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att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid något
tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas
indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

DET KOM ETT MAIL
Här ska ni få höra något fantastiskt. När vi höll på att planera den senaste medlemsresan, under 2012, så
sände Hans-Olof ett mail till administrationen för State Parks i Minnesota. Vi ville besöka, bland många andra
platser, den plats där familjen Broberg hade levt och där indianerna under Minnesotaupproret, den 20
augusti 1862, hade angripit deras bosättning och dödat flera av familjemedlemmarna. Då det inte finns några
egentliga uppgifter på Internet om var den här bebyggelsen fanns - eller rättare sagt - hur man hittar dit, så
provade vi möjligheten, att få en direktkontakt med de som borde veta bäst. Så här skrev Hans-Olof i sitt mail
den gången:
From: Hans-Olof Ohlsson
Sent: Friday, June 08, 2012 1:58 AM
To: *StatePark, Monson Lake (DNR)
Subject: Scandinavian visit
Hello,
My name is Hans-Olof Ohlsson and I live in Sweden. I am the tour director of a group tour for Scandinavian people,
interested in Native American culture and history. There are 29 people in our group, mostly Swedish but also some
Norwegian, men and women between 25 and 75 years of age. The tour is arranged by Indianklubben, Swedish
Association for Native American Studies. The tour starts i Minneapolis on August 7th and we fly home from Boston on
August 26th. We will go by bus and will visit historic places and museums on the way. We will visit the Monson Lake
th
State Park on August 10 , about 10 am. We are interested in visiting the site of the Broberg cabin and the memorial.
How do I find the place? Are there any interpretive signs?
Best regards
Hans-Olof Ohlsson
Men vi fick inget svar på vår framställan. Så vi fick nöja oss med vår egen förmåga att leta oss fram. Och som ni som
var med oss på resan vet, så hittade vi faktiskt platsen och kunde se det som var kvar av bosättningen… en grop i
marken!!! Och en minnessten. Men, i alla fall, vi hittade och vi har alltså varit där. Därmed kunde vi ju glömma det där
mailet… tyckte vi. Och det har vi också gjort… ända till nu…
Fredagen den 7 november - i år !!! - fick nämligen Hans-Olof ett mail från just State Park, Monson Lake, Minnesota,
med vad de tydligen ansåg var ett passande svar på vår förfrågan.
Så här såg det mailet ut:
From: *StatePark, Monson Lake (DNR)
Sent: Friday, November 7, 2014 8:15 PM
To: Hans-Olof Ohlsson
Subject: RE: Scandinavian visit
Hello Hans:
Thank you for your question. Please forgive the lateness in this reply; Monson Lake State Park doesn't have staff onsite.
Sibley State Park staff do monitor Monson Lake State Park, but we didn't have this email monitored well until now.
Camping is first-come first-serve, self-registered campsites. Monson Lake has 20 campsites; 6 are electric, the rest,
non-electric. Also, the water facilities (showers and flush toilets) are only available during the Peak Season (Memorial
Day to Labor Day), If camping early spring or late fall, there would only be vault toilets available for use.
There is a good panoramic and snapshot tours of Monson Lake State park on our website.
http://www.dnr.state.mn.us/state_parks/monson_lake/index.html
Thank you for your interest in Monson Lake State Park. I hope your tour group enjoyed your visit to Minnesota and will
consider visiting our state parks in the future. If you have any questions, please email me.

