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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

Jodå! Nu kan det meddelas att den har kommit (och den varade i två
hela dagar - men nu är det värre någonsin!) även här nere vid sjökanten. Härligt! Även om det alltså är lite till och från. Men samtidigt är det så att det bara
är två dagar kvar tills att det vänder och åter blir mörkare igen: Huuu!!! Vi kanske får sätta vårt hopp till att det kan bli någon grad varmare på julafton...
Härom veckan var det en stor dag för undertecknad. Namnsdag och allt.
Men numera är ju almanackan så konstruerad, att man inte får ha sin egen dag
enbart för sig själv. Följaktligen var det även några stycken vid namn Berthold
som också var med och snodde åt sig en del av äran. Och det må väl vara dom
väl unnat. De lär ju inte vara flera än omkring 500 personer, till skillnad från oss
med namnet Bertil, som lär vara 63 300 stycken! Släng er i väggen Bertholdar…
Nu visar det sig ändå, att det tydligen är Berthold som är grundformen. Det är
ett forntyskt namn som betyder ”strålande härskare”. Det låter ju både fint och
mindre fint. Jag menar ”stålande” det säger sig ju självt, att bättre kan det knappast bli. Men ”härskare” är förvisso mäktigt, men kan också uppfattas som lite
skrämmande. Därför kan man finna en viss tröst i att Bertil lär vara en så kallad
diminutiv form av Berthold. Jag nöjer mig alltså med att ”bara” vara ”strålande”
och lämnar det där med ”härskare” därhän. Det kan ju Berthold få vara.
Härom veckan gjorde vi en sak till. Vi chansade vi på att vindarna skulle
hålla sig i schack och tog en tura på Sundet i badbaljorna här nere som ni andra
kallar färjor . Det händer inte så ofta, men när man får besök av goda vänner så
brukar det höra till. I samband med sådana djärva utflykter brukar det också
vara lämpligt att passa på att fylla på källarförrådet av ”våta varor”. Det är ju
snart jul… Sagt och gjort, vi stegade in i kiosken och där gjorde vi några verkliga
priskap. Allt väl, men häromdagen kom hustrun och undrade om jag inte skulle
spara på kvittot, som jag tydligen hade slängt i pappersinsamlingen. Hjärnan
arbetade blixtsnabbt (som den brukar göra) och ett beslut fattades på stående
fot. Självklart skulle kvittot sparas. För om nu whiskyn av någon anledning inte
skulle göra avsedd verkan, kunde det ju vara bra att ha kvittot kvar. Åtminstone
för att man i alla fall då kunde tänka tillbaka och komma ihåg att man en gång
hade innehaft dessa ädla varor. Övrig spritreklam är inte tillåtet i detta kvalitetsforum, vilket härmed anses vara påtalat.

