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Ágrip 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tímabil samningagerða, þar sem Bandaríkjastjórn 

gerði samninga við frumbyggja Norður-Ameríku, indíána, með það meginmarkmið að 

komast yfir landsvæði þeirra. Tímabilið sem lögð verður áhersla á er frá árinu 1778 til 

1871. 

 

Fyrst verður hugað að stofnun Bandaríkjanna, sjálfstæðisyfirlýsingu þeirra og 

stjórnarskrá, og hvort tekið hafi verið tillit til indíána í þessum skjölum. Þá verður 

þessari tæpu öld skipt niður í fimm tímabil og farið yfir nokkra samninga sem þessir 

þjóðflokkar gerðu sín á milli og áhrif þeirra. Hugað verður að því hvernig atburðir hvers 

tímabils fyrir sig höfðu áhrif á samningana. Indíánastríðin sem stóðu yfir á þessum tíma 

verða skoðuð og reynt að sjá hvort þessir samningar hafi í raun verið kveikjan að þeim. 

 

Allir þessir samningar hafa verið skráðir og liggja fyrir á veraldarvefnum. Farið verður 

ítarlega ofan í nokkra þeirra og áhrif þeirra á hina ýmsu ættbálka og landsvæði. 

 

Þessi umfjöllun sýnir það að markvisst var unnið að því að ná landsvæðum af indíánum, 

hvort sem var með friðsömum samningum eða blóðugum bardögum. Þessir samningar 

urðu til þess að á endanum yfirtóku landnemar svo til allt landsvæði frumbyggjanna. 

Það vekur upp spurningar um það hvort að indíánum hafi verið opnar einhverjar leiðir 

til að verjast gegn yfirgangi landnemanna. 
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Inngangur 
Hvernig fóru Bandaríkjamenn að því að eignast Norður-Ameríku þegar þar bjó þá þegar 

fjöldinn allur af fólki? Í þessari ritgerð verður farið yfir hluta af blóðugri sögu 

frumbyggja Norður-Ameríku. Leitast verður við að varpa ljósi á það hvernig samskipti 

þessara tveggja hópa fóru fram og þá aðallega litið til samninganna sem þeir gerðu sín á 

milli vegna landeigna sem upphaflega voru allar í notkun af frumbyggjunum. 

 

Farið verður í innihald samninganna og áhrif þeirra á líf indíána. Þessir samningar 

breyttu allri þeirra tilveru, þarna misstu þeir að vissu leyti sjálfstæði sitt og möguleika 

sína á því að vera sjálfbær þjóðflokkur. Bandaríkjamenn gerðu þá háða sér um 

lífsviðurværi. Hérna verður því velt upp hvort indíánar hefðu getað barist harðar eða 

beitt einhverjum öðrum úrræðum í baráttu sinni og þannig getað haldið í eitthvað af því 

landsvæði sem tilheyrði þeim þegar landnemar hófu innreið sína inn í Norður-Ameríku? 

 

Umrædda samninga, á milli indíána og Bandaríkjastjórnar, má alla finna á heimsíðu 

Oklahoma State University Library, en þeim var safnað saman, og samantektinni 

ritstýrt, af lögfræðingnum Charles J. Kappler og þeir gefnir fyrst út á árunum 1903-1904 

af ríkisprentsmiðjunni. Oklahoma State University Library byrjaði árið 1996 að setja 

umrædda samninga alla inn á veraldarvefnum (http://digital.library.okstate.edu/kappler)  

og lauk skólinn því verki árið 2003. 

 

Einnig tók höfundur viðtal við Dr. Richard Littlebear sem er rektor við Chief Dull Knife 

College í Montana fylki í Bandaríkjunum. Hann er Cheyenne-indíáni sem lauk 

doktorsnámi frá Boston háskóla árið 1994. Dr. Littlebear hefur sérstaklega helgað sig 

tungumálum, þá einkum tvítyngi, og menningu indíána. Hann hefur alla sína ævi búið á 

verndarsvæði sem Cheyenne-indíánum var úthlutað eftir samninga milli þeirra og 

Bandaríkjastjórnar árið 1884. Hann telur að það eina sem hans fólk geti talið jákvætt við 

þessa samningagerð sé að á meðan á henni stóð var þeim ekki slátrað öllum sem einum 

á sambærilegan hátt og hafði gerst í áður, til að mynda í Sand Creek þegar 700 manna 

herlið Bandaríkjamanna réðust á þorp Cheyenne-indíána í Colorado og myrtu á bilinu 

70 til 163 indíána. Aðallega verður hugað að hans viðhorfum í niðurstöðukafla 

ritgerðarinnar. 
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Á u.þ.b. 100 ára tímabili, eða frá 1778 til 1871 gerði Bandaríkjastjórn 374 samninga (e. 

treaties) við frumbyggja Norður-Ameríku, sem framvegis verða nefndir indíánar, í þeim 

tilgangi að eignast lönd þeirra. Var misjöfnum aðferðum beitt við að fá indíána til að 

undirrita afsal á löndum sem þeir og forfeður þeirra höfðu búið á í óralangan tíma. Til 

að setja hlutina í samhengi er í upphafi hugað að stofnun Bandaríkjanna og komu 

landnema til þessa fyrirheitna lands. Þar sem á þessu tímabili er lagður grunnurinn að 

samskiptum landnema og indíána er mikilvægt að huga að atburðum þessa tímabils 

þegar samningar þeirra um landsvæði eru skoðaðir. Þá er í ritinu hugað að þeim 

atburðum í sögu Bandaríkjanna eftir stofnun þeirra sem höfðu áhrif á gerð og innihald 

samninga við frumbyggja.  

 

Kaflar þessarar ritgerðar munu ná yfir ákveðin tímabil frá upphafi samningagerða 

þessara tveggja þjóðflokka, og þau átök sem fylgdu þeim. Hver kafli fjallar lauslega um 

það sem var í gangi í samskiptum Bandaríkjanna við indíána hverju sinni, þá vel ég þá 

samninga og atburði þeim tengdum sem að mínu mati höfðu einna mest áhrif á líf 

indíána á því umrædda tímabili. Ég hef kosið að skipta tímabilum þessum niður eftir 

kjörtímabilum forseta Bandaríkjanna, þar sem þeir höfðu mikil áhrif á hvað var lögð 

áhersla á í samningargerðum á hverju tímabili fyrir sig.  

 

Samningar þessir voru allir í grunninn settir fram af Bandaríkjastjórninni, sem þarna 

hafði yfirburðastöðu. Að mínu mati eru þeir í raun allir keimlíkir. Segja má að 

raunveruleikinn sem þessir þjóðflokkar búa við í dag sýni okkur hvor þeirra reið feitari 

hesti frá þessum samningum. 
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Bandaríkin stofnuð 
Þegar Kristófer Kólumbus kom fyrst árið 1492 til þeirrar heimsálfu sem síðar hlaut 

nafnið Ameríka, taldi hann sig vera kominn að eyjum undan ströndum Asíu sem á ensku 

voru kallaðar Indies.1 Í raun var hann staddur á Bahamaeyjum í Karíbahafinu og kallaði 

hann þarlenda frumbyggja indíána. Þetta heiti festist við frumbyggjana og eru þeir 

kallaðir það enn þann dag í dag.2 Tungumál indíána eru mörg og misjöfn og ekki hefur 

verið hægt að greina þau nákvæmlega niður þar sem fjöldi þeirra er gífurlegur. Þeir voru 

ekki með neitt ritað mál áður en landnemarnir fóru að setjast þar að, þannig að 

stafrófsröð þekktist ekki hjá þeim heldur. Helsta tjáningarform á milli ættbálka fór fram 

á táknmáli.3 Ekki er ljóst hversu margir ættbálkar hafa þrifist í allri Ameríku en það er 

jafnvel talið að þeir hafi verið hátt í 2500 þegar mest var. Í dag eru 564 ættbálkar 

viðurkenndir af bandaríska ríkinu.4 

 

Bandaríkin eru þriðja fjölmennasta land heims með u.þ.b. 309 milljónir íbúa.5 Af þeim 

eru 1,6 % indíánar eða um 4,9 milljónir íbúa.6 Þegar Bandaríkin framkvæmdu fyrsta 

opinbera manntalið árið 1790 kom það í hlut alríkislögreglustjóranna að sjá um 

talninguna.7 Var íbúafjöldinn það ár um 4 milljónir. Árið 1870 var íbúafjöldinn um 39 

milljónir.8 Frá 1790 til 1850 voru indíánar ekki taldir með í manntalinu. Árið 1860 voru 

indíánar taldir með í fyrsta skipti, en þó voru eingöngu þeir sem borguðu skatta og 

bjuggu meðal hvítra, taldir og nafngreindir. Var fjöldi þeirra 44.021. Árið 1870 voru 

                                                 
1 Alvin M. Josephy, Jr., The indian heritage of America, bls. 4. Kristófer Kólumbus hafði ekki hugmynd 
um að það væri landsvæði á milli Asíu og Evrópu. Þegar upp komst um villuna hafði nafnið indíánar fest 
við frumbyggjana. 
2 William Brandon, Indians, bls. 74-75. 
3 Alvin M. Josephy, Jr., The indian heritage of America, bls. 12-13. 
4 US Department of the Interior Indian Affairs. http://www.bia.gov/WhatWeDo/index.htm. Skoðað 5. maí 
2010. 
5 Kína er með hæsta íbúafjölda í heiminum í dag með 1.337.040.000 íbúa og Indland er í öðru sæti með 
1.179.787.000 íbúa. Í þriðja sæti koma síðan Bandaríkin með 309.107.098 íbúa. Skoðað 20. apríl 2010. 
6 U.S. Census Bureau. http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/pdf/cb09ff-
20_americanind.pdf. Skoðað 4. maí 2010. 
7 U.S. Census Bureau. http://www.census.gov/history/www/census_then_now/director_biographies/. 
Skoðað 4. maí 2010. 
8 U.S. Census Bureau.  http://www.census.gov/history/www/through_the_decades/fast_facts/. Skoðað 20. 
apríl 2010. Samkvæmt US Census Bureau þá var íbúafjöldi Bandaríkjanna árið 1790: 3.929.214, 1800: 
5.308.483, 1810: 7.239.881, 1820: 9.638.453, 1830: 12.860.702, 1840: 17.063.353, 1850: 23.191.876, 
1860: 31.443.321, 1870: 38.558.371, 1880: 50.189.209. 
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skráðir 25.731 indíánar og árið 1880 voru skráðir 66.407 indíánar.9 Gefa þessar tölur 

engan veginn rétta mynd af heildarfjölda indíána í Bandaríkjunum á seinni hluta 19. 

aldar, þar sem þeir voru ekki allir með ríkisborgararétt og því mikill fjöldi þeirra aldrei 

talin með. Indíánum var fyrst leyft að gerast ríkisborgarar Bandaríkjanna árið 1831, 

þegar samningur var gerður við ættbálk Choctaw-indíána um að eignast löndin hans 

austan Mississippifljóts gegn því að þeir myndu flytjast vestur yfir fljótið. Undir grein 

14 í þeim samningi var Choctaw-indíánum leyfilegt að gerast ríkisborgarar að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Eingöngu þeir sem vildu ekki flytjast með 

ættbálknum handan Mississippifljóts en kusu frekar að búa á ákveðnu landsvæði sem 

