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Välkomna till vår trettionde årgång. Jag tror i alla fall att jag har räknat rätt.
Man blir ju lätt lite gaggig när man blir äldre och det är inte alltid så lätt att
räkna så långt. Men visst är det fantastiskt att vi har kunnat hålla på så länge!
Antalet intresserade hade också bara ökat år från år. Ända fram till nu! För
så kom haveriet i världsekonomin och självklart så satte det sina spår i möjligheterna för vissa av våra medlemmar att sätta av pengar för en vidare prenumeration på vår lilla tidskrift.
Tidskriftens utformning och innehåll är — och kommer så att förbli — med
nödvändighet tämligen amatörmässig. Men tanken är att det här ska vara en
möjlighet för alla intresserade, att dels kunna få lite information, men också
att själv kunna engagera sig och hjälpa till att sprida sådan. Det har också
skett till viss del. Det är ett antal medlemmar som, mer eller mindre regelbundet, har ställt upp och hjälpt till med artikelmaterial. Men om jag fick
önska så skulle det kunna vara ännu mera. Ett ämnesområde som har varit
lite efterfrågat och som vi har varit sämre på att täcka in, är Österns skogslands indianer och deras kultur och historia. Så här finns ett behov av hjälp,
då jag själv inte precis är någon expert på området.
I det här numret finns nu ännu några artiklar som anknyter till den resa några av oss ska göra till hösten. Den första är en beskrivning av den tragiska
händelse, som i historien går under benämningen Massakern vid Bear River.
Vi ska under vår resa besöka platsen för detta brutala överfall på en grupp
shoshoneindianer, utfört av frivilligtrupper från Kalifornien i januari 1863.
Ett annat stycke berättar om två mera obemärkta, men därför inte mindre
intressanta, personer ur historien om nez percekriget 1877.
Huvudartikeln är ett stycke om ett svårt ämne. Nämligen en beskrivning av
navajoindianernas livsfilosofi. Björn Pettersson har utverkat tillstånd från det
bokförlag, som äger rättigheten, att få sammanfatta och för oss presentera en
artikel ursprungligen skriven av Jörgen E. Eriksson. Det handlar om indianernas strävan efter att allt i livet ska vara i balans. Då uppstår det de kallar
‖hózhó‖. Ett begrepp som det knappast finns någon vettig översättning på,
men som skulle kunna symbolisera något liknande skönhet, eller kanske
tillfredsställelse. Det här är ett seriöst försök att på ett sakligt sätt beskriva
det hela och det ska inte förväxlas med sådana fantasier som ofta förekommer inom New Age-cirklar.
En annan av våra medlemmar, Ingvar Bergman, återkommer även i det här
numret med ytterligare ett litet stycke om händelser i vardagslivet bland
nordcheyennerna. Ett sådant där litet mellanspel, som vi normalt aldrig får
höra talas om i historieböckerna.
Numret kompletteras sedan med ett par kortare stycken med anknytning till
Sydvästern. Ett par av de mera kända militärposterna från apachekrigens
dagar beskrivs kortfattat och det här är material som togs fram till föredragshållningen under vår förra medlemsresa. Det är också platser som vi då besökte.
Den avslutande artikeln är en översättning av en tidningsartikel om navajoindianernas väverikonst och hur den har påverkats och utvecklats beroende på
olika faktorer.
Målningen på omslagsbilden den här gången har titeln ‖NAVAJO MEDICINE MAN ” och är en akrylmålning av Raymond Schuster från 2007. Den
anspelar naturligtvis på Björn Petterssons bidrag om navajos tros– och livsfilosofi och den roll deras medicinmän — diagnostiker och sångare — spelar.
På baksidan hittar ni ett collage som visar tre böcker vilka alla berättar den
grymma historien om vad som hände vid Bear River i januari 1863. Samtliga
böcker finns att köpa bland annat på Amazon.com
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BEAR RIVER MASSACRE
Bertil Thörn

L

ängs US Highway 91, i det sydöstra
hörnet av staten Idaho, lite drygt tre
mil från gränsen mot Utah, ligger
platsen för det som kallats ‖Bear River Massacre‖. Det här är platsen för en av de
bäst hemlighållna militära aktionerna i USA.
Den 29 januari, 1863, mitt under det pågående
Inbördeskriget, genomförde amerikansk trupp
här den mest omfattande massakern på indianer, väster om Mississippi, i amerikansk historia. Platsen ligger bara ett par kilometer norr
om den lilla staden Preston, Idaho. En stad som
troligen i nutida amerikaners medvetande är
mera känd som platsen där kultfilmen
‖Napoleon Dynamite” spelades in, än för att
det i dess närhet har utspelats avskyvärda brott
mot mänskligheten. Massakern, för det var
verkligen en massaker i dess rätta bemärkelse,
utfördes av frivilligtrupper från Kalifornien och
det har ifrågasatts om det egentligen ingick i
deras uppgift att angripa indianer över huvud
taget!
Bakgrunden var att ledningen för De Konfedererade Staterna (Sydstaterna) tidigt under kriget
hade försökt enrollera flera indianstammar i Södern för sin sak. De hade också satsat hårt på att
snarast möjligt ockupera Indianterritoriet
(nuvarande Oklahoma) för att kunna utnyttja de
stora indianska grupperna där, i kampen mot
Unionen.
Unionens ledning å sin sida såg en risk i att det
lojala Kalifornien, med sitt viktiga guld, skulle
kunna bli avskuret från resten av Federationen.
Sydstaternas försök att besätta Indianterritoriet
sågs som ett framskjutet hot mot de viktiga
transportlederna över prärien. Man var inte heller helt säkra på att den stora gruppen av Mormoner, som nyligen etablerat sig i Utah, skulle
stå neutrala, om Sydstaterna lyckades
skjuta fram sina positioner så nära deras områden. Så president Lincoln
vädjade till Kongressen att få sätta upp
ett flertal frivilligregementen i Kalifornien, med uppgift att främst säkra
genomfartsvägarna. Kongressen gick
på presidentens linje och ett flertal regementen mönstrades in och gavs sina
order.
3rd California Volunteer Infantry Regiment sattes upp i augusti 1861 och
placerades först vid Bernicia Barracks.
Några av dess kompanier tjänstgjorde
de första månaderna inom Humboldt
District, där de med utgångspunkt från
forten Terwah, Baker, Bragg och Gas-

ton opererade mot olika indianstammar i området. Men i juli 1862 sändes hela regementet till
Utah för att påbörja bevakningen av de stora
transportlederna, Overland Mail, Oregon och
California Trails. Kommandots order var också
att ‖vidmakthålla ordningen i regionen‖ - hur
nu det skulle tolkas. Mera specifikt skulle man
också bevaka Mormonernas görande och låtande och förhindra att de anslöt sig till Konfederationen, eller började agera på egen hand. Man
var fortfarande mycket osäkra på vad de egentligen hade för agenda. Skulle de utropa en
självständig stat? Eller… Så regementets kommendant, överste Patrik Edward Connor, etablerade därför Fort Douglas, alldeles utanför
Salt Lake City, där merparten av kompanierna
samlades. Logiskt med tanke på oron för vad
Mormonerna kunde tänkas ta sig för.
Men här var också trupperna strategiskt placerade i förhållande till de band av shoshonestammen, som levde i Cache Valley, norr om staden.
Visserligen fanns det inga påtagliga tecken,
som tydde på att Sydstaterna skulle försöka engagera dessa indianer och de själva tycktes huvudsakligen intresserade av att bevaka sina
egna intressen. Men på högre militär nivå var
det här ändå ett möjligt hot och myndigheternas
agerande i det här tidiga skedet av kriget kan
väl snarast betecknas som ‖nervöst‖. Det innebar en allmänt hård bevakning och behandling
av alla stammar. Oavsett om det var i territorierna Utah- och Washington, eller i de östra staterna.
I Cache Valley levde några band av nordvästliga shoshoner. De kallade själva dalgången Seuhubeogoi, som på deras språk betyder Willow
Valley. Här levde de till stor del på insamling
av frön, rötter och ätliga växter. Men de var
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också tidvis både jägare och fiskare. Den här
bergsdalen hade tidigare även varit intressant
för pälsjägarna, som ofta använde den för att
tillfälligt gömma undan sina förråd och sina
pälspackar i, medan de fortsatte att jaga i bergen runtomkring. För att gömma sina tillgångar
så lät man helt enkelt gräva ner dem på väl
gömda platser. Därav namnet Cache Valley.
De här shoshonebanden, under ledare som Bear
Hunter, hade på senare tid, med oro, åsett Mormonernas ständiga expansion norrut. Det hade
börjat under året 1860 med att jordbrukare kom
till deras dal och tog upp land. En process som
på bara tre år skulle resultera i att hela dalen,
med allt sitt vatten, hade exploaterats. Då hade
man också byggt den första staden i dalen. Man
trodde att man hade placerat samhället Franklin
i Utah, men i praktiken låg det just på andra sidan gränsen till nuvarande staten Idaho och
kom därmed att bli dess första stad.
Shoshonerna var nu pressade av såväl den
ökande trafiken på Oregon- och California Trails, som från Mormonerna i söder. Det gjorde
att konflikter mellan vita och indianer allt oftare
uppstod. Mormonernas ledare, Brigham Young,
förespråkade visserligen fredlig samexistens
med ursprungsbefolkningen, baserat på den logiska tanken ‖att det är billigare att föda än att
döda dem‖. Men det gällde bara så länge som
indianerna inte utgjorde något hinder för församlingens expansion! Ett förhållande som
också uppmärksammades av Bureau of Indian
Affairs chef för Utahterritoriet, superintendent
Jacob Forney. Han skrev i brev till sina överordnade redan 1859: ‖ Indianerna… har utarmats som ett resultat av de vitas framträngande…‖. Han rekommenderade därför att ett re-

