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 Trots att det från olika håll hörs varnande signaler om Coro-

navirusets fortsatta härjningar i världen och trots att vi just har ge-

nomlevt ett Europamästerskap i fotboll, där alla anbefallda säker-

hetsåtgärder fullkomligt ohämmat har överskridits med marginal 

och där det nu ska bli ett OS i Tokyo, där ansvariga har utlyst 

”virusnödläge”!!! (Visserligen ska inga åskådare tillåtas). Och trots 

allt det här har vi nu bestämt oss för att vi ska hålla en medlemsträff 

i Uddevalla den 18 - 19 september. Det är djärvt, men vi står på oss 

och hoppas att vi klarar det. Mera om det längre fram. Tills vidare 

följer vi med spänning alla nya direktiv och hur uppföljningen går 

av den tidstrappa som myndigheterna har lagt fast för hur restrikt-

ionerna kan trappas av. 

 Har ni märkt att det är varmt? Alldeles enormt, faktiskt! Det 

är så varmt att tankarna har svårt att hålla balansen. Man vet knapp-

ast vad man skriver. Eller ännu värre - man vet knappast vad man 

ska skriva om. Så därför blir det här utskicket någon märklig bland-

ning av allt möjligt. Man tager vad man haver och så får det bli som 

det blir. Längre orkar man inte tänka. Men det finns faktiskt de som 

har det ännu värre. Mycket värre till och med. Stackars människor. 

Undrar om det finns några affärer som fortfarande har några luft-

konditioneringsapparater kvar att sälja. I värsta fall får man väl gå 

ut och sätta sig i bilen och där köra AC,n på fullt drag… 

 Bifogat alltså ett lite annorlunda informationsutskick. Inte så 

mycket om vad som händer i indianvärlden just nu. Mera av gam-

mal historia faktiskt. Men ni får ursäkta. Jag orkade inte sitta och 

leta bland olika tidningsnyheter. Jag blev ju alldeles svett… Och 

maskinen blev nästan överhettad. Så jag fick fylla ut sidorna med 

ett material som ändå var skrivet, egentligen för ett annat ändamål. 

 Hoppas på mera nyheter till nästa utskick i stället.  

Hälsningar Bertil Thörn 

Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det 
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid 
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordameri-
kas 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  

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE                              
Indianklubbsnoteringar 14, 2021 

Snart ska vi hålla medlemsträff  
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 Trots att det från olika håll hörs varnande uttalanden om Coronavirusets fortsatta härjningar i världen 

och trots att vi just har upplevt ett Europamästerskap i fotboll, där alla anbefallda säkerhetsåtgärder helt 

ohämmat har överskridits med marginal och där det nu ska bli ett OS i Tokyo, där ansvariga har utlyst 

”virusnödläge”!!! Trots det verkar alla nu vara optimister och tror på lättnader i försiktighetsreglerna. Och 

kan man klara av att genomföra fotbollsmatcher på Puskas Arena i Budapest med 60—70 000 skrikande, 

hoppande och kramande åskådare i match efter match utan att någon stoppar vansinnet, och efter att ha sett 

hur man beter sig i London i samband med och efter Europafinalen, ja då tror jag nog att vi ska klara en 

sittning i Uddevalla i september. För även om det hörs varningssignaler från andra delar av världen 

(Ryssland, Australien, Indonesien, Indien, Afrika och Sydamerika m.fl.) om ökande spridning och svårkon-

trollerade lägen, så har vi här i landet känt en lättnad över att myndigheterna nu ändå har lagt fast ett ned-

trappningsschema, som om det håller, skulle ge oss goda möjligheter att genomföra vårt tänkta möte. Så 

även om det finns enstaka regioner i Sverige som fortfarande manar till försiktighet och varnar för att vissa 

restriktioner, trots nuvarande fastlagda förslag, ändå kan komma att behöva vara i bruk kanske ända fram 

till årsslutet. Trots det så tror jag nog att vi med rimlig försiktighet ska kunna samlas i september.   

 Vi står alltså fast vid att vi ska hålla en medlemsträff i Uddevalla den 18 - 19 september. Det är 

djärvt, men vi står på oss och hoppas att vi klarar det. Förberedelserna med alla bokningar pågår för fullt 

och vi har i stort sett lagt fast ett program, som tillsammans med en formell inbjudan, ska sändas ut relativt 

snart. Allt för att vi så tidigt som möjligt ska kunna få en bild av hur många vi kan tänkas bli och därmed ge 

oss själva chansen att göra alla eventuella anpassningar. Vi har också bokat den större salen på Bohusläns 

Museum, så att vi inte ska hamna i svårigheter med att det kommer flera besökare än vad som hade varit 

möjligt att ta in i den lilla salen, som vi från början hade tänkt oss att använda.  

