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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 Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

God fortsättning på nya året !
2017 har startat, åtminstone hos oss, med ett antal
minusgrader, lite snö, men mera av underkylt regn och
folk halkar omkring som vore det på en skojfilm. Men dagarna har i alla fall redan blivit lite längre.
Vad ska vi nu göra av det här året då? Jag har inte
fått särskilt många kommentarer ännu på mina frågor om
vad ni vill se i de här nyhetsbladet. Så jag tar alltså fortfarande mycket gärna emot mera synpunkter. Och det kan
även vara synpunkter på formen och utseendet, utsändningsfrekvensen och allt annat. Så hör gärna av er!
Till dess så fortsätter jag väl ungefär som tidigare.
Kanske just det här utskicket blir lite annorlunda. Mera
likt det förra årets sista utskick. Jag har nämligen inte
kunnat släppa resonemangen kring den nya boken om
Crazy Horse, som jag började beskriva i en väldigt lång
utläggning i förra utskicket. Och nu har jag ändå inte riktigt skrivit av mig allt om det ämnet, så därför börjar det
här utskicket nu med ytterligare en lång räcka med synpunkter om samma sak. Ni får väl säga ifrån om ni inte
tycker att det här passar i ett nyhetsblad.
Men samtidigt så har jag inte hittat så mycket nyheter från USA som berör de indianska grupperna. Man sitter antagligen och väntar med spänning (och säkert en
smula förskräckelse) på vad Mr. Trump ska hitta på när
han äntligen träder till som President om ett par veckor.
Den kar’n kan man ju inte veta vad han ska hitta på. Men
som delägare i flera oljebolag så lär det väl inte dröja
länge förrän han beordrar omstart för pipelinen i NordDakota. Den som lever får väl se. Men fredag den 13:e…
vad månde hända?! Välkomna in i det nya året !
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Mera om Crazy Horse och hans släkt
I det förra utskicket fanns en tämligen lång beskrivning av innehållet i boken Crazy
Horse; The Lakota Warrior’s Life & Legacy. Där sammanställde jag några av mina synpunkter, där den första handlade om Crazy Horses stamtillhörighet. Jag berättade då att jag
överraskats av att han, enligt bröderna Clowns beskrivning, genom det stamträd de presenterat, helt klart måste beskrivas som Miniconjou Lakota och inte Oglala Lakota, vilket i stort
sett alla andra tillgängliga uppgifter antyder. Det här har irriterat mig, då jag också i olika
sammanhang har påstått att han var Oglala! Därför har jag nu letat vidare efter andra
”experters” synpunkter, för att se om det går att finna något ytterligare stöd för släkten
Clowns påstående. Och ju längre jag kommer ju mera invecklat och komplicerat blir det.
Men så här långt kan jag i alla fall se, att det är definitivt inte så där självklart att Crazy Horse III ska betraktas som Miniconjou! Det finns tvärt om många kopplingar till olika oglalagrupper, som bröderna Clown inte alls nämner, vilket är lite märkligt. De utelämnar
också, (medvetet eller omedvetet?), flera personer som borde ha funnits med i stamträdet
och de utelämnar flera av de alternativa namn som vissa av personerna har haft. I många
fall namn som skulle ha pekat mot oglalaanknytningar. Därmed kan man nog lugnt säga att
deras samarbete med Bill Matson runt boken och även tidigare kring DVD-filmerna, snarast
pekar mot att de troligen haft ett bestämt syfte med sina inlägg i den här debatten. Ett syfte
som kan ha varit att stärka just deras legala rättigheter till släktnamnet ”Crazy Horse”. Något som, om det blivit accepterat, skulle ge familjen affärsmässiga fördelar. För det ska ni
veta, att det finns pengar att tjäna på sådant! Det finns mängder av företag som gärna vill
använda namnet ”Crazy Horse” i sin marknadsföring, som till exempel bryggeriföretaget
som sålde ”The Crazy Horse Malt Liquor” i slutet av 1990-talet, men där representanter för
något som då kallades för ”The Estate of Tasunke Witko” till och med drog bryggeriet inför
rätta, för att de hade gjort intrång på släktnamnet. Så det här handlar i grunden alltså om
business, om pengar, precis som det mesta i USA. Och indianer har idag blivit lika mycket
”amerikaner” som alla andra i det stora landet och därför även hängt på i den här trenden.