Superintendent Jacob Forney
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servat inrättades i Cache Valley, som skulle tillförsäkra shoshonerna tillgång till livets nödtorft. Ett förslag som ignorerades av såväl myndigheterna som av hans överordnade. Anledningen till myndigheternas kallsinne kan ha varit deras generella ointresse för indianfrågorna,
men naturligtvis också av att de hade händerna
fulla med hotet av ett förestående Inbördeskrig.
När kriget väl hade brutit ut, så var det mera regel än undantag att sådana frågor lyftes ut från
Kongressens dagordning och överfördes till
Krigsdepartementet att hantera.
Det var alltså upplagt för konflikt. Shoshonerna
var desperata och började slå tillbaka mot enstaka jordbruk och rancher. Inte i syfte att ta
hämnd på enskilda vita, utan helt enkelt för att
över huvud taget kunna överleva. Som om det
rådande läget inte var nog upptäcktes så guld i
juli 1862 i sydvästra Montana, alldeles norr om
Cache Valley. Guldletare, med drömmar om
snabba rikedomar, skapade snabbt en transportled från Salt Lake City till de nya gruvsamhällen som nu poppade upp som svampar ur jorden
i Montana. En transportled som skar rakt igenom Cache Valley. Shoshonerna hade nu att
konkurera med utvandrare på väg västerut över
Oregon- och California Trails, guldletare på
väg till och från Montana och Mormoner som
ständigt bröt ny mark i en allt mera accelererande takt. Shoshonerna kunde inte göra annat än
slå tillbaka. Det dröjde heller inte länge förrän
nybyggare, utvandrare och guldletare började
kräva att överste Connor skulle göra något.
Samtidigt var soldaterna i det 3:e Infanteriregementet, vid Fort Douglas, missnöjda med det
uppdrag de hade fått. De hade tagit värvning för
att sändas österut och slåss mot Sydstatsrebellerna. Det hade till och med gått så långt, att de
hade gjort en framställan till myndigheterna, att
30 000 dollar skulle dras från deras löner för att
bekosta transport för regementet till slagfälten i
öster! Förslaget avvisades naturligtvis av Krigsdepartementet efter att överste Connor påpekat
att han behövde alla trupper han hade för sitt
uppdrag i Utah- och Dakota-territorierna. Men
det hela visade på att trupperna till varje pris
ville få visa sin duglighet i strid. Något som deras överste säkert också strävade efter. Och om
det nu inte fanns några Sydstatare att slåss mot
och Mormonerna inte heller tycktes ville sätta
sig på tvären, så fanns ju alltid indianerna! Det
som slutligen fick Connor att agera var en incident som inträffade längs Montana Trail.
En grupp guldletare som färdades efter leden
råkade komma vilse i en snöstorm och hamnade
så småningom på västra sidan av Bear River.
Oturligt nog inte mera än några kilometer från
shoshonernas vinterläger i Cache Valley. Floden var för djup att korsa och eftersom de inte
visste vilken väg de skulle ta, sände de tre män
tillbaka till Richmond, Utah, för att försöka hitta någon som kunde hjälpa dem. Under tiden
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Överste Patrick Edward Connor
upptäcktes resten av gruppen av indianerna,
som då kände sig hotade av en hel grupp vita så
nära sitt vinterläger. För att undanröja hotet
gick indianerna till angrepp och dödade John
Henry Smith, från Walla Walla och sårade flera
andra. De övriga lyckades ta sig tillbaka till Salt
Lake City, där de anmälde mordet på Smith till
chefsåklagare John F. Kinney, som i sin tur utfärdade en arresteringsorder för shoshonehövdingarna Sanpitch, Sagwitch och Bear Hunter.
Men då det inte fanns någon egentlig poliskår,

Chief Sagwitch med hustru Beawoachee

som kunde utföra ett sådant uppdrag, vände sig
Marshal Isaac L. Gibbs till överste Connor för
att få handräckning i ärendet. Connor, i sin tur,
såg det här som ett gyllene tillfälle att få slå till
mot indianerna. Något som han redan sedan
länge hade strävat efter. Det framgår med all
önskvärd tydlighet av ett meddelande han sände
till Krigsdepartementet och där man kan läsa:
‖Jag har äran meddela, att information erhållen
från flera källor, tyder på att indianer från ett
stort läger vid Bear River, drygt tjugo mil norr
härom, har mördat flera gruvarbetare under vintern. Jag är också övertygad om att det är samma band som regelbundet har mördat utvandrare längs Overland Mail Route under de gångna
femton åren och att det även innefattar också ledarna och de närmast ansvariga för den fruktansvärda massakern föregående sommar. Jag
har därför, även om årstiden och väderleksförhållandena är tämligen ogynnsamma för en militär expedition, på grund av kyla och djup snö,
ändå bestämt mig för att straffa dem om möjligt‖.
(Observera att någon ”massaker föregående
sommar‖ inte hade förekommit. Det som skett
kan i stället mera karaktäriseras som enstaka
smärre skärmytslingar och häststölder).
Det är mycket tveksamt om hans planerade
‖expedition‖ verkligen kunde anses motiverad
utifrån det uppdrag han hade att bevaka transportlederna och att förhindra Sydstatsarmén
från att göra några framstötar för att skära av
dessa. Det är troligen därför han hänvisar till att
det var dessa indianer som, enligt hans eget påstående, ‖mördat utvandrare längs Overland
Mail Route under de gångna femton åren‖.
Overland Mail Route var ju en av dessa transportvägar och då var det naturligtvis strategiskt
att hänvisa till den och tala om ‖mördade utvandrare de senaste femton åren‖, utan att för
den skull närmare precisera vilka händelser han
avsåg! Det faktum att han skickade detta meddelande till Krigsdepartementet, antyder dessutom, att han planerade en regelrätt bestraffningsexpedition mot shoshonerna, i stället för att
bara tillhandahålla eskortpersonal för den marshal som hade uppdraget att arrestera hövdingarna!
Vara hur det vill med det. Den 22 januari 1863
sändes ett första kompani infanteri, om 80 man
under kapten Samuel W. Hoyt, iväg norrut från
Fort Douglas, mot Cache Valley. Man hade
femton vagnar och två howitzerkanoner med
sig. Tre dagar senare, den 25 januari, lämnade
ytterligare en grupp fortet. Det var 220 man kavalleri, under ledning av överste Connor själv.
Den här uppdelningen hade han troligen gjort
för att indianerna inte skulle fatta några misstankar om ett förestående angrepp. För att ytterligare försäkra sig om överraskningsmomentet,
lät han infanteriet marschera under dagtid, medan den betydligt större kavalleritroppen för7
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flyttade sig enbart under nattetid och höll sig
gömd under dagtid. I sin ordergivning till
truppbefälen hade han före avmarschen sagt
‖att han inte avsåg att ta några fångar‖!
Den 28 januari hade infanterienheterna nått
fram till den lilla staden Franklin, i närheten av
indianlägret. Där uppmärksammades de av några indianer, som varit inne i staden. När Connor
samma dag kom ifatt förtruppen och fick kännedom om att indianerna nu var förvarnade, beslutade han sig på stående fot för att angripa så
snabbt som möjligt, för att därigenom förhindra
att indianerna kunde förbereda sig. Uppbrott
beordrades och tidpunkten för framryckningen

handlingar med dem och inte gå till omedelbart
angrepp. Helt försvarslösa var de dock inte. De
hade förberett försvarspositioner i form av
gömslen av hopflätade grenar, där krigare kunde hålla sig undan för truppernas insyn. Och de
hade grävt en del skyttegravar.
Men Connor var inte den som tvekade. Utan att
veta vad som skulle möta dem, beordrade han
direkt frontanfall mot byn. Så gick det som det
gick. De framstormande kaliforniatrupperna
mötte en förödande moteld från välmaskerade
gömslen och djupa skyttegravar, samt från
grupper av krigare som sökt skydd under Beaver Creeks branta strandbrink. Bäcken som se-

sattes därför redan till klockan ett på natten.
Temperaturen var då en bra bit under minus
femton grader och med ett par decimeter snö på
marken, lyckades han dock inte övertala någon
av stadsborna till att vägleda honom ut till lägret. Avmarschen fick därför uppskjutas till
klockan tre på morgonen. Det sägs att det var så
kallt, att till och med soldaternas ranson av
whiskey hade frusit i deras kantiner!
Den första enhet som nådde fram till platsen för
indianernas läger var ett kompani kavalleri ur
2nd California Cavalry Regiment, under ledning av major McGarry. Då var klockan omkring sex på morgonen den 29 januari 1863.
Men på grund av det miserabla vädret, med
kyla och mycket snö, hade Connor svårigheter
med att forma en ordentlig anfallslinje. Han
hade inte heller lyckats föra fram artilleriet,
som hade fastnat i de stora snödrivorna. Indianerna var, trots hans försök att överraska dem,
beredda på hans ankomst. Men de hade inte
klart för sig hur stor truppen var och de hoppades i första hand att Connor skulle ta upp för-

nare kommit att kallas Battle Creek. Anfallet
bröts sedan merparten av de totalt 23 stupade
soldaterna, hade mött sitt öde här på den snöiga
slätten. Connor ändrade genast taktik. Han beordrade nu flankanfall mot lägrets båda sidor
och han skickade också enheter att gå runt till
lägrets baksida. På så vis försäkrade han sig
också om att så få indianer som möjligt skulle
kunna fly undan. Indianerna var snart slagna,
inte minst beroende på att de redan efter någon
timma hade gjort slut på all sin ammunition.
Där slutade slaget vid Bear River och ‖Bear River Massacre‖, - massakern - tog sin början!
Översten förlorade kontrollen över sina soldater, eller…, med tanke på hans tidigare besked
till trupperna om att inte ta några fångar…, kanske inte ens brydde sig! Oavsett vilket, så var
det han som ändå bar det huvudsakliga ansvaret
för kaliforniernas exempellösa uppträdande.
Medan de överlevande krigarna desperat försvarade sig med yxor, pilbågar, stenar, knölpåkar och vad de kunde få tag på, tycktes soldaterna efterhand förlora all känsla av kontroll
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och disciplin och i takt med att krigarnas motstånd blev allt svagare, ökade soldaternas våldsamheter ytterligare. Det blev till en allmän
slakt. Man högg ner eller sköt på allt som rörde
sig, oavsett kön eller ålder. Det var rena vansinnet! Ingen sparades, ingen pardon gavs. Obeskrivliga grymheter utfördes mot kvinnor och
små barn. Det här var en massaker i ordets rätta
bemärkelse. Man förstörde allt i lägret. Man
tände eld på indianernas hyddor och de som
fortfarande lyckats gömma sig där inne brändes
till döds. När motståndet helt hade upphört fortsatte ändå soldaterna sina vansinnesdåd, genom

