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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

Så kan man kanske börja det här utskicket. Det
syns ju ganska tydligt att det har varit problem att få
ihop material nog den här gången. Vilka ursäkter finns
då för det? Ja… det har ju snöat - och då ska man ut
och skotta, om man har en trottoar som är drygt 200
kvadratmeter!!! Har man sedan en garageuppfart på
110 kvadratmeter till, så tar det ju ytterligare en liten
stund. Sedan har det ju varit OS och även om TV sändningarna har varit under all kritik, så kan man ju
inte låta bli att hänga framför burken då och då. Om
inte för något annat, så kan man ju skylla på att man
måste ta en paus i snöskottandet.
Men det egentliga störmomentet har varit att ett nytt
tidningsnummer skulle sammanställas. Allt borde ha varit färdigt i början av februari. Men det har dragit ut på
tiden, därför att jag har haft problem med att komponera innehållet så att det skulle passa in i vårt storleksformat. Jag hade redan tidigt en huvudartikel som så
småningom visade sig behöva kompletteras med ytterligare en liten artikel för att fylla ut vårt normala antal
sidor (24 sidor). När, efter mycket om och men, ett
kompletteringsmaterial hade plockats fram så blev det i
sin tur för långt, men ändå inte tillräckligt långt för att
fylla ut till nästa sidantal som behövde vara 28 sidor. Så
här behövdes en hel del redigeringar och kompletteringar, utfyllnader med bilder och annat. Till slut blev det
ändå en tidning, men riktigt nöjd kan jag inte vara. Får
se vad läsekretsens dom nu blir.
Konsekvensen av det här blev nu dessutom att det här
utskicket kanske inte blev så väl komponerat och som
dessutom kommer ut lite senare än vad som var tänkt.
Bertil Thörn
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Antalet medlemmar
Det har börjat röra på sig på medlemsfronten. Inte så att det har skett några större
förändringar i antalet, men vi har fått ett antal förfrågningar om medlemskap. Om vi sedan
får dessa nyfikna som medlemmar eller ej, det återstår ju att se.
Men en av dessa nyintresserade har också fullföljt och betalat in medlemsavgiften för
2018. Det är Eric Johansson som bor i Limhamn, som vi nu hälsar välkommen i sammanslutningen och hoppas att du ska få det utbyte du har förväntat dig av ditt medlemskap.
Ytterligare två förfrågningar har resulterat i att jag har skickat ut inträdesinformation.
Och naturligtvis hoppas vi på att det också ska resultera i en förstärkning av vår medlemskaders omfattning.
Av de 21 som jag i förra utskicket noterade inte hade förnyat sitt medlemskap så har i
alla fall en nu valt att göra det. Jag räknar dock med att ytterligare några troligen kommer
att göra det så småningom.
Det här betyder att vår medlemsskara just nu är 131, men att vi innan årets slut
kanske kan räkna med att vi har kommit upp i omkring 140 (min gissning). Något som betyder att den nedåtgående trenden tyvärr ändå håller i sig. Som det är just nu så är det här
det största tappet från ett år till ett annat sedan 2009 då vi från året 2008 plötsligt blev
hela 35 medlemmar mindre. Just nu är det alltså 17 som saknas sedan föregående år.
Jag har ingen som helst uppfattning om vad det här kan bero på, då vi inte på något
sätt följer upp på individnivå vad orsakerna är, varken till att man vill engagera sig eller att
man väljer att tacka för sig. Två huvudorsaker finns naturligtvis. Det ena är att det kostar
pengar och att man inte anser att vår produkt är värd den uppoffringen. Det andra är att
intresset helt enkelt inte finns längre. Det förra skulle vi kunna lösa genom att slopa vår
pappersbaserade medlemstidskrift och bli helt digitala. Men det är ett förslag som vid ett
flertal tillfällen tidigare helt har avvisats av medlemmarna. Det andra kan man bara spekulera i. Men även här kan man naturligtvis se två möjliga orsaker. Antingen är inte intresset
tillräckligt djupt från början, eller så har det avtagit med tiden, för att det ska vara värt besväret. Eller så är inte det utbud vi erbjuder tillräckligt intressant. Och det är det här senare
som är det vi måste jobba med för att det hela inte successivt bara ska pysa ut i ett intet.
