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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

Det är höst nu. Stora flockar av tranor passerar
med jämna mellanrum på sin väg mot sydligare breddgrader. Det tycker jag de gör rätt i. Tranor är en art
som har haft en mycket positiv utveckling under senare
år. Nu väntar vi också bara på att det skånska storkprojektets arbete sedan lång tid äntligen ska slå igenom på allvar, så att vi kan börja se friflygande stork i
full omfattning. Det finns alltmera positiva tecken på en
sådan utveckling nu under de senaste åren.
Några friflygande indianer har vi dock inte sett till,
även om vi jobbar hårt på att få hit Ernie LaPointe igen.
Kanske till våren… För övrigt har det nu tyvärr blivit
lite svårare att bevaka det indianska samhället genom
att den bästa informationskällan ”Indian Country Today” har tvingats ställa in sin utgivning. Förhoppningsvis dock bara tillfälligt. Vi är naturligtvis inte utan information för det, men det har blivit lite jobbigare att
finna den i och med detta.
Vår husrenovering är nu klar och vi har börjat få
ordning på det hela, vilket förhoppningsvis ska kunna
ge lite mera tid åt att vidarebefordra den här typen av
information till er. Men det tar trots allt ännu ett litet
tag innan man hittar allt som var tvunget att plockas
undan inför hantverkarnas ankomst. För att nu inte tala
om allt som var tvunget att kastas i samband med
framplockningen. Jag kan meddela att jag redan har
hunnit sakna vissa saker. Nog är det konstigt att man
sparar på sig allt möjligt ”kan vara bra att ha” i flera år
utan att någonsin behöva använda det. Men så fort
man väl har kastat det så springer man rundor och letar febrilt efter just det! Att man aldrig lär sig...
Hälsningar Bertil Thörn
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Svaren på ”nörd”-frågorna
Ärligt talat, så trodde jag nog inte att jag skulle få några svar från er på de ”nördfrågor”,
som jag gav er i förra utskicket. Men det var faktiskt en medlem som försökte svara åtminstone på en av delfrågorna. Det var strongt. För det här är ju frågor som man normalt
inte väntar sig att få några svar på. Det är ju bara så kallat ”onödigt vetande”? Men ni
kanske ändå kan vara nyfikna på vad de rätta svaren skulle vara. Så här kommer de nu.
Och observera, det här är ingen ploj. Det är faktiskt riktigt ställda frågor, med rätta svar,
även om man kan fråga sig vem som egentligen kan tänkas vara intresserad av det.
1.

Vem var den längsta mannen i 7:e Kavalleriregementet vid tiden för striden vid Little
Bighorn?

Svar: Det var förste -sergeanten i kompani G, Edward Garlick, som med sina 6’ 2” (188 cm)
var regementets längste man vid den här tiden. Men han hade turen att vara på permission just då, så han klarade sig ifrån det grymma ödet.
2.

Vilken officer var det som fick den tunga uppgiften att meddela officershustrurna vid
Fort Abraham Lincoln, att deras män hade dött i slaget vid Little Bighorn den 25 juni
1876?

Svar: Det var kapten William Spencer McCaskey (1843 - 1914). Han var då tillförordnad
kommendant på Fort Abraham Lincoln, efter att Custer och hans 7:th Cavalry hade lämnat posten
för sin olycksaliga kampanj mot siouxerna vid Little Bighorn sommaren 1876.
3.

General Custer hade ett husdjur som han kallade ”Dixie”. Vad för slags djur var det?

Svar: Det var en tam varg.
4.

Vad hette de två hästar general Custer hade med sig under kampanjen 1876 och vilken av dem var det som dog tillsammans med honom vid Little Bighorn?

Svar: Hästarnas namn var Vic (Victory) och Dandy. Det var Vic som generalen red på olycks
dagen den 25 juni 1876 och som alltså dog samtidigt med generalen.
5.