att gå runt och skjuta eller klubba ihjäl alla som
låg sårade på slagfältet.
Uppgifter om hur många shoshoner som dog
den här dagen varierar från allt mellan 200 till
över 400. De mest trovärdiga källorna säger
förlusterna var minst 250, av vilka minst 90 var
kvinnor och barn. Lägret antas ha innehållit
omkring 450, så där fanns, trots allt, överlevande. Connor rapporterade att han bränt 75 hyddor, 27 ton vete och mjöl blivit förstört och att
han nu hade i sitt förvar 175 av shoshonernas
hästar. Medan truppen tog hand om sina skadade och förde de döda tillbaka till Fort Douglas
för begravning, lät man indianernas kroppar
bara ligga för vargar och kråkor att kalasa på.
Hövdingen Bear Hunter och underhövdingen
Lehi var döda, medan Chief Sagwitch på något
sätt lyckades undkomma, trots flera sårskador.
Andra lyckades gömma sig i buskage och bäck-

raviner, medan soldaterna drog sig tillbaka till
sitt läger i närheten av staden Franklin. Där togs
de sårade soldaterna om hand. Men det sägs
också att lokalbefolkningen senare även hjälpte
ett antal sårade indianer på samma sätt.
Även om det fanns delade meningar bland folk
i Franklin om överste Connors tilltag, blev resultatet ändå att de överlevande shoshonerna
kom att dras till Mormonerna hellre än till de
andra vita nybyggarna, då förhållandena mellan
militären och Mormonerna successivt försämrades. Flera av shoshonerna, däribland Chief Sagwitch själv, lät till och med döpa sig i mormonkyrkan.
Hur kan det
komma sig att
ett så här brutalt
vansinnesdåd
ändå inte har
blivit
mera
känt. I indianska förluster räknat överstiger
det ju vida ett
så välkänt och
omskrivet kapitel i den indianska kampens
historia
som
Wounded Knee,
till
exempel.
Den viktigaste
förklaringen är
naturligtvis att
det hände mitt
under Inbördeskriget, där den
amerikanska
allmänheten
nästan dagligen
matades
med
uppgifter
om
stora slag där
tiotusentals dödades. 250 döda indianer gav då
knappast några tidningsrubriker! Den andra
faktorn är att det hela utspelade sig långt borta i
vildmarken, i det som bara några månader senare skulle bli Idaho Territory och som de flesta
aldrig ens hade hört talas om. De vita som redan levde här ute, var heller inte allmänt sett av
den åsikten att indianer var något man skulle
ställa upp och försvara. Det var ohyra som helst
skulle utrotas så fort som möjligt. Och det var
ju vad överste Connor nu hade gjort. Varför
skulle man då racka ner på hans soldater för det
sätt de hade utfört uppdraget på? Ingen gjorde
sig ju något bekymmer över om man utrotade
prärievargar och pumor. De var ju bara skadedjur. Och indianer… ja de räknades väl ungefär
till samma kategori…

***
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HISTORISKA PLATSER I ARIZONA BEVARADE
FÖR ATT MINNA OM EN VÅLDSAM TID
beskrivna av Bertil Thörn
riet och 1:a Kavalleriet ut
I juli 1869 ledde major John Den här artikeln beskriver två av för att bygga upp en miliGreen en trupp på 120 solda- de mera betydelsefulla militärpo- tärpost vid White River.
Den 16 maj 1870 påbörter ur 1:a Kavalleriet på en steringarna från apachekrigens
rekognoseringstur från Camp dagar i det som nu är staten Ari- jades byggandet av det
som först kallades Camp
Goodwin och Camp Grant zona.
upp till området i närheten av Texterna utformades ursprungli- Ord, efter militärbefälhavaren i Arizona, brigadWhite Mountain. Uppdraget
gen som föredragstexter upplästa general Edward Otto Ord.
var egentligen att döda så
i bussen under Indianklubbens
Men redan samma höst
många apacher man kunde
tänkas träffa på. När man medlemsresa till Sydvästern 2008. ändrades namnet till
Camp Mogollon, för att
kommit upp i närheten av
ytterligare bara en månad senare på nytt ändra
den plats, där Fort Apache nu ligger, hittade
namn till Camp Thomas, till åminnelse av geman stora odlingar av majs längs White River.
neralmajor George W. Thomas, som under InEn apacheledare, som de vita kallade Miguel,
bördeskriget fått smeknamnet ‖Klippan från
bjöd in soldaterna till sitt läger. Major Green
Chickamauga‖. Men inte ens det namnet höll så
skickade kapten John Barry, med en mindre
länge, utan den 2 april 1871, gavs posten namstyrka och med order att ‖om möjligt utplåna
net Camp Apache, som i april 1879 till slut blev
hela lägret!‖
Fort Apache.
När Barry nådde fram till Miguels by, fann han
vita fredsflaggor vajande över byn och män
kvinnor och barn kom ut och mötte dem med
mat och allehanda gåvor. De tog till och med av
sin majs och gav soldaternas hästar som foder.
Kapten Barry överraskades av det hjärtliga mottagandet så till den milda grad, att han sa: ‖om
vi hade börjat skjuta på dem, hade det inte varit
något annat än kallblodigt mord!‖

FORT APACHE

Major Green återvände till White Mountain
igen i november och mötte återigen flera av
apachernas ledare. Bland dem också denne Miguel. De kom till slut överens om att soldaterna
skulle anlägga en militärpost och att ett reservat
skulle upprättas för indianerna, som då föreslog
platsen där White Rivers norra och östra grenar
förenades.
Green rapporterade att platsen var mycket väl
vald. Bra klimat, gott om byggnadsmaterial och
mycket bördig jord. Men han ansåg också att
förslaget, att inrätta ett reservat för indianerna
här, hade stora strategiska fördelar. Det skulle
innebära, att indianerna var tvungna att hålla sig
på reservatet. Soldaterna skulle kunna kontrollera vad och hur mycket de odlade och därigenom förhindra, att de skaffade sig ett överskott,
som de sedan skulle kunna sälja till andra, upproriska apacheband. En militärpost här skulle
innebära fördelar, då man lättare härifrån kunde
kontrollera andra fientliga grupper och hans
uppfattning var, att det snabbare än någon annan åtgärd skulle bidra, till att få ett slut på apachekrigen.
Följande vår skickades soldater ur 21:a Infante10

FORT APACHE OFFICERSBOSTÄDER
Förhållandet mellan militären och de kringlevande apacherna var ansträngt under de första
20 åren av postens existens. Trupper från Fort
Apache jagade och stred mot upproriska indiangrupper, som leddes av sådana ledare som Geronimo, Chato och Chihuahua, ända till dess att
Geronimo, som den siste krigsledaren, till slut
gav upp år 1886.
Den mest kritiska händelsen vid fortet kom i
augusti 1881, när en medicinman hade börjat
predika en Ghost Dance-liknande förkunnelse
på reservatet. Myndigheterna överreagerade,
som vanligt är man böjd att säga, och skickade
militär att arrestera medicinmannen. Resultatet
blev den allvarliga och onödiga striden vid Cibeque, den 30 augusti, då flera soldater dödades, bland dem en av kompanicheferna, kapten
Hentig, när de apacheindianer truppen hade
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chespejare vände sig mot de trupper som de
hade i uppdrag att hjälpa.

GENERAL CROOKS HUS
NYTT MUSEUM
FORT APACHE

med sig som vägvisare, plötsligt vände sig mot
soldaterna och allmän skottlossning utbröt. Dagen därpå angrep indianerna också själva fortet,
även om dagens apacher påstår att det aldrig inträffade! Vid fortet finns idag en minnessten
över de soldater som dödades. Det här var det
enda tillfället under hela krigshistorien när apa-

Fortet fortsatte att vara en aktiv militärpost
ända till 1922, då armén övergav platsen. Ett år
senare övertogs byggnaderna av Indianbyrån,
som här inrättade Theodore Roosevelt Indian
Boarding School.
Skolan var i första
hand avsedd för
navajobarn. Men
från 1930-talet
var det huvudsakligen apachebarn
som gick här.
Ännu idag fungerar den som mellanstadieskola och
drivs av stammen
själva. Den gamla
huvudbyggnaden
är idag också
postkontor
för
byn Fort Apache.
Ett flertal byggnader finns kvar här ända sedan
indiankrigens dagar. Bland annat det blockhus
som general Crook använde som sitt högkvarter
och bostad, när han tjänstgjorde här. Här finns
också ett tämligen nybyggt museum.

FORT BOWIE
Fort Bowie National Historic Site, i sydöstra
hörnet av Arizona, minner om den bittra konflikten mellan amerikanska armén och chirica11
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huaapacherna under 1800-talets andra hälft.
Fortet etablerades 1862, vid den tidigare diligensstationen Apache Pass, längs diligenslinjen
Overland Mail. Det var här som den tidigare
fredliga relationen mellan amerikanska myndigheter och apacherna tog slut år 1861, sedan en
ung, oerfaren löjtnant, George Bascom, på
tveksamma grunder anklagat chiricahuahövdingen Cochise för att ha kidnappat en vit pojke.
Efter en lång tid av misslyckade förhandlingar
och okänsliga beslut
från Bascoms sida
lyckades Cochise fly,
medan flera av hans
fa mi lj e med le m mar
togs till fånga av Bascom och senare
hängdes, när apacherna inte lämnade tillbaka pojken.
Händelsen fick den tidigare fredsvänlige
Cochise att ilskna till
och vända sig mot de
LÖJTNANT BASCOM vita. Regionen kastades plötsligt in i krigstillstånd och blev en fullständigt livsfarlig plats att vistas på. Regionen
blev alltför farlig att trafikeras med diligenser
och trafiken upphörde. I takt med att apachernas angrepp förvärrades, fattades beslut om att
anlägga ett militärt fort i regionen. Oroligheterna skulle dock komma att pågå i ytterligare 25
år, innan definitiv fred till slut kunde uppnås.
En andra omtalad händelse inträffade också i
Apache Pass. Det var i samband med Inbördeskriget, när general James Henry Carlton, med
frivilligtrupper från Kalifornien, marscherade
österut för
att undsätta
No r d statstrupp, som
pressades
av Sydstatstrupp från
Texas inne i
New Mexico.
När
Carltons
trupper nådde Apache
Pass, den 15
juli 1862,
råkade förtrupperna i
bakhåll här.
Ett bakhåll
arrangerat
av Cochise
GENERAL JAMES CARLTON
och
hans
apacher. En
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våldsam strid utkämpades här om vägen över
själva passet. En strid som pågick i två dagar
och som avgjordes först när Carlton lyckats
föra fram artilleri.
Kanske var det den här händelsen och det faktum, att det fanns en säker vattenkälla uppe i
passet, som gjorde att Carlton föreslog byggandet av ett fort här. I vilket fall som helst så startades bygget av ett fort här det året. Från början
hade det mera formen av en tillfällig militärcamp än ett regelrätt fort. Men 1868 uppfördes
mera permanenta byggnader en bit från den ursprungliga. Fortet kom sedan att bli en central
punkt för arméns kampanjer mot apacherna under de kommande 18 åren.