Så därför skulle jag vilja ha medlemmarnas hjälp med att få reda på vad vi borde göra
för att bättre motsvara de förväntningar som från början har funnits och som vi eventuellt
då inte har haft förmågan eller förståelsen för att uppfylla. Vad borde vi ändra på för att öka
måluppfyllelsen? För jag tror nämligen inte att det allmänna intresset för en så spännande
folkspillras kultur och historia som indianernas egentligen är så mycket mindre nu än vad
det har varit under tidigare år.
Korta notiser
Här kommer några tips som har meddelats från våra medlemmar. Håll till godo och
tack till er som har skickat mig tipsen.
Bo Lindberg tipsar om:
Mescalero-apacherna driver en skidanläggning på sitt reservat? Här är en kort presentation
från deras hemsida: https://www.skiapache.com/
Calle Fridén har skickat in följande tips till er som vill resa till indianland:
Kunde kanske vara kul att tipsa medlemmarna om :
https://www.albatros.se/resor/crazy-horse-custer-och-little-bighorn?
i=USRTR22E%7C20180824&da=ARN
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Strul med mail-kommunikation
Allt oftare upplever jag att det blir strul med att skicka ut mail till medlemmarna. Strul
som består i att alla adressater inte får sina mail. Ett sådant problem är att vissa mottagare
har alldeles för många mail liggande i sin inkorg, varför det inte finns plats med flera. Men
det här genererar ändå sådana felsignaler som jag kan tyda och då går det ju att på något
sätt meddela mottagaren ifråga att rensa sin inkorg så att det går att skicka om de utkastade mailen. Bekymret är att jag då antingen måste ringa (om jag har något telefonnummer
att ringa till) eller skicka ett brev med snigelposten.
Men så finns det även andra typer av orsaker till att mail inte skickas fram till mottagare. Och här är det betydligt svårare att veta vad det beror på. Ett typexempel på det är
när jag för två veckor sedan skickade ut Indianklubbens informationsutskick nummer 3,
2018. Då var det 12 mottagare som inte fick detta utskick. Först en vecka senare fick jag
följande felmeddelande:
delivery temporarily suspended: host mail.telia.com[81.236.60.210] refused to talk to me:
550 v-smtpin2.han.skanova.net cmsmtp ltsceq5Fir629 Unauthorized Activity [106]
Alltså egentligen fullständig gallimatias! Det kan ju inte vara rimligt att man ska behöva vara dataexpert för att kunna sköta sin konversation med sina föreningsmedlemmar.
Det är alltså inte lätt för en dataamatör att få ut något vettigt av det här felmeddelandet.
Men samtidigt är det allt oftare numera som sådant händer. Dock med olika typer av felsignaler från fall till fall. Just den här var dock första gången jag stötte på. Men troligen har det
att göra med att många serverbolag gör mer eller mindre tafatta försök att stoppa sådant
som man tror är skräppost (så kallat Spam). Och visst vore väl det en god sak om man bara
kunde göra det på ett mera systematiskt och säkrare sätt i stället för att tydligen bara
snurra på tärningen och peka ut slumpvis utvalda avsändare som då drabbas av att inte få
sina utskicksmail levererade. Eller så är de här postsystemen inte bättre än så här.
Så, om det är någon som tycker sig sakna någon mailpost från Indianklubben så hör
av er. Och till alla vill jag sända uppmaningen att med jämna mellanrum gå in och rensa
bort (kasta, eller flytta till andra bibliotek) sådana mail som ni inte hela tiden behöver ha
liggande i inkorgen. Glöm heller inte att meddela mig om ni byter mailadress!