Sanning är naturligtvis bra… om man har den på sin sida… Men pengar är ännu bättre och
då gäller det att göra vad man kan av situationen… även om det tänjer lite på sanningen!
Så, utan att jag nu har kommit så långt, att jag kan presentera någon egen övertygande
sammanställning av släkten Crazy Horse, så känner jag mig för tillfället i alla fall något
mindre bekymrad för att de informationer jag i olika sammanhang tidigare har framfört
skulle ha varit helt felaktiga. Det visar sig nämligen att jag, efter åtskilligt grävande, nu blivit övertygad om att Crazy Horse III farfar, som bröderna Clown påstår hette såväl Crazy
Horse som Walks With Sacred Buffalo också hade ytterligare ett namn. Nämligen ”Makes
The Song”! Och det var just det namnet som jag hade förväntat mig att han skulle ha, därför att det är vad de flesta andra källor uppger. Men när bröderna Clown i stället använde
namnet Walks With Sacred Buffalo och påstår att han var Miniconjou, så uppfattade jag det
som att det här måste vara två olika personer och att det var det som var den stora nyheten
i deras släktforskning. Därför började jag förtvivlat leta efter vem den där Makes The Song
egentligen kunde vara. För han hade alltid uppgivits vara Oglala Lakota och han hade alltid
tidigare uppgivits vara Crazy Horses farfar! Kan det vara just därför som Clownbröderna inte
nämner det namnet?!... För att deras ambition i första hand skulle vara, att de vill bevisa att
hela släkten efter Crazy Horse har varit Miniconjou? Att då helt enkelt bara skippa alla namn
som kunde förknippas med Oglalafolket kan ju vara ett enkelt sätt att blanda bort korten.
När man nu kommit så långt så måste man även ta hänsyn till hur de här samhällena funge2

rade. Det vill säga om dessa stammars samhällsskick var patrilinjära eller matrilinjära. Alltså
räknade arvsrätten på manliga eller kvinnliga sidan. Och vad jag vet så har det bland siouxfolken hela tiden varit patrilinjära samhällen. Samhällen där sonen ärver faderns titlar, ställning och stamtillhörighet. Med ”titlar” kan i det här fallet också släktnamn avses. Och
”Thasunke Witko (Crazy Horse)” var just ett sådant ”släktnamn / helig titel”. Det har funnits
ytterligare ett antal sådana välkända ”namntitlar”, som har vandrat genom generationerna
inom siouxstammarna . De mest kända kanske Hehaka Sapa (Black Elk), Thasunke Khokiphapi (Man Afraid of His Horses) och Mahpiya Luta (Red Cloud). Men personerna som ärvde de här ”släkttitlarna” hade samtidigt andra, ”vanliga” namn. Namn som dessutom byttes
mot andra namn med jämna mellanrum i samband med speciella händelser eller tillfällen.
Det här är omständigheter som gör indiansk släktforskning så oerhört besvärlig. Men för att
bröderna Clowns släktträd nu skulle ha varit fullständigt, så borde det faktiskt ha omfattat
ännu ett steg längre tillbaka i generationerna och då hade börjat med just Black Elk! En personlighet vars stamtillhörigheten definitivt var Oglala Lakota! Ett faktum som det mig veterligen aldrig rått något tvivel om. Och vi vet att den första med namnet Black Elk var far till
just Makes The Song!!! (Som alltså bröderna Clown av någon anledning nu väljer att i stället
kalla för Walks With Sacred Buffalo)… Även Makes the Song / Walks With Sacred Buffalo
borde då ha varit Oglala!