APACHER SOM KRIGSFÅNGAR VID FORT BOWIE 1886

Apachernas motstånd bröts slutligen i och med
Geronimos kapitulation 1886 och chiricahuaapacherna förvisades till krigsfångenskap i Florida. Geronimo själv och hans allra sista anhängare, fördes efter kapitulationen hit till Fort Bowie. Deras familjer hade då redan tidigare
skickats iväg till Florida. De hade då transporterats i armévagnar hela vägen upp till staden
Holbrook, där de sattes på järnvägen. Men när
det gällde Geronimo och Natches och deras anhängare, tordes inte överste Miles ta några risker med långa transporter. Han beordrade, på
eget bevåg, ett specialtåg som hämtade upp de
här sista krigsfångarna vid Bowie Station, bara
någon mil norrut från fortet, hellre än att först
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transportera dem i vagnar hela vägen upp till
Holbrook.
Efter den här händelsen blev det lugnt i Sydvästern. Fortet kom att degraderas till att bara bli
ett diligensstopp på vägen till Kalifornen och
1894 stängdes det för gott. 1911 såldes landet
för en spottstyver och byggnaderna monterades
ned.
Först 1964 blev platsen förklarad som en National Historic Site. Idag försöker man bevara det
som är kvar av fortets ruiner tillsammans med
ruinen efter den gamla diligensstationen. En 2,5
km lång gångstig leder upp över Apache Pass
och ner till platsen för det gamla fortet, där det
nu finns ett visitor Center med en Park Ranger
som antagligen kommer att berätta samma sak
för dem av er som nu väljer att gå med oss dit.
Vandringen dit ner kommer att ge er en känsla

för den isolering som soldaterna här säkert kände, så långt från all ära och redlighet. Stigen
kommer också att ta oss förbi den gamla Butterfield diligensstationen och källan uppe i passet som var så betydelsefull för kampen om den
här platsen. På vägen dit passerar vi dessutom
uppbyggda repliker av hur ett apacheläger kunde se ut vid den här tiden och vi kommer också
att kunna gå runt på militärpostens gamla kyrkogård och se vilka öden som här mötte vissa
av de soldater och andra som vistades här ute.
Vid Visitor Centret finns toalett och dricksvatten i ett riktigt hus. Där finns också en mindre
gift shop, där man kan hitta en hel del intressant
litteratur med mera.

FORT BOWIE DÅ OCH NU
ovan: 1880-talet nedan: i dag
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WALK IN BEAUTY
HELIG VIND OCH INRE FORM

JÖRGEN E. ERIKSSON

i sammanfattning av BJÖRN PETTERSSON
Navajos livsfilosofi och andliga tradition är
mycket sammansatt och komplex, eftersom den
har utvecklats under så lång tid och dessutom
gradvis införlivat nya element, som har anpassats till ‖navajo-förutsättningar‖. I deras filosofi
kan man därför hitta skikt som härrör från olika
epoker i kulturens utveckling, såsom riktigt
gamla inslag från jägar- och samlarperioden, till
senare påverkan från pueblokulturerna, med en
övergång till jordbrukande och boskapsskötsel.
Men också en ännu senare reaktion mot
‖puebloiseringen‖ av det andliga livet.
Det grundläggande i navajos världsåskådning är
att universum är en pågående process där allt befinner sig i rörelse och
utveckling. Allt i landskapet genomsyras av
helighet, rörelse och
kraft. Universum är en
allomfattande helhet, där
allt och alla har sin egen
plats och roll i ett nätverk av ömsesidiga relationer. Alla varelser
hänger samman med och
påverkas ömsesidigt av
varandra. Andligheten
går inte att skilja ut från
andra aspekter av livet.
Navajos språk, liksom
många andra ursprungsfolks språk, är mera
verborienterat än substantivorienterat och har
till exempel inget ord för ‖religion‖. Det begrepp som kommer närmast är ‖diné binahaga‖
som ungefär kan översättas med ‖att röra sig
ceremoniellt‖.
För navajo är den här världen den Fjärde, eller
Femte Världen. Människornas förfäder har sålunda levt i tidigare, mindre perfekta världar,
som man efterhand har lämnat. Dessa förfäder,
de heliga varelserna, ska ses som ‖förfäder‖ i
en andlig bemärkelse. Det är dessa heliga varelser som har ordnat världen sådan den är. Men
navajo betraktar inte dessa varelser som gudar,
utan snarare som släktingar, visserligen äldre,
med större makt och insikt och med en högre
andlig essens än människorna. De heliga varelserna finns ständigt närvarande i det landskap
14

som de har danat.
De viktigaste figurerna i skapelseberättelsen är
Förste Mannen och Första Kvinnan, liksom de
båda kulturbringarna tvillingarna Monsterdråparen och Född-för-vatten. De senare för att de
gjorde världen beboelig för människorna, genom att dräpa ett antal monster som härjade vilt
och gjorde tillvaron outhärdlig för människornas förfäder. De heliga tvillingarna var söner
till Solen och Kvinnan-som-ändrar-sig. Det vill
säga ‖Moder Jord‖.
Filosofin, andligheten och de mystiska berättelserna är alla djupt förankrade i landskapet. Det
var i Diné Bikéyah och
inte i något mystiskt
landskap, som Diyin
Diné vandrade runt, när
de skapade och ordnade
tillvaron för människorna.
Det är inte bara Diné Bikéyahs fyra heliga berg
som förekommer i de heliga berättelserna. Det
gäller i hög grad mängder av platser på navajoreservatet. En plats är
viktig för att den är en
del av ett större sammanhang och ingår i en större
berättelse, samtidigt som
den samspelar med andra
platser, som ingår i samma, eller andra berättelser. Landskapet är fyllt
med kraft och kunskap, som man kan få del av
genom böner, ceremonier och kontemplation visioner. För en traditionell navajo är landskapet ett enormt kunskaps- och lärdomsarkiv.
Navajoindianerna ser tillvaron som dualistisk.
Det finns en manlig och en kvinnlig sida av allt.
Det finns manliga berg och kvinnliga berg,
manliga regn och kvinnliga regn, manliga vindar och kvinnliga vindar. Dessa olika kvaliteter
i tillvaron kan inte existera var för sig, utan bara
tillsammans med sin komplementära motsats.
När motsatserna förenas skapas en helhet som
är större än summan av delarna. För en navajo
är det absolut viktigaste att allt i tillvaron är
komplett, fullständigt och därmed fulländat.
När tillvarons olika beståndsdelar är i balans rå-
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der harmoni och skönhet. Det är ur den här betraktelsen som begreppet ‖att vandra i skönhet‖ (walk in beauty) kommer ifrån. Skönhet är
när man tänker, talar och handlar i ett tillstånd
av visdom och perfekt harmoni. Ett tillstånd
som navajo kallar hózhó.
Sandmålningen är den mest utstuderade av navajoindianernas metoder för att skapa balans

och harmoni. En sandmålningsceremoni
genomförs under en tid av två, fem eller nio dagar. Ceremonin utförs när ett behov har uppstått, huvudsakligen för att bota någon sjukdom. Det är diagnostikern som ger besked om
vilken ceremoni som bör genomföras och eventuellt också vilken sångare man ska anlita. Det
har förekommit en hel del diskussion bland antropologer och religionsvetare om hur man ska
definiera och kategorisera diagnostikerna respektive sångarna. Den förhärskande synen
tycks vara att diagnostikern kan betecknas som
en shaman, eller som en kvarleva från jägaroch samlarepokens shamanistiska tradition. Det
baserar man på att diagnostikern genomgår en
spontan och mer eller mindre ofrivillig initiation och dessutom arbetar under trance. Sångaren å sin sida betraktas mera som en sorts präst,
då han arbetar i enlighet med ett strikt ceremoniellt protokoll, där han sjunger och återberättar
långa och mystiska berättelser, som han måste
kunna utantill. Det är en funktion som man menar kan ha kommit av en kulturell påverkan
från pueblokulturerna. Jag anser att verkligheten är mer komplex än vad dessa teoretiska definitioner anger. Visserligen befinner sig inte
sångaren i någon djupare trance, men han/hon
arbetar ändå i ett tillstånd av stark fokusering,
där utgången av ceremonin är beroende av hur
väl sångaren förmår att försätta sig i harmoni
och balans med de kosmiska krafterna. På så
sätt ligger sångaren i praktiken betydligt närmare shamanen än vad antropologerna ansett. Ce-