 I dagsläget är det som bekant endast tillåtet att samlas max 50 personer. Den gränsen gäller dessutom 

med förbehållet att det måste finnas vissa avstånd mellan alla sittande, förutom de som kommer från 

samma hushåll. Denna regel gäller fram till att steg 4 i avtrappningsplanen införs, vilket ska ske 

”preliminärt i september” som det står i listan. Då blir det fritt fram utan några som helst begränsningar. 

Låt oss alltså hoppas att steg 4 infaller före den 18:e september! Men observera också att det i regelverket 

finns en del generaliserade skrivningar som gör att man ändå undrar vad som egentligen menas och att så-

dant, om det vill sig illa, kan komma att ställa till problem. Exempel på sådant är det jag hörde senast i bör-

jan av veckan då man redogjorde för den senaste justeringen av regelverket. Där sägs bland annat:  

I steg 2 (från 1 juli) gällde: Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

inomhus kan höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer. 

När man nu avslöjar vad man justerar i steg 3 (från 15 juli) står det:  Storleken på sällskap som är anvisade sitt-
platser på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, höjs från max fyra till åtta personer, både inom- och 
utomhus. Men en meter mellan sällskapen kommer fortfarande att gälla.  (Här frågar man sig—var det inte 50 perso-
ner som gällde redan i steg 2? Alternativt till och med 300 personer vid anvisade platser?) !!!???  Tämligen otydligt! 

Vidare sägs det att: Folkhälsomyndigheten upphäver även kraven på ett visst antal kvadratmeter per person för 

butiker, museum, gym och nöjesparker. (Hur tolkar man skrivningen som gäller museum? Jag kan förstå och miss-

tänker, att man förmodligen med ordet ”museum” avser själva museilokalerna där utställningsmontrarna finns och där 

folk går runt på öppna ytor. Men vad gäller för den föreläsningssal som vi kommer att sitta i? Ska vi nu plötsligt bara 

få vara 8 personer som sitter i en grupp och nästa 8 i en annan grupp ett stycke bort?  Kallas det då ”anvisade plat-

ser” och att det då borde tillåtas 300 personer, men med avstånd mellan varje 8-personersgrupp? 

Fritt fram för diverse tolkningar alltså. Det här måste vi reda ut med Museets personal innan vi bjuder in en massa 

människor. Men låt oss hoppas att det bara är jag som är en sådan där petimäter och att allt inte är så krångligt när vi 

väl kommit på plats.  

Beträffande programmet så är det som bekant uppdelat på två dagar (lördag och söndag). Här ska vi förtydliga att 

själva den programlagda dagen är söndagen, då vi ska ägna hela dagen åt föreläsningar och liknande. Det gör vi i 

den stora föreläsningssalen på Bohusläns Museum. Lördagen är dels en tillresedag och för övrigt, under eftermid-

dagen och kvällen en dag med tid för umgänge. Vi kommer då till en början att samlas i Södertullskyrkans samlings-

sal (Södertullsgården) för allmän förbrödring, fika och allmänt trevligt umgänge. Framåt eftermiddagen ska vi sedan 

gemensamt gå en guidad vandring till en sevärdhet i Uddevalla och på kvällen äter vi en gemensam middag, där vi 

hoppas att tiderna för serveringsstopp och utrymning har upphört och att vi kan sitta kvar så länge vi vill.  

Dagsläget beträffande våra planer på medlemsmöte i september 
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 Nu gäller det antalet medlemmar. Ni vet att jag har bekymrat mig för att antalet medlemmar som 

hade lämnat oss var ovanligt högt vid årsskiftet. Men det tar sig, sa han som hade eld i håret… För i stort 

sett varje dag som går så blir vi nu plötsligt fler och fler. Bara sedan föregående utskick har det tillkommit 

ytterligare två nya medlemmar.  

 Vi hälsar nu hjärtligt välkomna Per-Åke Lindblom från Spånga och Björn Stohlt från Vänersborg till 

vår lilla sammanslutning, som därmed nu omfattar totalt 148 medlemmar. Det vill säga bara två mindre än 

föregående år. Det tycker jag att vi får vara nöjda med. Samtidigt hälsar vi alltså er två välkomna och hop-

pas att ert medlemskap ska motsvara era förväntningar.  

Överblivet material... 