Vad var den högsta respektive lägsta temperaturen vid Little Bighorn söndagen den 25
juni 1876?

Svar: Maxtemperaturen var 91 grader Fahrenheit (32,8 grader Celsius), medan mintemperaturen var 63 grader Fahrenheit (17,2 grader Celsius)
Här har ni dessutom en intressant internetlänk med mycket material om slaget vid Little
Bighorn, med mera:
http://www.menwithcuster.com/

Orange Shirt Day
Dagen den 30 september har i Kanada utsetts till ”ORANGE SHIRT DAY”. En dag för
att uppmärksamma det hjärtlösa och omänskliga experimentet med speciella internatskolor
för indianska barn under 1900-talet. En dag som ska påminna om hur nedbrytande detta
system var och vad det gjorde med indianska barns självkänsla och välmående, samt vilka
svåra sår det förorsakade även föräldrar och andra anhöriga i den vuxna generationen. Sår
som ännu idag plågar många.
Den här dagen har valts därför att det var vid den här tiden på året då indianbarnen
med tvång togs från sina föräldrar för att skickas till de närmast militäriska internatskolorna,
som i Kanada kallades Residential Schools och i USA kallades Boarding Schools. Tanken med
att utse en speciell dag för dessa hågkomster är att uppmärksamma och också protestera
mot allt vad mobbing och rasism heter. Namnet har hämtats från en specifik händelse som
inträffade i september 1973.
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Phyllis Webstad var då 6 år gammal och levde med
sin mormor på Dog Creek Indian Reservation, i Brittish Columbia. Hon skulle skickas iväg till skolan vid
St. Joseph’s Mission. Hennes mormor hade lyckats
spara tillräckligt med pengar för att Phyllis skulle
kunna ha en uppsättning nya kläder när hon nu skulle
börja skolan. Phyllis säger sig än i dag tydligt komma
ihåg den nya orangea T-shirt som hon själv valde och
hur hon med spänning och glädje såg fram emot att
få börja skolan.
Men både hennes förväntningar, hennes orangea
T-shirt och alla hennes andra kläder togs ifrån henne
och hon gavs istället en uniformsliknande klädsel att
bära under tiden vid skolan. Hon berättar: ”Jag kunde
inte förstå varför de inte kunde ge mig mina egna
kläder tillbaka. De var ju mina! Den orangea färgen
har alltid påmint mig om hur jag upplevde att mina
känslor inte betydde något, att ingen brydde sig och
att jag inte var någon eller något över huvud taget. Alla barn grät, men ingen brydde sig”.
Att ta barn från deras
föräldrar och placera dem i
statliga, eller ibland kyrkligt
drivna internatskolor, ofta
långt från hemtrakterna, under parollen ”döda indianen,
rädda individen” var en landsomfattande policy i såväl Kanada som i USA under nästan
ett helt århundrade. De flesta
av dessa barn vägrades att
träffa sina föräldrar under
långa tider. Ibland till och
med mera än ett helt år. Tanken var att få barnen att
släppa sitt indianska förhållningssätt och bli mera ”vita”.
Att anpassas till det vita samhället. Det är ett mycket
mörkt kapitel i indianernas
utvecklingshistoria. Till och
med så mörkt att man nu
bland indianerna i Kanada
brukar kalla september månad för ”crying moon - gråtens månad”, då just september var den huvudsakliga månaden då barnen togs från sina föräldrar.