Nytt medlemsmöte på gång
Vår förhoppning är att vi ska kunna bjuda in intresserade medlemmar till en medlemsträff under den kommande Kristi Himmelfärdshelgen. Det har vi ju hintat om lite tidigare
också. Planeringen har dock inte mera än just startat. Så långt har vi dock kommit att vi
beslutat att samlingen blir i Helsingborg och att vi håller till på Högastenskolan (samma
plats som tidigare). Observera dock att vi har inte riktigt bestämt om det blir torsdag-fredag
eller fredag-lördag ännu. I brist på andra uppslag är vårt förslag att vi gör som vi har gjort
vid föregående tillfällen. Efter att de tillresta har tagit sig till Helsingborg och inkvarterat sig
så bjuder vi in till en helt improviserad träff under eftermiddagen den första dagen på någon plats som vi inte har beslutat ännu. Senare på kvällen äter vi tillsammans en middag på
någon intressant restaurang i staden. Det egentliga medlemsmötet hålles sedan nästa dag
med början förslagsvis omkring klockan 10.00 och kommer att pågå fram till omkring klockan 16.00. Tanken är att vi under den tiden ska sysselsätta oss med diverse aktiviteter som
att lyssna till intressanta föredrag, titta på kommenterade bildspel eller kanske på någon
film. Har vi tur så kan det bli så att den nye Amerikaintendenten på Etnografiska Museet,
Martin Schultz, skulle kunna komma och presentera sig för oss. Dessutom annat som vi vill
att ni hjälper till med att föreslå. Mera information kommer så fort vi har kommit lite längre.
Men till dess så vill vi alltså gärna höra om ni själva har förslag på vad ni skulle vilja
att vi gjorde. Gärna också om ni själva skulle kunna tänka er att bidra med någon aktivitet.
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Nya hot mot Black Hills
Den 8 februari beslutade Cheyenne River Sioux Tribe att i två resolutioner protestera
mot att det kanadensiska gruvbolaget Mineral Mining LLC planerar att borra ytterligare ett
antal provhål i det så kallade Rochford District i Black Hills på jakt efter nya guldfyndigheter. I den ena resolutionen börjar man med att förklara bakgrunden till hur man (indianerna)
har hamnat i läget med de vitas ockupation av Black Hills, trots tydliga fördrag som alla har
brutits av de vita genom manipulativa konstitutionella handlingar av den amerikanska kongressen och dessutom också hur den stulna marken sedan har förvaltas av skogsstyrelsen
(Forrest Service) klart i strid med avtalen. I resolutionstexterna skriver man bland annat:
“IT’S IMPORTANT THAT WE PROTECT AND TAKE CARE OF UNCI MAKA “GRANDMOTHER EARTH” AS SHE HAS TAKEN CARE
OF US. SHE HAS NOT ONLY PROVIDED US A GOOD LIFE BUT ALL SOUTH DAKOTANS,” COMMENTED CHEYENNE RIVER SIOUX
TRIBAL CHAIRMAN HAROLD FRAZIER. SOUTH DAKOTA SHOULD WAKE UP AND SEE WHAT IS BEING DONE TO OUR LAND. IT
MUST BE A PRIORITY FOR ALL OF US THAT LIVE HERE IN SOUTH DAKOTA TO OPPOSE ALL THREATS THAT WOULD HARM
HER. I AM PROUD WE ARE TAKING A STAND AND THINKING ABOUT WHAT OUR GRANDCHILDREN WILL INHERIT FROM US.”

