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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

Ytterligare ett par veckor har gått och sommaren rullar på… eller torkar upp… eller vad man ska säga. Men vi
fryser i alla fall inte och det är ju väl.
Nu ser vi fram emot den 26 juni, då vi ska få träffa
släktingar efter Crazy Horse på Etnografiska Museet i
Stockholm. Det ska bli spännande, samtidigt som jag är i
valet och kvalet om jag verkligen ska ta mig hela vägen till
Stockholm, via Kumla med två hotellnätter och nästan 130
mil och drygt 16 timmars bilkörning för några timmars aktivitet. Samtidigt känner jag naturligtvis trycket av att vara
den som bjuder in till det här och det skulle kännas konstigt om jag inte vore där då. Så, om inget oförutsett inträffar, så hoppas jag att vi ses där på Etnografiska. Mera om
program och tider längre fram i det här utskicket.
Annars händer inte så mycket. Hela trädgården har
vissnat ner, då vi har varit uppmanade att spara på vattnet
så mycket som möjligt. Samtidigt ser man på TV hur fotbollsplanen på Olympia vattnas med stora vattenkanoner
både före matcher och i paus. Det är alltså bara vissa som
bör spara… Men, det är klart, fotboll är ju viktigt! Och så
länge HIF vinner så får man ju inte klaga.
I dag fyller hustrun år! Grattis! Grattis! Jag tycker det
är sympatiskt att fylla år mitt i sommaren. Då kan man
sitta ute i trädgården och njuta av tårta och allt det där
andra. Egentligen skulle vi ha rest bort, men plötsligt upptäckte vi att vi är för lata för det. Så det blir väl till att ta
fram grillen igen. Eller så tar vi en färjetura och firar.
Och Trumpen han förnekar sig inte. Ena dagen är han
fly förbannad och nästa dag öser han lovord över både sig
själv och den som han skulle vrida nacken av i går…
Sommarvarma hälsningar önskar BERTIL THÖRN
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Inför vår träff med släktingar till Crazy Horse

