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Indians in Prime Time: Violent Ambush on
AMC’s ‘Hell on Wheels’
By ICTMN Staff November 7, 2011

courtesy AMC

With acclaimed series such as Mad Men, Breaking Bad and Walking Dead, the AMC cable
network has established itself as a showcase for cutting-edge drama. The latest show is Hell on
Wheels, described as “a contemporary western” at the AMCTV.com website, and the internet is
abuzz with reviews and commentary, much of it debating whether the show is of the same caliber
as the other AMC series.
Among the clips online is this scene depicting Cheyenne Indians attacking white settlers. As we all
know, portrayals of Indians in the western genre have been among the worst cinematic cliches.
Clearly the show is striving to be edgy, and this brutal scene uses violent Indian characters to
achieve that goal. Perhaps it’s not fair to judge a show based on a single scene out of context—and
the show’s producers do deserve some credit for the casting of Native actors like Eddie Spears and
Julian Black Antelope. The AMC website states that Hell on Wheels “underscores the network’s
commitment to the Western”—we’ll be watching with great interest to see what sort of western
AMC has created, whether it’s one that allows Indians with dramatic depth or simply uses them as
cartoonish plot devices.
***

Om ni går in på vår hemsida www.indianklubben.org och klickar er fram till fliken ”böcker /
filmer” och sedan klickar på länken ”Information om en kommande stor Westernserie: Hell on

Wheels”, så kan ni se en kort film som ger glimtar ”behind the scene”. Det här är en film som
jag tycker verkar mycket lovande, även om det i USA har förekommit en del kritiska röster.
Så håll ögonen öppna framöver. Började sändas i USA förra söndagen. Huruvida den så
småningom kommer även till Norden står naturligtvis skrivet i stjärnorna. Men sådant här
material brukar ju alltid ges ut på DVD efter en tid. Så här gäller det att bevaka.

SVAREN PÅ FÖRRA OMGÅNGENS FRÅGOR (frågeomgång 20)
Först med rätt svar den här gången blev Anders Rudolf, i Kungälv. Det var totalt 7 svar på
frågorna, vilket är ungefär som tidigare. Jag skulle naturligtvis önska mig att det vore flera
som engagerade sig och i varje fall sände mig en indikation på att det här är något man tittar
på. Så även om ni inte tycker att ni vill svara på frågorna, skulle det vara betydelsefullt för
mig att veta om ni ändå tycker att det är intressant att följa med och läsa om frågorna och se
svaren kommande vecka. Och, framför allt, det är inte någon tävling, varken att vara första
eller att ha svarat helt rätt!
De rätta svaren på Marianne Ekwalls frågor skulle vara så här:
1. Han var född inom stammen Blood, men växte upp bland Blackfoot. Efter en bragd fick
han namnet Isapo-Muxika. Han var i strid 19 gånger, sårad 6 gånger. 1865 blev han chief för
Big Pipes band. Han fick god kontakt med fur trader och ordnade fred med Cree. Han insåg
att de vita var många fler än indianerna och hade bättre vapen. Han förespråkade därför iden
att leva tillsammans med vita. Han var talesman för Blackfoot Confederacy. Under vilket
annat namn känner vi honom bäst?
Svar: Crowfoot (finns det någon som skulle vilja skriva en liten artikel till tidningen
om vem denne Crowfoot var?)
2. Han var född 6 april 1798. Han var bergsman (Mountain Man) och fur trader. 1823 – 1825
föjde han med general William Henry Ashleys Rocky Mountain Fur Trading Expedition. Han
levde med Crowindianerna ca 6 år. Han kämpade i Seminole War, California Revolution.
1866 stred han i Cheyenne War och samma år avled han under mystiska orsaker hos Crow.
Han har en park uppkallad efter sig i Sierra Nevadas Mountain, i Plumas County, California.
Vem var han?
Svar: James Beckwourth
3. Vad är en Kiva?
Svar: En “kiva” är ett underjordiskt utrymme, vanligen ett runt “allrum” som används
för religiösa, andliga och rituella syften.
4. När och under vilket krig inträffade händelsen som har blivit känd som ”Mystic
Massacre”?
Svar: 26 maj 1637 under Pequot-kriget (även det här skulle kunna vara ett ämne för en
liten artikel till tidningen, om någon vill hjälpa till).
5. Han hörde hemma i hunkpapastammen. Levde mellan åren 1840-1894. Med åren blev
han en känd krigsledare. Pizi var ett av hans indianska namn. Med hans underskrift i
Laramieavtalet 2 juli 1868 dök det upp nya namn. Han kallades Man-that-Goes in-the-Middle,
Co-kam-i-ya-ya. Det berättar om hans djärvhet? Under vilket annat namn känner vi honom
bäst?
Svar: Gall