Av resolutionstexterna framgår att man oroar sig för borrplatsernas närhet till det heliga
centret Pe Sla, som man har byggt upp här i bergen bara några kilometer från det nya testområdet. Man uppmanar också regeringen att nu verkligen leva upp till de avtalskrav som
innebär att förhandlingar ska ske enligt den principen som kallas ”government to government dialogue” mellan United States och Great Sioux Nation. Alltså det man skulle kunna
likställa med ”dialog med främmande makt”. Det finns nämligen ett sådant avtal mellan
USA och samtliga av USA erkända indianska stammar innebärande att de federala myndigheterna måste kalla till samma typ av förhandlingar med indianerna som man måste göra
till exempel Kanada eller vilken annan främmande makt som helst.
Vidare påminner man i sina resolutionstexter om den federala regeringens ansvar enligt
National Historic Preservation Act och National Environmental Act, samtidigt som man motsätter sig de friskrivningar från dessa regelverk som projektet redan har erhållit och att detta
nu går ut över Unci Maka (Farmor Jords) välmående.
Man kräver också att den federala regeringen ordnar finansiering för Great Sioux Nation att
anställa proffs för att själva kunna undersöka de miljömässiga och arkeologiska effekterna
av Rochford Mining Project, för att man ska kunna utvärdera och skapa sig ett beslutsunderlag vid eventuell framtida rättstvister beträffande den planerade verksamheten.
Resolution 18-2018-CR påminner om historien av föroreningar och miljökatastrofer i samband med tidigare gruvdrift i Black Hills. Konsekvenser som fortfarande påverkar Black Hills
negativt i dag. Man uppmanar kongressen att undanta området Black Hills National Forest,
från den text som är inskriven i dokumentet ”1872 Mining Act”, samt att man garanteras
experthjälp i tillräcklig omfattning för att hjälpa stammen att förstå den fulla omfattningen
av verksamhetseffekterna. Man uppmanar även de övriga Sioux-stammarna att ansluta sig
till denna motståndsrörelse. Slutligen anslår stammen ett initialt belopp på 200 000 dollar
för att bekämpa Rochford Mining Project.
Black Hills, detta säregna och vackra bergs- och skogsland som ligger utslängt som en
stor ö mitt ute i det platta prärielanskapet i det sydvästra hörnet av delstaten South Dakota, precis på gränsen till delstaten Wyoming, har i alla tider varit ett heligt landområde
för de indianstammar som har levt i detta område. Från början kiowaindianer och senare
först kråkindianer och nu cheyennerna och ett antal av stammarna av den stora Tetonsiouxgruppen. Det här området har också i ett antal fredsavtal från mitten av 1800-talet faktiskt tillerkänts siouxerna som sitt land. Om det råder inga tvivel. Men dessa avtal har, efter
att indiankrigen väl var över och indianerna kuvats, inte längre upprätthållits av de vita som
efter att guld upptäckts i bergen inte kunnat motstå frestelsen att helt enkelt bara ta för
sig. Idag är hela området ett enda stort turistjippo och indianerna är förtvivlade. Men för att
ta det hela från början.
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Kampen om Black Hills
När guld upptäcktes i Kalifornien 1849 startade en fullkomlig folkvandring rakt över
prärierna och det dröjde inte länge förrän konflikter uppstod med indianerna längs efter de
här utvandringsvägarna. Vid den här tidpunkten hade inte de amerikanska myndigheterna
något behov av att lägga beslag på land här ute i vildmarken, men man ville skapa trygga
förhållanden för den trafik som skulle passera området. Därför bjöd man in de olika stammar, som man kände till, för att få dem att dels lämna de passerande utvandrartågen ifred,
men också för att få slut på indianernas egna inbördes strider, då man trodde att ett sådant
leverne bara eldade på deras krigiska sinnen. Så 1851 lyckades man samla 10 000 indianer
vid Horse Creek i närheten av Fort Laramie, Wyoming. Här delade man ut presenter till indianerna och bad dem att sluta slåss med varandra. För övrigt ställde man inga krav, förutom
att man försökte få de olika stammarna att införa ett system med gränser för landområden
som andra stammar skulle respektera. Det här var första gången man föreslog att siouxerna skulle vara de rättmätiga ägarna av området kring Black Hills, till stort förtret för cheyenner och arapahoindianerna, som sedan länge hade ansett att det var deras heliga hemland. Men det här förstod säkert inte de vitas förhandlare. Man trodde nog att det nu skulle
bli ett slut på de inbördes krigen och att indianerna skulle sluta att vara så krigiska. Man
hade inte en aning om att orsakerna till att olika indianska folk förde ”krig” mot varandra
inte alls handlade om att erövra land, utan helt enkelt gav stammarnas krigare en möjlighet
att visa vem som var djärvast och tapprast. Ett sätt för dem att skaffa sig ära och berömmelse. Så ”krigen” fortsatte. När även de vitas strävan efter att söka sig västerut i jakt på
ett bättre liv, kanske
guldrikedomar, eller åtminstone gratis jord, där
man kunde slå sig ner
och bygga sig ett hem,
bara ökade och då det
bland dem även fanns
oärliga typer, så dröjde
det inte länge förrän
konflikter uppstod längs
utvandrarvägarna. Det
ropades på soldater och
snart var de första
”indiankrigen” igång.