Phyllis Webstad

Phyllis Webstad slutar med att säga: ”Till slut har jag insett att den känsla av obetydlighet och oduglighet som präglade min första dag där vid missionen fortsatte att påverka mig
och mitt sätt att leva för många år framåt. Till och med nu, även om jag vet att det inte är
så, så kan jag ibland få känslan av att inte betyda något, trots allt som jag vet att jag har
gjort”.
Man kan också tillägga, att det här tyvärr inte är något som har hänt enbart i Amerika.
På samma sätt har vi faktiskt behandlat vårt minoritetsfolk, Samernas, barn. Så vi gör klokt i
att inte slå oss för bröstet alltför mycket. För visst är det tragiskt var det än händer...
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En kvinna och hennes roll i indiankrigshistorien
Under resten av sitt långa liv, närmare bestämt i hela 57 år efter general George
Armstrong Custer’s död i striden vid Little Bighorn River, den 25 juni 1876, kämpade hans
hängivna hustru Elizabeth ”Libbie” Custer inte bara för att hålla minnet av sin avgudade
make vid liv, utan hon gjorde allt för att ytterligare försköna hans militära insatser. Och hon
var den förste att opponera sig mot alla som visade det allra minsta tecken på att vilja ifrågasätta hans hjältestatus.
Som författare till flera böcker (Boots and Saddles, Following the Guidon och Tenting on
the Plains) och som en mycket aktiv föreläsare, höll hon envist fast vid att hennes make
hade varit en ”Nationens hjälte”, som hade dött en ärofylld död i Nationens tjänst, i sin
egenskap av ledare för landets 7:e Kavalleriregemente. (Förvisso hade han bara varit ställföreträdande ledare, då översten, Sam Sturgis, hela tiden varit satt på annan tjänstgöring).
Hon blev alltså änka redan vid 34 års ålder och hon gifte aldrig om sig. I stället ägnade hon
därefter all sin tid och kraft åt att upprätthålla sin makes rykte och berömmelse. En gärning
som hon aldrig någonsin tvekade att fullfölja under alla sina återstående 57 levnadsår.
Hennes förutsättningar för att med stor trovärdighet kunna genomföra denna herkules-uppgift hade sin
grund i att hon, som en av mycket få officershustrur,
troget hade följt sin make ute i fält, antingen det inneburit att leva i tält i utkanten av många av de blodiga
stridsfälten under Inbördeskriget, eller att personligen
rida tillsammans med soldaterna i 7:e Kavalleriet under otaliga av de uppdrag regementet haft i olika delar
av landet. Det var det här som också gjorde henne
kompetent nog att skriva dessa böcker, som än idag
rankas högt bland de beskrivningar vi har av soldatlivet. Lite märkligt är dock att hon aldrig besökte slagfältet uppe i Montana, där hennes make hade stupat.
Kanske det hade varit en alltför påfrestande upplevelse. Den händelse, i vilken alltså 212 män ur Custers
egen bataljon (totalt 263 män i hela regementet) lämnade 26 sörjande officersfruar efter sig i regementets
hemstation, Fort Abraham Lincoln, utanför staden
Bismark, N.D. Som regementskommendantens hustru
Elizabeth ”Libbie” Bacon / Custer
var det då Libbie’s moraliska ansvar att inte bara hantera sin egen chock och sorg, utan att även stödja de andra änkorna i deras svåra sorg. Något som hon enligt uppgift gjorde med både hängivenhet och styrka. Inte ens myndigheternas okänsliga beslut att bara ge de sörjande kvinnorna maximalt trettio dagar på sig att
lämna sina hem vid militärposten, fick henne att bryta ihop. Hon återvände till en början till
sina gamla vänner i födelsestaden Monroe, Michigan.
Men när sedan myndigheterna fortsatte den hårda och okänsliga linjen genom att bara
erbjuda de överlevande en pension på 30 dollar i månaden, så insåg hon direkt att det inte
skulle gå att leva på. Fast besluten att ändå överleva och att inte heller göra något avkall på
det hon nu hade utsett till sin livsuppgift, nämligen att till varje pris upprätthålla sin döde
makes rykte och hjältestatus, beslutade hon sig för att flytta till New York, för att där skapa
sig ett liv som författare och föreläsare. Ett liv som hon med sin orubbliga beslutsamhet
snart förvandlade till ett ganska gott liv. Hon blev en dåtida ”kändis” och hon hade lätt för
att med sin naturliga skönhet och med sitt orädda uppträdande bereda sig väg in i alla möj4