NYA FRÅGOR (frågeomgång 21)
Den här omgångens frågor blir lite annorlunda. Vi testar ett nytt koncept. Låt oss se hur
många som känner igen bilder av olika personligheter ur den indianska historien. Och för att
det inte ska behöva bli tolkningsfrågor väljer jag personer från så pass sen tid, att det finns
tydliga fotografier på dem. Så, vilka är följande personer? Det räcker med namnen, men det
är naturligtvis bra om ni också kan berätta något mera om dem. Jag har medvetet gjort det

svårare och svårare mot slutet - tror jag. Låt oss se om ni tycker detsamma. Det här är
kanske inte så lätt som det kan förefalla. Lycka till!
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BESÖKSFREKVENSEN PÅ HEMSIDAN
Jag har nu fått utförliga förklaringar från vårt ”hemsidesbolag” (det danska One.com) om hur
deras besöksräknare (hit counter) fungerar. Det stämmer väl överens med hur jag skulle vilja
att en sådan fungerar - vilket faktiskt även Bravenets räknare (vår nuvarande) råkar göra! De
båda borde alltså ge samma resultat! Det gör mig därför ännu mera konfunderad varför
skillnaderna i redovisade siffror är så stora. De båda sägs alltså fungera på helt lika sätt!
Ändå blir skillnaden i stort sett det dubbla! Eftersom jag inte kommer längre i bedömningen
av vilken av de två som är mest rätt, så väljer jag ändå att följa upp den som kommer från
vår egen hemsidesserver (One.com). Jag gör det mest för att jag därifrån får mera
information och kanske främst för att jag får intressant redovisning av varifrån våra besökare
kommer. Och här visas synnerligen intressant information. Eller vad sägs om att det hittills i
november (t.o.m. torsdag 10/11) har varit flera besök från USA än från Sverige!!! Eventuellt
kommer jag också att ta bort den gamla räknaren från hemsidan.
t.o.m. 10/11 2011; totalt antal besök: 359
Visits
104
123
7
11
63
7
28
0
0
11
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1

Country
Sweden
United States
Ukraine
Russian Federation
China
Unresolved
Denmark
Norway
Netherland
Germany
Japan
Lithuania
France
Romania
Korea (South)
Thailand
Great Britain (UK)
Finland
Brasil
Poland
Canada
Belgium

%
29,0%
34,3%
1,9%
3,1%
17,5%
1,9%
7,8%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%

359 Total
Som ni kan se på hemsidans första sida, så har jag nu lagt in en text på engelska, att vi har
noterat detta fenomen och samtidigt efterlyst kontakter med dessa utländska besökare. Men
det har inte resulterat i något ännu. Men visst verkar det märkligt att intresset är större från
USA än från Sverige. Samtidigt lite kul, naturligtvis! Kan dock även vara negativt, beroende
hur man vill se på det. Det vill säga att inte flera svenskar är intresserade. Å andra sidan
finns det ju några flera amerikaner än svenskar. Så det kanske inte är så konstigt,
egentligen.