remonin måste utföras på exakt rätt sätt. På precis det sätt som den en gång skapades av de heliga varelserna och gavs till människorna. Det
är något som shamanen lätt kan känna igen sig
i. Ofta får ju shamanen sin kraft från olika andliga väsen, som kan ha mycket bestämda åsikter
om hur shamanen ska arbeta med kraften. Vad
sångaren gör under ceremonin, är att återskapa
den mytiska drömtid, där de ursprungliga händelserna en gång utspelade sig. Genom att återge dem och samtidigt låta sina medhjälpare,
med hjälp av färgade sandkorn och pollenmjöl,
utföra en avancerad sandmålning som innehåller delar av berättelsen, skapar sångaren ett heligt rum där han/hon och patienten representerar
drömtidens heliga varelser och därmed också
kommer i besittning av deras ursprungliga
kraft. Patienten kan få inta rollen som den mytiska berättelsens hjälte, som ställs inför diverse
problem och svårigheter, men som till slut ändå
kommer ut ur det hela i balans och harmoni.
Berättelserna och sångerna överför, tillsammans med den visuella gestaltningen av berättelsen i sandmålningen, en helig kraft till patienten och absorberar samtidigt patientens negativa kraft. En sådan ceremoni avslutas alltid
med att patienten får sätta sig mitt i sandmålningen, som därefter utplånas. Det använda materialet lämnas tillbaka till naturen. Ceremonin
avser att återskapa den balans och oordning
som saknades och som var upphovet till patientens lidande. Själva läkeprocessen är en bieffekt
av att man under ceremonin har återskapat harmoni och balans. Det vill säga, med ett navajoindianskt uttryck, hózhó, alltså skönhet.
Den färdiga sandmålningen är alltid mer än
summan av sina beståndsdelar. Dess kraft kommer av dess egenskap att vara komplett fullständig. Processen att skapa en sandmålning är
i sig en läkande process, eftersom den fokuserar
deltagarnas tankar på balans, harmoni och ordning. Tankar påverkar tillvaron och för att skapa harmoni måste man först tänka harmoni. Det
som sker, när man placerar patienten mitt i
sandmålningen, är att man på ett handgripligt
sätt återskapar enheten med allt. Avsikten med
alla ceremonier är att återupprätta harmoniska
förhållanden i patientens hela liv - fysiskt, andligt, mentalt, socialt, samt både horisontalt och
vertikalt i landskapet och i universum.
Hur navajoindianerna ser begreppen harmoni
och balans, det vill säga om vad som är kärnan i
traditionell navajofilosofi, är bra beskrivet i två
böcker som är överlägsna allt annat som skrivits om navajotänkande. Den ena är: ‖The Main
Stalk - A Synthesis of Navajo Philosophy‖, av
John R. Farella. Den andra har titeln: ―Holy
Wind in Navajo Philosophy‖, av James Kale
McNeley. Båda böckerna är utgivna av University of Arizona Press, i Tucson, Arizona och
trycks upp i ständigt nya upplagor eftersom de
är efterfrågade framför allt i universitets- och
15
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forskarvärlden. Trots att böckerna har mer än
tjugo år på nacken har inga tillägg eller ändringar gjorts. För en shamanstuderande är dessa
böcker rena guldgruvan och jag ska förklara
varför. Först några ord om författarna.
Båda är vita och deras böcker är resultatet av
antropologiska studier på 1970-talet. De har
plöjt igenom de omfattande uppteckningar av
navajomyter, som har gjorts sedan slutet av
1800-talet och som har fördelen att nästan alltid
vara nedtecknade på navajo, med tydligt angivande av vem som berättat myten och när och
var det skett. Dessutom har de vistats långa perioder i Navajo Nation och intervjuat sångare
och andra traditionella navajoer med djup kunskap om myterna. Farellas sagesmän är till huvuddelen äldre män, som medvetet valt bort att
vara verksamma som sångare, alltså botare och
ceremoniledare, på grund av den utsatta posi-

ingripa i något som ändå aldrig kan förstås till
fullo. Att som botare eller ceremoniledare ingripa i tillvaron för att förändra processen på ett
ställe producerar oundvikligen effekter på andra
ställen som är svåra att förutse och självfallet
att ta ansvar för. För dessa män innebär det att
vara vis är att inte göra någonting och att aktivt
ha valt denna form av passivitet. De accepterar
saker som de är. De använder ritualer huvudsakligen i sitt dagliga liv, för att fira det som är
och att de har en nära relation med de heliga varelserna, diyinii, det vill säga de väsen som härstammar från skapelsens början och som sedan
sjunkit in i/gått upp i landskapet, där de finns
närvarande som inre former. Dessa heliga varelser är de inre formerna i alla naturföreteelser
såsom vind, regn, sol, stjärnor, sjöar, berg, floder, gryning, skymning, ljus, mörker, de olika
riktningarna, dag, natt, sommar, höst, vinter,

tion sådana har. Därigenom menar han att de är
friare att berätta vad de vet, eftersom de inte har
några ekonomiska intressen förknippade med
kunskapen.
Farella bor i Flagstaff i Arizona där han periodvis har undervisat på Northern Arizona University. McNeley är gift med en navajokvinna och
undervisar på Diné College, navajouniversitetet
i Tsaile, Arizona. Ingen av dem har publicerat
någon ytterligare bok efter The Main Stalk och
Holy Wind, vilket kan te sig anmärkningsvärt,
bland annat med tanke på att de båda pekar på
områden som borde utforskas vidare. Man får
anta att deras arbete är som shamanska studier –
ett ständigt pågående projekt utan slut.
En anledning till att Farellas sagesmän valt bort
sångarkarriären, är deras tveksamhet inför att

vår, et cetera. Hela Diné Bikéyah (Navajoland)
är heligt för en traditionell navajo och de inre
formerna i alla företeelser ses som odödliga. De
inre formerna utgörs alltid av en eller flera heliga varelser som andas, lever och kan kommunicera med andra inre former och med människor.
Farella beskriver sina sagesmän, dessa gamla
män, som en sorts heliga män. De har genom
den kunskap de samlat på sig i det närmaste
upphävt gränsen mellan människorna och de
heliga varelserna.
Gränsen mellan människorna och den andliga
dimensionen är flexibel och föränderlig. Det
som gör någon helig/gudomlig är kunskap och
kunskapen är något man skaffar sig i en ständigt pågående process, precis som allt annat, ja
hela världen är en pågående process. De heliga
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varelsernas essens är kunskap och därför kan
människor, som skaffar sig kunskap, själva bli
mer eller mindre som Diyin Diné.
När människor skaffar sig kunskaper, i bemärkelsen insikter i det fördolda, då återskapar de
den kreativa process, som de heliga varelserna
satte igång vid världens skapelse. De heliga varelserna ‖tänkte‖ först de världsliga företeelserna och när de hade tänkt dessa tankar skapades
den fysiska världen och alla dess företeelser.
När vi skaffar kunskap i dag, går vi in i samma
tankebanor som de heliga gjorde en gång i
Drömtiden och får på så vis del av all kunskap.
Enligt navajofilosofin finns all kunskap redan, i
och med att den är knuten till världens existens.
Vi kan upptäcka den kunskap som redan finns,
till exempel den om hur fotosyntesen går till,
eller den om den mänskliga cellens ämnesomsättning - en kunskap som trädet och människokroppen redan har - men vi kan inte skapa någon ny kunskap.
I navajofilosofin är universum en process som
består av en myriad olika underprocesser. Den
utgår alltså från helheten, som i sig är en summa av helheter. Varje helhet är i sin tur uppbyggd av komplementära motsatser, som ömsesidigt betingar varandra. Farella ifrågasätter den
tidigare förhärskande forskarsynen på navajofilosofin, som varande dualistisk och genomsyrad av begrepp som ont och gott. Han menar i
stället att det är helt enkelt två sidor av samma
sak. Det ‖onda‖ är en nödvändig följd av skapandet av det ‖goda‖. Båda ingår i en helhet
och helheten kan inte existera utan båda. Diyin
Diné är både ”onda” och ”goda”. En del varelser är förknippade med svart magi och destruktiva beteenden, andra med vit magi och konstruktiva beteenden. Men Diyin Diné överskrider begreppen ‖ont-gott‖, då de helt enkelt är
en enhet.
Existensen består av skillnader och mångfald
och därför har mångfald i sig en stor betydelse
för navajoindianerna. Skillnader i åsikter och
tro är en del av den mänskliga existensen och
en förutsättning för all utveckling. En följd av
den synen, är att man inte ska försöka tvinga på
andra människor sina egna uppfattningar. Det
har inte ens de heliga varelserna gjort. De har
skapat den ursprungliga berättelsen, världen
som en ram för människans och andra arters
handlande, men det är upp till människan själv
och alla andra arter att utforma sitt eget handlande.
De grundläggande och komplementära motsatserna i universum är födelse/död och manligt/
kvinnligt. När balans råder mellan dessa grundläggande företeelser råder hózhó, harmoni, balans, skönhet. Farella gör en djupdykning i detta begrepp som är centralt i navajofilosofin, i
synnerhet hur det ska tolkas i begreppet saa
naghái bikéh hózhó, som alltid avslutar olika
ceremonier och som brukar översättas med en