Take care,
Deb

Office & Admin. Spec. – Int.
Sibley State Park
800 Sibley Park Road NE
New London, MN 56273
Det här får man ju säga är rätt fantastiskt. Att två och ett halvt år efteråt ändå kosta på sig besväret att skicka
ett så meningslöst mailsvar! Det var
ju tur att vi själva lyckades snoka
reda på var den gamla husgropen
fanns, för av det här mailsvaret gick
det ju näppeligen att lista ut något
om det. Jag undrar om de egentligen
ens själva vet var den här platsen
ligger…
Samtidigt kan man ju undra, efter att
ha läst Hans-Olofs mailtext till dem,
varför de svarar med uppgifter om
var, hur och vilka resurser det finns i
Monson Lake State Park för att
campa!!!… Vi frågade ju efter något
helt annat! Och om vi lyder deras
råd, att kontakta dem på nytt, ifall vi
har flera frågar, så är det väl rätt så
tveksamt… för att inte säga rent av
meningslöst…
På bilden kan ni se hur det ser ut när
Indianklubben är ute på upptäcktsfärd och just har snokat reda på gropen där familjen Brobergs stuga en
gång stod. Sedan ska vi på samma gång villigt erkänna, att vi trots allt planerande lyckades med
konststycket att åka förbi avtagsvägen in till kyrkogården i den lilla staden New London, där
Brobergsfamiljens dödsoffer ligger begravda. Så vi lyckades aldrig få se den stora minnesstenen som är rest
över familjen där. Och det var ju slarvigt… Vi lovar att vi ska inte göra om det nästa gång…
HEMSIDAN UPPDATERINGAR
Ni får gärna komma med tips och förslag om vad ni skulle vilja se på hemsidan. Men också tips om vad som
behöver uppdateras. Vissa informationer blir ju gamla med tiden och det är inte alltid jag hänger med och ser
vad som behöver förnyas och uppdateras. Sådant gäller framför allt olika listor, som till exempel listan över
olika filmer. Där var jag inne relativt nyligen och gjorde en del tillägg och uppdateringar. Men jag skulle
behöva ha hjälp med att bevaka sådant här.
Så vet ni flera filmer som ni tycker borde vara med på listan så får ni gärna tipsa mig. Jag skulle gärna se att
ni också hjälpte till att skriva recensioner av såväl böcker som filmer. Det behöver inte vara några längre och
djuplodande utredningar. Men bara vi får lite tips om vad ni själva tycker om det ni läser. Sedan kan andra få
vara med och ha synpunkter och göra tillägg. På det viset får vi en mera allsidig belysning. Jag ser fram emot
era mail, som jag nu förväntar mig nu ska börja att strömma in.
RECENSION AV DEN SENASTE BOKEN OM RED CLOUD
Jag har nämnt det förut, att mina förväntningar på den synnerligen uppreklamerade boken om Red Cloud,
som nu visserligen är ett år gammal, men som jag skaffade först för ett par månader sedan, inte var alltför
stora. Och tyvärr kvarstår det omdömet även nu, efter att jag läst igenom den.
Det är en bok som jag inte förstår vad man vill med. Och det förvånar mig att ett så stort förlag som Simon &
Schuster,s redaktörer inte har förmått att strukturera upp denna troligen rätt hastigt hopkastade historiekopia,
som man kallat "The Heart Of Everything That Is" och med undertiteln "The Untold Story of Red Cloud,
An American Legend". För det här är en bok som inte har någon rak linje. Man kastats än hit och än dit. Det
börjar med ett kapitel som enligt rubriken ska handla om Black Hills. Men här finns inget om Black Hills…
utan i stället är det en ganska rörig inledning till det som så småningom visar sig vara bokens huvudinnehåll,
nämligen tiden 1866 till 1868 och det som kallats "Red Clouds Krig". Alltså striderna om Powder River-landet
och kampen om Bozemanvägen. Så redan här kan man säga att bokens titel borde ha varit "Red Clouds
Krig" och inte något som leder tankarna till en - som man lockar med - "Untold Story of Red Cloud". Alltså
något som skulle ha kunnat vara en ny spännande biografi med nya intressanta uppgifter om denne tämligen
välkände indianske ledare och politiker. För det här är definitivt inget nytt! Och det är ingen biografi över Red

