmässigt övertag, kunde
blockera alla olika angrepp som gjordes av de nu vitt utspridda mindre militärenheterna. Ett av Custers största
misstag, menar Stewart – och där håller jag med honom - var att han (Custer) inte hade lyssnat på sina indianska spejare, som hade talat om för honom att antalet stridsdugliga indiankrigare var minst tre gånger så stort
som hans egna styrkor och att deras läger var enormt stort. Det i sin tur innebar att han inte förstod att det skulle
vara helt fel att dela upp sin styrka i så många mindre enheter och sprida ut dem så långt ifrån varandra att det
gjorde en effektiv kommunikation till en omöjlighet. (Stridsområdet från söder till norr var nästan en hel mil)!
Om ni sedan tittar i min E-bok och speciellt då i del 2 avsnitt G, sidan 110, där jag gör en analys av händelsen, så ska ni snart finna att jag inte fullt ut håller med någon av de två. (Kanske ett bevis på det Stewart säger i sitt brev till Liddic – ”att det är emot alla regler att vara överens om allt som har med striden att göra”).
Så där har han ju åtminstone något rätt! Jag håller till exempel inte med Stewart om att indianerna var väl medvetna om att Custer och hans soldater närmade sig. Och jag finner det synnerligen otroligt, att de till och med
skulle ha samlat sig och dragit upp riktlinjer för hur de skulle bete sig när soldaterna väl kom fram. Indianska
ledare hade inte sådana förmågor till ett organiserat samarbete och deras samhällen var inte så anordnade, att
någon kunde besluta saker som andra skulle åtlyda.
När det gäller Liddics åsikter så är jag mera benägen att hålla med honom i vissa saker. Som till exempel
att Custer gjorde ett försök att ta sig ända ner till floden, där den kröker av västerut ungefär där motorvägen (I
90) och järnvägen i dag korsar floden. Där hade han då befunnit sig klart norr om lägrets nordligaste ände, åt
vilket håll man hade sett kvinnor och barn fly. Men om det var tanken att kunna fånga in dessa, eller något annat Custer hade i tankarna, går ju inte att veta. Det kunde lika gärna vara att han tänkte sig, att han nu kunde
spärra av dalgången i norr och om major Reno, som förväntat, hade fullföljt sitt uppdrag och nu drev indianerna
framför sig genom lägret, då skulle dessa upptäcka, att de här plötsligt hamnat i ett skruvstäd mellan Renos och
Custers styrkor. Men om det ändå var som Liddic föreslår, att det ”bara” hade varit Custers tanke att fånga in
kvinnor och barn och sedan ha dessa som påtryckning mot krigarna att avbryta striden och kapitulera, då låter
det kanske ändå som en möjlig tanke. Om än något långsökt. Det är under alla omständigheter bevisat, att soldater hade varit ända här nere bland buskagen. Överste Gibbon, från general Terrys enhet, som sökte sig fram
till platsen fyra dagar senare, fann nämligen den döda kroppen efter tidningsreportern Mark Kellogg liggande
här nere. Det ser jag som ett tydligt tecken på att Custer själv också måste ha varit här, då den enda plats där
Kellogg skulle ha någon nytta av att vara på för sitt uppdrags skull, var just så nära Custer själv och hans stab
som möjligt. Oavsett vad Custer hade för tanke med framryckningen här, så fullföljde han den aldrig, utan drog
sig tillbaka upp på mot platsen där krigskyrkogården, nedanför museet, nu ligger.