önskan om ett långt liv i harmoni och balans,
men som egentligen är så mycket mer och så
mycket mera komplicerat än så. På ett ställe
översätter Farella begreppet med att vara i ett
tillstånd som är komplett/fullständig/
fullkomligt. Individen blir till exempel komplett först när han/hon ingår som en del i en
komplett helhet med det förflutna, framtiden
och världen omkring sig.
I en annan bemärkelse är saa naghai bikéh
hózhó själva den skapande urkraften, ett verktyg som placeras i alla levande varelser och ansvarar för tillväxt, sexualitet och reproduktion.
Eftersom allt i landskapet är levande finns saa
naghai bikéh hózhó också i alla företeelser i
landskapet. Kvinnan-som-förändrar-sig, som är
den heliga varelse som av sin hud skapar de
första navajoerna och som sedan blir jordens
inre form och liktydig med begreppet Moder
Jord, beskrivs av vissa navajoer som dottern till
saa naghai och bikéh hózhó. Saa naghai bikéh
hózhó skulle då kunna betecknas som äktenskapet mellan himmel och jord - det famntag som i
många urfilosofier är den motor som driver all
utveckling.
De heliga varelserna skapade den fysiska världen först i sina tankar och därefter i verkligheten genom olika ceremonier. Det är berättelserna om dessa ceremonier som utgör kärnan i
sångarnas egna ceremonier, till exempel för att
bota sjukdom, framkalla regn, eller skapa gynnsamma förutsättningar för ett mänskligt projekt.
Sångaren återskapar därmed Drömtiden och får
därmed också del av diyiniis kunskap och kraft
som även kommer patienten till del. Sångaren
skapar genom sin ceremoni ramarna för saa
naghai bikéh hózhó att bli verksam. Sångaren
bjuder in kraften och gör sig och patienterna
tillgängliga för kraften. Sjukdom kan botas,
harmoni kan återupprättas, välgång inledas.
Om Farella huvudsakligen ägnar sig åt att analysera begreppen inre form och saa naghai bikéh hózhó försöker James Kale McNeley tränga
in i ett annat grundläggande begrepp, nämligen
Holy Wind, det vill säga helig vind/helig anda.
Holy Wind genomströmmar hela skapelsen, ger
liv, tanke, tal och rörelseförmåga till alla levande varelser och tjänar samtidigt som kommunikationsmedel mellan alla företeelser i den levande världen. Begreppet påminner mycket om
det som i nordisk tradition gick under namnet
önd/anda.
Den vind, som finns i oss alla, kommer från de
fyra riktningarna. Vinden är ett enhetligt fenomen, som i navajomyterna uppträder under olika namn och med olika egenskaper och uppenbarelseformer. En av dessa många vindar kallas
Wind’s Child, vindens barn och genom den kan
alla varelser få kunskap av och kommunicera
med alla andra varelser. En navajosångare, som
kallades River Junction Curly, beskrev det som
‖att allt har liv, allt har makten att tala, allt har
17
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makten att andas, allt har makten att lära och
vägleda‖.
Bakom varje tanke finns alltså en vind, bakom
varje rörelse, varje händelse en vind. Och observera, det är i grunden samma vind/energi/
kraft som får allt i världen att röra sig. Det är
samma kraft bakom stjärnornas och planeternas
rörelser som bakom våra tankar och handlingar.
Det är inte bara så att allt har en orsak och
hänger samman med allt annat – det har dessutom samma orsak! Parallellen till Urds väv (vår
egen fornnordiska skapelseberättelse) är rätt så
slående, tycker jag.
Vad är det då man tar del av via naturfenomenens vindar? Jo, det är dessa fenomens inre
form som sänder vindarna. Vindarna kommer
alltså från de heliga varelserna, diyinii. Allt har
ett budskap och det gäller att göra sig tillgänglig för vindarna, så att man kan uppfatta vad de
säger. För navajoindianerna finns i vindbegreppet också etiska och moraliska aspekter. De
små vindarna, som sänds iväg av företeelsernas
inre former, ger människorna vägledning och
medlen för gott tänkande och uppförande. Eftersom det finns både goda och onda vindar så
förklarar traditionella navajoer goda beteenden
med att det styrs av goda vindar och onda beteenden med att de styrs av onda eller skadliga
vindar. En person som styrs av onda vindar kan
ofta, men inte alltid, bringas tillbaka till harmoni och balans genom olika ceremonier. Hózhó
återskapas och personen kan vandra i skönhet.
Motsatsen till att vandra i skönhet är att vandra
i förvirring, eller att vandra i kaos – en företeelse som är väldigt vanlig i det senkapitalistiska
samhälle vi lever i.
Holy wind finns överallt och konstituerar alltså
själva skapelsen. Vinden finns i alla varelser,
men vi kan också uttrycka det som, att vi som
människor deltar i den vind som finns överallt.
Genom att delta i saah naghai bikéh hózhó har
man tillgång till livets välsignelsebringande
kraft i form av liv, andedräkt, tanke, tal. Man
har direkt tillgång till de heliga varelsernas tanke och tal och med rätt attityd till dessa, vandrar man i skönhet.
Alla aspekter av den naturliga världen genomströmmas av helighet och liv och allt är förbundet i ömsesidiga relationer. I denna dynamiska
ordning, där skapelsen ständigt utvecklas, har
människan ett dagligt ansvar att förnya balansen i universum genom sånger, böner och offer,
genom rättrådiga tankar och handlingar. Människan lever i ett hav av relationer, som ständigt
förändrar sig och som behöver konstant förnyelse genom rituella handlingar. Den som vill bidra till att sprida hózhó, skönhet, skapar genom
ritualer först skönhet i sitt inre och sprider därefter ut denna skönhet i världen genom tanke
och handling. Då bidrar man till att forma världen i skönhet. Man har kommit överens med
världen, som en samisk filosof uttryckt saken,
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och blivit en kreativ medaktör som hjälper till
att ställa saker och ting tillrätta. Man vandrar i
skönhet.
Navajoandligheten och dess filosofi rymmer
väldigt sofistikerade uppfattningar om skapelsen och alltings karaktärer. Däremot kan den
inte sägas vara ett enhetligt system. Där finns
en mångfald uppfattningar och tolkningar bland
olika sångare. Det beror delvis på vem de själva
har lärt sig av och delvis på, att de genom kontemplation och diskussion själva har kommit
fram till olika ståndpunkter. Att det förekommer motstridiga uppfattningar kan också vara
en följd av att äldre myter har kompletterats
med nya versioner som en följd av de grundläggande sociala och ekonomiska förändringar
som navajokulturen genomgått. Det är något
som antropologen Jerold E. Levy analyserar på
djupet i sin bok : ‖In the Beginning - The Navajo Genesis‖.
Navajoindianerna har under en tämligen kort
tidsperiod upplevt stora ekonomiska förändringar - från samlande och jakt till jordbruk och
boskapsskötsel och lönearbete. Alla dessa stora
ekonomiska förändringar har lett till förändringar även i den sociala organisationen. Något
som har slagit igenom även i de mytiska berättelserna och det andliga utövandet. Övergången
till jordbruk ledde till en matrilineär social modell, med en mycket stark position för kvinnorna. En matrilineär modell som faktiskt bibehölls även efter en mera dominerande satsning
på boskapsskötsel och senare en övergång till
mera lönearbete. För de mytiska berättelserna
innebar förändringarna en förskjutning av
tyngdpunkten från skaparen/trickstern Coyote
och shamanistiska ceremonier till Kvinnan-som
-förändrar-sig och Blessing Way. Men både
äldre och yngre versioner av berättelserna lever
sida vid sida och nyttjas i de olika ceremonierna. Något som de säkert kommer att göra länge
än. I varje fall så länge som berättelserna och
kunskapen om ceremonierna fortsätter att föras
över till nya generationer genom den traditionella muntliga traditionen.
Jerrold E. Levy ser framför sig hur ett ökande
intresse utvecklas bland de yngre generationerna för att bevara den andliga traditionen. Men
det i kombination med att allt färre sångare håller liv i den muntliga traditionen, kan leda fram
till en skriven version av de heliga berättelserna, som så småningom kan komma att bli den
allmänt accepterade mytversionen. För egen del
tror jag att mångfalden kommer att finnas kvar
under mycket lång tid, vilket också tycks vara
den vanligaste uppfattning bland navajoindianerna själva.

***
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EN BERÄTTELSE OM ETT SVARTSJUKEDRAMA BLAND NORDCHEYENNERNA
av
INGVAR BERGMAN
Under 1850-talet fanns det, bland nordcheyennerna, en ung krigare som hette
Brave Wolf. Han var gift med Corn
Woman, men behandlade henne illa och
visade allt för stort intresse för andra
kvinnor. En som han tyckte speciellt
bra om var Road Woman. Hon var syster till Two Moons men hon var också
Long Jaws hustru. När Long Jaw en

TWO MOON
dag fann att Brave Wolf höll till utanför
hans tält, väcktes misstanken om att något pågick emellan Brave Wolf och
Road Woman.
Han anklagade Brave Wolf för att lägga
an på hans hustru, men Brave Wolf nekade alltid till det. Även Road Woman
nekade till det och sade till sin man att
Brave Wolf inte ens hade talat till henne. Ändå fortsatte Long Jaw att misstänka Brave Wolf. Om han hade velat,
hade Brave Wolf kunnat fria sig från
misstanken, genom att svära en ed. Men
han brukade istället bara svara att han
inte hade något att svära en ed om. För
att visa hur absurda anklagelserna var

brukade han säga: ‖den kvinnan är en
syster till mig‖.
Ändå växte Long Jaws svartsjuka och
han sökte efter ett tillfälle att få ge igen
på Brave Wolf. En natt såg han hur
Brave Wolf väntade utanför ett tält, för
att få tala med en flicka. Han satt där på
huk vid tältet insvept i sin filt. Long
Jaw kröp då upp till Brave Wolf och
hoppade på honom. Han tvingade ner
Brave Wolfs ansikte i jorden medan
han kämpade för att kunna nå sin kniv.
När Brave Wolf vred sig för att komma
loss råkade Long Jaw skära honom i
ryggen. I tumulten förde Brave Wolf
sin hand bakåt och Long Jaw lyckades
då bitande hålla fast honom. Detta gjorde honom så fri med händerna att han
kunde komma åt att skära bort den
skalplock han var ute efter.
Efteråt reste sig Long Jaw.
‖Min vän‖, sade han till sin tilltufsade
motståndare. ‖Jag vill inte ha dina hästar. Det här är den tillfredsställelse som
jag ville ha (med skalplocken dinglande
mellan sina två fingrar). Nu när jag har
den skall jag låta dig vara ifred. Du kan
få min hustru nu. Jag vill inte ha henne.
Nej, inte jag. Gå och hämta henne.‖
Sedan gav han sig av, men vände sig
om med orden, ‖min vän, jag har skurit
upp ryggen på dig. Det var något jag
inte ville skulle ske. Kom över till mig i
morgon så skall jag ge dig en häst att
rida på. Du kan få den samtidigt som du
får min hustru.‖
Under tiden hade Road Woman gått
över till sina föräldrars tipi.
Long Jaw var mycket stolt över
skalplocken. En lång tid efteråt kunde
man se den bara fläcken på Brave
Wolfs huvud. Brave Wolf var en re19
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Ovan: Brave Wolf med sin hustru Corn Woman
Nedan: Cheyenner vid Lame Deer. 3:e fr. v. Brave Wolf, 4:e fr. v. Two Moon