Som alltid genom historien så omväxlade policyperioder mellan tider
då man skulle straffa indianerna genom att för
krig mot dem och till att
man insåg det lönlösa i
det tankesättet och då i stället försökte sluta fred för att få lugn och ro. Så efter att ett
längre krig som hade haft sin upprinnelse i att man även hittat guld uppe i Montana, så kallade nu myndigheterna till ännu en fredsförhandling i Fort Laramie, där man 1868 undertecknade ytterligare ett fredsavtal med delar av de stridande parterna. Ett avtal kallat ”Det
andra Laramieavtalet”. Återigen fastställdes gränser för var de olika stammarna skulle hålla
sig. Och återigen sattes det på papper att Black Hills tillhörde siouxerna. Och nu drog man
dessutom upp ett betydligt större område avsett för just siouxerna. En utvidgning som innebar att man även tvingade kråkindianerna att dra sig tillbaka från vissa områden, vilka de
alltid hävdat som sina. Dessutom skrevs det in i fördraget ett förbehåll som innebar att:
”Om en framtida ändring av fördraget skulle genomföras så kunde det ske endast under
förutsättning att minst tre fjärdedelar av alla vuxna män inom berörda indianska grupper
skulle underteckna ett godkännande”. Något som senare skulle visa sig vara en mycket betydelsefull skrivning.
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För en tid blev det nu lugnt, men 1874 sände myndigheterna överraskande ut en stor militär styrka, som officiellt hade i uppdrag att undersöka förutsättningarna för anläggande av
ytterligare militära baser (fort) i närheten av de olika siouxreservaten, men som med
största sannolikhet i hemlighet hade i uppdrag att försöka klarlägga om det fanns några
konkreta bevis på förekomster av guld i Black Hills. Något som envisa rykten hade gjort
gällande under en tid.
Styrkan, som leddes av
generalmajor George
Armstrong Custer, tillbringade en hel månad i
fält, där de under merparten av tiden, klart i strid
med gällande avtal, vistades inne i Black Hills. Det
dröjde inte heller länge
förrän de ivrigt efterlängtade bekräftelserna började sippra ut från de militära rapporter, som normalt skulle ha varit hemligstämplade, att ryktena
om guld i kullarna
verkligen var sanna.