 När jag nu sitter här och ska få ihop det här informationsutskicket är det redan tisdag och bara tre da-

gar kvar till presstopp! Alltid lika stressande när det närmar sig mållinjen och flera sidor blänker tomma. 

En av anledningarna till, att det inte har blivit så mycket skrivet här ännu, är dels att värmen gör det nästan 

olidligt att sitta inne. Och dels att trädgården inte ger en någon frid och ro, då ogräset också trivs när det 

blir varmt och skönt och att vattningen snarare tar två timmar än en… Tur dock att vi inte har något bevatt-

ningsförbud i Helsingborg. 

 Men den huvudsakliga orsaken är nog snarare, att förberedelserna för det kommande medlemsmötet 

nu börjar ta mer och mer tid. Det som just nu pressar på mest är förberedelserna för det föredrag som fallit 

på min lott. Ämnet som jag har fått mig förelagt och antagit har faktiskt kommit upp som ett önskemål, 

snarare än att det är jag själv som har valt det. Men det är ett intressant ämne. Problemet är bara att jag 

kommer endast att ha 45 minuter på mig, medan materialet egentligen kräver det dubbla! Så, vad göra ??? 

 Jo det får naturligtvis bli att skära både här och där och i stället bara koncentrera sig på det allra vik-

tigaste. Det är alltid lättare när man bara kan prata på direkt ur minnet så att säga och det då får ta den tid 

det tar. Nu blir det till att vara noggrann med vad som måste vara med och vad som får strykas. Och även 

om jag inte har kommit till stadiet där de sista filningarna och uteslutningarna måste göras, så har jag redan 

skalat bort en del som jag redan jag hade lagt tid på att skriva.  

 Men då gäller det ju att göra två flugor på smällen samtidigt (eller vad det heter) och inte bara kasta 

flera timmars arbete i papperskorgen. Varför inte låta er få höra någon eller några delar av historien här i 

stället, trots att det ju inte alls är några nyheter och egentligen inte skulle platsa här i ett informationsbrev.  

 Sagt och gjort. Snabbt anpassa en liten del av den skrivna texten till det här formatet i stället för att 

framställa det som ett talat föredrag. Men först en liten bakgrundsinformation till vad det handlar om. 

 Förslaget till föredragsämne som jag fick mig förelagt var: ”Nordcheyennernas utbrott och flykt 

från fångenskapen i Fort Robinson, Nebraska, i januari 1879”. En mycket våldsam och dramatisk hän-

delse. Men nu är det ju inte bara den blodiga händelsen som inträffade där vid Fort Robinson mitt i smäll-

kalla vintern som det hela gäller. Det utgjorde ju bara den dramatiska slutpunkten på ett tidsmässigt betyd-

ligt längre problemkomplex. Och därmed behöver det också berättas lite om vad det var som ledde fram till 

den här olyckliga upplösningen på problemet som drabbade detta olyckliga folk, just i januari 1979. Ett 

problem som egentligen går ända tillbaka ytterligare två år i tiden, just efter den omtalade striden vid Little 

Bighorn och de uppföljningsjakter som drabbade just Nordcheyennerna under tidig vinter 1876. Och inte 

bara det, för det resulterade i första skedet av en landsförvisning av hela stammen till ett varmt och ohälso-

samt land långt nere i söder, i delstaten Oklahoma. En vistelse som de skulle stå ut med under ett helt år, 

innan de hade fått nog och helt enkelt rymde tillbaka norrut, där de hoppades på att få stanna bland Sioux-

erna, som nu hade fått ett reservat där. Det här blev till en lång och spännande historia bara det. Men inte 

ens den historien finns det tid att berätta om inom den anslagna tiden. För börjar man att skriva med det 

som scenario, så upptäcker man tämligen snart att 45 minuter inte är speciellt lång tid. 

 Men skam den som ger sig. Nu finns det ju ändå material skrivet som inte kommer med i föredraget, 

så varför inte använda det här i stället! Men observera att det bara blir ett litet lösryckt stycke och alltså 

ingalunda ska uppfattas som en berättelse om den långa och svåra flykten norrut mot hemlandet.   

Bättre och bättre dag för dag... 
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ÖVERFALLET PÅ EDWARD (Ed) WILEY PAYNE´s RANCH 

 Precis i soluppgången fredagen den 13:e september 1878, samma dag som kapten Rendlebrock´s 

styrka ur 4:e Kavalleriregementet attackerades av indianerna i närheten av Turkey Springs, någon mil 

längre söderut, alldeles på andra sidan gränsen till det allra nordligaste Oklahoma, så stegade ranchägaren 

Edward Wiley Payne ut från sin egenhändigt utgrävda grottbostad ovanför Salt Fork of the Arkansas River, 

på Kansassidan av delstatsgränsen. Han vandrade över gården bort mot inhägnaden, där han hade sina häs-

tar. Efter honom kom hans fyra år yngre bror, Walter Payne, som just hade kommit hem från Kalifornien. 