spekterad krigare och även om han
ibland blev kallad Red Back of the
Head, verkar det inte som om hans anseende inom stammen hade fått sig någon större törn.
Det är oklart om Brave Wolf gav sig av
för att hämta Road Woman och den
häst han blivit lovad. Corn Woman
lämnade honom i alla fall. Han ångrade
senare hur han hade behandlat henne
och bad att hon skulle komma tillbaka.
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Men det skulle gå många år innan hon
återvände till honom.
Källor:
Hardorff, Richard G: Cheyenne Memories
of the Custer fight. University of Nebraska
Press 1998.
Llewellyn Karl N and Hoebel Adamson E:
The Cheyenne Way. University of Oklahoma Press 1987
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NEZ PERCEKRIGETS
OKÄNDA HJÄLTAR
av BERTIL THÖRN
mio Kamiakin, son till den berömde
Kamiakin, har vi fått uppgifter om vad
En man med ett mycket svårt handisom hände med den här fången, som efkapp har uppmärksammats i samband
ter Kamiakins återkomst till sitt eget
med nez percekriget 1877. Det mesta vi
folk, levde som Kamiakins slav. Chief
vet om honom har vi från nez percekriTomio vet berätta att Attween vid flera
garen Yellow Wolf. Det finns dock en
tillfällen avslöjades som en tjuv, sedan
välkänd bild på personen ifråga. En bild
han lagt beslag på sådant som tillhörde
som visar en individ, vars öde måste ha
hans herre. Kamiakin tröttnade till slut
varit oerhört tragiskt och plågsamt på
och bestämde sig för att lära Attween
alla sätt och vis.
en läxa. En kall vinterdag satte han fast
Vi vet egentligen inget om honom före
sin slav med hjälp av mellanstora pälstidpunkten då han kom till yakimaindidjursfällor kring
anerna och därefter
Många personligheter var involverade i det händer och fötter
till nez perceerna. Vi som har kallats Nez Percekriget år 1877.
vet inget om hans Många är välkända som huvudpersonerna och kedjade fast hoursprung och upp- Chief Joseph, general Oliver O. Howard nom utomhus. Där
växt. Vi kan bara med flera. Men där fanns också många, som lämnade han honom
gissa. Utifrån hans vi hört talas om helt flyktigt, men egentligen sedan ute i kylan så
aldrig ägnar en tanke. Några som vi kanske länge, att den stackutseende kan man har
hört namnen på, men inte vet så mycket
kanske anta att han mera om. Jag tänker därför uppmärksam- ars mannen förfrös
ursprungligen kom- ma ett par av dessa personer, som kanske både händerna och
mit från någon syd- inte hade så stor inverkan på själva kam- fötterna. Köldskaligare stam. Det har pen. Men som i alla fall var där och som dorna visade vara så
sina egna förutsättningar gjorde vad svåra att han senare
förekommit giss- utifrån
de ansåg var rätt och riktigt att göra. Den
förlorade båda fötningar på någon av
ena var en man. Den andra en kvinna.
terna och en hand.
stammarna i områSvårt handikappad var han nu inte längdet kring Mount Shasta. Men han kan
re till någon större nytta för sin ägare,
också ha kommit ännu längre södersom helt enkelt gav honom fri. Det var
ifrån. Eller eventuellt från någon av de
när tre nez perceindianer, som varit på
så kallade ‖grävar‖-folken i området
besök hos yakimaindianerna, skulle
Great Basin, längre österut. Eventuellt
återvända hem, som Kamiakin gav dem
då någon av de många paiutebanden. Vi
några kreatur och skickade Attween
kan heller inte utesluta att han kanske
med dem för att driva hem djuren. Kahade blandat blod.
miakin sade till Attween, att han inte
Det vi vet är att den omtalade Chief Kabehövde komma tillbaka, om han inte
miakin, huvudledaren för yakimastamville, utan nu var fri. Så kom det sig att
men, ofta gjorde långa handels- och röAttween stannade bland nez perceerna,
varfärder söderut. Ibland ända ner i Kadär han snart fick namnet Seeskoomkee
lifornien. Vid en av dessa utflykter kom
(No Feet), ibland stavat Askoomskee,
han hem med några slavar, som han aneller varianter av det namnet.
tingen hade rövat eller köpt. Bland dem
Seeskoomkee anpassade sig till ett liv
fanns en person som kallades Kepgabland nez perceindianerna i White
vants Wewowwow, eller också AttweBirds Lamtama-band och gavs filtar
en. Det finns ingen engelsk översättoch kläder som han inte kunde skaffa
ning av de här namnen. Från Chief To-

SEESKOOMKEE
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själv. Han visade sig ha god hand med
hästar och trots sitt handikapp blev han
smått specialist på att rida in hästar.
Han hade med andra krigares hjälp
lyckats konstruera särskilda selar till
hästarna, som gjorde att han själv kunde ta sig upp. Väl uppe var han en säker
ryttare.
Vi vet att Seeskoomkee upplevde flera
av striderna mot de förföljande soldaterna, efter att kriget brutit ut i juni
1877. Vi vet, från Yellow Wolf, att han
var en av de krigare som sänts ut för att
spana på de förföljande soldaterna och
som natten till den 17 juni red tillbaka
till lägret vid White Bird Creek och
varnade för de annalkande soldaterna.
Vi vet också att han i den desperata
kampen vid Big Hole lyckades ta sig
undan det första överraskande anfallet,
genom att ömsom hoppa på sina benstumpar, stödd på käppar och ömsom
rulla bort från de attackerande soldaterna, till han nådde lägrets östra utkant
och lyckades gömma sig i en sänka
med några täta buskage. Den kände författaren Terry Johnstone har även skrivit att ‖Seeskoomkee sågs sitta lutad
mot några tältstänger och med sin enda
hand effektivt bruka sin repeter‖. Men
här tror jag nog att den gode Terry har
tagit sig lite av novellistens rättighet att
brodera en smula för att ge mera färg åt
sin historia. Jag har svårt att tro att den
handikappade mannen verkligen skulle
kunna hantera ett gevär med enbart en
hand.
Seeskoomkee överlevde i alla fall striden vid Big Hole och lyckades sedan
hålla sig undan i alla de efterföljande
striderna. Han var fortfarande tillsammans med den flyende gruppen ända
upp till den avgörande striden vid Bear
Paw Mountain, där han till slut lyckades ansluta sig till White Birds grupp
och fly vidare upp till Kanada.
När gruppen, vid Milk River, passerade
de så kallade ‖Red River halfbreeds‖ (Meti) läger, hade han observerats
av missionären J. B. M. Genin, som noterade i vilket bedrövligt tillstånd de
flyende befann sig och då speciellt
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nämnde en man som
var utan såväl fötter
som en hand. Det
var naturligtvis ingen annan än Seeskoomkee.
Efter att flyktingarna
väl nått fram till
Sitting Bulls läger,
uppe i Kanada, och
fått den första hjälpen, var det många
nez perceer som
hade svårt att finna
sig till rätta bland de
gamla dödsfienderna, siouxerna. Men
Seeskoomkee stannade för alltid bland
Sitting Bulls siouxer. Siouxerna gav
honom en god häst,
kläder och annat han
behövde. Eventuellt
kan han till och med ha gift in sig bland
siouxerna!
Det berättas också att han vid något tillfälle, i samband med ett bråk i lägret,
råkat skada en ung man så illa att denne
avled efter en tid. Men att den döende
på sin dödsbädd intygade att det hela
varit en olyckshändelse och att Seeskoomkee inte skulle hållas ansvarig för
dådet.
Seeskoomkee var bland de indianer
som kapitulerade med Sitting Bull vid
Fort Buford den 19 juli 1881. Därefter
vet vi inget mera om honom.

TOLO
Den andra personen jag tänker uppmärksamma är en kvinna. En kvinna
som var väl uppe i medelåldern vid tiden för striderna och den omtalade
flykten 1877. En kvinna som hade utvecklat bekantskaper med många av de
vita nybyggarna och som inte delade
vissa andras åsikter om att alla vita borde jagas bort.
Det var många av de avtalslösa nez perceindianerna som insåg det hopplösa i
att göra motstånd mot påbudet att flytta

INDIANKLUBBEN

in på reservatet, när det väl kom under
våren 1877. Och även om man inte heller var så lyckliga över konsekvensen,
så var man i alla fall definitivt emot att
starta ett krig mot de vita och deras
armé för den sakens skull. Det var
många som därför upplevde de tre unga
krigarnas tilltag, att plötsligt trotsa
stamledningens påbud, att inte bruka
våld mot de vita, som en chock och en
stor tragedi, när det väl stod klart för
dem vad som hade hänt i Salmon Rivers dalgång under första halvan av juni
månad.
Tulekats Cickchamit var en av dem.
Hon befann sig i det stora lägret vid Tepahlewam, när beskedet kom att några
unga hetsporrar hade börjat mörda vita
nybyggare på rancherna längs Salmon
River. Hon var personligt bekant med
flera av dessa nybyggare och bland
de vita kallades hon
oftast bara för Tolo,
då de hade svårt att
uttala hennes riktiga
namn. Förfärad över
vad som höll på att
hända, lämnade hon
genast lägret och tog
sig obemärkt ända
ner till det lilla nybyggarsamhället Slate Creek, där hon
slog larm om vad
som höll på att hända. De få nybyggarna där hade redan hört rykten och satt
nu och tryckte i sina stugor, samtidigt
som de alla var väl medvetna om att de
guldletare, som var utspridda i bergen,
borde varnas. Ändå var ingen av dem
djärv nog att ta på sig ansvaret att rida
de fyra milen ner till staden Florence
för att slå larm. Men efter häftiga diskussioner enades de om att erbjuda
Tolo fem dollar per man, om hon ville
rida vidare ner till Florence med budet.
Tolo, som var en inbiten spelare, antog
på stående fot budet och satte av. Väl