Crazy Horse - Tasunke Witko - är utan tvekan en av de mest omtalade indianska frihetshjältarna i den nordamerikanska historien. Men trots det är han troligen
en av de minst kända. De allra flesta har förvisso hört namnet Crazy Horse, men
vem han egentligen var - ja det är inte så många som vet. En hel del tror sig veta det är sant. Men vilken sanning är det då man sitter inne med?
De flesta som tror sig veta något om denne, näst intill mytologiske man, skulle nog
beskriva honom som en betydande hövding för oglalasiouxerna vid mitten av 1800talet. Man skulle antagligen också påstå att han var den mest bidragande orsaken
till general Custers och hans Sjunde Kavalleriregementes nederlag vid Little Bighorn
River den 25 juni 1876.
Många av dessa människor har förmodligen fått sin uppfattning genom att läsa den
fängslande bok som Mari Sandoz skrev redan 1942. En bok som fick titeln ”Crazy
Horse - The Strange Man of the Oglala”. En bok som egentligen mera är en beskrivning av oglalasiouxernas historia under tiden 1840 till 1877, än att den är en historiskt korrekt beskrivning av den ledargestalt som under denna tid otvetydigt var en
av stammens mera betydelsefulla ledare - eller man kanske ska nöja sig med att
säga personligheter.
För en personlighet var han definitivt. Men var han en ledare? Ja, det beror på vad
man lägger i begreppet ledare. Om vi tänker oss en ledare som fattar beslut, som
har förmågan att agera utifrån taktiska och strategiska planer, att väga för och
emot, en person som andra vände sig till och lyssnade på. En som argumenterade
och diskuterade... Nej, då var han ingen ledare. Men han var en ledare av Guds
nåde i vissa sammanhang. Nämligen då han i krigssituationer själv följde sina instinkter och då kunde vara en både skrämmande och närmast dumdristig stridsmaskin, men samtidigt då kunde upplevas inspirerande av sina krigskamrater. Men det
sägs att han aldrig beordrade någon att deltaga, att han inte förväntade sig att någon skulle hjälpa honom. Hans ledarskap var i stället av typen ”att leda genom exempel”. Det han själv gjorde, de risker han utsatte sig själv för, fick andra att ansluta sig till honom i sådana situationer. Och då, i dessa situationer, var han en gudabenådad ledare!
Ungefär så framstår han om man läser lite mellan raderna i allt som skrivits om honom och om man försöker att sålla bort de mest glorifierande historierna om honom. Men tyvärr skrev Mari Sandoz redan 1942 om honom som att han inte bara
var närvarande i alla dramatiska händelser som drabbade stammen under tiden från
hans tidiga barndom i slutet av 1840-talet och ända till hans död 1877, utan framställde det till och med som att han skulle varit i händelsernas centrum hela tiden.
Det här har givetvis bidragit till förvirringen kring Crazy Horse och hans karaktär.
Men vem var egentligen denne Crazy Horse? Själv hävdade han alltid att han var
Oglala och det är som sådan han har gått till historien. Men om man ser till hans
stamträd, så som familjen Clown har låtit upprätta det, så upplever jag att han snarare borde betraktas som Minniconjou. Både farfar, Walks With Sacred Buffalo (som
också hade släktnamnet Crazy Horse), och morfar, Black Buffalo, var Minniconjou.
Därmed borde ju även hans far, som också lystrade till släktnamnet Crazy Horse,
och hans mor, Rattling Blanket Woman, räknas som Minniconjou, liksom följaktligen
då även han själv. Kanske något vi skulle fråga Floyd Clown om, när de nu kommer
hit. Släkten Clown, som i dag är de som för namnet Crazy Horse vidare, genom att
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Don Red Thunder nu har fått ärva det efter farfar Edward Clown. Men kanske vi inte
ska hänga upp oss så mycket på det, då släktskapsregler och samlevnadsregler var
mycket invecklade, men ändå inte alltid så där självklara.
En annan sak vi bör lägga fast
är, att de personer som idag
hävdar att de är de enda rättmätiga arvingarna efter Crazy
Horse verkligen är det. Det
har nämligen relativt nyligen
förekommit en konflikt kring
den frågan. Men förklaringen
till det lite längre fram i texten. Innan dess behöver vi
klargöra ett par andra saker.
Det första är att indianska
släktskapsregler är inte lika
strikta som våra. Det vi betraktar som kusiner är för de
flesta indianer likställt med
bröder och systrar. En faders
Fr. v. Donald Red Thunder—som nu alltså har ärvt släktbror kan lika gärna fungera
namnet Crazy Horse, Floyd Clown och Douglas War
som en fader. Och så vidare.
Eagle, som är de släktingar som nu ska besöka Sverige
En annan väsentlig skillnad är
att de flesta män hade flera hustrur, men alla deras barn räknades som syskon. Och
en tredje komplicerande faktor har varit att män ändrade sina namn i samband med
för dem betydande händelser. Risken för hopblandning är alltså betydande.