liga inflytelserika samhällsgrupper, såväl politiska som affärsmässiga och inom alla militära
kretsar. Och hon gav aldrig upp sin livsuppgift, att i alla sammanhang upprätthålla sin avlidne makes ära och hjältestatus. Ända in i det allra sista - hon dog 1933, bara fyra dagar
från sin 91:a födelsedag - så for hon runt på sina föredragsturnéer och sina bokförsäljningsresor.
Bland de familjeklenoder som den ännu levande bror-son-sonen, överste George A.
Custer III har i sina samlingar, finns ännu bevarat manus från flera av de föreläsningar Libbie hållit runt om i landet. Från en sådan föreläsning i Detroit år 1926 kan vi läsa följande:
Styret av ett regemente var i grunden patriarkaliskt. Översten, oavsett hur ung
han än må vara, var i realiteten som en fader för sina underlydande. Eftersom
man hela tiden levde så intimt tillsammans, så var det nödvändigt att hålla en viss
distans mellan officerare och manskap för att kunna upprätthålla den disciplin som
var nödvändig för att kunna leva upp till alla militära förordningar och regelverk.
Det Sjunde Kavalleriregementet satte sina spår över i stort sett hela prärien. Man
tilldelades uppgifter som att skydda tekniker och banarbetare för Kansas Pacificjärnvägen när man drog fram sina spår ända till Denver. Vid den tiden fanns bara
Union Pacific Railroad längre norrut. Den järnväg som President Lincoln så starkt
hade kämpat för. Han hade genom sin sällsynta förmåga till visionärt tänkande
nämligen insett betydelsen av att om territorierna vid Pacific-kusten vid en separation från de etablerade staterna kunde komma att bli en egen republik.
Indianerna motsatte sig naturligtvis alla järnvägsbyggen, som innebar ett inkräktande på deras landområden. Men efter ett eller ett par års misslyckade försök att
få dem att upphöra med sitt laglösa leverne så formades en militär expedition
med uppdraget att ta itu med de indianska grupperna i Indianterritoriet. Taktiken
gick ut på att angripa dem i deras vinterläger, då de var helt oförberedda på ett
anfall. Uppdraget gavs åt 7:e Kavalleriet. De påföljande händelserna har gått till
historien som ett av de mest briljanta krigsföretagen i historien.
(Det Libbie avsåg var alltså 7:e Kavalleriets angrepp på Black Kettle’s cheyenneläger vid Washita River, sent i november 1868. En händelse som nog inte så många
idag skulle skriva under på som varande ”historiens mest briljanta krigsföretag”).
7:e Kavalleriregementet, som nu sedan en längre tid varit stationerade längs den
mexikanska gränsen, hyllar nu sina föregångare i en liten skrift som nyligen kommit till min kännedom och som fyllt mitt hjärta med glädje och tacksamhet. De
sjunger och orkestern spelar fortfarande den melodi som general Custer valde
som regementets signaturmelodi. Det var den inspirerande skotska melodin
”Garryowen”. (Här har Libbie fel. Det är egentligen en irländsk dryckesvisa, som
flera engelska och kanadensiska militärenheter också har använt sig av). De fortsätter med att berätta att under en period av 17 år så var regementet dag och
natt, närmast utan vila och sömn, ständigt i strid med de förenade indianstammarna sioux och cheyenne. Inte heller glömmer de sina fallna kamrater utan skriver det här om striden vid Little Bighorn 1876:
” ... de 212 män som blev omringade och dödade till sista man av siouxerna, den