þeim yrði úthlutað, í ekki minna en fimm ár, máttu sækja um ríkisborgararétt.10 Það var 

síðan ekki fyrr en árið 1924 með „The Indian Citizenship Act“ að allir indíánar sem 

voru fæddir í Bandaríkjunum voru gerðir að ríkisborgurum án nokkura skilmála.11 Þær 

tölur sem gefa aðeins skýrari mynd af fjölda indíána komu frá Alríkisstjórninni þótt þær 

hafi ekki heldur verið fullkomlega nákvæmar. Þar var talin hluti af þeim indíánum sem 

borguðu ekki skatta og ef sá fjöldi er lagður saman við manntalið þá er áætlað að það 

hafi verið 339.421 indíánar sem bjuggu í Bandaríkjunum árið 1860. Árið 1870 var sú 

tala komin niður í 313.712 og árið 1880 var hún komin niður í 306.543.12 Frá og með 

árinu 1900 voru allir indíánar taldir með inn í manntalið.13 Ekki hefur reynst mögulegt 

að finna út nákvæman fjölda indíána sem til voru í Norður-Ameríku áður en Kólumbus 

kom og eru tölurnar mikið á reiki. Sú tala sem oftast hefur verið miðuð við er að um 12 

milljónir hafi búið á núverandi landsvæði Bandaríkjanna.14 

Samskipti ólíkra menningarheima 
Frá 1492 og fram að árinu 1607 höfðu evrópskir landkönnuðir, aðallega frá Spáni, 

Frakklandi, Englandi, Svíþjóð og Hollandi,15 siglt til Ameríku í leit að auðæfum og var 

                                                 
9 U.S. Census Bureau.  
http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/HistoricalStatisticsoftheUnitedStates1789-1945.pdf. 
Bls. 27. Skoðað 20. apríl 2010. 
10 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/cho0310.htm. 
Treaty with the Choctaw, 1830. Skoðað 5. maí 2010. 
11 Ward Churchill og Glenn T. Morris, „Key Indian Laws and Cases“, bls. 15. 
12 James P. Collins, „Native Americans in the Census.“ 
http://www.archives.gov/publications/prologue/2006/summer/indian-census.html. Ekki voru indíánar sem 
bjuggu í Alaska taldir inn í þennan fjölda. Skoðað 21. apríl 2010. 
13 The National Archives. http://www.archives.gov/genealogy/census/native-americans/1790-1930.html. 
American Indians in the Federal Decennial Census, 1790-1930. Skoðað 21. apríl 2010. 
14 Lenore A. Stiffarm og Phil Lane, Jr., „The Demography of Native North America“, bls. 25-28. 
15 William T. Hagan, American Indians, bls. 2. 
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þetta einhver hræðilegasti tími sem indíánarnir höfðu upplifað. Þarna bárust sjúkdómar 

sem indíánar voru viðkvæmir fyrir. Þar sem ekki er vitað fyrir vissu um fjölda indíána á 

þessu tímabili er erfitt að reikna út hversu margir af þeim létust úr sjúkdómum en talið 

er að um 75% af þeim hafi látist á þessum tíma úr sjúkdómum á borð við mislinga, 

berkla, kóleru o.fl.16 Það var margt og misfagurt sem átti sér stað í samskiptum á milli 

þessara tveggja ólíku menningarheima fram að komu landnemanna í byrjun 17. aldar, en 

ekki verður farið nánar í það tímabil í þessari ritgerð. 

 

Árið 1607 markar viss tímamót í sögu Norður-Ameríku en þá hófst fyrsta varanlega 

landnámið. Átti það sér stað í Jamestown í Virginíu fylki sem er fyrir miðri austurströnd 

Bandaríkjanna. Voru þessir landnemar, sem sigldu frá Englandi, að leita að nýju landi 

þar sem þeir gætu lifað í frelsi og tilbeðið sinn Guð á sinn hátt. Ekki gekk þetta samt 

átakalaust fyrir sig og var ýmist barist við indíánana eða skipst á gjöfum við þá. 

Indíánarnir hefðu þarna auðveldlega getað þurrkað út landnemana en indíánahöfðinginn 

þeirra, Wahunsonacook, hélt aftur af þeim þar sem hann vildi leitast eftir því að mynda 

frið við landnemana. Kannski hafði það áhrif að landnemarnir settu gullna kórónu á 

höfuð hans og lýstu því yfir að hann væri konungur síns ættbálks. Árið 1620 í Plymouth 

í Massachusetts fylki áttu landnemar frá Englandi erfitt með að koma sér fyrir þar sem 

matarskortur var mikill hjá þeim. Fengu þeir hjálp frá indíánum sem deildu mat með 

þeim og kenndu þeim að veiða fisk og rækta korn. Það sem gerðist í kjölfarið á báðum 

þessum stöðum var að landnemunum fór að fjölga ört og þeir náðu sífellt meiri fótfestu 

á svæðinu. Fór búfénaður landnemanna að taka yfir veiðilendur indíánanna og brugðust 

indíánarnir í raun allt of seint við.17 Er þetta að mínu mati lýsandi dæmi um það hvernig 

landnemarnir fóru að því að koma sér fyrir í Norður-Ameríku. Sífellt bættust fleiri við 

frá Evrópu í leit að nýju lífi. Eilíf lífsbarátta, matarskortur, skattar, stríð o.s.frv. voru að 

sliga íbúa víða í Evrópu og þess vegna leituðu þeir betra lífsviðurværi í þessum nýja 

heimi.18 

 

                                                 
16 Lenore A. Stiffarm og Phil Lane, Jr., „The Demography of Native North America“, bls. 31-34. 
17 Dee Brown, Bury my heart at Wounded Knee, bls. 3. Einnig giftist dóttir Wahunsonacook, Pocahontas, 
enska landnemanum John Rolfe og eftir það leit Wahunsonacook meira á sig sem Englending en indíána. 
18 Ancestry.com. http://www.ancestry.com/learn/library/article.aspx?article=1436. Thirteen Reasons Our 
Ancestors Migrated. Skoðað 7. maí. 2010. 
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Ekki gat þetta viðgengist svona lengur og neyddust indíánarnir til að berjast við 

landnemana. Þetta var þeirra land og heimili, lífsháttum þeirra var ógnað af óþekktu 

fyrirbæri sem vildi landið þeirra. Árið 1675 undir leiðsögn indíánahöfðingjans King 

Philip sameinuðust nokkrir ættbálkar indíána um að berjast á móti landnemunum. 

Réðust þeir á 52 landnemabyggðir og náðu að gjöreyða tólf af þeim. En eftir að 

bardaginn hafði staðið yfir í nokkra mánuði lutu indíánarnir í lægra haldi fyrir byssum 

landnemanna. Voru nokkrir ættbálkar þurrkaðir út og King Philip myrtur.19 

 

Þegar landnemarnir voru ekki að berjast við indíánana voru þeir að vinna í því að 

siðmennta þá. Þeir töldu lífsstíl indíána vera villimannslegan og töldu sig með hjálp 

Guðs geta siðmenntað þá og komið reglu á lífi þeirra. Englendingar sem leituðu til nýja 

heimsins litu á sig sem afar siðmenntað fólk og töldu sig jafnvel vera siðmenntuðustu 

þjóð í heimi. Landnemarnir töldu því að þessir gjörólíku menningarheimar gætu ekki 

lifað saman óbreyttir og sáu það sem sitt hlutverk að færa indíánana inn í sinn 

menningarheim. Voru ýmsar hugmyndir á lofti um hvaða leiðir væri hægt að fara í að 

siðmennta þá og var ein leið sú að taka indíánabörnin frá foreldrum sínum og kenna 

þeim ,,mannasiði” og kristnidóm. Vegna sífelldra átaka á 17. öld náðu landnemarnir 

aldrei að neinu marki að einbeita sér að því að þröngva sinni siðmennt uppá indíána. 

Það kom þó fyrir að einhverjir indíánar tóku upp kristna trú.20 Voru það t.d. indíánar 

sem höfðu verið teknir til fanga sem reynt var að kristna.21 

 

Fljótlega eftir að Evrópubúar hófu að sigla til Norður-Ameríku á 16. öld fóru þeir að 

eiga viðskipti við indíánana. Settu Evrópubúar upp verslunarmiðstöðvar þar sem 

indíánar seldu ýmsan varning eins og t.d. loðfeld, dýraskinn, kjöt, fisk, maís og tóbak. 

Það sem indíánarnir vildu í staðinn var t.d. áfengi, hnífar, járnpottar, klæði og byssur.22 

Vissulega nutu indíánar góðs af þessum viðskiptum en þetta hafði einnig sína ókosti 

fyrir þá. Sem dæmi þá var verklag indíánanna eftir þetta háð málmvörum frá 

Evrópubúum þannig að þeir urðu því stöðugt að stunda viðskipti við þá. Gátu þá 

Evrópubúar stjórnað þessum viðskiptum og fengu þeir miklu meira í sinn hlut í skiptum 

                                                 
19 Dee Brown, Bury my heart at Wounded Knee, bls. 3-4. 
20 Roy Harvey Pearce, Savagism and Civilization, bls. 3-19. 
21 William T. Hagan, American Indians, bls. 10.  
22 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 46-65. 
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sínum við indíánana. Evrópubúar gátu siglt hvert sem var um heiminn í leit að 

viðskiptum en indíánar bjuggu ekki að þessari siglingatækni að geta lagt út á hafsjó og 

siglt til annarra landa í viðskiptaerindum.23 

Stórþjóðir Evrópu berjast í Norður-Ameríku 
Ekki var bara rígur og átök á milli landnema og indíána, heldur einnig á milli Breta og 

Frakka í Norður-Ameríku og á endanum braust út stríð á milli þessara tveggja þjóða árið 

1754. Gengur þetta stríð undir heitinu „French and Indian war“ á ensku en þegar stríðið 

barst út fyrir landsteina Norður-Ameríku árið 1756 fékk það heitið Sjö ára stríðið. Hófst 

það út frá því að ungur maður að nafni George Washington var sendur til að leiða 

leiðangur til Pennsylvaníu þar sem hann átti að upplýsa Frakka um að þeir væru að 

byggja virki á svæði sem Bretar hefðu til afnota og þeir skyldu yfirgefa svæðið 

tafarlaust. Frakkar neituðu að yfirgefa svæðið og mætti Washington seinna með 

herflokk. Réðst hann á virkið og tók það yfir. Varð þetta kveikjan að þessu stríði.24  

 

Frakkar voru í miklum loðfeldsviðskiptum við indíána á þessum tíma og áttu þeir marga 

bandamenn um Norður-Ameríku. Voru þeir að byggja þessi virki til að vernda 

viðskiptin við indíánana og réðust þeir á Washington og hans menn og tóku yfir virkið 

aftur. Þeim gekk vel til að byrja með í þessu stríði þar sem fleiri indíánar börðust með 

þeim heldur en Bretum. Frakkarnir sóttu áfram inn á svæði Breta og tóku yfir fleiri 

virki. Sáu Iroquois- og Ohio-indíánarnir að það þyrfti að jafna liðin á þessum 

bardagavelli og gerðu þeir það með því að styðja Breta.25 Iroquois-indíánar var samband 

sex ættbálka og höfðu þessir ættbálkar átt mikilli velgengni að fagna frá því þeir 

sameinuðust á 15. eða 16. öld.26 Voru þeir mjög öflugir og áttu í miklum viðskiptum við 

Breta. Með því að styðja Breta þá vonuðust Iroquois-indíánarnir eftir velvild þeirra eftir 

stríðið. Yfirgáfu indíánarnir virkið og áttu Bretar eftir það auðvelt með að taka það yfir. 