Om vi nu anser oss kunna bevisa att Custer var nere vid floden norr om indianlägret, så utesluter det
också en annan av Stewarts teser. Nämligen den om att Crazy Horse i ett sent skede hade satt sig i spetsen för
ett stort krigaruppbåd och ridit över floden här nere och sedan upp norr om kullen där den sista striden senare
stod. Hade det inträffat, så skulle hans grupp i så fall ha träffat på Custers grupp, när denna var på väg ner emot
den norra flodövergången! Men inget sådant hände. Så Crazy Horse måste i stället ha tagit sig upp söder om
denna kulle, för att där direkt komma i strid med kapten Keoghs bataljon. Det kan också mycket väl vara så, att
Custer på något sätt fick information om att hans andra bataljon nu blivit utsatt för ett anfall, som gjorde det
omöjligt för dem att förenas med Custers mindre bataljon. Det skulle kunna vara en godtagbar orsak till att
Custer alltså inte fullföljde tanken med att gå över floden.
Som synes hur många frågetecken som helst. Här skulle det gå åt många sömnlösa nätter för att reda ut
allt. Och det här är naturligtvis bara en bråkdel av alla oklarheter som har diskuterats genom alla år sedan denna
olycksaliga söndagseftermiddag den 25 juni 1876. Ni får gärna höra av er om ni har mera synpunkter.
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FÅR INDIANER RÖSTA ?

Den 3:e november ska det väljas ny president och regering (Congress) i USA, om inte Trump nu hittar på
något för att förhindra det, då han ju ser ut att ligga lite risigt till. Men hur är det egentligen med röstning i
USA? Vilka regler gäller? Vem får rösta? Får till exempel indianer rösta? Det förenklade svaret är: Jo det får de
göra. Men det är ändå inte helt enkelt. Och det känns som att man egentligen inte vet helt säker från år till år
och från fall till fall. För i USA pågår ständigt ändringar och uppdateringar av olika regeltillägg i deras lagar
och förordningar. Och de olika delstaterna har dessutom egna regelverk och tillägg i delstatslagarna som gör
förutsättningarna olika inom landet. Dess politiker är också jäkligt klåfingriga och vill ständigt skriva om lagarna, oavsett om man har rätt till det eller ej. Ibland kan det verka som att man försöker göra något man inte får,
bara genom att låtsas: ”som att man inte visste, att man inte fick göra så”. Men går det, så går det… Politik är
som ett spel. Ett rävspel! Och de värsta rävarna verkar vara de som blir politiker… vad nu det kan bero på.
Men för att ta det hela från början. Från allra första början, år 1776, när de europeiska stormakter, som
under ett par hundra år hade kämpat om herraväldet över detta nya landområde, alla hade förlorat och de som
nu blivit kvar enades och förklarade sitt land självständigt under namnet United States of America. Då skapades ett helt nytt, modernt och framtidsorienterat regeringssystem, innehållande även regler för rösträttssystem.
Modernt och modernt… ja till en början så var det endast vita män som hade rösträtt, vilket naturligtvis inte var
så modernt tänkt. Och det var dessutom bara män som ägde landegendomar, som ansågs kapabla att göra tillräckligt kloka bedömningar, för att de skulle kunna tillåtas att vara med och bestämma. Men efter hand började
man justera och nya regler tillkom. Man hade alltså en grundkonstitution, som man inte rörde. Men efter hand
gjorde man alltså separata tillägg till denna konstitution, så kallade ”Amendments”. Sådana tillägg har fortsatt
att tillkomma genom åren. Det finns för närvarande total 27 stycken som är godkända och satta i system. Men
några av dessa har ändrats och några är sådana som avslutar och ersätter tidigare. Det mest kända är kanske
”Amendment nr 2”, från den 15 december 1791. Det som tillförsäkrar varje amerikan rätten ”att äga och bära
skjutvapen”! Nog tycker man väl att ett beslut taget år 1791, för 229 år sedan, i en tid när USA i stort sett bara
var en vildmark, borde ha varit moget för ett avskaffande för länge sedan. Men den så kallade ”Vapenlobbyn”
är stark. Amerika är alltså fortfarande inte så långt borta från sin Vilda Västern-tid, kan det tyckas.