mest heroiska och tragiska episoden för den Amerikanska Armén”.
Det här är sådant som jag har berättat om i mina böcker. Det handlar om det militära livet ända från 1867, i det som då ännu var en kartlös vildmark ända från
Missourifloden till Klippiga Bergen.
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Antalet medlemmar
Vi måste nog tyvärr konstatera att vi är på väg att förlora ännu en medlem. Vi har
nämligen en medlem i Göteborg vars två senaste tidningar har kommit i retur och jag har
inte fått någon uppgift om ändrad adress, eller någon annan kontakt. Personens mailadress
fungerar inte heller och så länge jag alltså inte får någon kontakt så får vi nog acceptera att
det är en förlorad medlem. Det är dock inte första gången den här personen har glidit ur
vår sfär, men vid det tillfället faktiskt kom tillbaka en tid senare. Så vi får väl se. Jag har
dock tills vidare inte ändrat sifferuppgiften på hemsidan om vårt medlemstal.
Indianer kräver namnbyten på platser i Yellowstone
Redan 2014 begärde en grupp indianska ledare från flera av de nordliga prärieindianska stammarna, organiserade i en församling kallad Rocky Mountain Tribal Leaders
Council (RMTLC), att den statliga myndighet (USGS-BGN), som har ansvar för att namnge
platser i landet, skulle döpa om ett par speciella platser inom Yellowstone National Park. Det
gällde dels en bergstopp som kallas Mount Doane och dessutom floddalen som kallas Hayden Valley. I ett brev till USGS-BGN skriver nordcheyennernas president, L. Jace Killsback,
att man nu kräver att USGS_BGN tar upp frågan och fattar ett beslut, då man under de
gångna tre åren inte ens har fått ett svar på denna begäran. Som motiv för sina krav på att
dessa namn byts ut anger president Killsback, att båda de personer som har fått sina namn
förevigade genom att ge namn åt dessa platser, båda två egentligen var krigsförbrytare och
rasister. Killsback påminner om att löjtnanten Gustavus Doane var den dominerande officeren och därmed ansvarig för massakern på det svartfotsläger som 23 januari 1870 angreps av en styrka ur
2:a Kavalleriregementet vid Marias River i Montana. En
massaker där 217 indianer mördades. Av dessa var
endast 15 krigare. Resten var kvinnor, barn och åldringar. Den andra platsen har fått sitt namn efter geologen och naturforskaren Dr. Ferdinand V. Hayden, som
indianerna påstår var en stark rasist och förespråkade
de indianska folkens utrotning. Killsback refererar till
ett dokument som Dr. Hayden skrev 1872, när Yellowstone Park bildades och där han då skrev:
”De indianska stammarna kommer att utrotas om de
inte accepterar att ändra sitt levnadssätt och lära sig
att bruka jorden, då deras nuvarande levnadssätt inte
lämpar sig för normala lantliga verksamheter”, vilket
föranledde vetenskapsmannen att vidare slå fast: ”om
utrotning blir resultatet av att indianerna inte anpassar
sig, så är det bara att betrakta som en välgärning”.
Hayden var tydlig med att förespråka vit överhöghet
och deklarerade, ”att den vita rasens överlägsenhet avseende såväl intellekt som moral är oemotsäglig”. Han
påstod också att, ”plantageägarnas behandling av sina
svarta slavar i Södern inte alls var barbarisk, utan att
de förhållandevis stränga lagar som reglerade deras
rättigheter var nödvändiga som ett slags självförsvar
för de vita”….