Omdöme om ny bok
I det förra utskicket omnämnde jag en ny bok som lät intressant.
”Connecticut’s Indigenous Peoples”. Nu har den kommit hem och jag har blädd-
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rat som hastigast i den 480 stora sidor och nästan 1 kilo tunga boken. Jag har förvisso inte läst annat än några brottstycken här och där. Därför vore det fel att avge något mera omfattande omdöme om den ännu. Men det omedelbara intrycket verkade vara att jag hade misstagit mig den här
gången. Av innehållsförteckningen kan man utläsa att det finns tio kapitel och att de nio första
utgörs av beskrivningar om det arkeologiska utfallet genom olika tidsåldrar, alltifrån ”Paleo-Indian
Period” till ”Final Woodland Period”. Det är först i det tionde kapitlet som rubriken låter mera
fängslande - ”Surviving European-American Colonialism”. Men vid en lite noggrannare genomläsning så finner man (bland alla uppgifter om vilken typ av pilspetsar och andra stenredskap man
funnit på olika utgrävningsplatser) också betydligt mera intressanta uppgifter om till exempel hur
klimatet har utvecklats under årtusendena och vad man kunnat dra för slutsatser av det. I samband med dessa resonemang beskrivs även hur havsnivåerna har förändrats och vilka landområden som då har varit frilagda, alternativt legat under vatten. Därmed kan man, om än mera kortfattat, belysa de olika teorier om inflyttning och folkvandringar som har framförts genom tiderna
och hur det på senare tid alltmer har uppmärksammats, att mycket av tidiga flyttvägar och även
boplatser kan ha legat i områden som idag står under vatten och därför inte undersökts i någon nämnvärd omfattning.
Så, efter att ha läst de snabba sammanfattningarna av de första kapitlens innehåll har jag snarast stärkts i min tveksamhet till
hur arkeologi som vetenskap ska kunna ge några säkrare informationer om hur folks livsformer har utvecklats. Ett genomgående tema i respektive kapitels avslutande analys och sammanfattning har också varit, ”att det behövs mera forskning för att se
den totala bilden”, eller att ”betydligt mera utgrävningar måste göras av områden som idag ligger under vatten, för att få en
mera fullständig bild”, eller att, ”praktiskt taget all kulturell kunskap som erhållits via arkeologiska utgrävningar har endast att
göra med teknologi, ekonomi och bosättningsmönster”. Och slutligen det mera övergripande ”att vi vet mycket lite utöver teknologiska och ekonomiska landvinningar, varför flera hittills orörda bosättningar måste undersökas professionellt, om vi ska
kunna få några kunskaper om dessa folks sociopolitiska organisation, deras religioner och deras spirituella tro”. Att bara utifrån
formerna på upphittade pil– och spjutspetsar och på sammansättningen av återfunnet pollen från olika växter kunna beskriva
hur olika samhällen såg ut och fungerade under olika tidsepoker, förefaller för mig snarare som kvalificerade gissningar, eller
som ”eventuellt möjliga” rekonstruktioner.
Behållningen för mig blir därför materialet i de tre sista kapitlen som behandlar tidsepokerna Late Woodland cirka år 1000 till
1524, Final Woodland , 1524 till 1633 och Post-Contact, år 1633 till nutid. Alltså den tid då vi börjar få påverkan av europeiska
kontakter och en alltmer omfattande skriftlig dokumentation om hur de indianska samhällena såg ut och omformades. Resten
av boken kittlar nog mest de som gillar att gräva efter föremål i marken och gissa deras användning och betydelse. Även det
rika bildmaterialet utgörs till största delen av vad man har hittat på utgrävningsplatserna. I huvudsak pilspetsar och andra föremål av sten. Det är nästan som att slå upp sidan om indianska föremål på Ebay numera. Sida upp och sida ner med trekantiga
stenbitar som kallas ”pilspetsar”.

Medlemstidningen och dess innehåll
Sommarnumret av vår tidning är nu utskickad till samtliga. Och som påpekats tidigare innehåller det bara en artikel. En
artikel som handlar om krigen på de norra prärierna under året 1865, vilket alltså i år är för jämnt 150 år sedan. Jag har också
förvarnat om att även höstnumret kommer att ha en liknande utformning. Alltså fortsätta att berätta om 1865 års krigstillstånd
i områden som Wyoming, South Dakota och Montana. Samtidigt vill jag ändå nämna att jag har tagit del av ett flertal önskemål
från olika medlemmar som efterlyser artiklar som mera berättar om "indiansk vardag". Ett ämnesområde som jag lovar att vi
ska ta itu med direkt efter de här två redan planerade uppföljningarna av 1865 års krig. Så håll ut…
"Hur gör indianer?" Ja, så skulle man kanske kunna rubricera en artikel om det efterfrågade kunskapsområdet. Men om man
tänker efter lite grand så inser man snabbt, att så kan man inte angripa uppgiften. Då har man gjort det alldeles för enkelt för
sig. Begreppet "indianer" går nämligen inte beskriva så enkelt. "Indianer" är vårt förenklade samlingsbegrepp för människor
som genom årtusenden har levt på de amerikanska kontinenterna. Men det är inte detsamma som att indianerna är och har
varit ett folk. I stället handlar det om hundratals olika folk. Olika folkgrupper med olika livsförutsättningar, olika bakgrunder
och olika utvecklingshistorier. Dessutom har ju även dessa människor successivt utvecklats med tidens gång, precis som vi. Så
ska man beskriva "hur indianer gör" så får det bli en mängd olika artiklar. Förvänta er alltså inte att ni kommer att få en allomfattande artikel med sådant innehåll, utan det kommer att bli många, många, som då kommer att vara uppblandat med annat
material, allt eftersom tiden lider och vår tidning förhoppningsvis kommer att fortsätta trilla in i era brevlådor, eller dyka upp
på era bildskärmar.
Till alla er som kan tänka er att hjälpa mig med tidningsmaterial så vill jag alltså skicka den här signalen, att medlemskretsen vill
veta så mycket som möjligt om hur olika indianska folk har haft det och hur de har betett sig genom årtusenden. Ett ytterligare
önskemål har jag uppsnappat från medlemskapets önskningar. Alltså förutom något om ”hur indianer gör”, i allmänhet, gärna
också med tilläget ”hur gör dagens indianer”, eller kanske ”vardagsliv hos dagens indianer”. Samtidigt vill jag naturligtvis även i
fortsättningen ha hjälp från er med annat artikelmaterial också.
2