Det första tillägget som berör regler för rösträtt är ”Amendment nr 15”, antaget den 3:e februari 1870. Ett
tillägg som ”förbjuder såväl federala som delstatliga myndigheter att förvägra en medborgare rätten att rösta
oavsett ras, färg eller ”previous condition of servitude” (alltså i princip ”har befunnit sig i slaveri”. Något som
således huvudsakligen avsett personer av afro-amerikanskt ursprung).
Nästa viktiga tillägg,”Amendment nr 19”, antogs den 18 augusti 1920 och handlade om ”att varken federala eller delstatliga myndigheter längre kunde förvägra en medborgare rätten att rösta beroende på kön”. Det
här innebar alltså frihet även för kvinnor att nu kunna rösta (kvinnlig rösträtt).
Ett tredje tillägg som speciellt handlade om rösträttsregler var ”Amendment nr. 24”, antaget den 23 januari 1964. Ett lite udda förslag som undanröjde en gammal regel som inneburit att det endast var skattebetalare
som kunde rösta. Ett system som helt enkelt var till för att låginkomsttagare och fattiga (ofta arbetslösa svarta)
skulle kunna hållas borta från valurnorna.
Även ”Amendment nr 26” , antaget den 1 juli 1971, var en lite udda bestämmelse, då den fastslog att ingen person över 18 års ålder (hade tidigare varit 21 år) kunde fråntas rätten att rösta hur gammal man än var.
Bortsett från dessa grundlagsreglerade förordningar så hade det alltid förekommit en mängd försök i de
olika delstaterna (ofta mest i Sydstaterna), att man med egna påhittade regler försökte hålla vissa grupper av
medborgare borta från möjligheten att via val påverka utvecklingen i landet. Sådana åtgärder kunde vara att
man införde krav på läs– och skrivkunskap, språkförståelse och krav på religiösa bekännelser med mera. Eller
helt enkelt, som genom att stänga vallokaler i vissa områden, gjorde det svårare för områdets medborgare att
komma till att lägga sin röst. Tyvärr är det här ett dribblande med regelverken som pågår fullt ut fortfarande,
trots att man med en storsatsning 1965 med ett regelverk som kallades ”Voting Rights Act of 1965” försökte
rensa upp i träsket av egenpåhittade försök att hålla främst färgade, invandrare, arbetslösa och andra fattiga
människor borta från att kunna nyttja sina rättigheter.
Men hur drabbar det här då indianerna speciellt. För att förstå det får vi gå tillbaka i tiden och se på hur
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deras ställning som befolkningskollektiv har sett ut genom åren. De indianska samhällena har förvisso inte varit
speciellt lika de vitas. Men vi ska därför inte tro att de har varit helt utan regler och system. De indianska folken
har levt på den amerikanska kontinenten i minst 15 000 och kanske så länge som 30 000 år, att jämföra med de
drygt 500 år som vita har levt här. Självklart har även dessa indianska samhällen haft ett behov av styrning och
ledning. Den stora skillnaden har dock varit att dessa aldrig innehållit särskilt många individer jämfört med hur
de vitas samhällen mycket snabbt växte till sig och då behövde helt andra styrningar för att fungera. Men
grundläggande styrning har funnits även i de indianska samhällena i tusentals år. En styrning som då naturligtvis varit anpassad och utformad efter deras annorlunda behov, ofta baserat på olika tabun och andliga aspekter.
När de vita anlände till kontinenten, var den befolkad av bara någon eller några miljoner individer.
(Enligt senare rön eventuellt något mera). Men när det vita samhället så småningom hade vuxit ut och fullständigt manglat de ursprungliga indianska samhällena, kanske dessa bara omfattade några hundratusen individer
sammanlagt och ett flertal folkgrupper och kulturer var helt utrotade. Det här lågvattenmärket inträffade under
1900-talets första kvartssekel, för att sedan dess ha vuxit till sig på nytt och nu representeras av drygt sex miljoner individer. Många levande i tämligen väl fungerande samhällen. Många anpassade till det gängse rådande
samhällssystemet i landet, men som ändå håller kvar delar av sina särpräglade kulturkomponenter.