 

Bardagarnir enduðu árið 1760 í Norður-Ameríku en héldu samt áfram í Evrópu til ársins 

1763. Stóra Bretland hafði þá haft sigur og í kjölfarið var undirritað friðarsamkomulag í 

                                                 
23 Bruce G. Trigger og William R. Swagerty, „Entertaining strangers“, bls. 379-380, 391. 
24 Neal Salisbury, „Native people and European settlers in eastern North America“, bls. 443-444. 
25 Neal Salisbury, „Native people and European settlers in eastern North America“, bls. 444-445. 
26 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 9, 14. Þessir sex ættbálkar voru 
Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, Senecas og Tuscaroras. 
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París árið 1763. Í þeim samningi fengu Frakkar Kanada, Spánn fékk Flórída og lönd 

vestan Mississippi og Bretar fengu landsvæði Louisiana austan Mississippi. Þar af 

leiðandi var Frökkum vísað burt frá meginlandi Norður-Ameríku og Spánverjum frá 

löndum austan Mississippi. Í október sama ár þá gaf Georg þriðji, konungur Stóra 

Bretlands, út konunglega yfirlýsingu er varðaði indíána í Norður-Ameríku. Voru löndin 

fyrir vestan hina svokölluðu „Proclamation Line“ eingöngu ætluð indíánum. En löndin 

fyrir austan línunar, sem indíánur áttu og bjuggu á, mátti einungis selja til stjórnenda 

nýlendnanna, sem voru í þjónustu konungsins en ekki til einstaklinga. Lýsti 

konungurinn því yfir að hann vildi með þessu móti reyna að forðast það að indíánar og 

nýlendubúarnir myndu lenda í átökum um landsvæði. Nýlendubúarnir voru ekki sáttir 

með þessa fyrirætlun konungsins þar sem það átti að hindra þá frá því að sækja vestur 

inn í landið og um leið að herða tök konungsins á nýlendubúum.27 

 

                                                                   28 

 

Frelsisstríð Bandaríkjanna stóð yfir á árunum 1775 til 1783 og hafði þetta stríð ekki bara 

mikil áhrif á Bandaríkjamenn heldur einnig indíána. Var þetta stríð háð á milli 

nýlendubúa Norður-Ameríku og Stóra Bretlands. Löggjafarþingið setti saman reglugerð 

                                                 
27 Neal Salisbury, „Native people and European settlers in eastern North America“, bls. 446-448. 
28 Wikipedia.org. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_territorial_growth_1775.svg. Skoðað 7. maí 
2010.  

Kort af Norður-Ameríku sem sýnir 
„Proclamation line of 1763“. Svæðið 
merkt með rauðum lit til hægri eru 
nýlendurnar þrettán, bleika svæðið í 
miðjunni tilheyrir indíánum og svæðið til 
vinstri tilheyrir Spáni. 
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fyrir indíána þar sem þeir voru hvattir til að taka ekki þátt í þessu stríði þar sem þetta 

væri ágreiningur á milli landnemanna og Bretlands. Stríðið fór að mestu fram á 

norðanverðri austurströnd Bandaríkjanna og við Vötnin miklu.29 Margir ættbálkar 

indíána tóku þátt í stríðinu og studdu flestir þeirra Breta. Þeir sáu þarna leið til að losna 

við nýlendubúana sem voru, að þeirra mati, búnir að koma sér of þægilega fyrir á 

austurströndinni. Iroquois sambandið var ekki einhuga um það hverjum það ættu að 

berjast með í stríðinu, það olli því að sambandið tvístraðist. Bandaríkjamaðurinn, 

George Washington, sem áður hefur verið minnst, var ekki ánægður með að svo margir 

meðlimir Iroquois sambandsins skyldu berjast við hlið Breta, þannig að árið 1779 sendi 

hann her gegn þeim til að eyða heimilum þeirra og akurlendi. Við lok Frelsisstríðsins 

var veldi Iroquois sambandsins brotið á bak aftur.30 

Sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna 
Leiðin að undirritun sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna var ekki auðveld og voru 

margar hindranir sem þurfti að yfirstíga. Ein af þeim hindrunum voru indíánarnir sem 

voru nú þegar til staðar í Norður-Ameríku. Sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna var 

undirrituð 4. júlí 1776 eða fyrir um 234 árum síðan. Enn þann dag í dag er þetta skjal 

eitthvert merkasta plagg sögunnar. Einstaklingar sem hafa lesið hana hafa fengið 

innblástur fyrir sjálfstæðisyfirlýsingar í sínum eigin löndum.31 Fyrir þennan tíma voru 

nýlendubúarnir í Norður-Ameríku búnir að heyja stríð gegn Frökkum, Spánverjum og 

Bretum og fannst þeim þetta vera góð leið til að sameinast og þannig losna undan 

„harðstjórn“ Bretaveldis. Sameinuðust þrettán nýlendur, New Hampshire, 

Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, 

Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina og Georgia um að lýsa 

yfir sjálfstæði þar sem þeir vildu búa við frelsi. Allar þessar þrettán nýlendur liggja við 

austurströnd Bandaríkjanna. 

                                                 
29 Vötnin miklu er samheiti yfir fimm stór stöðuvötn á eða við landamæri Bandaríkjanna og Kanada. Þau 
heita Miklavatn, Michiganvatn, Húronvatn, Erievatn og Ontariovatn. 
30 William T. Hagan, American Indians, bls. 35-38. Oneidas og Tuscaroras börðust með 
Bandaríkjamönnum og Mohawks, Onondagas, Cayugas og Senecas börðust með Bretum. 
31 Jörgen Jörgensen, eða Jörundur Hundadagakonungur er sagður hafa verið undir áhrifum þessa skjals 
þegar hann samdi lögin fyrir Ísland í byltingunni/valdaránið sumarið 1809. 
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                                           32 

 

Er upphafstexti sjálfstæðisyfirlýsingarinnar sá texti sem lýsir í stuttu máli þrá þessara 

einstaklinga í þessum nýja heimi. Þeir vildu frelsi. „We hold these truths to be self-

evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with 

certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 

Happiness.“ Þarna var lagður grundvöllur að einhverju mesta stórveldi í heiminum. 

Landnemarnir voru að leitast eftir frelsi frá oki Stóra Bretlands eða eins og það er orðað 

í sjálfstæðisyfirlýsingunni: „The history of the present King of Great Britain is a history 

of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an 

absolute Tyranny over these States.“33 

 

Það voru 56 karlmenn sem undirrituðu þessa sjálfstæðisyfirlýsingu. Enginn af þeim 

tilheyrði ættbálkum frumbyggja landsins. Þarna voru landnemar að koma sér fyrir á 

landsvæði sem indíánar höfðu lifað á í óralangan tíma og í allri yfirlýsingunni er bara 

einu sinni minnst á indíána og ekki er lýsing á þeim fögur. Þetta sýnir yfirganginn sem 

frumbyggjar landsins máttu þola. Landnemarnir fara yfir allt það slæma sem konungur 

Stóra Bretlands hafði látið yfir þá ganga og í lokin stendur „He has excited domestic 

insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our 

frontier, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an 

                                                 
32 Wikipedia.org.   
http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_States_direct_successor_states_from_original_Thirteen_Colonie
s.png. Skoðað 7. maí 2010. 
33 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=2&page=transcript. 
Decleration of Independence. Skoðað 18. apríl 2010. 

Kort af Norður-
Ameríku sem sýnir 
nýlendurnar þrettán 
sem lýstu yfir 
sjálfstæði frá Stóra 
Bretlandi 4. júlí 1776. 
Nýlendurnar þrettán 
eru merktar með 
dökkbláum lit. 
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undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.“ Thomas Jefferson var 

fenginn til að rita sjálfstæðisyfirlýsinguna og í hans upphaflega uppkasti er þessi klausa 

um indíána nánast orðuð alveg eins og hér má sjá, þó með smá innskoti í texta. Hann 

fjallaði ekki meira um indíána á neinum öðrum stað, hvorki í uppkastinu né í 

lokaútgáfunni. Það voru þeir John Adams og Benjamin Franklin sem fóru yfir og gerðu 

leiðréttingar áður en lokaútgáfan var undirrituð.34 

Stjórnarskráin 
Árið 1787 var stjórnarskráin samþykkt og undirrituð í borginni Fíladelfíu. Þar er á 

tveimur stöðum fjallað um indíána og málefni tengd þeim. Í fyrstu grein, öðrum kafla og 

þriðja ákvæði er fjallað um fulltrúadeild Bandaríkjaþings og starfssvið þess. Þar er 

fjallað um það hversu mikið vægi hvert fylki hefur þegar kemur að því að kjósa fulltrúa 

á þing og einnig hversu mikinn skatt þeir þurftu að borga. Var þetta mikið deilumál á 

milli norður- og suðurfylkjanna. „Representatives and direct Taxes shall be apportioned 

among the several States which may be included within this Union, according to their 

respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free 

Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians 

not taxed, three fifths of all other Persons.“35 Norðurfylkin voru á móti þrælahaldi og 

vildu ekki telja þræla inn í íbúafjölda fylkjanna og þar sem suðurfylkin voru með 

talsvert fleiri þræla en norðurfylkin þá hefði slík aðferð aukið vægi suðurfylkjanna í 

kosningum. Ókosturinn við þetta fyrirkomulag fyrir suðurfylkin var sá að íbúar þeirra 

myndu þá lenda í því að borga hærri skatta. Var talsverður metingur um þetta mál og að 

lokum var komist að því samkomulagi að 3/5 af þrælum („three fifths of all other 

Persons“) myndu teljast inn í íbúafjölda hvers fylkis, þó þeir hefðu ekki atkvæðarétt. 

Var þessari klausu síðan breytt eftir Borgarastríðið, nánar tiltekið árið 1868, þannig að 

allir íbúar í hverju fylki hefðu sama vægi.36 Indíánar sem ekki greiddu skatta voru 

undanskyldir frá íbúafjölda hvers fylkis, það átti við bæði fyrir og eftir Borgarastríðið.37 

                                                 
34 Library of Congress. http://myloc.gov/Exhibitions/creatingtheus/interactives/declaration/index.html. 
Skoðað 18. apríl 2010. Upprunaleg uppkast Thomas Jefferson af sjálfstæðisyfirlýsingunni.  
35 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=9&page=transcript. Stjórnarskrá 
Bandaríkjanna. Skoðað 20. apríl 2010. 
36 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=43&page=transcript. 14. 
stjórnarskrársbreytingin. Skoðað 6. maí 2010. 
37 Hoover Institution Stanford University. http://www.hoover.org/multimedia/uk/2993311.html. Viðtal 
við Garry Wills, höfund bókarinnar A Slave to the System? Thomas Jefferson and Slavery. Tekið upp 19. 
janúar 2004. Skoðað 20. apríl 2010. 
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Í fyrstu grein, áttunda kafla og þriðja ákvæði er fjallað um löggjafarþing Bandaríkjanna 

og þar stendur m.a. „To regulate Commerce with foreign Nations, and among the 

several States, and with the Indians tribe.“38 Þarna eru indíánar sérstaklega tilgreindir 

svo að það fari ekki á milli mála að löggjafarþing Bandaríkjanna sjái um að stjórna 

öllum viðskiptum innan fylkjanna. Má túlka þennan texta sem svo að indíánar séu ekki 

taldir vera útlend þjóð. 