Nordcheyennernas President
L. Jace Killsback

Cheyennerna förespråkar nu att Mount Doane i stället
skulle kallas ”Ursprungsfolkens Berg” och att dalen som
bär Dr. Haydens namn i stället skulle kunna kallas
”Buffelnationens Dal”.
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Amerikanska förkortningar
Amerikanerna är tokiga med att ge alla sina organisationer långa och krångliga namn.
Så krångliga att de dessutom hela tiden måste ge dem bokstavsförkortningar för att själva
kunna hantera dem. Som till exempel de förkortningar (USGS-BGN) som ni kan se här i den
föregående textrutan . Det är ju ingen som ens skulle kunna gissa vad det kan tänkas stå
för. Men USGS betyder ”United States Geological Survey” och är namnet på den statliga
myndighet som närmast motsvarar det svenska Lantmäteriet. Medan BGN står för ”U.S.
Board on Geographic Names”. Det är alltså en statlig myndighet vars uppgift är att samordna och anpassa lämpliga namn på geografiska platser inom landet. Så nu vet ni det...
Samtidigt kan vi då notera att även indianerna har anammat samma vansinne. Eller,
varför skulle annars några indianska stammars politiska ledare, som slår sig samman i en
intressegemenskap, behöva döpa sin grupp till något så krångligt som ”The Rocky Mountain
Tribal Leaders Council” och sedan för att själva kunna hantera det i vardagstal få lov att
förkorta det till (RMTLC)… Det är tur att Google finns, så att man kan slå upp...
Problem för vandringslaxens uppvandring i Nordväst kvarstår
I vårt nyhetsbrev nummer 11 / 2017, från den 2 juni, informerade vi om hur indianstammarna i delstaten Washington oroade sig för att den uppvandrande havslaxen hela tiden minskade i de flesta av delstatens vattendrag och att detta främst berodde på olika typer av vandringshinder, huvudsakligen en mängd vägkulvertar som var byggda på ett sådant sätt att det hindrade laxen att ta sig förbi. (Vill du läsa om det här, men inte har sparat din kopia av just det nyhetsbrevet, så finns den att läsa på vår hemsida, under fliken
”Aktiviteter / Nyheter”. Där finns en länk till en lista över alla tidigare utsända nyhetsbrev
och i den listan kan du leta reda på länken till just nyhetsbrev nummer 11, där du sedan
kan läsa artikeln under rubriken ”Miljöproblem”).
Då, i maj/juni, fanns det en positiv syn på problemet, genom att domstolar hade gått
på indianernas linje och fastslagit att delstaten var tvungen att skynda på de aktiviteter
som behövdes för att åtgärda problemen. Men nu, ett halvår senare, verkar ärendet på nytt
ha gått i stå. Delstatens Attorney General (ungefär motsvarande justitieminister), Bob
Ferguson, har nu vänt
sig till den federala
Högsta Domstolen med
en begäran om att den
federal domstolen måtte
göra en överprövning av
det gällande domstolsbeslutet från delstatens
högsta domstolsmyndighet. Anledningen tycks
huvudsakligen vara att
man har olika åsikter om
vad det är som är det
största problemet och
vad som borde vara det
bästa att satsa delstatens pengar på, samt att
man i delstatens högsta
ledning tydligen anser
att de federala myndigheterna borde ta en större andel av kostnaderna för ett restaureringsprogram, än vad som hittills varit planerat.. Men vi ska i nästa nyhetsutskick återkomma med lite mera uppgifter om de nu uppkomna meningsskiljaktigheterna, då det inte
blev plats här för det den här gången.
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Månadens konstnär
Ny månad betyder ny konstnär. Ni får gärna ha önskemål om sådana, så att det inte bara
är jag som pådyvlar er den ena efter den andra av mina favoriter. Men då jag inte har hört
något från er, så väljer jag själv ytterligare en variant. Och då blir det ett lite annorlunda
val. Vi ska nu upplåta den här sidan åt ett par av de klassiska naturmålarna. Det blir alltså
inte några indianska motiv, men väl avbildningar av det land indianerna levde i. I det här
första veckoutskicket ska vi ge er Albert Bierstadt, en ljusets mästare, medan det i nästa
utskick blir Thomas Moran som får representera den här naturromantiska genren.

1830 - 1902

Bridal Veil Fall; Yosemite
Nat. Park, i delstaten
California (c:a 1872)

The Rocky Mountains;
Lander’s Peak i delstaten
Wyoming (1863)
Och är det inte trots allt
ett par indiantipier som
skymtar där borta under
träden?
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