Cloud heller! Det är ingenting, förutom redan välbekant skåpmat om främst den så kallade
"Fettermanmassakern". Och det är ju inget nytt…
Så tyvärr är det som presenteras här inget annat än upprepningar av det som Hebard och Brininstool lärde
oss för nästan hundra år sedan och som Mari Sandoz sedan förstärkte med sina fantasier om hur Crazy
Horse i spetsen för en grupp lockfåglar lurade den övermodige och stöddige kapten Fetterman i fällan.
Fantasier som också Dee Brown föll för och upprepade och som sedan länge… alltför länge, fick stå
oemotsagda. Och det här har man för enkelhets skull bara kopierat, trots att man i en efterskrift faktiskt visar
sig ha kännedom om nyare rön i form av Shannon Smiths och John Monnetts exemplariska och klara
framställningar med helt andra tolkningar… Man blir bara så trött….
Att man dessutom lockar med att det här skulle vara en "untold story" är antagligen bara förlagets försök att
göra det här till en storsäljare. Och den "obekanta berättelsen" visar sig vara de gamla skrönor som Red
Cloud på sin ålders höst satt på en bänk utanför postkontoret i Pine Ridge och drog för sin gamle vän, tolken
och nybyggaren Sam Deon. Skrönor som den nyinflyttade postmästaren Charles Allen såg som en möjlighet
att tjäna sig lite pengar på genom att sammanfatta i en bok. Så, Sam Deon ombads att pumpa Red Cloud på
lite spännande historier ur sitt liv. Skrönor som Sam försökte att skriva ner på kvällarna, efter att ha hört dem
från den gamle hövdingen. Allen, i sin ambition att omvandla det här till ett bokmanus, försökte sedan
ytterligare sätta sin prägel på texten, på ett sätt som passade tidens anda. Indianer skulle framställas som
barbariska, opålitliga, outbildade, grymma, ociviliserade m.m. Något bokmanus av klass blev det aldrig och
det fanns inget bokförlag vid den här tiden (början av 1900-talet, strax efter Wounded Knee och mordet på
Sitting Bull) som var intresserade av den gamle Red Cloud. Honom kände man ju knappast ens till! Så Allen
erbjöd så småningom sitt material till Addison Sheldon, en före detta tidningsredaktör, som strax därpå skulle
komma att bli president för Nebraska State Historical Society, allt i tron att Sheldon skulle kunna hjälpa till
med bokutgivningen. Men av det blev inget och Allens handskrivna manuskript blev liggande i
organisationens arkiv ända till 1932, då det plockades fram och renskrevs, av ingen mindre än Mari Sandoz,
som då arbetade som assistent inom organisationen! Men någon bok blev det ändå inte och både Allen och
Sheldon hade länge varit döda, när historikern R. Eli Paul till slut ånyo plockade upp manuskriptet,
kompletterade det med noter och kommentarer och gav ut det 1997 som: " Autobiography of Red Cloud:
War Leader of the Oglalas", på Montana Historical Society Press, Helena. Så någon okänd historia är det
ingalunda… (finns att köpa på Amazon).