Därmed var indianernas
öde beseglat. Trupperna
hann inte ens lämna området förrän horder av guldhungrande lycksökare trängde in i landet från alla håll och kanter. Det fanns ingen möjlighet för de knappt tilltagna militära resurser, som fanns i området, att hålla alla inkräktare ute. Indianerna var också handikappade, då de hade blivit berövade såväl sina hästar som sina vapen, när de inkvarterats på sina reservat. Guldletarna
mötte inget större motstånd och praktiskt taget över några dagar växte städer som Deadwood, Custer City, Hill City och Lead upp. Indianerna var förfärade, men kunde inte göra så
mycket. Det fanns ingen att vända sig till som kunde försvara deras positioner. Till en början beordrade man general Crook, som var distriktsbefälhavare, att mota bort alla vita
lycksökare, men tämligen snart insåg man att det var lönlöst att ens försöka. President
Grant, tillsammans med Inrikesministern och Krigsministern, beordrade i ett konfidentiellt
dokument Armén att ställa in sina försök att reglera den vita inströmningen och i stället
började man diskutera möjligheten att ta upp en ny förhandling med indianerna om äganderätten till Black Hills. Så man tillsatte en förhandlingskommission och sände dem till Fort
Robinson i Nebraska för att ta upp diskussioner med Red Cloud och hans oglalasiouxer.
Uppdaget var att köpa den guldförande marken av indianerna. Men förhandlingarna blev
verkningslösa och det faktum att indianerna tvärtom till och med vägrade tala med dem
om ärendet i sådana termer, hade gjort att chefsförhandlaren, senatorn William Boyd Allison, från Iowa, sedan han med andan i halsen skyndat iväg från den spända situationen
vid Camp Robinson, Nebraska, i september 1875, såg sig föranlåten att föreslå Kongressen, att nu strunta i vad indianerna kunde tänkas tycka och i stället ta initiativ till: "att helt
enkelt lägga ner alla indianagenturer i området och organisera om hela serviceupplägget
gentemot siouxerna ". Och vad frågan om Black Hills anbelangade, skrev han: "precisera
ett skäligt bud med utgångspunkt från vad området kunde vara värt för United States och
ställ helt enkelt indianerna inför fullbordat faktum!"
Sagt och gjort. Presidenten fattade ett beslut att helt enkelt upphäva alla avtalslöften och
gav den 6 december 1875 direktiv till agenterna på reservaten i området att utfärda ett ultimatum till indianerna, att de hade till den 31 december 1875 på sig att infinna sig på reservaten, eller ta konsekvenserna av att då bli överlämnade till Arméns ingripande! Vi vet
ju vad som blev resultatet av det här. Inga indianer hörsammade denna order och redan
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på våren drog Armén igång sina försök att kuva de motsträviga indianerna under ledare
som Sitting Bull, Crazy Horse med flera. Aktiviteter som innebar nesliga misslyckanden och
svåra förluster för blårockarna i strider vid Powder River i mars, vid Rosebud Creek i juni
och det allt överskuggande slaget vid Little Bighorn den 25-26 juni 1876, där ”den oövervinnelige” generalen Custer och omkring 260 man ur hans 7:e Kavalleriregemente mötte sitt
fruktansvärda öde. Men i det långa loppet hade naturligtvis inte indianerna någon som helst
chans att stå emot de vitas övermakt. En efter en gav de krigströtta indianledarna upp och
kom in till reservaten för att överlämna sig och nu drog myndigheterna igång nästa fas i
jakten på att kunna överta det guldrika området i Black Hills. Och det är nu det verkliga
sveket startade. I augusti 1876 antog kongressen en proposition som drastiskt skar ner anslagen "avsedda för underhåll till siouxerna, ända till att de gick med på att avstå Black Hills
till USA”. En kommission som leddes av George Manypenny presenterade siouxerna ett nytt
fördrag och de indianer som nu vistades på reservaten och hotades med svält kunde inte
göra annat än att underteckna. Avtalsbudet var att myndigheterna skulle betala siouxerna
ett engångsbelopp. Det ursprungliga budet på 6 miljoner dollar hade nu räknats upp till 17,1
miljoner dollar. Men det var ändå bara några få ledare som undertecknade, och långt från
den 3/4 majoritet av alla indianska män i stammarna, vilket hade varit kravet i det fortfarande gällande Fort Laramiefördraget från 1868. Man stal helt enkelt hela området från indianerna! Och juristerna har än idag svårt att driva frågan då det helt enkelt inte finns några
dokument som bekräftar att några pengar har betalats. Dessa pengar är i stället fonderade
och löper år efter år med en ränta om 5%. Beloppet idag är därför uppe i drygt 1,3 miljarder dollar!