NÄSTA ÅRS MEDLEMSRESA TILL USA
Den sedan länge fulltecknade medlemsresan till de nordostliga delarna av USA, i augusti
2012, kommer att bli en kanonresa! Även för en sådan inbiten ”präriespecialist” som jag,
visar det sig finnas otroligt mycket att upptäcka här i skogarna. Så mycket, att vi faktiskt haft
vissa problem att lyckas få in allt inom den tidsram på de 19 till 20 dagar vi har till vårt
förfogande. Vi hade hoppats att ha det detaljerade programmet färdigt och distribuerat till alla
deltagare redan för en knapp månad sedan, men då det har funnits så många val att göra
och så många frågor om tillgänglighet och möjliga aktiviteter (bland annat ställa frågor om
man kan tänka sig att öppna tidigare än normalt, eller hålla öppet lite längre enbart för oss),
så har vi valt att ligga lågt med att slutgiltigt i detalj lägga fast vår resrutt. Dock vet vi i stort
hur vi ska åka, men vissa detaljer återstår alltså fortfarande att klarlägga. När vi väl är klara
lovar jag att vi i det här forumet även ska delge er som inte följer med, vad vi andra kommer
att få uppleva. Förhoppningsvis ska det inte dröja så länge till.
RESEMINNEN
I ett tidigare utskick efterlyste jag spännande / dråpliga / intressanta / upplyftande - ja, vad ni
vill - minnen från resor ni har gjort i indianland. Här kommer ännu ett sådant :
- Vi var nere i Sydvästern för något tiotal år sedan. Apacheland stod på programmet och ett
besök vid Fort Apache var då naturligtvis ett måste. Det var dessutom strax efter att de hade
invigt ett nytt museum och sådant är givetvis alltid lockande. Så efter att först ha gått runt
bland de gamla militärhusen, med general Crooks högkvarter som det mest intressanta, så
var det dags att gå till det nya muséet. Ett ganska trist hus, byggt kanske med
navajoindianernas hogan som förebild - vilken koppling det nu skulle ha till apacherna, har
jag aldrig förstått. OK, väl inne i byggnaden skulle det visa sig att vi var de enda två
besökarna. Efter att vi betalat vår entréavgift till de två fnittrande apachetjejerna i
receptionen, började vi gå runt i utställningen, som är arrangerad i montrar längs efter de
cirkelrunda ytterväggarna. Tämligen ordinära utställningsföremål i montrarna, men vi gick där
alldeles för oss själva och kommenterade de olika föremålen, alltmedan småflickornas
fnissande fortsatte borta vid receptionsdisken.
Komna nästan halvägs öppnades en dörr och in kom en gammal apachegubbe. Jag antog
att han kanske var någon slags vaktmästare, eller något sådant. Men han hade tydligen inget
speciellt uppdrag, för han började sakta gå efter oss och stannade vid de olika montrarna på
samma gång som vi stannade. Alltid dock vid montern vid sidan om den där vi stod. Gubben
följde alltså efter oss !!! Aha, dom tror kanske att vi ska sno något… var en tanke som dök
upp.
Men så var det inte alls, skulle det visa sig. När vi nästa hade gått hela rundan, kunde han
inte hålla sig längre. Han kom fram till oss och med ett vänligt leende frågade han var vi kom
ifrån. Han hade lyssnat på vårt språk och ville så gärna veta vad det var. Han tyckte sig
känna igen det, sa han!!! En gammal apachegubbe!!! Känna igen svenska?! Drev han med
oss?
Men, what the heck, gubben verkade ju inte ovänlig, så vad kunde det skada att lämna
sådan information. Alltså:
”We are from Sweden”…
Jaha, men var i Sweden?
Vad svarar man på det åt en gammal rynkig apachegubbe? Helsingbor kan man ju inte
säga. Det har han ju naturligtvis aldrig hört talas om. Det skulle ju kännas rätt meningslöst.
Så det fick bli det där gamla vanliga:
”Vi bor i den sydligaste delen av Sverige. Den som ligger allra närmast Danmark”.
Det borde väl kanske kunna ge en viss bild, om nu gubben hade någon som helst aning om
hur världen såg ut utanför White Mountain Indian Reservation och Fort Apache.
Det rynkiga ansiktet sprack upp i ett glatt leende.
”Jaha! Men i vilken stad bor ni då”?
Jösses, vad vet han om det? Hur beskriver man det? Jag hade en liten fickalmanacka med
världskartor i, men den låg kvar i bilen. Skit samma, får väl ändå försöka…
”Helsingborg…” längre hann jag inte förrän farbrorns leende blev ännu bredare.
”Jaha, det är där de åker färja fram och tillbaka och äter och dricker gott…”