För att exemplifiera en del av det här med situationer sammanhängande med Crazy
Horses släktförhållanden, så ska vi börja med att slå fast, att det finns idag inga levande ”släktingar i rakt nedstigande led” efter Crazy Horse, enligt vårt sätt att beskriva släktskap. Crazy Horses far, som också hette Crazy Horse, men som tog sig
namnet Waglula (betyder Worm = Mask) när han lät sonen ärva släktnamnet, hade
många hustrur. Men den hustru som födde honom sonen, som alltså senare kom att
bli Crazy Horse, hon hette Rattling Blanket Women och hon dog redan när Crazy
Horse var i fyraårsåldern. Hon fick alltså inga flera barn. Därmed hade alltså den
unge Crazy Horse inga syskon, enligt vårt sätt att se det! När Crazy Horse sedan
växte upp genomlevde han en misslyckad romans med en kvinna som man kan säga
var hans ungdoms kärlek. Men flickans familj vägrade att godkänna den unge Crazy
Horse som en lämplig partner för deras dotter, så de två fick aldrig gifta sig och
kunde därför inte få några barn. I stället fann Crazy Horse så småningom en äldre
kvinna som han fattade tycke för. Hon hette Black Shawl och de två fick en liten
flicka, som de döpte till Afraid of Her. Tyvärr blev inte flickan mera än tre år innan
hon tragiskt gick bort i kikhosta. Paret fick inga flera barn. Så Crazy Horse kom
alltså att själv lämna det här livet barnlös och därför finns det således inga efterlevande ”släktingar i rakt nedstigande led”, som vi ser det. Men så ser inte indianerna
själva på saken. Crazy Horses fader hade alltså många hustrur och med dessa fick
han ett stort antal barn. Alla dessa räknas alltså enligt indianerna själva som syskon
till den unge Crazy Horse! De allra flesta av dessa ”halvsyskon” fick naturligtvis i sin
tur egna barn och det är här som släktträdet verkligen växer ut och blir komplicerat.
Inte minst för att det nu gäller att också hålla reda på alla som bytte namn och som
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i sin tur även hade ett flertal hustrur. Men för att göra en lång historia lite kortare
så kan vi konstatera att det enda halvsyskon som i sin tur har fått efterföljande familjemedlemmar av vilkas avkommor några ännu är i livet var Crazy Horses yngsta
halvsyster, som hette Iron Cedar, dotter till Waglula och Red Leggin. När denna
Iron Cedar, som fick det kristna namnet Julia, gifte sig med Old Eagle (eller Amos
Clown som han kallades i reservatsrullorna) så resulterade det i sonen Edward och
ytterligare ett antal barn. Bland andra Blaine Edward Clown. Blaine i sin tur är den
ättling som fick egna barn av vilka några fortfarande är i livet. Och det är alltså
dessa barn som nu enligt indianskt sätt att se på släktskap kan hävda att de är de
ända överlevande rättmätiga släktingarna till den omtalade Crazy Horse.
Det har ändå inte varit så självklart under alla år. Vid ett tillfälle hösten 1969 uppträdde plötsligt en powwow-dansare vid Eagle Buttes Powwow och deklarerade att
han hette Crazy Horse Bison och var den 16:e generationens barnbarns…barn till
Crazy Horse. Nu skulle det dock visa sig att det hela var en bluff. En halvblodskvinna som hette Nellie Larrabee hade hjälpt Crazy Horse med hans sjuka hustru

Unik bild av Julia Iron Cedar (halvsyster till Crazy Horse) och Old Eagle / Amos Clown

Black Shawl under den sista tiden vid Camp Robinson 1877, innan Crazy Horse
mördades. Efter mordet hade Nellie tagit det matransonskort som Crazy Horse tilldelats. Det kortet gav hon till sin man, Albert Greasy Hand, som genom att uppge
att han hette Crazy Horse, kunde fortsätta att kvittera ut matransoner på reservatet. Bluffen uppdagades aldrig, men till slut blev den så invand för de inblandade att
alla trodde att Albert Greasy Hand verkligen hette Crazy Horse. Ett foto av honom
är en av de många bilder som ännu idag figurerar på marknaden som föreställande
den kände indiankrigaren.
Det här är alltså lite bakgrundsmaterial som kan vara bra att känna till när vi nu
snart ska få träffa två av de verkliga släktingarna till Crazy Horse. Nämligen Floyd
Clown och Douglas War Eagle. Det hade ju varit spännande om vi även hade fått
träffa deras yngre bror Donald Red Thunder, som är den som nu har fått ärva släktnamnet Crazy Horse. Men det kan kanske bli en annan gång. Ni kan ju som komplement också läsa min E-bok om Crazy Horse som finns på vår hemsida.
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Möte med släktingar till Crazy Horse