En ytterligare komplicerande faktor är att det så långt tillbaka i tiden som första halvan av
1800-talet inte fanns någon som helst typ av folkräkning som omfattade indianerna. Därför
är de enda uppgifter vi har om vem som var vem och vilka som levde ihop i olika familjer ett
sammelsurium av uppgifter, mer eller mindre lösryckta, hämtade från olika uppgiftslämnare.
Det här förhållandet gjorde också att det inte fanns någon konsekvent registrering ens av
vad för slags samhällen (byar, stammar, band och liknande) som olika individer tillhörde.
Det är till och med så illa, att de olika namn på indianska stammar som vi använder oss av
idag, inte heller var något som användes av samtliga. När det gäller just Lakota
(präriesiouxerna) så var det vanligt att man bara talade om begrepp som ”det nordliga bandet” till skillnad från de mera vitvänliga. De som hade accepterat att leva i närheten av de
olika agenturerna. Men det ”Nordliga bandet” var inte en specifik stam, utan var en blandning av traditionalister från alla de olika stammarna – Oglala, Brulé, Miniconjou, Blackfoot,
Sans Arc, Two Kettle och Hunkpapa. Dessutom fanns det hela tiden en livlig trafik fram och
tillbaka mellan alla de här grupperingarna. Det här resulterade därför i att en familj vars förfäder var till exempel Oglala, mycket väl plötsligt kunde leva i en grupp huvudsakligen bestående av Miniconjoufolk. Och en ytterligare faktor som skyndade på den här uppblandningen var att man av tradition var förhindrad att gifta sig med någon från sin egen släktklan. Man var alltså tvungen att söka sig till andra grupperingar för att hitta sin partner. Den
här strikta uppdelningen i de sju olika tetonstammarna är nog snarast något som vi moderna vita, med vår bakgrund av statistik och systematik, nog gärna vill inbilla oss att det alltid
har varit ett måste. Men de här siouxfolken hade säkert inte mycket behov av sådant tänkande i mitten av 1800-talet. Det som var viktigt för dem var att noga hålla reda på vilka
som var släkt med varandra så att man inte gifte sig med ”fel” person. Om man sedan kallade sig för Oglala eller Miniconjou spelade säkert mindre roll.
Därmed nöjer jag mig med grubblerierna över Crazy Horses släktträd för nu. Men det kanske finns möjligheter att återkomma till det i något senare sammanhang. Och ni får gärna
kommentera och hjälpa till med mera information om det här intressanta ämnet.
En lustighet i samband med sådana här namnbyten kan ändå berättas här. Som med de
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mesta annat som verkar mystiskt och osäkert kring personen Crazy Horse, så har det genom alla år, sedan hans död, pågått ett käbbel om huruvida det finns något fotografi på den
kände krigaren eller ej. Och visst finns det fotografier som sägs föreställa Crazy Horse. Men
det finns inga där det går att verkligen bevisa att det är ”den rätte” som framställs på korten. Ett av dessa dussintal foton föreställer en medelålders man, som man egentligen borde
kunna sålla bort enbart beroende på att han ser ut att vara betydligt äldre än vad den
”rätte” Crazy Horse hunnit bli innan han dog i september 1877. Men för just det här fotografiet har man dessutom nu lyckats avslöja den rätta historien bakom, vilket i alla fall gör det
möjligt att sålla bort just det kortet ur den kortlek som sägs föreställa Crazy Horse. Så här
var det:
Sommaren 1877, efter att Crazy Horse hade
fört sitt band till Red Clouds agentur och där
överlämnat sig till militären, så hade han accepterat att Joseph ”Long Joe” Larrabees
unga dotter, Helen ”Nellie” Larrabee, flyttade
in i hans tipi. Enligt vissa uppgifter enbart
som en hjälp åt Crazy Horses sjuka hustru,
Black Shawl. Om man ändå ska tolka det
som att Crazy Horse tog Helen till sin nya
hustru eller ej kan vi låta vara osagt. Emellertid, efter att Crazy Horse hade mördats
den 5 september 1877 vid Camp Robinson,
så återvände Helen Larrabee hastigt till sin
släkt, men först efter att hon och fadern rotat
igenom Crazy Horses övergivna tipi och där
stulit vad som var användbart. Bland annat
hade ”Nellie” lagt beslag på det matransonskort som var utfärdat i Crazy Horses namn.