Det här är en text som ska tas för vad det är. I grunden en gammal mans
skrönor, som har nedtecknats av hans vän och konverterats till ett bokmanus
anpassat till tidens anda, men som ratats av bokförlagen. Materialet innehåller
ändå naturligtvis en del intressant om dåtidens indianska tankesätt, men vi vet
inte hur mycket som verkligen är Red Clouds ord, eller Deons, eller Allens.
Nutida etnologer och historiker anser att det inte ska tas för något annat än
vad det är… alltså skrönor.
Men, baserat på det här, har nu de två - kallade "New York Times bestselling
authors" - Bob Drury och Tom Clavin, på uppdrag av bokförlaget Simon &
Schuster, hastigt och lustigt totat ihop en egen skröna, som man alltså kallar
"The Untold Story of Red Cloud". Jag vet ju inte vilka direktiv de här två har
fått av förlaget, men någon "untold story" blev det inte. Och knappast någon
annan "story" heller, efter att de två författarna lite slarvigt har kopierat en
mängd floskler från andra böcker, tydligen mest i syfte att få ihop det antal
sidor bokförlaget hade beställt. Som till exempel att präriens indianer redan
på 1860-talet huvudsakligen var beväpnade med dyra Hawken Rifles. Och att
Crazy Horse redan vid det indianska stormötet vid Bear Butte 1857, då som
en okänd 15-åring, skulle ha stått upp i rådsförsamlingen och berättat om hur de vitas soldater längre söderut
redan var beväpnade med små handeldvapen som kunde skjuta hela serier av kulor utan att behöva ladda
om. Något som inte hände förrän efter Inbördeskriget. Anledningen till att man endast verkar föra vidare
andra, tidigare författares påståenden utan något ifrågasättande, får väl tillskrivas det faktum, att de själva
inte har någon grundkunskap i ämnet. Men när de inte ens har kunnat skriva av rätt, ja då är det slarv. Som
när man kallar kommendanten vid Fort Lyon i november 1864 för major Wynkoop och att han skulle ha delat
överste Chivingtons brutala åsikter att det var en välgärning att bara kallblodigt mörda cheyenner och
arapahoindianer vid Sand Creek. Hade de läst lite bättre och inte hoppat över så många sidor, hade de funnit
att kommendanten då hette major Scott Anthony och nyligen hade ersatt Wynkoop. Att påstå att siouxerna
hade ett paternalistiskt styreskick är ju helt fel, liksom att deras kvinnor inte var något annat än hunsade och
plågade lastdjur, vilkas viktigaste uppgift var att föda barn. Det visar bara på att man inte vet något om de här
folkens samhällsskick och sociala förhållanden. När författarna sedan envisas med att kalla Platte Bridge
Station för enbart "Bridge Station" kanske det bara är mitt ordningssinne som störs, mera än att det har
någon egentlig betydelse. Men att platsen där det låg, nuvarande staden Casper och att detta Casper skulle
vara staten Wyomings residensstad, borde väl ändå bokförlagets korrekturläsare ha förmått att ändra.