Allt þarf að vera löglegt á pappírum 
Samningar (e.treaties) var í raun sú aðferð sem Bandaríkjastjórn beitti til að öðlast 

landsvæði og afmarka landamæri við indíána. Með þessum samningum var litið á 

indíána sem sér sjálfstæða þjóð innan Bandaríkjanna. Þessir samningar voru formlegir 

samningar á milli tveggja fullvalda þjóða. Frá stofnun ríkisstjórnar Bandaríkjanna og 

fram til 3. mars 187139 voru 374 samningar gerðir við leiðtoga fjölda mismunandi 

ættbálka indíána. Meirihlutinn af þessum samningum snerist um það að indíánar gæfu 

upp rétt sinn til að lifa og veiða á landsvæði sem þeir höfðu búið á í langan tíma í 

skiptum fyrir árlegt fjárframlag, vörur, fatnað, matarskammta, vernd fyrir ágangi 

landnema o.s.frv. Við komuna til Norður-Ameríku fóru landnemar beint í það að koma 

sér upp heimilum og tóku því þá þegar, án nokkura samninga, yfir hluta af landsvæðum 

indíánanna. Indíánar höfðu því í raun ekki um neitt annað að velja en að taka þátt í 

þessum samningarviðræðum og að lokum skrifa undir þá samninga sem fyrir þá voru 

lagðir, þetta voru því sannarlega á vissan hátt nauðungarsamningar fyrir þá. Var þeim í 

fyrstu gert að flytja vestur og koma sér upp búi þar en þegar landnemarnir fóru að koma 

sér þar fyrir líka var indíánum úthlutað ákveðnu svæði innan þess landsvæðis sem þeir 

gáfu eftir og þar máttu þeir búa og lifa sínu lífi. Gengu þessi svæði undir heitinu 

verndarsvæði. 

 

Það var forsetinn sem hafði vald til að semja og/eða tilnefna samningamenn sem áttu að 

semja við indíánahöfðingja um hin ýmsu mál, en öldungardeildin þurfti að samþykkja 

samningana til að þeir teldust gildir. Í annarri grein stjórnarskrárinnar og öðrum kafla 
                                                 
38 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=9&page=transcript. Stjórnarskrá 
Bandaríkjanna. Skoðað 20. apríl 2010. 
39 Ward Churchill og Glenn T. Morris, „Key Indian Laws and Cases“, bls. 14. 3. mars 1871 samþykkti 
þjóðþing Bandaríkjanna lög þar indíánar voru ekki litin á sem sér þjóð innan Bandaríkjanna lengur þannig 
að ekki var hægt að gera samninga lengur. Það sem tók við í staðinn var samkomulag á milli indíána og 
þjóðþingið. 
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stendur um forsetann: „He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the 

Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur.“40  

 

Á kjörtímabilunum frá 30. apríl 1789 til 3. mars 1871 gegndu 18 menn forsetaembætti 

Bandaríkjanna. Charles D. Bernholz ritaði grein árið 2002 þar sem hann taldi til alla 18 

forseta Bandaríkjanna sem komu að samningum við indíána. Til að hafa betri yfirsýn 

yfir dreifingu þessara samninga yfir tímabilið í heild sinni má hér sjá listann en þar 

kemur fram nafn forsetans, tímabil sem hann sat við völd og fjölda samninga sem hann 

lét gera við hina ýmsu ættbálka indíána. Eins og sést á þessum lista gerðu tveir forsetar 

ekki neina samninga.41 William Henry Harrison lést úr lungnabólgu eftir að hafa verið 

mánuð í embætti og Zachary Taylor lést úr magakveisu eftir að hafa verið 16 mánuði í 

embætti. 

 

Nafn Embættistími Samningar 

George Washington 30. apríl 1789 – 3. mars 1797 9 

John Adams 4. mars 1797 – 3. mars 1801 5 

Thomas Jefferson 4. mars 1801 – 3. mars 1809 25 

James Madison 4. mars 1809 – 3. mars 1817 30 

James Monroe 4. mars 1817 – 3. mars 1825 40 

John Quincy Adams 4. mars 1825 – 3. mars 1829 30 

Andrew Jackson 4. mars 1829 – 3. mars 1837 64 

Martin Van Buren 4. mars 1837 – 3. mars 1841 20 

William Henry Harrison 4. mars 1841 – 4. apríl 1841 0 

John Tyler 6. apríl 1841 – 3. mars 1845 5 

James K. Polk 4. mars 1845 – 3. mars 1849 11 

Zachary Taylor 4. mars 1849 – 9. júlí 1850 0 

Millard Fillmore 10. júlí 1850 – 3. mars 1853 6 

Franklin Pierce 4. mars 1853 – 3. mars 1857 33 

James Buchanan 4. mars 1857 – 3. mars 1861 20 

Abraham Lincoln 4. mars 1861 – 15. apríl 1865 15 

                                                 
40 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=9&page=transcript. Stjórnarskrá 
Bandaríkjanna. Skoðað 20. apríl 2010. 
41 Charles D. Bernholz, „American Indian Treaties and the Presidents“, bls. 222. 
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Andrew Johnson 15. apríl 1865 – 3. mars 1869 43 

Ulysses S. Grant 4. mars 1869 – 3. mars 1877 3 

Fyrstu samningarnir 
Áður en forsetaembættið var sett á stofn árið 1789 höfðu verið gerðir sjö samningar við 

indíána. Einnig eru átta aðrir samningar sem ekki er vitað nákvæmlega hvenær voru 

undirritaðir og því ekki hægt að segja til um undir hvaða forseta þeir samningar voru 

gerðir, eða hvort þeir voru gerðir fyrir tíð forsetaembættisins. 

 

Þessir fyrstu sjö samningar voru gerðir á árunum 1778 til 1786. Enginn af þeim hafði að 

gera með stór afsöl af löndum indíána heldur snerust þau aðallega um þætti á borð við: 

að setja fram landamæri, hvaða svæði Bandaríkjamenn mættu hafast við á42, að indíánar 

gæfu lausa alla stríðsfanga og sömuleiðis Bandaríkjamenn43, að Bandaríkjamenn mættu 

ekki setjast að á löndum indíána44 o.fl. Í greinum sem fjalla um landamæri á milli 

indíána og Bandaríkjamanna er vissulega um ákveðið afsal að ræða en á þessum tíma 

voru indíánar ekki með það fastskorðað hvaða land raunverulega tilheyrði þeim. 

Indíánarnir tóku eingöngu af landinu eins og þeir þurftu og ekkert umfram það, voru t.d. 

ekki að veiða nein dýr umfram það sem þeir þurftu í hvert skipti.45 Þetta breyttist við 

komu landnemanna og þegar Bandaríkjastjórn fór að gera samninga við indíána. 

 

Fyrsti samningurinn var gerður við Delaware-indíána í september 1778 eða u.þ.b. 

tveimur árum eftir að Bandaríkin lýstu yfir sjálfstæði. Var þetta eini skriflegi 

samningurinn sem gerður var við indíána á meðan Frelsisstríðíð stóð yfir og snerist 

hann aðallega um bandalag á milli Delaware-indíána og Bandaríkjanna. Þessi 

samningur gaf Bandaríkjamönnum leyfi til að ferðast um landsvæði Delaware-indíána, 

og að þeir hermenn sem indíánarnir máttu missa frá sér, myndu slást í för með 

hermönnum Bandaríkjahers. Einnig máttu Delaware-indíánar ekki með neinum hætti 

halda hlífiskyldi yfir óvinum Bandaríkjamanna. Í staðinn myndi Bandaríkjastjórn sjá 

                                                 
42 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/nat0005.htm. 
Treaty with the Six Nations, 1784. Skoðað 20. apríl 2010. 
43 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/che0008.htm. 
Treaty with the Cherokee, 1785. Skoðað 20. apríl 2010. 
44 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/cho0011.htm. 
Treaty with the Choctaw, 1786. Skoðað 20. apríl 2010. 
45 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 1-2. 
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þeim fyrir fatnaði, búsáhöldum og vopnum. Það sem er hvað athyglisverðast við þennan 

samning er að í sjöttu og síðustu greininni bjóða þeir Delaware-indíánum að mynda ríki 

með öðrum indíánaættbálkum og að Delaware-indíánar fengu einn fulltrúa á þingi. 

Skilyrðið var þó að þeir ættbálkar sem þeir myndu sameinast yrðu einnig að 

skuldabinda sig til að vera á allan hátt vinveittir Bandaríkjunum.46 Ekki er ljóst hvort að 

Bandaríkjastjórnin ætlaði í raun að uppfylla þann hluta samningsins en það verður að 

teljast ólíklegt þar sem fulltrúaþing nýlendanna þrettán hafði ekki lögbundna 

stjórnarskrá til að fylgja því eftir á þeim tíma. Bandaríkjastjórn uppfyllti þar að auki 

ekki sínar samningsskyldur við Delaware-indíánana sem leiddi til þess að stór hluti 

þeirra gekk til liðs við Breta í Frelsisstríðinu og þar af leiðandi riftu þeir þessum fyrsta 

skriflega samning sem Bandaríkjastjórn gerði við indíána.47 

1789 – 1811 

Greenville samningurinn 
George Washington var kjörinn fyrsti forseti Bandaríkjanna. Hann tók við því embætti 

30. apríl 1789 og sat við völd í átta ár. Eins og áður kom fram þá gegndi hann stóru 

hlutverki í Frelsisstríði Bandaríkjanna á árunum 1775 til 1783. Washington gaf á 

margan hátt tóninn fyrir embættið, meðal annars um það hvernig komið var fram við 

indíána. Washington var ekki á þeirri skoðun að ofbeldi gegn indíánum væri besta 

lausnin. Í bréfi árið 1783 lagði hann áherslu á víðtæka áætlun um frið við indíánana. 

Rök hans voru þau að það væri auðveldara að opna upp vestursvæðin fyrir landnema 

með því að bjóða, það sem hann taldi, góð kjör og kaupa löndin af indíánum í staðinn 

fyrir að reyna að reka þá burt með valdi.48 

 

Þegar Washington varð forseti Bandaríkjanna skipaði hann Henry Knox sem 

herráðherra (e. Secretary of War). Angie Debo, höfundur bókarinnar A History of the 

Indians of the United States, telur þá hafa sett fram mannúðlega stefnuskrá um málefni 

indíana, sem hafði þó þann undirtón að víkka út landamæri landnemanna og á sama 

                                                 
46 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/del0003.htm. 
Treaty with the Delawares, 1778. Skoðað 5. maí 2010. 
47 Claudia B. Haake, „Treaty of Fort Pitt (1778).“ 
http://www.milestonedocuments.com/documents/view/treaty-of-fort-pitt. Skoðað 5. maí 2010. 
48 Library of Congress. 
http://myloc.gov/Exhibitions/creatingtheus/Pages/SlObjectlist.aspx?ex=1@bf414605-cf4f-4be1-abbc-
11bfba275ba8@2&title=WashingtonUrgesPeacefulPlan. Skoðað 18. apríl 2010. 
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tíma standa vörð um öryggi þeirra. Yfirlýst stefna þeirra var að ekki skyldi útrýma 

indíánum. Í skýrslu sem Knox sendi Washington í júlí 1789 sagði hann að 

samningagerð milli þessara þjóðflokka yrði vandasamt verk sem kallaði á mikla og 

djúpa þekkingu á mannlegri hegðun, en hann taldi þetta þó gerlegt. Þeir myndu gefa 

indíánum húsdýr og verkfæri og senda starfsmenn til að búa meðal þeirra og kenna þeim 