Några månader senare gifte ”Nellie” sig med
en annan siouxindian, som hette Albert Greasy Hand och nu gav hon det här ransoneringskortet till honom. Samtidigt lade sig Albert till med det nya namnet Crazy Horse och
kunde sedan med hjälp av kortet börja att
kvittera ut dubbla matransoner! När en fotograf senare tog ett kort på Albert Greasy
Hand, så uppgav han naturligtvis sitt namn
som Crazy Horse. Så det här är åtminstone
ett kort som vi på goda grunder kan avfärda
som varande ett kort på den Crazy Horse vi
avser. Men också den här historien förs fram
i bröderna Clowns bok. Något som de ursprungligen säkert har hämtat från Victoria
Conroys (en annan påstådd släkting) brev till
agenten McGregor vid Pine Ridge 1934 och
som även jag har läst. Ett brev som det också finns många tveksamheter omkring. Så
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vem vet?
En sista kommentar förtjänar kanske också att uppmärksammas. Och det är den stora nyhetsbomben som bröderna Clown släpper om hur man hanterade den döda kroppen av Crazy Horse efter mordet. Hur fantastisk och kittlande uppgiften om dribblandet med en hjortkropp för att avleda de vitas uppmärksamhet än är, så måste man nog ändå böja sig för de
fakta vi verkligen har. Vet man dessutom något om hur siouxindianska begravningsceremonier normalt fungerade, så är det mycket svårt att tro att Waglula skulle ha inlåtit sig på sådan vanvördig hantering av sin sons döda kropp. Vi vet att han redan omgående hade bestämt sig för att genomföra en så kallad ”Ghost owning”-ceremoni för Crazy Horses ande
och vi vet att han redan under natten i adjutantens kontor hade fått en lock av Crazy Horses
hår att bevara i det bylte som under det kommande året skulle symbolisera denna ande och
som under sorgetiden skulle omhuldas och tillbedjas. Att han under sådana omständigheter
då skulle inlåta sig på diverse mer eller mindre kufiska krumbukter bara för att låtsas lura
de vita, det är bara alltför fantastiskt för att vara trovärdigt. Vi vet också att det finns
många trovärdiga personer, både vita och indianer som såg kroppen såväl i Waglulas tält
efter att processionen anlänt till Spotted Tails agentur (svågern Red Feather till exempel),
som senare i samband med den formella begravningen vid agenturen. Och vi vet från ett
flertal tidningsreportage och från militära rapporter att det åtta dagar efter mordet, torsdagen den 13 september, faktiskt anordnades en sådan
formell begravning som bevittnades av hundratals
personer. Såväl indianer
som vita. Bland dem åtskilliga tidningsreportrar. Kapten Burke, kommendant för
den militära styrkan vid
Spotted Tail Agency, hade
då ”ordnat fram den bästa
kista som kvartersmästeriet
hade kunnat anskaffa” . I
den lades nu, i mängder av
vittnens åsyn (även vita),
kroppen av den döde Crazy Horse. Observera att man såg alltså kroppen, så det var inte
bara ett bylte som lades ner där. Vid sidan av kroppen lades så ”en pipa och tobak, en pilbåge och ett koger med pilar, en karbin och en pistol tillsammans med lämplig ammunition,
samt från agenturens varumagasin, socker, kaffe och hårt bröd tillsammans med lite pärlor
och andra enkla saker”. Sedan spikades locket på och kistan lyftes upp på den begravningsplattform som hade iordningställts söder om agenturen.