Det finns egentligen ingen anledning att analysera det här vidare, utan det räcker med att bara konstatera att
den här historien är hopskriven mera för att utgöra, vad författarna själva faktiskt erkänner, som "Since we
are primarily interested in telling a good yarn…" än som en seriös historisk skildring av ett historiskt
skeende och en historisk personlighet. Tyvärr får man väl säga. För visst hade det varit intressant om man
hade givit det här uppdraget åt någon seriös forskare och historiker som verkligen kunde ha givit oss en
bättre bild av en person som förvisso var en stor och betydelsefull indiansk ledare.
ÄNNY EN BOK AV EN PROFESSIONELL FÖRFATTARE
Ännu ett sådant här exempel på en professionell författare som är bra
på att skriva, men som man inte förväntar sig vet så mycket om det
ämne han skriver om, är Nathaniel Philbrick. Jag kommer ihåg att jag
var mycket skeptisk, när det annonserades vitt och brett om att han
skulle skriva en bok om slaget vid Little Bighorn. Ah, tänkte jag då, här
är ett bokförlag som har engagerat en proffsskrivare för att tjäna
pengar på ett ämne som man vet lockar en mängd köpare. Men hur
förvånad blev jag inte, när jag upptäckte att den här författaren hade
skrivit en riktigt bra bok… (The Last Stand; av Nathaniel Philbrick).
Man tycker ju att det i första hand är specialister, som har levt med och
studerat det här ämnet i femtio år minst, som man kan lita på att de ska
kunna få ihop en sådan bok. Men inte så i detta fallet. Philbricks bok
om Custers Last Stand är bra! Inget snack om saken…
Därför är det kanske inte så underligt att även den bok som just nu
håller mig vaken om kvällarna också är bra. Till och med mycket bra!
Och det säger jag redan efter att bara ha läst de första kapitlen. Vad är
det för bok då? Jo, den heter kort och gott "Mayflower". Och då vet det
allra flesta vad det handlar om. De engelska "Pilgrimerna" och
"Puritanerna" och deras chansning på att ge sig iväg från Holland, via
England, för att söka en ny värld och ett nytt liv i Amerika. De som
1621 landsteg på Cape Cod och som etablerade sitt samhälle, kallat
Plymouth Colony, på kusten inne i bukten innanför Cap Cods
fiskkroksliknande landtunga. Det Plymouth Colony (under namnet Plimoth Plantation) som vi besökte under
vår senaste medlemsresa 2012. De var förvisso inte de första europeiska emigranter som försökte starta ett
nytt samhälle i Nya Världen. Men vilket äventyr och vilka strapatser!
Det som skulle ha kunnat bli till enbart en torr uppräkning av det ena efter det andra av dessa människors
misslyckanden och tragiska öden har med hjälp av Philbricks klara och tydliga penna blivit till en spännande
och gripande historie- och folklivsskildring. Så spännande att det är svårt att lägga ifrån sig boken varje kväll.
Där ser man hur det i ett fall, där ett bokförlag tror sig kunna släppa ut en bestseller bara genom att engagera
redan välkända författare, kan bli så helt fel, medan det i ett annat fall blir hur bra som helst. Vad det beror på
vet jag inte. Men troligen måste det ha att göra med att det faktiskt är skillnad på författare och deras
ambitioner, trots att det förstnämnda paret lyckats skaffa sig ett gott rykte i andra sammanhang.. Det skulle
vara oerhört intressant att veta hur en sådan som Philbrick bär sig åt för att samla på sig material och
informationer om varje nytt ämne han ger sig på. Jag vet bara hur omständigt och tidsödande det var för mig
att skriva ihop de två E-böcker som nu ligger på hemsidan. Och det trots att det i båda fallen var ämnen som
jag hållit på att studera i minst femtio års tid!!! (All annan jämförelse mellan mig och Nathaniel Philbrick vore
naturligtvis missriktad, då vi spelar i helt olika divisioner).
Med det här vill jag ha sagt att ni ska satsa på den här boken:

Mayflower: A Story of Courage, Community, and War
av Nathaniel Philbrick
Finns på Adlibris, häftad för 127:- SEK
Och… Steven Spielberg… här har du ditt nästa storfilmsprojekt! Läs den här boken och jag garanterar att
du har en historia som räcker till en hel TV-serie! Det här tipset kostar inget… men du kan ju låta
Indianklubben vara med på en rad i eftertexterna.
THEM WERE THE DAYS…
Några hågkomster från "long ago". Allt enligt Carol Bailey.
For years, there was little or no law enforcement out here. Andy Schulenberg was the Sheriff and if
something big was going on he'd come out. One time he got called to Ashland because someone had
broken into a bar and stole a bunch of whiskey. He got there and found the suspects who he immediately
started to chase. The thing is that Andy had a wooden leg, so running wasn't easy for him and this was a foot
chase. It was several Cheyennes that had done the deed and he was hot on their trail when they crossed the

river on a log. Andy valiantly started across, balancing himself precariously on the log when it turned and
down he went into the water. The Cheyennes turned around and came back to help him out of the river. Andy
then arrested them and on the way to jail, he gave them a bottle of whiskey to keep!! Everybody liked Andy.
After a few years a friend of ours, George Logan took the job as the first deputy in the south country. Since
the people out here weren't used to having a cop in the area their first inclination was always to run so
George had quite a few foot races. Quite often he'd call on Jack to give him a hand if he had a particularly
bad character to arrest. One time he had Jack go with him because he had to arrest a white woman who had
a reputation of giving cops a bad time. She was quite a famous writer who was often featured in the Billings
Gazette but oh, what a character!! She'd married a Cheyenne, so spent quite a little time on the reservation.
The night Jack and George went to arrest her (I don't remember what for) she resisted pretty strenuously and
ended up stripping all her clothes off (in protest???) which made it very uncomfortable for them to subdue
her. While all this was going on the Indian police stood back watching and laughing like crazy!!
Our brothers-in law, Tom and Owen Cartwright were the next deputies to be hired for this area. Sister
Shirley (who eventually married Tom) and I decided they should write a book and call it poppy cops....
they had so many funny things happen to them.
One time Tom had a call that someone had broken into the jail at Ashland. Some old wino had broken the
door down and was sleeping in one of the cells when Tom got there.
Another time Tom and Owen were chasing a couple that were horseback. The girl was holding a wine bottle
in one hand while galloping as fast as she could. Owen got on top of the police car while Tom got along side
of her and he (Owen) jumped off the car, tackling the girl to the ground. When they landed, she was still
holding the wine bottle and didn't spill a drop!
We had a police radio in the house because there wasn't a dispatcher closer than Forsyth and Jack was
a special deputy at that time. One night Owen had stopped at the house and told us he'd had someone
run into his car that day and needed an outfit to drive home in so we loaned him a car to drive to Birney. He
left and all of a sudden we heard Tom on the radio calling in the license plate of our car.
He knew it was ours and decided someone had stolen it so he began to follow it. Owen saw the headlights
behind him obviously trying to stop him Thinking it was a bunch of guys that had a grudge against him, he
slammed the brakes on and jumped out of the car with his pistol in his hand, waiting for the car to come
around a corner. Tom, in the meantime, sees the car stopped and someone standing beside it so he stops
and jumps out with his pistol and comes face to face with Owen. We were listening to this whole thing on the
police radio , laughing our heads off at the whole thing. Tom knew we had it on so he got back in his car and
keyed his mike, saying, "okay, laugh damn it!!"
Another time Tom was living in Ashland and had a cat who was always into everything. He had a marijuana
plant he'd picked up as evidence that the cat ate and another time the cat stood on his police radio call
button and when Tom caught him, and knocked him off it, calling him some not so nice names it went over
the air all over Rosebud County.
My kitchen chairs had deep scars across the back of them because this became the place where all the
south country deputies gathered since they were all single and there wasn't a police station. Those days
there were no set hours for a deputy. He was on duty 24 hours a day except for their days off and then were
apt to be called. Things have gotten so modern now that we don't even know most of the cops and everyone
has minimum hours and can't work overtime and wouldn't dream of going out on a call on their day off. Much
better job for them but I kind of miss the old days sometimes.
TIPS OM VÅRA ÅRSBÖCKER
Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från en (kanske ?) ny medlem, Gilbert Eriksson i Segeltorp, som
undrade var man skulle kunna få tag i vår årsbok från 1976. Den som heter "Slaget vid Little Bighorn". Tyvärr
kunde jag inte ge något positivt svar på den frågan, då vi inte har några kontakter inom förlagsbranschen och
boken för länge sedan har gått ur marknaden. Dock brukar den dyka upp då och då på något antikvariat och
jag tipsade Gilbert om att med jämna mellanrum gå in på Internadressen
http://www.antikvariat.net/svenska.cgi där man kan söka böcker på ett knappt hundratal antikvariat i hela
Norden. Något som ni andra också kan ha nytta av kanske.
Men samtidigt lovade jag Gilbert att här införa ett upprop. Så är det någon som har den här boken och är
villig att sälja till Gilbert (eller vet något om var ett exemplar går att hitta) så ring till Gilbert Eriksson 070 / 683
48 09. Hälsa från mig.
SAND CREEK MASSAKERN: ÅTTA TIMMAR SOM FÖRÄNDRADE LIVET PÅ PRÄRIEN FÖR GOTT