Ed Paynes femtonårige son Charles följde efter i brödernas fotspår. Väl framkomna till hästfållorna började 

de båda bröderna lägga ut foder åt hästarna och se till att de hade vatten, samt började förbereda för dagens 

arbetsuppgifter. Charles tog en hink och gick för att mjölka en ko. Payne´s hustru, Susan, kom ut med sin 

lilla baby, Nora, i famnen. Hon placerade det lilla flickebarnet i en liten korgsäng och väntade på att Char-

les skulle komma med mjölken till henne. När han kom, hällde han upp mjölken i hennes smörkärna och 

hon satte igång att kärna dagens smör från den feta 

mjölken. 

Ed Payne hade arbetat sig upp från den djup-

aste fattigdom till att bli en respekterad och fram-

gångsrik ranchägare i kretsen av andra liknande 

småranchägare i trakten. Hans affärssinne och ärlig-

het hade gjort honom till en informell ledare i områ-

det, så pass att han även blivit betrodd med ledar-

skapet för den informella affärsbank som de lokala 

ranchägarna tillsammans hade bildat. Det dryga dus-

sintalet rancher i Salt Forks dalgång ägde tillsam-

mans något femtontal stora boskapshjordar, som de 

gemensamt vaktade på ömse sidor om vattendraget. 

Den ställning och det förtroende Payne nu åtnjöt 

hade han förvärvat genom hårt arbete, ärlighet och 

en smula tur. Men den här dagen, när indianerna 

kom på besök, skulle hans tur inte längre stå honom 

bi.  

Paynes backstuga vette mot öster och när Su-

san stod utanför ingången och kärnade sitt smör, så 

hade hon solen i ögonen. Men plötsligt stelnade hon 

till, när ett par skuggor föll över marken framför 

henne. Hon rätade på ryggen och höll upp sina hän-

der för att skärma av solens strålar. Då såg hon två 

unga indianer komma gående över gårdsplanen bort 

mot männen vid hästfållorna, Även om hon såg att 

de verkade vara obeväpnade och inte visade några 

tendenser till att vara på väg att ställa till med något 

bråk, så ropade hon ändå till för att uppmärksamma 

männen på de nya besökarna. Indianerna stannade 

till för ett ögonblick, innan en av dem fortsatte fram till Ed och vänskapligt sträckte fram handen i en häls-

ning. Samtidigt kände Susan att några mindre jordklumpar ramlade ner på henne från kullen som huset del-

vis var ingrävt i. Hon vände sig om och såg upp mot husets tak. Där såg hon då ytterligare tre indianer 

komma nedhasande över husets utskjutande tak. De var alla kraftigt beväpnade. Direkt skrek hon ut en var-

ning till männen borta vid hästfållan, samtidigt som hon ryckte åt sig ett gevär som legat dolt under en filt. 

Så slet hon till sig dottern och började springa bort från huset. Framför sig såg hon hur de två yngre india-

nerna nu fått fram sina knivar och gick till angrepp mot Ed och Walter och hon såg den unge Charles 

springa mot bäckravinen bortom hästfållorna. Från de tre krigarna på hustaket började nu pilar flyga mot de 

flyende vita. Hon såg en pil träffa Ed i nacken, medan han brottades med en av indianerna. Instinktivt stan-

Edward Wiley Payne 
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nade hon upp, vände sig om, höjde geväret och lät skottet gå i riktning mot de tre på taket. Hon såg hur de 

kastade sig åt sidan, innan hon vände sig om och fortsatte att springa. Även om skottet inte hade träffat nå-

gon, så hade det ändå haft till effekt, att indianerna skyndade sig att söka skydd och familjen Payne kunde 

snabbt utnyttja situationen till att springa mot bäckravinen, där de skulle kunna söka skydd under strand-

brinken. Charles hade redan hoppat över kanten och var försvunnen, när Susan stannade upp en aning för 

att Ed och Walter skulle hinna ikapp henne. Samtidigt kom nu ytterligare pilar flygande. En träffade Susan 

i ena höften och en annan borrade sig in i skuldran på den skrikande babyn. När det hände tappade Susan 

geväret och hasade sig samtidigt nerför bäckbranten. Förtvivlat slet och drog hon i pilen som satt i det skri-

kande barnet. I ögonvrån såg hon att Charles förmodligen hade brutit ena benet när han hoppat från ravin-

kanten och landat snett på en stor sten. Till slut kom även de båda männen nedhasande utför ravinsidan. 