Deras historia i kontakterna med de vita inkräktarna är ju tämligen välkänd och har präglats av ett ständigt undanträngande och ett ständigt krav på att ge upp sin egen identitet för att anpassa sig till den nya härskarmaktens sätt att se på samhällsbyggnad, försörjning, religion och kultur. Anpassningen har varit svår och mycket mera av typen ”nödvändig” än ”önskad”. Anpassningen har inte heller lyckats så fullständigt som de vita säkert önskat sig. Kanske vi ska säga både på gott och ont. Indianerna har faktiskt vägrat att släppa sin särart och
delar av sin kultur, vilket förmodligen har hjälpt dem till en så god överlevnad.
Men deras historia innehåller krig, förtryck och tvångsförflyttningar ända sedan 1600-talets mitt och fram
till allra sista delen av 1800-talet, då de sista motståndets vapenskrammel bröts och en period av förnedring och
vanmakt kom att plåga de överlevande spillrorna under i stort sett ett kvarts sekel, innan någon form av anpassning hade börjat sätta sina spår. Många regeringstjänstemän ansåg att indianerna måste assimileras in i USA: s
mainstream kultur, innan de kunde bli fungerande medborgare. Lagförslaget kallat: ”Dawes Act” från 1887 antogs för att hjälpa till att skynda på assimileringen. Det gick ut på att bryta upp indiankollektiven och skapa juridiska enskilda personer av indianerna, samtidigt som deras gemensamma landområden delades upp i små
jordlotter som tilldelades respektive familj. Jordlotter som var så små att de endast kunde användas till begränsad odling för eget behov. Det jättelika överskottet lade myndigheterna helt enkelt beslag på och sålde till landhungriga vita invandrare och nybyggare som strömmade till i stora skaror under den här tiden. Barnen togs med
våld från föräldrarna och sändes iväg till speciella internatskolor långt hemifrån. Skolor där de hölls avskilda
från sina familjer under så lång tid, att man räknade med att de ”skulle glömma bort” sitt indianska arv. Här
skulle de bli röda kopior av vita personer. Samtidigt förbjöd man indianerna att fortsätta med sina egna kulturaktiviteter och språk. Dawes-lagen hade en katastrofal effekt på många stammar, med förstörd traditionell kultur och ett havererat samhälle, samt en fysisk förlust av så mycket som 97,5% av folkens ursprungliga land.
Experimentet med Dawes Act ledde dock till en förändring i USA: s politik gentemot indianerna. Satsningen på att assimilera dem gav vika för en mer hands-off politik, vilken skulle tillåta indianer valet av antingen amerikanskt medborgarskap eller självstyre för indiankollektivet. Den lag som kom att kallas ”The Snyder
Act”, från 1924, kom att garantera alla indianer födda i USA fullt amerikanskt medborgarskap. Även om The
15:th Amendment från 1870 egentligen redan hade garanterat alla amerikanska medborgare rätten att rösta,
oavsett ras, så var det alltså inte förrän Snyder Act från 1924 som indianerna verkligen också erbjöds den möjligheten. Men trots att lagen nu slagit igenom så var det ändå många indianer som fortfarande hindrades rätten
att rösta, helt enkelt för att det i konstitutionen fortfarande stod, att varje delstat själva kunde avgöra vilka som
hade rätt att deltaga i val. Så efter att indianerna redan 1924 egentligen hade rätten på sin sida, så skulle det
komma att dröja ännu över fyrtio år, innan alla delstater fullt ut hade accepterat denna rätt. Sist i raden var delstaten Maine, som först i slutet av 1930-talet tillät indianer att rösta. Men genom olika teknikaliteter, som krav
på språktester och liknande, så fortsatte ändå vissa delstater att till och från förbjuda indianer att rösta. Bland
annat i Arizona 1948 och i New Mexico 1962. Fortfarande är det oftare svårare för indianer än för samhällets
vita att delta i allmänna val. Många gånger orsakat av sådana trivialiteter som att man helt enkelt inte ser till att
det finns någon röstlokal dit vissa indianer kan ta sig, då de inte alltid har tillgång till transporter för att komma
till närmaste lokal. Så, indianer har rösträtt, men i praktiken har de flesta sämre möjligheter att rösta än andra.