á nýja tækni við landbúnað. Sannarlega fylgdu þessu hinir ýmsu skilmálar, til að mynda 

voru á meðal þessara starfsmanna sem Bandaríkin sendu, kristnir trúboðar. Washington 

lagði þessa hugmynd fyrir þingið. Árið 1791 við árlega ræðu forsetans lagði hann til 

stefnumál, sem voru að mati Debo velútfærð, þar sem kom m.a. fram efling verslunar 

undir sanngjarnri reglugerð, skipulögð landakaup og refsingu á einstaklingum sem 

ganga á rétt indíána og brjóta samninga. Þingið hafðist lítið að í þessum málum en Debo 

telur að þarna hafi Washington á vissan hátt reynt að gefa tóninn fyrir það sem koma 

skyldi í stefnumálum indíána. 49 

 

Í valdatíð Washingtons gerði hann níu samninga við indíána. Sá merkasti þeirra er 

samningur við Wyandot o.fl. indíánaættbálka, en hann gengur undir nafninu Greenville 

samningurinn og er frá árinu 1795. Þessi samningur varð að nokkurs konar fyrirmynd 

fyrir framtíðar samninga við indíána. Í upphafi samningsins er komið á friði milli 

Bandaríkjanna og tólf indíánaþjóða sem tilgreindar eru í skjalinu og eru sett ákveðin 

landamæri á milli indíánanna og landnemanna sem höfðu fyrir þennan samning átt í 

hörðum átökum. Það er margt sem kemur fyrir í þessum samningi en það er aðallega 

tvennt sem gerir hann merkilegan. Í þriðju grein samningsins afsala þessir tólf 

indíánaættbálkar sér ákveðnu landsvæði yfir á hendur Bandaríkjanna. Þetta var í fyrsta 

skipti sem Bandaríkjamenn eignuðust landsvæði í Norður-Ameríku sem þeir stjórnuðu 

sjálfir og landnemarnir máttu setjast að á án þess að lenda í útistöðum við indíána. Er 

einnig afar athyglisvert það sem kemur fram í fjórðu grein, en þar eru samþykktar 

árlegar greiðslur upp á tuttugu þúsund dollara til indíánana fyrir landsvæðið sem þeir 

afsöluðu sér. Myndu þessar greiðslur skiptast niður á þessa tólf indíánaættbálka og vera 

greiddar í vörum að andvirði þessarar upphæðar.50 Þrátt fyrir að landamærin hafi verið 

                                                 
49 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 91. 
50 Indian Affairs: Laws and Treaties. 
http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/wya0039.htm#mn8. Treaty with the Wyandot, etc., 
1795. Skoðað 5. maí 2010. 
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skjalfest þá var ekkert sem í raun hindraði landnemana og þeirra búfénað frá því að 

koma sér fyrir á landsvæði indíánanna.51 Þessi samningur sem Bandaríkjastjórn gerði 

við indíána hafði litla þýðingu fyrir landnemana, því þeir ruddust áfram inná þau 

landsvæði sem þeim þóknaðist og tóku það sem þeir vildu.52 

Louisiana kaupin 
Thomas Jefferson, þriðji forseti Bandaríkjanna, ritaði bréf í febrúar árið 1803 til 

William Henry Harrison sem á þeim tíma var fylkisstjóri í Indiana. Útlistar hann 

hugmyndir sínar um það hvernig fara skuli að því að fá indíánana til að framselja 

landsvæði sín til Bandaríkjastjórnar. Tekur hann skýrt fram að þetta bréf sé óopinbert og 

einkamál þeirra á milli. Jefferson sagði að markmiðið væri að lifa í eilífum friði við 

indíánana og fá þá til að verða háða stjórnvöldum Bandaríkjanna. Á lymskulegan hátt 

ætlaði hann að fá indíánana til að gefa upp á bátinn menningu sína, trú og lifnaðarhætti. 

Í staðinn vildi hann að þeir tækju upp evrópska siði, kristna trú og tækniþróaðan 

landbúnað. Meðal þess sem hann ræðir um er að kenna indíánum að rækta lítið 

landsvæði þannig að þeir hætti að hafa þörf fyrir stórt landsvæði til veiða. Einnig ætlaði 

hann að auka viðskipti við þá og fá einstaklingana til að leggja á sig miklar skuldir 

þannig að á endanum myndu þeir þurfa að selja landsvæði sín til Bandaríkjastjórnar og 

þannig greiða upp skuldir sínar. Myndu þeir þar af leiðandi vera viljugri til að gefa upp 

landsvæði sín í skiptum fyrir vörur og niðurfellingu skulda.53 Það tók ekki langan tíma 

fyrir þessa áætlun Jefferson að fara í gang því að árið 1807 þurfti Chickasaw-

indíánaættbálkurinn að afsala hluta af landsvæði sínu til Bandaríkjastjórnar til að geta 

greitt miklar skuldir sem höfðu safnast upp við kaupmenn og verslunarmenn.54 

 
Jefferson er hvað þekktastur fyrir Louisiana kaupin í apríl árið 1803, en þá keypti 

Bandaríkjastjórn 2.147.000 ferkílómetra landsvæði vestan Mississippi af Frökkum. 

Þessir miklu landvinningar Bandaríkjanna höfðu því mikil áhrif á samningagerð við 

indíána. Opnaðist þá sá möguleiki að flytja alla indíána vestur yfir Mississippifljót og 

láta þá búa á landsvæði sem var ekki eftirsóknarvert fyrir landnemana á þessum tíma. 

                                                 
51 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 481, 489. 
52 Roy Harvey Pearce, Savagism and Civilization, bls. 55. 
53 Indiana Historical Bureau. http://www.in.gov/history/2573.htm. Bréf Jefferson forseta til William 
Henry Harrison, dagsett 27. febrúar 1803. Skoðað 7. maí 2010.  
54 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/chi0079.htm. 
Treaty with the Chickasaw, 1805. Skoðað 7. maí 2010. 
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Þessi kaup urðu til þess að landsvæði Bandaríkjanna tvöfaldaðist.55 Þarna var þó ekki 

um að ræða autt landsvæði sem indíánar austan Mississippi gætu tekið yfir, heldur 

bjuggu á svæðinu margir indíánaættbálkar sem höfðu átt í samskiptum við Frakka og 

Spánverja. Bandaríkjastjórn virti ekki neina samninga sem þessir ættbálkar höfðu gert 

við þessar þjóðir og létu eins og þessir ættbálkar væru ekki til.56 Á þessum tíma voru 

Bandaríkin ekki búin að taka upp þá stefnu að leggja undir sig alla Norður-Ameríku, en 

það átti eftir að breytast á nokkrum áratugum þegar gullæðið greip íbúa þeirra.57 

1812 -1828 

Stríðið 1812 
Á meðan Bandaríkjamönnum hélt áfram að fjölga jókst stöðugt þörfin á meira 

landsvæði handa hvíta manninum. William Henry Harrison fór fyrir samninganefndinni 

að kaupa lönd af indíánum austan Mississippi. Náði hann miklum árangri þar sem hann 

þótti mjög vægðarlaus í samningaviðræðum við höfðinga og leiðtoga ættbálka sem hann 

oft á tíðum þvingaði og mútaði til að fá sínu framgengt.58 

 

Margir indíánaættbálkar létu æ meir í ljós óánægju sína með þetta landahungur 

Bandaríkjastjórnar. Tveir Shawnee-indíána bræður, Tenskwatawa og Tecumseh, risu 

upp gegn þessum yfirgangi hvíta mannsins. Tenskwatawa var spámaður sem hvatti 

indíána til að taka ekki upp siði eða ósiði hvíta mannsins heldur hverfa aftur til gömlu 

hefðanna. Tecumseh var stríðsmaður sem gekk til liðs við boðskap bróður síns. Var 

hann virkilega óánægður með Harrison og hvernig hann fór að því að taka löndin frá 

indíánunum. Kvartaði hann undan Fort Wayne samningunum sem voru gerðir árið 

180959, sem hann taldi ógilda þar sem Harrison hafði ekki samið við hina sönnu 

höfðingja og leiðtoga þessara ættbálka. Tecumseh sagði að Guð hafi gefið indíánum 

þeirra landsvæði og enginn af þeim gæti selt það. Ferðuðust bræðurnir um meðal hinna 
                                                 
55 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=18. Louisiana 
kaupsamningurinn var undirritaður 30. apríl 1803. Skoðað 7. maí 2010.  
56 Ernest C. Downs, „The Struggle of the Louisiana Tunica Indians for Recognition“, bls. 72. 
57 Clark Wissler, Indians of the United States, bls. 283. 
58 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 489. 
59 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/del0101.htm. 
Treaty with the Delawares, etc., 1809. 
http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/mia0103.htm. Supplementary treaty with the 
Miami, etc., 1809. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/wea0103.htm. Treaty with the 
Wea, 1809. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/kic0104.htm. Treaty with the Kickapoo, 
1809. Skoðað 5. maí 2010. 
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mismunandi ættbálka og boðuðu þennan boðskap. Harrison varð órótt og taldi að 

Shawnee-indíána bræðurnir væru að smala saman indíánaættbálkum til að ráðast á 

Bandaríkjamenn. Fór Harrison með herflokk inn á mitt landsvæði indíána og braust út 

stríð á milli þeirra sem endaði á því að Harrison brenndi niður heimabæ Tenskwatawa.60 

 

Samband Bretlands og Bandaríkjanna var á þessum tíma mjög stirt og varð þessi 

ágreiningur á milli indíána og Bandaríkjastjórnar kveikjan að því að stríð braust út á 

milli Bretlands og Bandaríkjanna árið 1812. Bretar studdu indíána með vopnum og 

matvælum í von um að aðstoð þeirra myndi hjálpa til við að sigra Bandaríkin. Bretar 

gáfu indíánum þá von að ef Bretar sigruðu í stríðinu fengju þeir landsvæði sín aftur og 

myndu því losna undan áreiti landnemanna. Harðir bardagar áttu sér stað sumarið 1813 

þar sem Tecumseh lést. Boðskapur hans hafði haft mikil áhrif á Creek-

indíánaættbálkinn sem tók sig saman og réðst á landnemana í Tennessee. Var 

hershöfðinginn Andrew Jackson, sem seinna meir varð forseti Bandaríkjanna, fenginn 

til að smala saman herliði gegn þeim. Jackson gjörsigraði Creek-indíánana61 og í ágúst 

1814 stjórnaði hann samningaviðræðum við þá þar sem þeir voru m.a. neyddir til að 

afsala 93.000 km2 landsvæði til Bandaríkjastjórnar.62 Olli þetta stríð ákveðnum 

þáttaskilum í samskiptum Bandaríkjastjórnar og indíánana. Eftir það voru engar öflugar 

hersveitir indíána sem gátu staðið upp gegn Bandaríkjamönnum. Stríðið við Breta 

endaði árið 1815 og á sama tíma misstu indíánar sína síðustu bandamenn gegn 

Bandaríkjastjórninni. Stefnumálin sem Washington og Jefferson höfðu sett fram við að 

siðmennta og kaupa lönd af indíánum höfðu ekki áhrif sem skyldi og tók við enn meiri 

ágangur og harka við að hirða landsvæði indíána. Núna var enginn sem stóð að 

nokkrum leyti með indíánum. 