Hur ser en indian ut ?
För att ytterligare markera vidden av det efterfrågade ämnesområdet för framtida tidningsartiklar så finns det många
olika aspekter att skriva sådana artiklar utifrån. Bara en av dessa är att besvara frågan ”hur ser indianer ut”. Och det är inte så
enkelt som kan det förefalla. För bortsett från att indianer redan från början har haft olika utseenden föranledda av de gener
de har med sig från sina ursprungsgrupper, så har olika levnadsförutsättningar genom årtusenden förändrat dessa kroppsformer och utseenden. En enkel sammanfattning som något beskriver det här fenomenet kan man läsa i en artikel tagen ur en
broschyr utgiven av organisationen ”Institute for American Indian Studies” år 2011. Så här står det i översättning:
HUR SER EN INDIAN UT?
Det är omöjligt att beskriva hur en indian ser ut. Dagens indianer är ättlingar till föregångare från flera hundra olika folk (vad vi
kallar stammar), som har varit utspridda över hela den amerikanska kontinenten. Precis som att utseendet på en person från
ett sydeuropeiskt land kan vara betydligt annorlunda än på en person från något nordeuropeiskt land, så är det likadant med
indianska folk från olika delar av den amerikanska kontinenten. En person med rötter i de östra skogslanden har andra fysiska
särdrag än vad representanter från
Tyvärr en något löjlig bild, men jag hittade i hastigheten ingen bättre
Prärierna, Nordvästkusten eller
Sydvästern har.
De folk som levde längs Atlantkusten var dessutom de första att
”drabbas” av kontakter med de
europeiska invandrarna. Kontakter
som ofelbart påverkade de här
människornas livssituation och därmed också förutsättningarna för att
utvecklas vidare. Och det skedde
alltså mera än tvåhundra år innan
Präriens folk ens kände till de vita
från Europa. Så redan under 1800talet var Österns populationer så
hårt decimerade och omdanade på
grund av krigen med de vita, med
effekterna av katastrofala sjukdomsepidemier samt utarmningen
av deras invanda levnadsförutsättningar och förlusten av sina land,
att många tvingades bryta upp från sin hemområden och förflytta sig till andra delar av landet. Därmed kom man också att
beblandas med folk från andra stammar och som en följd av det uppkom också nya genvarianter och i princip skapandet av
”nya folk”.
I första hand sökte sig nog indianer till andra indianska stammar för att där bilda sina nya familjer. Men efterhand utarmades
också dessa närlevande folk och det blev allt vanligare med äktenskap mellan indianer och andra invandrade grupper med såväl afrikanskt, som europeiskt och asiatiskt ursprung. Många av dessa människor med blandade ursprung lämnade sina traditionella stamgemenskaper och lät sig involveras i sina nya släkters samhällen. Men många stannade ändå kvar inom sina ursprungliga stammar och deras avkomma i sin tur har i mångt och mycket behållit sina ursprungliga traditioner och religioner
även om de numera räknas som amerikanska medborgare.

Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Under juni månad har ett antal väldokumenterade krigshändelser utspelat sig på olika platser. Ett par av de mera omfattande
och uppmärksammade inträffade just under den här veckan. Närmare bestämt den 17 juni båda två, men under olika år.
Först har vi Crazy Horse batalj med general Crook vid Rosebud Creek i Montana året 1876. ”The Bighorn and Yellowstone Campaign”, som den kallades, var myndigheternas svar på indianernas vägran att sälja Black Hills till de vita. Planen var att en gång
för alla tvinga siouxer och cheyenner att ge upp det fria, kringvandrande livet på slätterna och i stället sätta dem på reservat.
För det ändamålet hade man först planerat en stort upplagd vinterkampanj mot indianerna i Powder Riverlandet. En kampanj
som misslyckades på grund av det stränga vintervädret. I stället fick det bli en sommarkampanj, som skulle innehålla tre olika
truppenheter som från var sitt håll skulle sammanstråla på de norra slätterna, där man räknade med att de kringvandrande
indiangrupperna då fanns.
STRIDEN VID ROSEBUD CREEK, MONTANA
General George Crook kommenderade den södra angreppsstyrkan, som med 900 man avtågade norrut från Fort Fetterman i
Wyoming den 29 maj 1876. I mitten av juni hade man nått upp till norra Wyoming där man upprättat ett basläger vid det som
nu är staden Sheridan. Härifrån tågade man så vidare norrut, sedan man fått välbehövliga förstärkningar i form av en stor
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grupp kråkindianer och Chief Washakies shoshoneindianer.
Den 16 juni hade man slagit läger i Rosebud Creeks dalgång, just norr om gränsen till Montana. Nästa dag, den 17 juni, planerade man att fortsätta norrut klockan 06.00. Men redan efter ett par timmar gav Crook order om halt för att ge både djur och
manskap en välbehövlig vilopaus och frukost. Klockan var 08.00. De indianska spejarna var utsända för att leta efter tecken på
indiansk närhet. Medan männen avslutade sin frukost och generalen satte sig att spela ett parti Whist med sin adjutant och
några infanteriofficerare, nyttjade manskapet uppehållet till att bara vila sig. På avstånd hördes plötsligt skottlossning, som
kom allt närmare. Vaktposter var visserligen utposterade, men någon egentlig beredskap för ett plötsligt anfall fanns inte. Ingen förväntade sig heller att indianer fanns i den omedelbara närheten och kunde ha fräckheten att angripa en så pass stor militärtrupp. Men det var precis vad som hände. Över kullarna i nordväst strömmade plötsligt något tusental siouxer och cheyenner rakt ner mot Crooks trupper, som togs med fullständig överraskning. Hade det inte varit för truppernas indianska spejares