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Grizzly-björnar fortsatt fredade i Yellowstone National Park

US Fish and Wildlife Service hade försökt att försämra skyddet för stammen av Grizzlybjörnar i Yellowstoneområdet, genom att få till en ändring i den skyddslag som helt fredar björnstammen där. Man avsåg att
få till en lättnad, innebärande att ett antal jakttillstånd årligen skulle kunna ges till personer inom staterna Wyoming, Montana och Idaho. Jakt enbart i sportsyfte, så kallad ”troféjakt”, skulle dock inte tillåtas. Men här gick
man på pumpen. Till flera upprörda naturvårdsgruppers stora lättnad, så vägrade domstolen att bifalla denna
anhållan. Man menar att björnstammen fortfarande behöver mera tid på sig att växa sig helt livskraftig. Visserligen är det dock ett känt faktum att björnstammen i området har ökat från 140 individer på 1970-talet till över
700 idag. Likaså att björnarna nu har sökt sig till områden, där de helt har saknats under de senaste hundra åren.
Något som ses som en stor seger för naturvårdsskyddet och dess regelverk.
Men samtidigt noterar man, att det nu finns totalt 2’000 björnar i hela USA, vilket är en ynklig bråkdel av
de omkring 50’000 individer som ursprungligen har funnits i
landet. Dessutom förekommer de här 2’000 individerna uppdelade i fem olika och helt avskilda landområden, utan någon
kontakt med varandra, varför ingen korsbefruktning kan ske.
Inte heller säkerhetsaspekterna föranledde domstolen att
se annorlunda på frågan. Under det senaste året har olyckor
med björnar inblandade inträffat i bara ett halvdussin fall. I
samtliga fall drabbade det ”mountain-bikers” (tävlingscyklister)
eller campare och vandrare som råkat överraska björnar.
Vad har ni för preferenser när det gäller konst?

Ja, vad har ni för konstpreferenser? Hur ser de tavlor ut som ni har hängt upp där hemma? Är det figurativ konst eller mera modernt, nonfigurativt? Är det mera åt det naturromantiska hållet, eller är det människostudier? Ja, olika äro naturligtvis våra önskemål och intressen. Och vem vet… kanske det är någon lantbrukare,
även här i Sverige, som skulle kunna tänka sig att pryda finrummets största vägg, med en sådan här målning. I
västra delarna av USA är det dock ingen tvekan. Lever man av boskapsuppfödning i det gamla Vilda Västern så
inser även jag, att det säkert inte skulle vara något problem att spika upp just en sådan här målning. Tavlan är
målad av Oleg Stavrowsky, en tämligen välkänd konstnär, vars produktion huvudsakligen utgörs av motiv från
Västern. Men nog tycker jag att man trots allt måste vara synnerligen Västerninspirerad för att vara med och
ropa på det här motivet, när det nu auktioneras ut av Herritage Auctions i Dallas, Texas, med ett uppskattat slutpris på runt 6’000 dollar ? Men när den nu såldes förra fredagen så blev slutpriset obegripliga 149% högre!!!
Jag tror att jag nog hellre stoppat ner dessa dryga 130’000 svenska kronorna i madrassen. Vad skulle ni ha valt?
Fast när jag tänker efter ytterligare en gång, så skulle jag nog satsa några kronor på lite duk och oljefärg och
börja måla kor! Det behövs ju dessutom bara brun och vit färg… Vilket klipp det skulle bli!
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Månadens konstnär
Här kommer så ytterligare ett antal av David Nordahls målningar av Apacher
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