Ända sedan dess har det pågått en långdragen och till synes hopplös juridisk process om
rätten till landet. En process där myndigheterna om och om igen försöker att få indianerna
att acceptera en köpeskilling för landet och där indianerna konsekvent vägrar att acceptera
några pengar, då de ju genom att göra det, indirekt skulle erkänna att landet inte längre tillhörde dem. Det här har blivit en ren principsak. Indianernas krav är att alla vita måste bort
från Black Hills och landet återlämnas till indianerna. De vitas motbud är att indianerna
måste acceptera en ekonomisk ersättning och sluta att ställa några territoriella krav. På senare tid har det ändå gjorts ett flertal försök att hitta kompromisser och de indianska grupper har med åren visat tecken på att splittras i sina uppfattningar.
Under i stort sett femtio år hände ingenting förutom att allt flera vita lycksökare trängde in i
kullarna. Städer växte upp och i bergsdalarna anlades rancher. Guld för hundratals miljoner
dollar grävdes ut och stora värden skog förvandlades till timmer och virke. Allt i strid med
gällande avtal och utan någon reaktion från myndigheterna. Men i början av 1920-talet engagerade indianerna en advokat, Richard Case, som drog frågan inför domstol. Han hänvisade till att det som kallats ”the 1877 Act of Februari” i vilket myndigheterna med stöd av
det tjuvaktiga fördraget som under hot hade undertecknats av ett fåtal indianska ledare ansåg var ett giltigt avtal, trots allt inte var giltigt. Men han och andra senare advokater
stångade sina pannor blodiga mot omedgörliga myndigheter. Inte förrän den 13 juni 1979
kom ett genombrott då appellationsdomstolen United States Court of Claims fastslog med
röstsiffrorna 5 - 2 att the 1877 Act of Februari var olagligt beslutad och att Förenta Staterna
aldrig hade genomfört ett lagligt köp av marken. Man tillerkände indianerna ett skadestånd
på 17,1 miljoner dollar i 1877 års penningvärde, vilket med 5% ränta fram till 1979 nu uppgick till 105 miljoner. Men indianerna vägrade ta emot några pengar då de ansåg att marken aldrig hade varit till salu. Advokaterna fortsatte dock sitt arbete med att även försöka få
skadestånd för att 1868 års fredsavtal egentligen inte var lagligt antaget. Den 17 oktober
1979 sände Justitiedepartementet en hemställan till Förenta staternas högsta domstol att
den måtte besluta om att frågorna skulle utredas, vilket man också beslutade den 10 december. Utredningen kom den 30 juni 1980 fram till att indianerna hade blivit lurade och att
de nu skulle tillerkännas det föreslagna skadeståndet, som då hade ökat ytterligare till 106
miljoner dollar. Indianerna avvisade på nytt erbjudandet. I juli 1981 lade en annan advokat
fram ett helt nytt skadeståndskrav som belöpte sig på hela 1 miljard dollar, men indianerna
var fortfarande avvisande. Något som de envist har hållit fast vid trots att skadeståndskravet nu med ytterligare räntebelopp är uppe i drygt 1,3 miljarder dollar! Frågan är ändå olöst
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Månadens konstnär
Preston Singletary, som faktiskt även finns representerad på Etnografiska Museet i
Stockholm, har arbetat här i Sverige under ett par år, liksom i Finland. Under den tiden lärde
han sig tala svenska, vilket vi kunde konstatera när vi besökte honom i hans ateljé i Seattle
under vår medlemsresa 2010. Vi besökte då också hans fantastiska utställning på Museum Of
Glass i Tacoma, ECHOES, FIRE & SHADOWS. Det var en upplevelse.
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