Seminole-indíánastríðið 
Andrew Jackson varð að þjóðhetju fyrir framgöngu sína í stríðinu 1812 og Creek-

indíána stríðinu. Hann barðist grimmdarlega gegn indíánum og réðst til að mynda inn í 

Flórida þar sem nokkrir Bretar höfðu verið að espa Seminole-indíána upp til að ráðast 

yfir á landsvæði Bandaríkjanna. Spánverjar, sem réðu yfir Flórida á þessum tíma, 

                                                 
60 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 493-495. 
61 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 495-498. 
62 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/cre0107.htm. 
Treaty with the Creeks, 1814. Skoðað 7. maí. 2010.  
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mótmæltu innrás Bandaríkjahersins. Bandaríkjastjórnin krafðist þess að Spánverjar 

vöktuðu svæði sitt betur eða seldu það. Að lokum fór svo að Spánverjar seldu 

Bandaríkjastjórn Flórída árið 1821.63 Árið 1823 gerði Bandaríkjastjórn samning við 

Seminole-indíána þar sem þeir afhentu meirihlutann af sínu landsvæði og færðu sig yfir 

á minna landsvæði í Flórída. Áttu þeir einnig að fá vernd gegn yfirgangi landnema ef 

þeir héldu sig innan laga Bandaríkjanna. Þá áttu þeir einnig að fá landbúnaðarverkfæri, 

búfé, matarskammta og tuttugu ára greiðsla upp á 5.000 dollara árlega.64 Fluttu 

Seminole-indíánarnir á nýja verndarsvæðið í Flórída en ekki gekk það vel þar sem 

þessar snöggu breytingar á lífsháttum höfðu ekki góð áhrif á þá. Margir komu þangað 

það seint á árinu og gátu því ekki gróðursett fyrir veturinn. Einnig rændu landnemar 

matarskömmtum sem indíánarnir áttu að fá. Stór hluti af verndarsvæðinu var blautlendi 

og því óhentugt fyrir landbúnað.65 Í maí árið 1832 var nýtt samkomulag undirritað af 

nokkrum höfðingjum Seminole-indíána og var þeim gert að flytjast vestur yfir 

Mississippi yfir á landsvæði Creek-indíána þar. Þeir fengu 15.400 dollara í bætur fyrir 

löndin sín í Flórída og einnig auka 3.000 dollara á ári ofan á það sem þeir fengu úr 

samningunum frá árinu 1823.66 Ekki voru allir Seminole-indíánar tilbúnir að yfirgefa 

landsvæði sitt og árið 1835 brutust út óeirðir á milli Seminole-indíána og landnema. 

Þarna var annað Seminole-indíánastríðið hafið, það stóð yfir í sjö ár. Á þeim tíma höfðu 

um 1.500 hermenn Bandaríkjanna látist og u.þ.b. sami fjöldi af indíánum. Þetta stríð 

hafði einnig verið mjög kostnaðarsamt en áætlað er að ríkisstjórnin hafi varið um 

tuttugu milljónum dollara í það.67 Árið 1845 náðist samkomulag á milli Seminole-

indíána, Creek-indíána og Bandaríkjastjórnar um flutning indíána frá Flórída yfir á 

landsvæði Creek-indíána í Oklahoma.68 Árið 1849 braust út þriðja og síðasta Seminole-

indíánastríðið þegar um 500 Seminole-indíánar sem voru eftir í Flórída gerðu uppreisn. 

Þessi uppreisn var fljótt kveðin niður og um tíu árum seinna var stór meirihluti 

Seminole-indíána fluttur frá Flórída.69 

                                                 
63 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 120. 
64 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sem0203.htm. 
Treaty with the Florida tribes of Indians, 1823. Skoðað 7. maí 2010.  
65 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 524. 
66 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sem0344.htm. 
Treaty with the Seminole, 1832. Skoðað 7. maí 2010.  
67 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 525. 
68 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/cre0550.htm. 
Treaty with the Creeks and Seminole, 1845. Skoðað 7. maí 2010.  
69 Michael Green, „The expansion of European colonization to the Mississippi Valley“, bls. 525. 
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1829 – 1847 

Indian Removal Act 
Andrew Jackson varð sjöundi forseti Bandaríkjanna, frá árunum 1829 til 1837, og er 

líklega sá harðvígasti af öllum forsetunum gagnvart indíánum. Af þeim sextán forsetum 

sem komu að samningum við indíána þá kom hann að flestum þeirra, eða 64 

samningum. Næstur á eftir honum var Andrew Johnson, sautjándi forsetinn, með 43 

samninga. 

 

Þegar Jackson varð forseti var það ljóst að hann myndi flytja indíánana vestur með valdi 

ef hann þyrfti. Hann ætlaði sér að komast yfir landsvæði þeirra. 28. maí árið 1830 setti 

hann reglugerð sem kallaðist „Indian Removal Act“ en með henni var indíánum gert að 

flytja af löndum sínum til annarra svæða sem Bandaríkjastjórn úthlutaði þeim í vestri. Í 

annari ræðu sinni, þann 6. desember 1830, talaði Jackson til þingsins um hversu 

ánægður hann væri að tilkynna að ríkistjórnin muni halda áfram að flytja indíána vestur 

til að auka rými fyrir landnemana. Hann nefnir að tveir ættbálkar hafi samþykkt að 

flytjast vestur og að hann vonist til þess að aðrir indíánaættbálkar fylgi með í kjölfarið. 

Vill hann flýta sem mest fyrir flutningum indíána vestur þar sem hann telur að það verði 

til góða fyrir bæði landnemana og indíánana. Í ræðu sinni líkir hann forfeðrum 

landnemanna við indíána. Það að þeir þurfi að flytja sig af heimahögum þar sem þeir 

ólust upp og forfeður þeirra eru jarðaðir til að eignast nýrra og betra land væri 

sambærilegt við það að forfeður landnemanna yfirgáfu sín fornu heimkynni í Evrópu til 

að hefja nýtt líf í þessum nýja heimi. Hann segir að það eigi ekki að gráta yfir þessum 

landflutningum heldur gleðjast yfir því að indíánarnir hafi tækifæri til að flytja sig um 

set á betri stað.70 Að mínu mati er það nokkuð augljóst að ekki er hægt að bera saman 

landnemana og indíánana og segja að þetta hafi verið á einhvern hátt svipuð staða hjá 

þeim. Þarna voru landnemar að yfirgefa heimkynni sín í Evrópu og setjast að á nýjum 

áskjósanlegri heimkynnum. Þeir voru ekki neyddir til að yfirgefa Evrópu á sama hátt og 

indíánar voru neyddir til samninga og til að yfirgefa svæði sín og setjast að á 

einhverjum ákveðnum stað í Norður-Ameríku. 

                                                 
70 Library of Congress. http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Indian.html. Andrew Jackson’s 
Second Annual Message to Congress, 6. desember 1830. Skoðað 19. apríl 2010. 
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Slóð hinna mörgu tára 
Af þeim 64 samningum sem Jackson lét framkvæma er samningurinn við Cherokee-

indíána, sem var framkvæmt árið 1835 og gert löglegt í maí 1836, eitt það þekktasta og 

ekki síst eitt það sorglegasta í sögu Bandaríkjanna. Þar var gróflega gengið á rétt 

Cherokee-indíána sem börðust fyrir því að fá að vera áfram á landsvæði sínu í 

Georgíu.71 Rétt áður en Jackson var settur inn í forsetaembættið settu fylkin Georgía og 

Mississippi fram lög sem náðu yfir alla indíána sem bjuggu innan þeirra landsvæða. 

Meðal þess sem lögin kváðu á um var að indíáni mætti ekki vitna fyrir rétti gegn hvítum 

manni þannig að fylkið bauð þar með sínum hvítu íbúum að ræna indíána að vild án 

þess að þeir gætu gert nokkuð í því réttarlega séð. Jackson lét indíánana vita að 

ríkisstjórnin gæti ekkert aðhafst gegn fylkislögum og þeirra eina lausn væri að flytjast á 

brott. Sá sem barðist hvað mest fyrir þeirra málstað og talaði fyrir þeim í rétti var John 

Ross. Ross var einn áttundi Cherokee-indíáni og talaði oft á tíðum fyrir þeirra hönd. 

Árið 1830 hafði uppgötvast gull í Georgíu og landnemar flykktust þangað í þúsunda tali 

og byrjuðu að vinna verðmæti upp úr námum fylkisins. Landnemar byrjuðu að koma sér 

fyrir í Georgíu og hluti af Cherokee-indíánunum sá sér enga aðra undankomuleið en að 

yfirgefa svæðið. Þeir reyndu samt fyrir hæstarétti að ná rétti sínum fram og tókst það. Í 

málinu Worcester gegn Georgia í febrúar 1832 var niðurstaða hæstaréttar svohljóðandi, 

segir Angie Debo: 

 

The Cherokee Nation, then, is a distinct community, occupying its 

own territory, with boundaries accurately described, and which the 

citizens of Georgia have no right to enter, but with the assent of the 

Cherokees themselves, or in conformity with treaties and with the 

acts of congress. The whole intercourse between the United States 

and this nation is, by our constitution and laws, vested in the 

government of the United States.72 

 

Cherokee-indíánar héldu að þarna væri sigur unninn og að þeir gætu verið áfram á 

landsvæði sínu í Georgíu í friði en sú var ekki raunin. Andrew Jackson var síður en svo 
                                                 
71 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/che0439.htm. 
Treaty with the Cherokee, 1835. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/che1041.htm. 
Agreement with the Cherokee, 1835. Skoðað 7. maí 2010.    
72 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 121, 125-131. 
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ánægður með þessa niðurstöðu og ráðlagði embættismönnum Georgíu að halda áfram 

að ofsækja Cherokee-indíánana. Ljóst var að það var engin möguleiki á því að þeir 

myndu ná að halda landsvæði sínu í friði og ákváðu því að gera samkomulag um 

brottfluttning og reyna að fá fjármuni í staðinn. Árið 1835 var John Ross fenginn til að 

semja fyrir hönd Cherokee-indíána og ætlaði hann að reyna að fá tuttugu milljónir dala 

fyrir söluna á landi þeirra. Ekki gekk það upp og hurfu þeir frá samningarborðinu. En 

svo gerðist það að nokkrir Cherokee-indíánar töluðu fyrir hönd þeirra og skrifuðu undir 

samning um að fá fimm milljónir fyrir söluna á landinu og var þeim gert að yfirgefa 

svæðið að fullu eftir þrjú ár. John Ross og meirihluti Cherokee-indíána voru ekki sáttir 

við þennan samning þar sem hann var ekki gerður af hinum réttu yfirmönnun og reyndu 

þeir að fá samninginn ógildan.73 Þetta varð helsta leiðin hjá Jackson til að fá indíána til 

að skrifa undir samninga, hann safnaði handfylli af indíánum til að skrifa undir 

færslusamkomulag án þess að sjá til þess að þessir aðilar væru raunverulegir talsmenn 

indíánaættbálksins.74 John Ross ritaði bréf í september 1836 til þingsins þar sem hann 

útskýrði þessa málamiðlun en allt kom fyrir ekki. Ekki voru allir Cherokee-indíánar 

viljugir að yfirgefa heimkynni sín og sumarið 1838 var Winfield Scott hershöfðingi 

sendur að beiðni Jackson með 7.000 manna her til að flytja alla Cherokee-indíána með 

valdi vestur til Oklahoma. Eru þetta hræðilegustu brottflutningar sem indíánar máttu 

upplifa og ganga þeir undir nafninu „Trail of Tears“ eða Slóð hinna mörgu tára, en á 

þessari 1300 km löngu göngu sem tók sex mánuði voru um átján þúsund manns fluttir 

með valdi og um fjögur þúsund manns létust.75 

1848 – 1860 

Gullna fylkið 
Árið 1848 lauk stríði á milli Bandaríkjanna og Mexíkó. Var samningur gerður þar sem 