Det här är alltså vad vi med säkerhet vet och därmed menar jag att vi kan utesluta att det
skulle ha varit någon hjortkropp, eller annan dummy, som låg i kistan på begravningsplattformen, vilket bröderna Clown vill få oss att tro. Vad som senare hände med kroppen, när
allt folk skulle flytta från agenturen och till den nya platsen vid Missourifloden, dit myndigheterna tvingade dem att flytta för att det skulle vara billigare att tilldela dem deras avtalsransoner där, det vet vi dock inte så mycket om. Men att man förde med sig kroppen av den
döde och att man på något sätt i hemlighet lyckades begrava den på en ännu idag obekant
plats, det är en av de många hemligheter som ännu idag kringstrålar denne märklige man.
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Översättning av boken om Crazy Horse
Jag fick en fråga från en medlem om den nya
boken om Crazy Horse kommer att översättas till
svenska och ges ut här i Sverige. Men det skulle jag
knappast tro, då det inte finns speciellt många bokförlag här som skulle satsa på en sådan utgåva. Men
däremot kan jag upplysa om att det i Norge redan har
gjorts en översättning (till norsk då selfölgeli). En
översättning gjord av Arne Martin Böe, som också har
haft mycket kontakter med Bill Matson och bröderna
Clown. Boken finns alltså att köpa från en speciell Internetadress :
http://crazy-horse-online.com/index.html,

där ni kan hitta vidare information.
Boken har samma omslag som originalet, men med
norsk text och har titeln:
CRAZY HORSE Lakotakrigeren og hans slekt;
FAMILIENS EGEN HISTORIE slik EDWARD
CLOWNS ETTERKOMMERE har fortalt den til
WILLIAM B. MATSON
Grundupplagan på engelska finns att köpa via BOKUS för 212:- och från ADLIBRIS för 214:Antalet medlemmar
Det är totalt 60 medlemmar som hittills har förnyat sina medlemskap för år 2017 och i
vissa fall även för 2018. Tillsammans med de som redan tidigare hade betalt i förväg ytterligare år så är vi därmed nu totalt 126 medlemmar. Det saknas alltså 30 för att komma upp i
samma antal som vi var under förra året. Men året är ju fortfarande ungt och flera kommer
alldeles säkert att höra av sig senare under månaden. Självklart hoppas vi att så många
som möjligt vill fortsätta att stödja vår lilla sammanslutning och den tidskrift som nu går in
på sin 37:e årgång. Tänk er att vi har nu producerat 36 x 4 = 144 tidningar. Om vi säger
24 sidor per tidning i genomsnitt, så har ni nu alltså fått totalt 3456 A4-sidor med text om
indiansk historia och kultur. Vidare har ni via de här nyhetsutskicken som vi givit er de senaste 6 åren från år 2011 fått ytterligare texter. Säg försiktigt räknat i genomsnitt 25 utgåvor per år innehållande 4 A4-sidor per utgåva, så har ni därmed fått ytterligare 600 sidor
med text och bilder innehållande aktuell information.
Låt oss hoppas att vi ska kunna hålla på ännu några år och därmed sprida ännu mera kunskap om ett intressant ämnesområde. För att det ska bli möjligt så vill jag ånyo uppmana er
att hjälpa till med i första hand artikelmaterial till tidningen. Men också med tips om nyhetsmaterial till våra nyhetsutskick. Och självfallet får ni hela tiden ha synpunkter på vår verksamhet och på det material vi presenterar. Inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Vår ekonomi är stabil och vi kan lugnt se fram emot flera år, även med vikande medlemsantal, utan att vi ska behöva göra några neddragningar. Den främsta anledningen till det är de
givmilda donationer vi har fått och det goda resultatet av den bokförsäljning vi genomfört.