Som vi har annonserat tidigare så kommer representanter för släkten efter
Crazy Horse hit till Sverige och Stockholm. Indianklubben bjuder då in alla medlemmar till en träff på Etnografiska Museet i Stockholm tisdagen den 26 juni. Det kommer då att bli tillfälle till att köpa den bok som Bill Matson har hjälpt släktingarna att
skriva om sin berömde föregångare och hur släkten sedan har levt med såväl för–
som nackdelarna av att ha en så omtalad person i släkten.
Floyd Clown och Douglas War Eagle kommer då att signera de böcker ni köper, så
långt deras medhavda lager räcker. De som då blir utan kan i stället beställa sitt exemplar vilket senare kommer att skickas till er. Även dessa kommer då att vara signerade. Förutom den personliga stunden vid just boksigneringen kommer vi att be
de indianska gästerna berätta om sig själva, sin släkt och sina levnadsförhållanden.
Därefter kommer det dessutom att bli tid för alla närvarande att ställa frågor och ta
upp diskussioner med gästerna.
Det är genom vår medlem Curt Währme som vi har lyckats få hit dessa representanter för Minnikonjou-stammen och för släkten efter Crazy Horse. Det är alltså
Curt som arrangerar hela besöket och gästerna kommer således att anlända till
Curt, som bor i Kumla, dagen innan besöket i Stockholm. Vi ska därför sända en
varm tanke av tacksamhet till Curt för hans stora engagemang i den här frågan. Han
har inte bara satt till mycket tid för ärendet, utan är även personligen en ekonomisk
garant för besöket. Vi har dock beslutat att Indianklubben ska utnyttja en del av de
ekonomiska medel som vi har fått in i samband med de auktioner vi har hållit på såväl indianska föremål som böcker vilka vi fått donerade till oss efter avlidna medlemmar och därmed lätta på de ekonomiska bördor som annars skulle drabba Curt.
Det är nämligen så att vi avser inte att ta någon avgift för ert besök på museet
på tisdagen och inträden till statliga museer är numera gratis. Men samtidigt sänder
vi också en tacksamhetens tanke till Museet och dess Amerikaintendent, Martin
Schultz, som har lovat oss att få tillgång till plats i museet för denna aktivitet. Museet själva tar dock inte någon aktiv del i arrangemang, förutom att upplåta plats för
oss. Det är i stället Martin själv som personligen engagerat sig och hjälpt oss till
denna förmån. Något som vi är mycket glada över. Vi känner att vi nu fått till stånd
ett mycket positivt samarbete med honom. Fantastiskt efter så många års dödläge i
vårt förhållande till Museet. Martin har även lovat att arrangera en rundvandring i de
indianska utställningarna för våra amerikanska gäster och då kommer det att vara
tillåtet även för de av våra medlemmar som vill, att gå med och lyssna på Martins
presentation. Men för er andra börjar alltså det egentliga programmet klockan 13.30
Så programmet med olika tider har vi tänkt ska se ut så här:
•

11.00

Start för rundvandring i utställningarna med Martin Schultz

•

12.00

Lunch (på egen bekostnad) för de som vill gå med (Tekniska Museet)

•

13.30

Välkomnande och presentation av våra amerikanska gäster

•

13.45 ca Floyd Clown och Douglas War Eagle berättar om Crazy Horse släkt

•

14.45 ca Möjlighet till frågestund och andra diskussioner

•

15.30 ca Boksignering startar

•

16.00 ca Avslutning
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Antalet medlemmar

Sakta men säkert växer medlemsantalet igen. Det senaste tillskottet har kommit den här veckan. Det är Ann Lundgren från Stockholm som vi nu hälsar välkommen in i vår krets och hoppas på att du Ann ska finna det givande att ta del av vår
verksamhet. Kanske ses vi redan den 26 juni på Etnografiska Museet, när vi ska
lyssna till Crazy Horses släktingar.
Vårt medlemsantal är därmed nu uppe i 141 medlemmar och halva året återstår ju ännu. Så kanske vi kan börja närma oss föregående års nivå.
Resterna av en forntida Chumashindian har återbördats till stammen i Kalifornien

Santa Ynez Band of Chumash Indians (Chumash Tribe), i Kalifornien, har återbördat de forntida resterna av en indiansk man som dog för 10.000 år sedan, känd
som Tuqan Man, till en begravningsplats på San Miguel Island.
Tuqan Man upptäcktes av en slump år 2005 av arkeologer från University of Oregon
som undersökte en arkeologisk plats på ön. De forntida kvarlevorna befanns vara
utsatta för skada på grund av erosion på platsen och riskerade att förstöras.
Efter upptäckten konsulterade nationalparkstjänsten (NPS) Chumash-stammen och
tillsammans beslöt de att gräva ut den oskyddade platsen där resterna av Tuqan
Man hade hittats. Allt för att förhindra att klippan skulle erodera mera och skelettet
kunna spolas ner i havet.
En fullständig vetenskaplig studie genomfördes med anledning av den kulturhistoriska och vetenskapliga betydelsen av de förhistoriska resterna.