Bandaríkin eignuðust Kaliforníu ásamt öðrum svæðum. Ákvæði í samningnum voru á 

þá leið að Bandaríkin myndu varðveita rétt indíána á þeim svæðum sem þeir lifðu á.76 

Eins og gerst hafði á mörgum öðrum svæðum sem indíánar lifðu á þá  uppgötvaðist gull 

í Kaliforníu árið 1848 og upphófst mikið gullæði sem stóð yfir í sjö ár. Flykktist fólk til 

                                                 
73 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 131-133. 
74 Edward H. Spicer, The American Indians, bls. 182. 
75 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 134. 
76 Our Documents. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=26. Treaty of Guadalupe 
Hidalgo, 2. febrúar 1848. Skoðað 7. maí 2010.  
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Kaliforníu og er áætlað að 100.000 manns hafi lagt leið sína þangað fyrstu ár 

gullæðisins. Hafði allt þetta mikla umstang mikil áhrif á náttúruna og varð lifibrauð 

indíána í hættu út af græðgi hvíta mannsins. Fiskar drápust út af mengun frá 

gullgröfurum og veiðar urðu sífellt erfiðari þar sem landnemarnir settust að á 

veiðilöndum indíánanna. Þetta var hræðilegur tími fyrir indíána Kaliforníu og má nefna 

að árið 1845 voru um 150.000 indíánar í Kaliforníu en um árið 1860 hafði þeim fækkað 

í 35.000.77 Landnemarnir gengu um Kaliforníu eins og þeir ættu hana og ruddu öllu úr 

vegi sínum. Indíánabörn voru myrt, indíánakonum var nauðgað eða neyddar í vændi og 

indíánakarlar voru hnepptir í ánauð. Er áætlað að um 70.000 indíánar hafa dáið í 

Kaliforníu á árunum 1849 til 1859.78 

 

Leiddi öll þessi velmegun hvíta mannsins m.a. til þess að árið 1850 varð Kalifornía að 

fylki. Landnemarnir voru svo hungraðir í gróða að þeir vildu losna við indíána af öllum 

löndum sem þeir töldu að í leyndist gull. Fillmore forseti Bandaríkjanna skipaði þrjá 

nefndarmenn til að hefja samningarviðræður við indíána á árunum 1851 til 1852 um að 

eignast lönd. Voru 18 samningar undirritaðir sem gengust undir nafninu „Barbour 

treaties“. Indíánarnir gáfu upp stór landsvæði og máttu þeir halda áfram að stunda 

veiðar sínar í dölum Sierra Nevada. Lang flestir af indíánunum héldu friðinn og færðu 

sig á verndarsvæði sín en mjög margir landnemar héldu ekki sinn hluta samningsins. 

Samningarnir voru undirritaðir á árunum 1851 og 1852, og voru sendir til 

öldungardeildar til staðfestingar en þar var þeim hafnað af ástæðum sem ekki eru 

kunnar.79 Voru þetta þar af leiðandi aldrei löglegir samningar en indíánarnir vissu það 

ekki og var þeim haldið frá þeirri vitneskju. Bandaríkjastjórn gerði þrátt fyrir synjunina 

samning við nokkra indíánaættbálka sem lifðu meðfram hinni svokölluðu „Oregon 

Trail“ sem landnemarnir notuðu til að ferðast til Kaliforníu. Indíánarnir áttu að sjá til 

þess að landnemarnir ferðuðust óáreittir þessa leið og einnig að það mætti byggja vegi 

og virki á landsvæðum þeirra til að vernda þennan veg. Ólíkt hinum 18 samningunum 

                                                 
77 Howard R. Lamar og Sam Truett, „The greater Southwest and California from the beginning of 
European settlement to the 1880’s“, bls. 98-99. 
78 Alvin M. Josephy, Jr., The Indian Heritage of America, bls. 332. 
79 California State University, Sacramento. 
http://www.csus.edu/ANTH/museum/eguides/acorn/contents/Historial%20Documents.pdf. 
Nefndarmennirnir hétu Redick Mckee, O.M. Wozencraft og G.W. Barbour. Hittu þeir um 500 indíána 
höfðingja á þessum tveimur árum. Skoðað 20. apríl 2010. 
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voru þessir samningar samþykktir.80 Dr. Littlebear, sem minnst er á í inngangskaflanum, 

telur þetta einmitt hafa verið ein mestu svik Bandaríkjamanna við indíána, að gera við 

þá samninga sem svo aldrei voru samþykktir og því í raun aldrei í gildi. 

 

Í apríl árið 1850 setti Kalifornía fram lög sem kölluðust „An Act for the Government 

and Protection of Indians.“ Snerust þessi lög um að fjarlægja indíána sem bjuggu í 

Kaliforníu af landsvæðum þeirra til að rýma fyrir landnemum. Einnig var það gert 

mögulegt með þessum lögum að fjarlægja indíánabörn frá foreldrum sínum, tungumáli 

og menningu. Meðal þess sem kom fram í þessum lögum var að hvítur maður sem átti 

landsvæði gat látið fjarlægja indíána af sínu svæði. Hvítur einstaklingur gat farið með 

indíánabarn framm fyrir dómara þar sem kveðið var á að hann skyldi annast og stjórna 

lífi þess barns þangað til það yrði sjálfráða. Var þetta „lögleg“ leið til að setja þessi börn 

í barnaþrælkun. Ef einhver indíáni var sekur um eitthvað og gert að greiða ákveðna 

upphæð í sekt, mátti hvítur maður borga sekt hans og í staðinn varð indíáninn að vinna 

fyrir þann mann þangað til að skuldin væri upp greidd. Indíáni mátti kvarta yfir hvítum 

manni frammi fyrir dómstólum en ekki í neinum tilfellum mátti sakfella hvítan mann 

vegna vitnisburðar frá indíána. Sjá má á þessari upptalningu að það var engin leið fyrir 

indíána að sigra hvíta manninn frammi fyrir dómstólum Kaliforníu.81 

1861 – 1871 

Borgarastríðið 
Á sama tíma og Borgarastríð Bandaríkjanna stóð yfir voru líka innri átök hjá ættbálki 

Cherokee-indíána. John Ross, sem áður hefur verið fjallað um, fór fyrir Cherokee-

indíánum í samningum við Bandaríkjastjórn. Unnið var að samningum um að þeir 

myndu vera hlutlausir í stríðinu og hvatti hann alla indíána til að taka ekki þátt í þeim 

átökum sem blossuðu þarna upp á milli Norðurs og Suðurs. Indíánar óttuðust að 

Sambandið myndi ekki standa við skuldbindingar sínar um vernd fyrir þá gegn yfirgangi 

hvíta mannsins, þar sem Suðurríkin höfðu sagt sig úr Sambandinu og var þeim þar af 

leiðandi ekki skylt að hlíta þeim samningum sem gerðir höfðu verið við indíána. Þegar 

Suðurríkin unnu nokkra bardaga varð ótti Cherokee-indíána enn meiri og urðu þeir að 
                                                 
80 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0594.htm. 
Treaty of Fort Laramie with Sioux, etc., 1851. Skoðað 4. maí 2010.  
81 California State Library. http://www.library.ca.gov/crb/02/14/02-014.pdf. Bls. 27-30. Skoðað 20. apríl 
2010. 
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endurhugsa hlutleysi sitt í stríðinu og þá sérstaklega þar sem landsvæði þeirra var á 

mörkum Norðurs og Suðurs. Sambandið yfirgaf svæði Cherokee-indíána og voru þeir 

þar af leiðandi berskjaldaðir fyrir innreið Suðurríkjanna. Með tregðu gerði Ross 

samning við Suðurríkin í október 1861 þar sem allir samningar sem gerðir höfðu verið 

við Sambandið voru færðir yfir á Suðurríkin og í þessum samingi var Cherokee-

indíánaættbálknum lofað vernd, matarskömmtum, búfé, verkfærum o.s.frv. Í staðinn 

myndi Cherokee-indíánar útvega menn í her Suðurríkjanna og leyfa byggingu 

varðstöðva á verndarsvæði þeirra. Cherokee-indíánum beið mikil afhroð í þessu stríði, 

mest allra ættbálka indíána. Þrátt fyrir að Bandaríkjastjórnin hafi lofað að náða alla 

Cherokee-indíána sem börðust í liði með Suðurríkjunum varð aldrei úr því þar sem þeir 

litu svo á að allur ættbálkur Cherokee-indíána væri sekur um að berjast með 

Suðurríkjunum.82 

 
Abraham Lincoln var við völd á árunum 1861 til 1865. Hann var fyrsti repúblikaninn til 

að verða forseti og er hann talinn vera sá sem í raun gerði Bandaríkin að þjóð þar sem í 

hans valdatíð sameinuðust Norður- og Suðurríkin og mynduðu Bandaríkin. Hans er 

hvað helst minnst fyrir að hafa afnumið þrælahald og fyrir að enda Borgarastríðið. 

Nokkrum dögum eftir að Borgarastríðinu lauk var Lincoln myrtur. Hann vann ekki 

mikið í málefnum indíána á sínu valdatímabili enda voru eingöngu 15 samningar gerðir 

við indíána og bara sex af þeim snerust um afsal á landsvæðum indíána til 

Bandaríkjanna. Hinir samningarnir snerust t.d. um frið, leyfi til að setja upp herstöðvar, 

leyfi til að leggja járnbrautarteina o.s.frv. Helstu afskipti sem Lincoln hafði af indíánum 

voru árið 1862, en þá reyndi hann að kveða niður uppþot Sioux- og Dakota-indíána í 

Minnesota. Þeir höfðu afsalað sér rétti sínum yfir helmingi af landsvæði Minnesota, til 

Bandaríkjamanna gegn greiðslu, vernd og aðstoð.83 Bandaríkjamenn stóðu ekki við 

sínar árlegu greiðslur til indíánana samkvæmt samningi, og leiddi það til þess að mikil 

hungursneyð herjaði á indíánana. Leiddi það til uppþota sem stóðu yfir í nokkra mánuði 

og voru um 400 til 800 landnemar drepnir. Að lokum gáfust indíánarnir upp og voru 

yfir 1000 indíánar teknir til fanga en 303 þeirra voru dæmdir fyrir morð og nauðgun og 
                                                 
82 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 168-187. 
83 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0588.htm. 
Treaty with the Sioux-Sisseton and Wahpeton bands, 1851. 
http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sio0591.htm. Treaty with the Sioux-Mdewakanton 
and Wahpakoota bands, 1851. Tveir samhliða samningar sem Bandaríkjamenn gerðu við Sioux indíána í 
Minnesota og Iowa árið 1851. Skoðað 20. apríl 2010. 
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var úrskurðað að það ætti að taka þá af lífi. Lincoln greip inn í þessa atburðarás og lagði 

svo fyrir að þeir sem voru sekir um að drepa einhvern í stríði ættu að fá fangelsisvist en 

þá sem voru sekir um morð og nauðgun á óbreyttum borgurum ætti að hengja. Að 

lokum varð það svo að 38 af 303 voru hengdir 26. desember 1862, en hinir 265 voru 

sendir í fangelsi. Þessi voðaverk Bandaríkjamanna enduðu með stærstu fjöldahengingu í 

sögu þjóðarinnar.84 

Endalok samningagerðanna 
Nokkrum mánuðum eftir að Borgarastríðinu lauk í apríl árið 1865 var hafist handa við 

að leggja járnbrautarteina sem myndu ná yfir stóran hluta meginlands Bandaríkjanna, 

eða frá Omaha í Nebraska til Sacramento í Kaliforníu.85 Átti þetta eftir að hafa gífurleg 

áhrif á indíána sem lifðu á sléttunum miklu. Það sem fylgdi með þessum framkvæmdum 

var stór hópur af verkamönnum, viðhaldsstöðvar og lestarstöðvar. Voru þessir 

lestarteinar lagðir þvert yfir mið Bandaríkin og yfir landsvæði indíána.86 

Bandaríkjastjórnin hafði gert samninga við suma ættbálka um að fá að leggja 

járnbrautarteina þvert yfir land þeirra.87 Árið 1869 var lokið við að leggja þessa 

járnbrautarteina og meðfram þeim fóru landnemar að koma sér fyrir. Með tilkomu 

bústaðalagana (e. Homestead Act) frá árunum 1862 gátu bandarískar fjölskyldur fengið 

160 ekru landsvæði frá ríkinu ef þau myndu betrumbæta landsvæðið með því að koma 

sér upp heimili og rækta það og eftir fimm ár gátu þær eignast landsvæðið. Við þetta 

tóku landnemarnir að dreifast meira út um öll Bandaríkin þannig að ekki var hægt að 

færa indíána lengur vestur eins og áður hafði verið gert. Indíánar sem lifðu á sléttunni 

miklu voru neyddir til að setjast að á verndarsvæðum og var ýmsum aðferðum beitt til 

að flýta þeim flutningum. Eitt af því var að drepa helsta lifibrauð þeirra, vísundana. 