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Tips om auktioner
Från Mats Lindvall i Bromma har vi fått ett par tips om vad som går att hitta på auktion
just nu. Det är dels ett bokverk om George Catlins målningar på Stockholms Auktionsverk
och en lite speciell sak, nämligen ett antal gamla skioptikonbilder (för er som råkar ha en
sådan gammal raritet). Bilderna som är från en resa i USA 1904 innehåller diverse indianbilder. Det senare objektet erbjuds av Bukowskis.
Tyvärr kommer det här utskicket ut lite för sent för att ni ska hinna deltaga i auktionen,
men ni kan förhoppningsvis ändå gå in på de bifogade filerna och se vad det var som erbjöds. Jag kan också se att utropspriset inte uppnåddes i någotdera av fallen, så kanske
kommer objekten ut på nytt igen vid ett senare tillfälle. Här är de båda filerna:
http://online.auktionsverket.se/1701/432557-catlins-beromda-indianportratt-/
https://www.bukowskis.com/sv/lots/866582-fotografier-72-skioptikonbilder-samt-72-pappersbilder-och-dokumentationfrancarl-lindmans-resa-i-usa-1904

Ytterligare Internettips
Även från Calle Fridén i Järfälla har vi fått ett tips på en intressant hemsida på Internet. Om ni går in på den här adressen:

http://prescottazhistory.blogspot.se/p/prescott-indian-wars.html
så kommer ni till en sida med historier från Prescott, Arizona. Här är det bara att klicka sig
vidare på de olika bilderna så får ni upp intressant material att läsa.
Utställning om bufflar
På NONAM (North American Museum) i Zurich kan man fram till 3 September se en
utställning som kallas «Bison, Büffel, Buffalo»; Decline, Crisis and Comeback of the

American Bison
(Huvudsakligen avsedd för barn visserligen; Men det finns annat också att se där).
As a supplier of healthy, nutritious meat, the American bison is becoming fashionable, even
in Switzerland. In May 2016, the bison has been declared the official National Mammal of
the United States. It used to be the undisputed lord of the prairies. Even today, the bison
remains an unmistakable icon of the Midwestern grasslands and its indigenous cultures.
For thousands of years, bison roamed the Great Plains of North America. They formed the
biggest animal herds ever to be found on the planet. Nobody knows their exact number, but
conservative estimates start at 25 million animals.
In the year 1790, gigantic bison herds still migrated across the Plains. But in the 19th century, the unimaginable happened – the bison disappeared. Neither an ice age nor a meteorite impact were to be made responsible; in 1890 however, there were only a few hundred
bison left. What happened in this one, dramatic century?
In NONAM's new special exhibition, visitors embark on a search for traces of the American
bison, right between shortgrass and buffalo chips. Visitors are invited to hunt for information, while the bison on display remain under strict artefact protection.
Please note: Information in the exhibition is supplied in German only. Adressen är:
Seefeldstrasse. 317
8008 Zurich
Switzerland
Phone +41 44 413 49 90 Deras hemsida är : www.nonam.ch
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Månadens konstnär
Den här gånger tänkte jag mig att ni ska få
stifta bekantskap med indianska konstnärer och
vi börjar då med Kevin Red Star. Kevin Red Star
föddes 1943 i Lodge Grass, på kråkindianernas
reservat, i Montana. Han växte upp i en familj
som värdesatte konst och kultur och där han tidigt utvecklade ett intresse för teckning och musik. Något som höll honom uppe under grundskoleåren, en tid när kråkindianska elever förvägrades kontakt med vare sig sitt språk eller sin kultur. Senare, när han som en av 150 andra studenter, blivit antagen vid Institute of American
Indian Arts i Santa Fe, New Mexico, blev han till
slut stimulerad att upptäcka sitt folks egen historia och kultur och att framställa intrycken
med hjälp av modern teknik. Det var här han kom i kontakt avant garde stilen som senare
har kommit att forma hans måleri.
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