snabba motangrepp kunde Crook och hela hans styrka ha drabbats av en katastrof. För det tog en god stund innan soldaterna
hade fått ordning på sina styrkor och kunde börja bjuda motstånd. Striden böljade så fram och tillbaka nästan hela dagen och
det var ett tag mycket kritiskt för trupperna, som höll på att delas upp i olika enheter utspridda över en stor yta. Det var endast
med stor möda och med uppbjudandet av all sin strategiska förmåga som Crook på eftermiddagen lyckades utmanövrera sina
motståndare och få dem att dra sig tillbaka. Striden får snarast betraktas som oavgjord, men resulterade i att general Crook
fick avbryta sin frammarsch och i stället dra sig tillbaka till sitt basläger, där han sedan under lång tid satt overksam och väntade på ytterligare förstärkningar och förnyade förråd. Striden vid Rosebud Creek var därmed historia.
STRIDEN I WHITE BIRD CANYON, IDAHO
Samma datum, den 17 juni, men ett år senare, 1877, utspelades en liknande drabbning något drygt hundratal mil längre
västerut, i Idaho. Nez Perceindianerna hade, från att ha varit ett vänligt sinnat folk, av de vita drivits till krig. Den avgörande
punkten kom när de vita krävde att indianerna skulle lämna ifrån sig så stor del av sitt land att de bara fick tio procent kvar att
leva på. När ett halvdussin av de olika banden vägrade acceptera beslutet satte myndigheterna in militär som skulle tvinga dem
in på det nya, lilla reservatet. Ändå försökte indianerna i det längsta att förhandla för att avvärja myndigheternas hot om att
med våld tvinga dem. Till och med när det stod klart att militär var på väg för att genomdriva kravet på flytt, så möttes de av
fredsförhandlare, som under vit flagg försökte förmå de militära ledarna att inte starta ett krig. Men förgäves. En av de frivilliga
vita nybyggarna, som hade åtföljt militären, öppnade genast eld mot indianernas fredsförhandlare, som fick fly hals över huvud
för att rädda livet. Krig var alltså oundvikligt. Men nu skulle det visa sig, att det som enligt militärledningen bara skulle bli en
enkel sak, utvecklades snart till något helt annat. Indianerna hade dragit sig tillbaka till en dalgång, där hövdingen White Bird
hade ett av sina läger. Platsen ligger söder om staden Grangeville, Idaho. Där hade indianerna för säkerhets skull förberett försvarspositioner som nu kom väl till pass. Befälhavaren, general Howard hade sänt två kompanier kavalleri, ungefär hundra
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man, under ledning av kaptenerna David Perry och Joel Trimble. Efter att ha ridit i två hela dagar de knappt tretton milen från
Fort Lapwai hade de nu avvaktat morgongryningen på höjderna ovanför White Bird Canyon. Klockan 04.00 började de sakta,
men helt öppet, att rida utför sluttningarna ner i dalen. Väl nere i den med kullar och raviner väl försedda dalgången överraska-

des de plötsligt av några indianer med en vit fredsflagga på en kulle längre fram. Bakom fredsförhandlarna syntes också en lång
rad med beridna indianer. Varken Perry eller Trimble hade någon egentlig erfarenhet av indianstrider, vilket också gällde för
deras soldater. Men med truppen fanns även en grupp frivilliga nybyggare, under ledning av en hästranchägare i trakten, Arthur ”Ad” Chapman. Denne Chapman väntade nu inte på några order, utan lyfte direkt sitt gevär och började skjuta på de indianska fredsmäklarna, som hastigt fick sätta sig i säkerhet. Kapten Perry blev helt tagen på sängen, men insåg att nu var några
förhandlingar inte att tänka på och han kunde inte göra annat än att beordra sina män framåt. De hade ännu inte sett något av
White Birds läger och hade ingen aning om var indianerna fanns, utöver den rad med beridna krigare de hade sett bakom
fredsmäklarna. Krigare som nu var försvunna. Med en grupp fredliga nez perceindianer som spejare red den unge löjtnant
Theller i spetsen för en mindre grupp soldater för att rekognosera. När de kom upp på en höjdrygg blev de utsatta för eldgivning från en skogskant längre fram. De signalerade till kapten Perry, som beordrade upp sina män på åsen. Där fann han det
lämpligast att gå i ställning, då han inte kunde se indianernas placering i skogskanten. Han beordrade fram kapten Trimbles
kompani till höger om sig och de frivilliga nybyggarna till vänster. När han så beordrade sin trumpetare att blåsa anfallssignal
visade det sig, att denne hade tappat sitt signalhorn under nattens ritt. Och när Perry då begärde att kapten Trimbles trumpetare skulle blåsa signalen visade det sig att trumpetare John Jones redan under framritten hade stupat för en förlupen kula från
indianerna. Utan några trumpetare till sin hjälp kunde han inte få fram sina order och redan från början blev truppens agerande ett enda kaos. Inte blev det bättre av att indianer hade placerats ut på truppens båda flanker och nu gjorde sina utfall mot
de överraskade soldaterna samtidigt. Löjtnant Theller, med nitton man, försökte gå i ställning i en ravin men blev kringränd och
alla tjugo stupade. Sedan även de frivilliga hade flytt fältet och lämnat Perrys vänstra flank helt öppen, rasade allt organiserat
motstånd och soldater flydde hals över huvud tillbaka uppför sluttningen, som de hade kommit utför på morgonen. Totalt trettiofyra soldater blev kvar på slagfältet. En tredjedel av Perrys totala styrka! Indianerna hade bara ett par sårade krigare. Så slutade den första av en rad drabbningar som utgjorde det som kallats Nez Percekriget 1877.
Båda bilderna är målningar av George Capps. Den första med titeln: ”Saving Captain Henry”. Den andra: ”Charge of the Three Redcoats”