framme bland de överraskade gruvarbetarna i staden, var det upplagt för födelsen av ännu en av många folkliga skrönor. Likt den välkända berättelsen om
‖Portugee‖ Phillips heroiska ritt ner till
Fort Laramie på juldagen 1866, med
budet om ‖Fetterman-massakern‖, påstås det att när Tolo, efter en dramatisk
ritt, äntligen hoppade av sin häst inför
en tillskyndande grupp överraskade
gruvarbetare, föll hästen utmattad död
till marken…
Oavsett sanningshalten i det påståendet,
så framförde hon i alla fall sitt budskap
och hon vandrade även upp i kullarna
omkring byn, för att varna de som arbetade där på sina inmutningar. Det resulterade i att en stor grupp frivilliga utrustade sig och skyndade norrut, för att
undsätta nybyggarna vid Slate Creek.
Här hade man under tiden i all hast
byggt en primitiv palissad runt bebyggelsen och när inte bara en, utan två
grupper av krigiska nez perceindianer
närmade sig, steg Tolo resolut fram till
palissaden och skällde ut de överraskade krigarna efter noter! Inte minst ondgjorde hon sig över att de hade nedlåtit
sig till att döda både kvinnor och barn.
Något som normalt hade stått över en
nez percekrigares värdighet. Resultatet
blev att de överraskade nez perceerna
helt enkelt lämnade bebyggelsen vid
Slate Creek.
Det här är vad vi vet om Tulekats Cickchamit. Det ska också tilläggas att hon
aldrig såg röken av den ekonomiska belöning hon hade utlovats. Något som
naturligtvis inte var så förvånande… Så
småningom skulle hon ändå få ett visst
erkännande för sina insatser, då hon
fick ge namn åt den lilla sjön vid Tepahlewam. Låt vara att det inte blev
hennes riktiga namn, utan de vitas egen
förvrängning. Idag känner vi alltså sjön
vid Split Rocks som Tolo Lake till hennes ära.
När Tulekats Cickchamit dog, så begravdes hon i dess närhet, vid Rocky
Canyon, där det senare, år 1939, sattes
upp ett minnemärke över henne.
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NAVAJOINDIANERNAS VÄVTEKNIKS UTVECKLING
LINDA BAYLESS
översättning Bertil Thörn
Navajoindianernas väveri har utvecklats från att
endast ha varit produktion av tyg för folkets
kläder till att bli konstfulla väggbonader eller
mattor för rika människor och konstsamlare.
Karaktären på navajo-vävnaderna har ändrats
och anpassats till ett flertal olika faktorer, varav
en del har förorsakats av mer eller mindre svåra
omställningar för indianerna, som inträffat under det senaste ett och ett halvt århundradena.
Vid Hubbell Trading Post National Historic
Site i Ganado, säljer fortfarande många navajos
sitt hantverk, vilket ofta utgörs av just vävnader
och filtar. Där ger kunniga historiker och lokalbefolkning välbekanta med gamla tider, besökarna inblickar i den traditionella konsten och
hur den har förändrats med tiden.
‖I de gamla tiderna var det bara enkla former‖,
säger museets tekniker Kathy Tabaha, med hänsyftning på vävnadernas mönster.
‖På den tiden använde folket ullen till att väva
tyg till kläder. De vävde tyg av ullen från en typ
av får som vi kallar Churro. Det var får, som
man hade fått från spanjorerna på 1700-talet‖,
säger Teresa Wilkins, en antropolog från University of Colorado, i Boulder.
Förlusten av denna fårart har inneburit en dramatisk förändring för navajoindianernas väveri.
‖1864 drevs navajofolket till fångenskap vid
Bosque Redondo‖, tillägger Wilkins, som är i
Ganado för att studera gammaldags handel.
"Kit Carson brände ner deras hus och högg ner
deras fruktträd. Han brände också deras vetefält‖, säger Geno Bahe, som är park ranger vid
Hubbell Trading Post.
‖Och så blev många, många får dödade‖, säger
Wilkins. ‖Churrofåren var härdiga små djur
som lätt kunde överleva i det ökenliknande
landskapet och de hade en päls som gav en
mycket användbar ull. Det var en långhårig typ
av rak päls och den innehöll inte så mycket fett.
Därför var den lätt att karda och spinna för
hand, den teknik som navajos använde‖, säger
hon. ‖Filtarna som vävdes vid tiden för ‖Den
Långa Marschen‖ var mycket fina arbeten‖,
tillägger hon.

‖Under krigsvintern försökte navajos att härda
ut nere i skyddande raviner, men de gav till slut
upp och tvingades att vandra den långa vägen
till Fort Defiance och sedan till Hweeldi, som
de kallade Fort Sumner, eller Bosque Redondo‖, förklarar Bahe.
‖Vid Redondo är landskapet bara platt och vegetationen är helt annorlunda‖, tillägger han
och jämför med det som nu är navajoland.
‖Från 1864 till 1868 var jorden där så dålig, att
det inte gick att odla någonting. Det lilla som
folket försökte odla torkade bort, eller blev
uppätet av gräshoppor. Svåra väderleksförhållanden, avsaknaden av buskar och träd och den
ständiga svälten tärde mycket hårt på folket. De
brukade säga att till och med Gudarna var emot
dem‖, tillägger han.
‖Det fanns visserligen lite får vid Redondo‖,
säger Wilkins, ‖men då folket svalt så blev man
tvungna att slakta dem för att ha något att äta‖.
‖Myndigheterna ville flytta dem till Arkansas
för att definitivt kunna lägga beslag på deras
gamla land, då de trodde att det fanns guld där‖,
berättar Bahe.
Men man fann aldrig något guld i navajoland
och efter förhandlingar med hövdingar som Ganado Mucho, tilläts navajofolket att åter vandra
hem till sitt gamla land, sedan ett nytt avtal slutits med dem i april 1868. Efter att man så hade
upphävt krigsfångenskapen, började myndigheterna hjälpa till med att återupprätta indianernas
boskaps- och fårhjordar. Men man såg alltid fåren enbart som föda för indianerna.
Den fårras man valde var Merino Ranbula.
Sådana får köptes in och tilläts korsa sig med
de kvarvarande churrofåren. Även om merino-

Efter en stund säger hon: ‖Kit Carson förstörde
allt som bidrog till indianernas uppehälle, för
att bryta ner dem och lättare få dem att ge upp‖.

Churrofår
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fåren skulle komma att ge tillräckligt med kött
för konsumtion, så var den ull man fick av den
nya blandade fårtypen mycket annorlunda än
den man tidigare fått från churrofåren.
―Det vi idag betraktar som mycket fin ull från
merinofår, är ull som har gått igenom många
olika förädlingsprocesser, innan det kommer till
oss i form av till exempel en tröja‖, förklarar
Wilkins. ‖Stråna är korta och krulliga och de
innehåller en mycket stor mängd fett. Det var
alltså inte en sorts råmaterial som passade så
väl för de kardnings- och spinningstekniker, eller för den delen den färgningsteknik, som indianerna var vana att använda. Så filtarna kom att
bli betydligt tyngre, då garnet blev tjockare‖.
Navajohantverkarna kunde alltså inte karda och
spinna den nya ullen till samma fina kvalitet
som de hade kunnat med ullen från churrofåren. Och då ullen även innehöll så mycket
fett, kunde man inte heller få färgerna att bli så
jämna och beständiga som tidigare. Inte ens efter att man noga rengjort och tvättat den.
Så under 1880-talet blev kvaliteten på garnet
allt sämre, på grund av att de nya fårraserna
blev mer och mer dominerande och att lämplig
råvara inte längre fanns tillgänglig. Det var i det
skedet som de vita handelsmännen grep in. När
man nu hör talas om att de försökte förbättra
kvaliteten på de vävda produkterna, var det att
man i första hand insåg, att kvaliteten på råvarorna behövde förbättras. En del handelsmän,
som bland andra Lorenzo Hubbell, köpte därför
upp indianernas ull och skickade den österut för
att få den ordentligt rengjord. Sedan försåg han
vävarna ånyo med den renare ullen. Hubbell,
som hade grundat Hubbell Trading Post, ville
återupprätta väveriet som det varit en gång före
kriget.
Men för det insåg han, att det inte räckte med
att bara förse vävarna med en renare ull. Han lät
också måla upp mönstermallar med färg- och
formkombinationer som gjorde att kunderna
själva kunde välja ut vilka vävnader de ville ha.
Han försökte skapa designer som liknade de
som förekommit under 1860-talet och som han

menade skulle uppfattas som mera traditionella
navajomönster. Allt i syfte att locka nya kunder
till hans affär. En affärsverksamhet som nådde
sin mest framgångsrika period mellan åren
1900 till 1930.
―Han uppmuntrade också navajovävarna att använda ett kraftigare garn för att de vävda mattorna skulle kunna användas även som golvmattor‖, förklarar Wilkins.
I början av 1900-talet, ordnade Hubbell så att
vävare och silversmeder från navajostammen
skulle kunna resa ut i landet och demonstrera
hur det gick till att utföra sitt hantverk. Det
skedde genom kontakter med den då mycket
framgångsrike turistentreprenören Fred Harvey
och hans företag. Hubbell och Harvey ordnade
så att de indianska hantverkarna kunde resa till
platser som Chicago, Albuquerque, Grand Canyon och San Fransisco. Platser där den nyvaknade turismen nu börjat ta fart.
"Med en början under 1930-talet anslöt sig allt
fler handelsmän till idén med att influera vävarna att skapa nya mönster, men också att försöka
återuppta den traditionella färgningen av garnet
med naturliga växtfärger. En mängd nya designtyper såg därmed för första gången dagens
ljus och det blev populärt att kategorisera dem
genom kopplingar till de distrikt på reservatet
där vävarna levde. Som till exempel gavs speciella mönster namn som Wide Ruins, Ganado
Red eller Chinle,‖, säger Wilkins.
Under 1970-talet började man använda, vad
Wilkins kallar, ―hemdekorationsfärger‖, sådana
färgskalor som även omfattar olika pastellfärger. Därmed hade man tagit ännu ett steg i utvecklingen av navajovävnaderna. En ändring
som också lade grunden för att bonaderna därefter också kunde innehålla bilder och inte bara
linjära och rektangulära färgmönster.
Numera pågår ett arbete att försöka återskapa
det ursprungliga churrofåret i hopp om att därmed ånyo få tillgång till den traditionella ullen
och därmed på nytt kunna producera vävnader
liknande de som gjordes före kriget på 1860talet. Skulle man lyckas att genom selektiv avel
kunna få fram ett får med den karaktäristiska
‖churro‖-ullen ur dagens uppblandade fårtyper,
så skulle det ge nya förutsättningar med en bättre råvara och det skulle förändra dagens vävteknik på nytt.
Och så rullar alltså utvecklingen av navajos
vävteknik på, undan för undan.

Interiör från Hubbell Trading Post
med de mönstertavlor Lorenzo Hubbell
lät framställa
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