Kanske jag har hunnit skicka ut årets sista medlemstidskrift innan ni får nästa informationsutskick. Därför vill
jag redan här ge lite bakgrundsinformation till innehållet i det tidningsnumret. Det blir nämligen ett
temanummer där allt material handlar om samma sak. Ämnet är det som kallats "Sand Creek-massakern".
Och anledningen att vi väljer det är, att vi just nu står inför 150-årsminnet av händelsen som inträffade den
29 november 1864.
Sand Creek-massakern, tragisk och onödig, påverkade dramatiskt relationerna mellan indianer och vita på
prärien och lade grunden för år av krig och våld. Med händelserna den 29 november 1864 i bakgrunden gick
präriens indianer en osäker framtid till mötes med svåra avvägningar mellan att hålla de vita ifrån sig och att
samtidigt anpassa sig till den nya situationen. Vad var det då som hände vid Sand Creek?
Fredligt inställda cheyenne- och arapahohövdingar, influerade av fredslöften avgivna under förhandlingar vid
Fort Weld, förde sin stammedlemmar till närheten av Fort Lyon hösten 1864. Här fick de besked av fortets
dåvarande kommendant, major Wynkoop, att de kunde vara säkra här i närheten av fortet i avvaktan på att
ytterligare en fredsförhandlingsdelegation skulle komma dit. Under tiden anvisades de en plats vid Big Sandy
Creek, nordost om fortet och uppmanades att låta en stor amerikansk flagga vaja över lägret som ett tecken
på att de var fredliga. Dagarna gick och indianernas ledare väntade i förvissningen om att inget ont skulle
hända dem. Inte heller det faktum att major Wynkoop ersattes av major Anthony några dagar senare fick
indianerna att misstänka något, då även Anthony först försäkrade att de hade arméns beskydd vid Big
Sandy.
Men i gryningen den 29 november attackerades lägret helt oväntat och utan förvarning av amerikansk trupp.
Det skulle visa sig att det var så kallad frivillig milis och inte reguljära trupper som angrep lägret. Stora delar
av den här milisstyrkan var helt enkelt inget annat än en mördarmobb, som bara var ute för döda indianer.
Såväl soldaterna som deras officerare, med några få undantag, tog ingen hänsyn till indianernas försök att
övertyga dem om att hela lägret var fredligt. De öppnade i stället omedelbart "en urskiljningslös eld mot
cheyennerna och arapahoindianerna". Av omkring 700 personer i de olika lägergrupperna dödades den här
dagen närmare 200 av vilka två tredjedelar var kvinnor och barn.
Framställande det här som en stor seger och samtidigt undanhållande de egna förlusterna, paraderade
överste John Chivington med sin segerrusiga mördarmob genom Denvers gator, där man visade upp
avhuggna kroppsdelar från döda indianer och allehanda "souvenirer" från det plundrade lägret, alltmedan
folket i staden jublade och gratulerade sina "hjältar".
Det var dock inte riktigt alla som delade Chivingtons beskrivning av vad som inträffat. Det fanns officerare i
några av de reguljära kompanier, som också hade ingått i styrkan, som inte ville delta i firandet. Några hade
till och med beordrat sina soldater att inte delta i mördandet och det skulle inte dröja så länge innan en
annan, mera nykter syn på det skedda skulle slå rot och växa. Inte minst i städerna i öster där arga protester
så småningom resulterade i att officiella undersökningar kom igång.
To find out more about the Sand Creek Massacre and its repercussions, visit NPS.gov/sand or visit the Sand Creek
Massacre National Historic Site outside of Eads, Colorado.

Library, State Historical Society of Colorado
This rare photograph by an unknown photographer shows the ill-fated Cheyenne chief, Black Kettle, and a
number of his associated at Camp Weld, on the outskirts of Denver. They had assembled there on
September 28, 1864, for a peace council with Governor Evans and Colonel John M. Chivington, commander

of the District of Colorado. Some of the identifications are uncertain. Pictured in the front row, kneeling, from
left are: Major Edward W. Wynkoop, commander at Fort Lyon and later agent for the Cheyennes and
Arapahoes; Captain Silas S. Soule, provost marshal, later murdered in Denver. Pictured in the middle row,
seated, from left, are: White Antelope (or perhaps White Wolf), Bull Bear, Black Kettle, One Eye, Natame
(Arapaho). Pictured in the back row, standing, from left are: Colorado militiaman, unknown civilian, John H.
Smith (interpreter), Heap of Buffalo (Arapaho), Neva (Arapaho), unknown civilian, sentry. Another
identification states that Neva is seated on the left and the Indian next to Smith is White Wolf (Cheyenne).
(Obs att det finns olika uppgifter om identiteterna på indianerna I bilden)
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This Date in Native History: On November 29, 1864, Cheyenne Chief White Antelope sang his death song as
some 200 Arapaho and Cheyenne were massacred by Colorado Volunteers of the U.S. Army at Sand Creek in
southeastern Colorado Territory. The Indians had been promised safety by the military and some even
gathered futilely under the Stars and Stripes hoisted at the encampment above a white flag of peace.