Gengu drápin svo langt að í kringum árið 1883 voru vísundarnir næstum því útdauðir.88 

 

Það þurfti stöðugt að útbúa nýja samninga við hina ýmsu ættbálka þar sem auknar 

kröfur landnemanna um meira landsvæði jukust alltaf á hverju ári. Samningagerðir voru 

                                                 
84 David Herbert Donald, Lincoln, bls. 392-395. 
85 Frederick E. Hoxie, „The reservation period“, bls. 183. 
86 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 225. 
87 Indian Affairs: Laws and Treaties. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/sem0910.htm. 
Treaty with the Seminole, 1866. http://digital.library.okstate.edu/kappler/Vol2/treaties/cho0918.htm. 
Treaty with the Choctaw and Chickasaw, 1866. Skoðað 7. maí 2010  
88 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 225-226. 
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tímafrekar og kostnaðasamar fyrir bandaríska ríkið og þann 3. mars 1871 afnam Ulysses 

S. Grant, áttjándi forseti Bandaríkjanna, samningargerð Bandaríkjanna við indíána. 

Vildi hann enda landgræðgi landnemanna og vernda indíána frá yfirgangi þeirra sem 

sóttu vestur yfir landið. En ekki tók neitt betra við eftir að samningatímabilinu lauk, því 

í staðinn fór Bandaríkjastjórnin að gera samkomulag við indíánaættbálka sem voru 

orðaðir eins og samningar en voru miklu fljótlegri í framkvæmd þar sem þeir voru ekki 

eins bundnir lagalega. Voru indíánar beittir blekkingum til að telja þeim trú um að þetta 

væru lögbundir samningar.89 

 

Áratugarnir sem fylgdu í kjölfarið eftir endalok samningagerðanna voru vægast sagt 

hræðilegir. Sem dæmi má nefna að flestir indíánar máttu ekki kjósa, þeir þurftu að fá 

leyfi til að yfirgefa verndarsvæðin og var bannað að stunda trúarbrögð sín. 

Indíánastríðin enduðu 29. desember árið 1890 þegar Bandaríkjaherinn slátraði 146 

Sioux-indíánum í Wounded Knee.90 En mesta mannvonskan átti sér stað þegar 

indíánabörnin voru neydd í heimavistarskóla þar sem átti að siðmennta þau og neyða 

þau til að yfirgefa sinn gamla lífstíl. Var þeim til að mynda refsað harkalega ef þau 

töluðu sitt eigið tungumál. Það var ekki fyrr en eftir fyrri heimsstyrjöldina sem farið var 

að veita indíánum almenn mannréttindi.91 

Niðurstöður 
Þegar Kalifornía varð að 31. fylki Bandaríkjanna árið 1850 var það fyrsta landsvæðið á 

vesturströndinni til að gangast undir Sambandið og einnig fyrsta fylkið sem var ekki 

tengt hinum fylkjunum í austri. Þar af leiðandi var það ekki lengur inn í myndinni að ýta 

öllum indíánum inn á vesturhluta Norður-Ameríku og láta landnemana koma sér fyrir 

eingöngu á austurhlutanum. Þarna var endanlega búið að koma á þeirri stefnu að allir 

indíánar skyldu setjast að á verndarsvæðunum eða yfirgefa menningu sína og taka upp 

siði hvíta mannsins. 

 

                                                 
89 Nancy Oestreich Lurie, „Historical Background“, bls. 69. 
90 Angie Debo, A History of the Indians of the United States, bls. 305-308. 
91 Nancy Oestreich Lurie, „Historical Background“, bls. 69-79. 
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Í dag eru um 304 verndarsvæði í Bandaríkjunum sem ná yfir um 2,3% af landsvæði 

Bandaríkjanna.92 Eru til a.m.k. 564 ættbálkar indíána í Bandaríkjunum. Sumir ættbálkar 

eiga fleiri en eitt verndarsvæði, sumir deila saman verndarsvæði og aðrir eiga engin 

verndarsvæði. 

 

Í desember 1787 samþykkti Delaware fyrst fylkja Bandaríkjanna stjórnarskrána og í 

mars árið 1867 var Nebraska 37. og síðasta fylkið á þessu tímabili samninga við indíána 

til að samþykkja stjórnarskrána. Í febrúar 1912 varð Arizona 48. og síðasta fylkið á 

meginlandi Bandaríkjanna til að samþykkja stjórnarskrána og tengja þar af leiðandi öll 

fylkin saman hvert við annað.93 Þetta landsvæði sem var áður heimkynni indíána í 

margar aldir var núna endanlega komið í hendur Bandaríkjanna. 

 

Eflaust hafa indíánar velt því fyrir sér hvort þeir hefðu getað barist harðar eða á 

einhvern hátt komið í veg fyrir að þeim væri vísað af því landsvæði sem alltaf hafði 

tilheyrt þeim. Það var þeim þó afar erfitt að veita mótspyrnu gegn ágangi landnema sem 

var það harður, grimmdarlegur og kannski ekki síst lúmskur. 

 
Á því rétt rúmlega 100 ára tímabili sem Bandaríkjastjórn gerði samninga við indíána er 

ljóst að þessir samningar gögnuðust Bandaríkjamönnum í flestum ef ekki öllum 

tilvikum meira en indíánum. Þótt lofað hafi verið vernd, matarskömmtum, fjármagni 

o.s.frv. þá kom það allt of oft fyrir að ekki var staðið við þessa samninga. Skiljanlega 

vildu Bandaríkjamenn eignast landsvæði til að hýsa alla landnemana sem komu frá 

Evrópu, en þegar græðin tók völd sérstaklega við gullæðið jókst harkan gegn indíánum. 

Samningagerðin var kveikjan að stríðum og einnig voru átök sem höfðu áhrif á ýmsa af 

þessum samningum. Þetta voru miklir umbrotatímar þar sem Bandaríkin eru að taka sín 

fyrstu skref sem þjóð og má sjá á umfjölluninni hér að ofan að í þeim áformum var 

sannarlega ekki tekið tillit á einn né annan hátt til þeirrar þjóðar sem þegar bjó í Norður-

Ameríku. 

 

                                                 
92 National Park Service. U.S. Department of the Interior. 
http://www.nps.gov/history/nagpra/documents/ResMapIndex.htm. Listi yfir fjölda verndarsvæði í 
Bandaríkjunum í dag. Skoðað 5. maí 2010.  
93 U.S. Census Bureau. http://www.census.gov/schools/facts/. Árið 1959 bætust síðan við Alaska og 
Hawaii sem 49 og 50 fylki Bandaríkjanna. Skoðað 5. maí 2010. 
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Í viðtali við mig fullyrti Dr. Littlebear að hver einn og einasti samningur sem 

Bandaríkjastjórn hafi gert við indíánaættbálk hans, Cheyenne, hafi verið svikinn svo 

gott sem samstundis. Hann telur að þessir samningar hafi í raun verið dulbúinn 

þjófnaður af hálfu landnemanna, þeirra kurteisa leið til að stela landinu af 

frumbyggjunum. Þessi ágangur hvíta mannsins hafi orðið til þess að fjöldi indíána lét 

lífið, siðir þeirra og hefðir glötuðust og margir sögulegir og helgir hlutir í þeirra eigu 

voru eyðilagðir. Þá leggur hann áherslu á það að núlifandi indíánar lifi ennþá í skugga 

þess hvernig farið var með forfeður þeirra í þessum samningagerðum og þeim atburðum 

sem áttu sér stað á þessu samningargerðatímabili. Það ráðuneyti sem í dag fer með 

málefni indíána, The Bureau of Indian Affairs, telur hann að eigi það oftar en ekki til að 

draga taum hvíta mannsins og standa ekki nægilega vel vörð um velferð indíána.94 Þetta 

er augljósalega hans persónulega skoðun og upplifun á þessum atburðum, en eftir að 

hafa kynnt mér sögu þessa samningatímabils tel ég að líklegt sé að þetta viðhorf sé 

algengt meðal núlifandi indíána. Sagan sýnir okkur á afar skýran hátt að indíánar hafa 

þurft að þola gífurlega mikið óréttlæti. 

 

Líta má á alla samingana sem Bandaríkin gerðu við indíána sem þeirra „löglegu“ leið til 

að eigna sér lönd þeirra. Vissulega var þetta stíllinn hjá Evrópubúum á þessum tíma að 

fá allt á pappírum til að sanna og krefjast réttar sína en þetta var engan veginn 

menningin hjá indíánum á þessum tíma. Áður en landnemarnir komu höfðu indíánar 

ekki þetta hugarfar um hver átti hvert landsvæði. Þeir notuðu það sem þeir þurftu á að 

halda og ekki meir. Vissulega hefðu forystumenn Bandaríkjanna getað rekið indíánana 

burt með valdi en það hefði kostað heilmiklar blóðsúthellingar. Af tvennu illu var 

samningaleiðin betri en hún reyndist á engan hátt góð fyrir indíána. Þeir urðu undir í 

baráttunni um að viðhalda siðum sínum, venjum, lifnaðarháttum og menningu. Þeir eru 

þó fjarri því að gefast upp í þeirri baráttu og um öll Bandaríkin eru ættbálkar sem eiga 

sér blóðuga sögu eftir yfirgang landnema, sem enn þann dag í dag berjast fyrir því að 

viðhalda sinni menningu og þeirri arfleið sem þeir búa yfir sem frumbyggjar Norður- 

Ameríku. Eftirfarandi lokaorð lýsa áhrifum indíána á Norður-Ameríku einna best: 

 

                                                 
94 Viðtal við Dr. Richard Littlebear þann 8. maí 2010. 
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The North American Indian has played an important role in the 

conquest, history, and expansion of the United States. He has 

become a legendary person, cursed and denounce as being cruel, 

bloodthirsty, dirty, and lazy, or defended and extolled as being 

chivalrous, kindly, and noble. Needless to state, neither conception 

is correct or fair. Indians are human beings with all their faults and 

virtues.95 

                                                 
95 Paul S. Martin, George I. Quimby og Donald Collier, Indians before Columbus, bls. 23. 
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