Gissa om en eller annan haka slog i backen så dammet yrde…
Nu var det ändå inte så konstigt skulle det visa sig. Han berättade att han hade varit i armén
och då under en tid tjänstgjort i Tyskland. Under den tiden hade han flera gånger varit i
Sverige. Det var därför, påstod han, som han hade tyckt sig känna igen vårt språk.
Men man slutar aldrig att förvånas. Världen är faktiskt inte så stor, när allt kommer omkring.
En gammal apachegubbe som visste hur man ”turar” i Helsingborg! Sens moral - underskatta
aldrig en apache! Eller - kan det verkligen vara så - att vårt ”turande” faktiskt är en
världsgrej? Man kanske skulle tipsa turistbyrån…
JÄTTELIK STORM DRABBAR ALASKA
Amerikansk vädertjänst varnar för en: “extremt farlig och livshotande storm av en sällan
skådad episk magnitud”. Stormen byggde upp sig ute i Berings Hav och drog in över Alaskas
nordvästkust under natten mellan onsdag till torsdag 10 november, där bland annat staden
Nome låg i dess väg. Men störst oro hyste man för ett knappt tjugotal lågt belägna indianska
bosättningar längs kusten. Byar som Kivalina, Tununak och Kipnuk har rapporterat hotande
höga vattenstånd. Man räknar med rejält stigande havsnivåer i kombination med kraftigt
snöfall och obefintlig sikt, samt orkanartade vindar. Nu verkar det dock som att stormen har
bedarrat något och även ändrat sin riktning en smula, vilket gör risken något mindre. Ändå
räknar man med att det här är den värsta storm som har drabbat området sedan 1974, då
havsnivån allmänt steg med fyra meter.
OCH OKLAHOMA DRABBAT AV JORDBÄVNING
För någon månad sedan drabbades området några mil nordost om Oklahoma City av en
jordbävning med magnituden 5,6 på Richterskalan. Alltså en tämligen kraftig omskakning.
Det här är ett område som bebos av en hel del indianer. Det gamla Indianterritoriet. En
talesman för Cherokee Nation kunde dock meddela att inga personer verkade ha kommit till
skada.
YTTERLIGARE BÖCKER I MIN BOKHYLLA
På USA-resorna numera köper jag nästan undantagslöst små tunna häftade böcker,
huvudsakligen sådana lokalt utgivna som man sällan ser i de större boksäljarnas annonser
och listor. Anledningen är främst att man numera måste tänka mycket mera på sin
bagagevikt och utrymmet i resväskorna, vars tillåtna antal och storlek bara minskar och
minskar år efter år.
Under den senaste resan, till Nordvästkusten, blev det trots allt något drygt dussintal sådana,
lite mera okända utgåvor. Här är några exempel:


In Pursuit of the Nez Perces; as reported by Gen. O. O. Howard, Duncan McDonald
and Chief Joseph
Sammanställd av Linwood Laughy
Utgiven av Mountain Meadow Press, Wrangell, Alaska, 1993
307 sidor, häftad, index, inga bilder



Nez Perce Country;
Av Alvin M. Josephy Jr.
Utgiven av University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, 2007
174 sidor, häftad, index, 13 bilder, 1 karta



Smoke Signals & Wagon Tracks; A history of Idaho and the American Northwest
Av Robert D. Bolen (signerad)
Utgiven av Fort Boise Publishing Company, 2008
137 sidor, häftad, liten bibliografi inklusive 21 länkar till elektroniska
publikationer, mängder av bilder och kartor


Indian War In The Pacific Northwest; The Journal of Lieutenant Lawrence Kip
Skriven av löjtnant Kip i Fort Vancouver i december 1858

Utgiven av University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, 1999
157 sidor, häftad, flera appendix, index, 1 karta men inga bilder


Chief Pocatello
Av Brigham D. Madsen
Utgiven av University of Utah Press, Salt Lake City, Utah, 1986
142 sidor, häftad, noter, bibliografi, index, 14 bilder och 3 kartor



Forlorne Hope; the Nez Perce victory at White Bird Canyon
Av John D. McDermott
Utgiven av Caxton Press, Caldwell, Idaho, 2003
232 sidor, häftad, flera appendix, noter, bibliografi, index, 14 bilder, 2 kartor

Recensioner kanske kommer på hemsidan så småningom, när jag har lyckats utveckla en
lämplig form för hur dessa recensioner ska presenteras.

HÄLSNINGAR
BERTIL THÖRN