Studio portrait of three Cheyenne chiefs—White Antelope, Alights On The Cloud and Little Chief—
photographed in Washington, D.C. in 1852 by American photographer John H. Fitzgibbon. (British Museum,
London)

In a bitterly cold dawn, about 700 members of the Third Regiment of Colorado Volunteers rode through the
camp in a sneak attack, shooting mostly women, children and elderly in an hours-long frenzy. Many of the
victims’ bodies were mutilated by soldiers—some of them said to be drunk—and disfigured remains were
paraded through the streets of Denver to jubilation and applause.
In the months immediately before the massacre, freight from the east to Denver was largely at a standstill as
Indians disrupted travel in an attempt to ward off further intrusion. Flour was $45 a sack and other prices
skyrocketed, adding to the hysteria fanned by Indian-war proponents. Another impetus to violence, the

scalped remains of a family of four from near Denver were brought to the city for display, although whether
they were killed by Indians has been disputed.

Chief Black Kettle (Wikimedia Commons)
Before Sand Creek, the Cheyenne were still recovering from an 1849 cholera epidemic that killed nearly half
the tribe, and they were receiving conflicting signals from the U.S. Army. Although Army Col. John Chivington
and Territorial Gov. John Evans did not accept Indians’ commitments to peace, Cheyenne Chief Black Kettle
nevertheless agreed to a camp at Sand Creek believing he had a promise of safety from Army Major Edward
Wynkoop.

The seeds of conflict first emerged in the invasion of the tribes’ ancestral homelands by increasing numbers of
white settlers and the hordes of the western gold rush. Although the Fort Laramie Treaty of 1851 promised
vast lands to the Arapaho and Cheyenne to discourage warfare, the pressure of white encroachment resulted in
a new treaty and tribal anger about the much smaller reservation that resulted. Added to that and other
grievances, Chivington, a Methodist minister who later commanded the soldiers at Sand Creek, recognized
violence against Indians as a way to enhance the political clout he hoped would make him a delegate to the
U.S. Congress after Colorado Territory achieved statehood—which, ironically, was delayed 12 years, partly
because of national horror at the massacre.

A painting by Robert Lindeaux depicts the dawn sneak attack on an unsuspecting encampment of Cheyenne
and Arapaho people, mostly women, children and elderly, at Sand Creek in southeastern Colorado. The U.S.
Army commander of the Third Regiment of Colorado Volunteers, Col. John Chivington, failed in plans to use
a Sand Creek “victory “as a pathway to a Congressional seat. (History Colorado)

To further his political ends, Chivington’s troops became the “Bloody Thirdsters” instead of the “Bloodless
Third” as they had earlier been termed publicly because the 100-day enlistees had not seen combat before
Sand Creek.
The legacy of the murder at Sand Creek included
angry retaliation by survivors immediately and
into the future, including in the Battle of the Little
Bighorn 12 years later. After the massacre, young
men of the Cheyenne, Arapaho and Sioux
gathered in the northeast corner of Colorado
Territory where they killed travelers in wagon
trains and soldiers from a nearby fort and
devastated Julesburg twice. But over the long
term, the deaths of chiefs and headmen at Sand
Creek damaged the social structure of the tribes,
disrupting tribal societies and leadership through
the years.
Chivington gave testimony to Congress about the
massacre, but he could not be court-martialed
because he had been relieved of his command
after the Sand Creek tragedy and was discharged
from military service.
För hela historien och mera information, se det
kommande vinternumret av vår medlemstidskrift,
Nordamerikas Indianer (NAI).
ÄNTLIGEN HÖST
Redan för flera utskick sedan skrev jag att vi nu
hade fått höst här nere. Men det var ljug… För
SMHI har envisats med att hålla igång sommaren
vecka efter vecka. Nu först har de givit med sig
och låtit det bli höst här också.
Så nu kan vi på allvar börja gnälla över dimma,
regn och blåst - allt det där som hör till hösten
här nere på kanten till den stora världen.
Men om ni inte har något annat för er, så kan ni
ju ändå alltid komma hit ner och hjälpa till att
kratta löv i Ramlösaparken… Det finns så det
räcker - jag lovar…

HÖSTLIGA HÄLSNINGAR
till er alla från
BERTIL THÖRN