Walter var den som kom ner sist. Ed försökte frenetiskt slita loss pilen som satt i hans nacke, medan de 

båda försökte hitta en något sånär skyddande plats, där de ändå kunde ha uppsikt över vad indianerna 

gjorde. Men det väntade anfallet kom aldrig. Det verkar som att indianerna nu nöjde sig med att de hade 

jagat bort de vita från gården. I stället gav de sig in i huset och började rota runt bland alla föremål. Där tog 

de alla vapen de kunde hitta och all ammunition, samt mat, kläder och säkerligen ett och annat mindre före-

mål som föll dem i smaken. Möbler och annat skrymmande slängde de helt enkelt ut på gården i en stor 

hög, som de sedan tände eld på, innan de gav sig iväg. 

De uppjagade vita dröjde sig kvar nere i bäckravinen i upp emot en timme innan de vågade sig fram 

igen. Under tiden hade de kunnat se över sin situation. Alla var mer eller mindre sårade. Walter hade blivit 

av med en del av sin ena tumme under slagsmålet med indianerna vid hästfållan. Charles hade brutit ena 

benet och Ed hade till slut lyckats slita loss pilen som hade suttit i hans nacke. Nu hjälpte han Susan med 

att få loss pilen ur det lilla barnet, innan de så småningom även lyckades befria henne från den pil hon hade 

i höften. Samtliga hade ändå överlevt, även om de nu var rejält skakade.   

Väl uppe på gårdsplanen igen kunde de konstatera, att de nu hade förlorat allt. Alla hästarna var 

borta. På gården brann det fortfarande i resterna av hela deras husinredning. Alla vapen, tre gevär och pi-

stoler, som funnits i huset var borta. Walter hade förlorat sitt nya, förbättrade Sharps 0,40-kalibriga gevär, 

samt en 0,40 kaliber-pistol. Dessutom saknade han en hel uppsättning nya kläder, en skinnhatt, några sil-

keshalsdukar förutom chaps, sadel, och sadelväskor. Men de kunde ju ändå tacka sin goda stjärna för att de 

alla var i livet.  

Ed själv var inte värre däran än att han redan efter en vecka anmälde sig till militären och blev en av 

kapten Rendlebrock´s spårare och vägvisare. Rendlebrock som själv så småningom kom att ställas inför 

krigsrätt för sitt tveksamma agerande mot indianernas huvudstyrka i den våldsamma striden vid Turkey 

Creek bara någon mil längre söderut, samtidigt som familjen Payne hade utkämpat sin strid med några av 

cheyennernas utgrupperade spanare samma dag.  

Edward Wiley Payne och hans familj var nu utblottade igen. Men de fortsatte enträget med att på nytt 

bygga upp en ny ranch. Merparten av boskapen fanns trots allt kvar. Det var bara hästar som indianerna var 

intresserade av. Samtidigt fortsatte han att basa över den lilla bank som han och grannarna hade byggt upp. 

Det var där som han senare kom att möta sitt definitiva öde. Och då inte på grund av några indianer, utan 

han drabbades av något mera Wild West-typiskt. Han blev helt enkelt mördad i ett klassiskt banditöverfall 

på sin egen bank!   

Den förre sheriffen i den lilla, men rätt så turbulenta staden Caldwell, Kansas, Henry Brown, hade 

tröttnat på att vara laglydig och rättskaffens. Det verkade ju vara mera lönsamt att tillhöra den andra sidan. 

Så med sin sheriffstjärna fortfarande på bröstet tågade han och några bundsförvanter in i den lilla staden 

Medicin Lodge i Kansas. Just den staden där Payne och hans samarbetspartners hade sin lilla andelsbank. 

Där gjorde banditerna processen kort med de två männen som fanns på bankkontoret, Den ene var kassören 

George Geppert. Den andre var bankdirektören Edward Wiley Payne! Banditerna infångades senare av en 

mob, som såg till att samtliga förövare sköts eller hängdes utan någon formell rättegång. Bankrånet inträf-

fade den 1 maj 1884. Payne blev alltså knappt 37 år gammal.    
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Månadens ”konstnär” 

Här har vi så de röda krigarna. Sitting Bull omgiven av Red Cloud (överst), Two 

Strike (t.v.), Little Wound )t.h.), och Young Man Afraid of His Horses (nederst)  