Bra böcker om de här två händelserna
Forlorn Hope: The Battle of White Bird Canyon
and the Beginning of the Nez Perce War

Battle of the Rosebud:
Prelude to the Little Big Horn
Av: Neil C. Mangum
Inbunden: 180 sidor
Publisher: Upton & Sons (februari 1988)

Av: John D. McDermott
Häftad: 232 sidor
Publisher: Caxton Press (januari 1, 1978)
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Lennart Alvhults senaste modellprojekt
Vi har tidigare berättat om Lennart Alvhult i Luleå som har (förutom sitt indianintresse) som hobby att bygga modeller.
Nu har han färdigställt ett nytt fantastiskt projekt i form av en diligens, komplett med ett sexspann hästar, kusk och shotgun.
Alldeles otroligt i sin detaljrikedom och allt ser helt rätt ut.

What about frybread ?
”Indiansk mat” har i takt med det allt större intresset för matlagning, TV-program om matlagning, kocktävlingar och
massdistribution av matlagningstips, recept och annan information, nu också börjat observeras. Den stora allmänheten har
inte haft särskilt stor kännedom om indiansk matlagning. Man frågar sig till och med: ”finns det någon speciell mathållning som
kan kallas indiansk”? Alla som har rest omkring i Indianland har naturligtvis någon gång kommit i kontakt med frybread. Och jag
tror att frybread för de flesta kanske är det enda man förknippar med ”indiansk mat”. Men är det verkligen indiansk mat?
Även om det har funnits ett intresse för förkolonial indiansk mathållning inom segmentet kallat ”Native American fine dining”
så har många indianer själva efterhand fjärmat sig från
traditionella, ofta tidskrävande matlagningsmetoder.
En av de mest omstridda rätter som numera förknippas med indiansk mat är något som kallas ”frybread”.
Det är i huvudsak en degklump friterad i en gryta med
fett (olja). Kanske är det här den mest kända
”indianska rätten”, trots att det inte alls är någon ursprunglig indiansk rätt, utan är något som uppstod
under den mörkaste och svåraste tiden i förhållandet
mellan indianer och vita. Vi får då gå tillbaka till tiden
då många stammar kuvades och trängdes ihop i reservat, eller koncentrationsläger, där myndigheterna enligt avtal kände sig tvungna att tilldela indianerna
”mat” för att de inte skulle svälta ihjäl. Vilket många
ändå gjorde, men det är en annan sak. De matransoner som indianerna tilldelades var ofta mycket torftiga, förutom att de var väldigt knappa. Stapelvaror ingående i dessa matleveranser var mjöl och rökt, fett fläsk. Till en början visste många indianer inte ens vad de skulle göra med dessa produkter.
Men efterhand lärde man sig att smälta ner fettet från fläskstyckena. Fett som man ändå inte kunde äta. Mjölet kunde man
blanda med vatten och av degen kunde man baka ut platta kakor som man sedan lät grädda (fritera) i det upphettade flytande
fettet. Det är vad som kom att kallas ”frybread”. Man kan alltså säga att det här närmast var att betrakta som nödmat.

GLAD MIDSOMMAR PÅ ER ALLA
och se nu till att ni sköljer efter ordentligt, så att sillen inte fastnar i halsen
lyder rådet från Bertil Thörn
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