Federal lag, NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act),
krävde att NPS bestämmer om resterna av Tuqan Man var ”Native American”, och i
så fall om de kunde bindas till och återbördas till en viss indiansk stam.
Chumash-stammen stödde den vetenskapliga processen på alla sätt och arbetade
nära med NPS för att säkerställa att resterna behandlades respektfullt under hela
processen. The Chumash Tribe är fast övertygade om att Tuqan Man är deras förfader.
"Att skydda våra förfädernas sista viloplatser är av yttersta vikt för Santa Ynez Band
of Chumash Indians", säger Kenneth Kahn, stamordförande för Santa Ynez Band of
Chumash Indians. "När vår stam fick kännedom om upptäckten som arkeologerna
gjort på San Miguel Island, gjorde vi det till högsta prioritet att se till att vår förfader
skulle få läggas till vila på en ordentlig begravningsplats. Tack vare många års samarbete med National Park Service fick vi till slut den möjligheten."
Efter noggranna analyser och överväganden bestämde NPS att Tuqan Man är av indianskt ursprung. Tuqan Man befanns ha ett betydande kulturellt förhållande till
amerikanska indianska grupper och till det sjöfararliv och den kultur som funnits på
de norra Kanalöarna i över 13 000 år.
Chumash-stammen begärde vårdnad om Tuqan Man och beviljades det av NPS i enlighet med regelverket i NAGPRA-föreskrifterna. Nyligen kunde så Chumashstammen föra Tuqan Man till en sista riktig viloplats på San Miguel Island.
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Plains Indian Buffalo Cultures: Art from the Paul Dyck Collection av Emma I. Hansen.

En ny stor praktbok om prärieindiansk kultur skriven av Emma I. Hansen hade
säljstart i går på Buffalo Bill Center of the West i Cody, WY. Den finns nu att köpa
på plats på museet, Legends bokhandel i Cody, WY och Amazon.com.
Hansen förklarar: ”En höjdpunkt under min tid som intendent och senare, Senior intendent, på Plains Indian Museum i Buffalo Bill Center var förvärvet av och därmed
möjligheter till att kunna utföra forskning och tolkning av den berömda Paul Dyck
Plains Indian Buffalo Culture Collection. Paul Dyck Collection hade av specialister på
Native American Art beskrivits som en av de mest omfattande privatägda samlingarna av prärieindianskt artisteri och omfattade historiskt material som dokumenterar
livet och kulturerna för dessa prärieindianska grupper.”
Under sin karriär samlade konstnären Paul Dyck (1917-2006) in mer än tvåtusen
1800-talskonsthantverk, skapade av de buffeljagande folken på prärien. Genom
Plains Indian Museum på Buffalo Bill Center of the West förvärv har denna legendariska samling slutligen blivit tillgänglig för allmänheten. Boken Plains Indian Buffalo
Cultures gör det dessutom möjligt för alla läsare att kanske för första gången uppleva Paul Dycks kollektion - och kulturerna som den representerar.
Emma I. Hansen (Pawnee) är Curator Emerita och Senior Scholar of the Plains Indian Museum på Buffalo Bill Center of the West. Hon är författare till många artiklar
samt boken "Memories and Vision: Art, Culture and Lives of Plains Indian People."
Rikt illustrerad med mer än 160 färgfotografier och historiska bilder, presenterar
hennes nya bok ett brett utbud av mästerverk som skapats av individer från stammar som Crow, Pawnee, Lakota, Arapaho, Cheyenne, Shoshone, Hidatsa, Mandan
Arikara, Dakota, Kiowa, Comanche, Blackfoot, Otoe, Nez Perce och andra indianer.
Författaren, Emma I. Hansen, ger en översikt över Dyck,s samling, analyserar dess
betydelse för att belysa indianskt liv och kulturhistoria, samt förklarar konstnärens
och samlarens ambition att samla på sig de allra finaste exemplen på 1800-talets
prärieindianska konsthantverk som har stått till buds. Hans samling inbjuder till diskussioner om präriekrigarnas traditioner och om kvinnornas artisteri. Här finner vi i
konstnärskapet symboler för såväl ledarskap som för det ceremoniella livet. Samlingen har också en omfattande och varaktig kulturell betydelse för det indianska
samhället. En förord av Arthur Amiotte ger ytterligare kontext om insamlingens uppkomst och dess betydelse för dagens indianska forskning.

Plains Indian Buffalo Cultures: Art
from the Paul Dyck Collection
Av Emma Hansen, med förörd av Arthur Amiötte
Inbunden, $ 50.00
Finns pa Amazön.cöm
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Månadens konstnär
Alfredo Rodriguez gör förvisso inte bara sådana ”gulliga” bilder som vi visade senast. Hans
seriösa indianmotiv håller verkligen hög klass. Här är några fantastiska exempel på det.
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