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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

De senaste informationsutskicken har till stor del
handlat om mera dagsfärska nyheter och då väldigt
mycket om amerikansk inrikespolitik, val, skogsbränder och liknande. När jag skickade ut vårt förra utskick lovade jag också, att vi nu skulle komma tillbaka
till att berätta lite mera om rent indianska frågor. Så
därför gör jag nu här en helomvändning och presenterar ett utskick med i huvudsak bara indiansk historia.
Alltså ”gamla” nyheter i stället för vad som händer i
nutid.
Dock börjar vi med lite allmänt klubbmaterial.
Jag vill till exempel gärna veta vad ni tycker om min
nya E-bok. Och då inte så mycket om den är bra eller
dålig, utan mera vad ni tycker om att få E-böcker över
huvud taget. Och dessutom något om den typ av texter som jag ger er i den här sista E-boken.
Här kommer också att finnas lite annat kortare
informationsmaterial om vår verksamhet.
Men när det gäller det indianskhistoriska materialet i det här utskicket, så är det alltså något som
mera liknar sådant artikelmaterial som vi brukar ha i
tidningen. Men här i betydligt kortare form. Och dessutom ska ni här få chansen att testa era egna historiekunskaper. Så vem svarar nu först rätt på frågan
om vem den indianska kvinnan var, som stycket
handlar om? Sänd mig ett mail med era svar. Lycka
till med era gissningar. Se vidare på sidan 4.
GLAD FÖRSTA ADVENT ÖNSKAR BERTIL THÖRN
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Mail från medlemmar
Jag har fått ett trevligt mail från Anita och Carsten Lennartz som jag har fått lov
att presentera för er också. Och anledningen att jag vill presentera det här är huvudsakligen för att Anita och Carsten här beskriver hur de uppfattar och utnyttjar
den E-bok om striden vid Pierre’s Hole, som jag nyligen har lagt upp på vår hemsida. Förutom att jag naturligtvis är glad för att de beskriver att de tycker om boken
så är det ett sätt att visa hur även ni andra skulle kunna redovisa er uppfattning om
boken. Alltså, tycker ni om den, eller är det inget som ni bryr er om att lägga tid på.
Är det här ett användbart sätt att förmedla information på. (Jag har full förstående
för att många av er säkert inte alls tycker om novellformen i samband med en historisk berättelse). Men det finns även annat som kan vara avgörande för om ni lägger
tid på att titta på en sådan här skrift, eller ej. Alltså bland annat:
•

om det är för jobbigt att läsa en hel bok så här från skärmen

•

Om ni inte vill, eller inte har möjlighet att själva printa ut den på papper

•

Om det är lika jobbigt att läsa även för er som har tillgång till läsplattor

Här är alltså texten från det mail jag har fått från Anita och Carsten Lennartz :
Härhemma har vi printat ut din nya E-bok om ”Striden vid Pierre´s Hole 1832”, och
satt in den i en pärm. Så nu har vi en trevlig högläsning tillsammans, och när vi sedan höjer blicken ut mot trädgården, kan vi se på småfåglarna som får lite gott fika
dom också...Det gäller att försöka ta sig igenom den GRÅA NOVEMBER fram till advent, då vi kan få lite mysbelysning ifrån alla adventsljusstakar.
Det är en mycket spännande läsning. Tänk den som hade fått vara med och uppleva
allt detta...Men OK vi hade nog inte haft en chans att överleva däruppe i bergen en
endaste dag!!!

Det blir lugnare att sitta i fåtöljen och läsa din bok. Tycker också att det blir mycket mer levande med pälsjägarnas språkformer. Alltså en fantastisk historia vi har
framför oss. Tack för ditt arbete med allt detta!!!
Vill också gärna berätta att vi fick en upplevelse, som kanske lite kunde beskriva hur
det gick till på deras rendezvous . Vi hade varit och tittat på “Golden Spike” i
Promontory, Utah på vår resa 2017. När vi av en händelse fick se att det var Rendezvous på Jim Bridger State Historic Site. Därför tog vi bilen och åkte dit, i stället
för till storstaden Salt Lake City. DET ÅNGRAR VI INTE! Fantastiskt att se alla dessa
människor i tidstypiska kläder mm. Där var trappers, pälsjägare, indianer, mormoner och vi lite vanliga turister som bara njöt av allt. Tippis, indianska danser, försäljning av diverse hantverk, mat mm. Vilket firande....Det borde aldrig tagit slut. Men
vilka minnen...
Måste också berätta om en annan upplevelse, men av helt annat slag på den resan.
Vi var i Wallova. Det är en plats vi fastnat för, så otroligt vackert. Där är ju också
Old Chief Joseph begravd. Här hade de en dedikations-ceremoni i samband med att
Nez Percernas longhouse stod färdigt. Det var en oförglömlig upplevelse. Alla var
välkomna. Men vi var inte så många “vita” som var närvarande!!! Huset var byggt
efter senaste klimatsmarta tankegångar med solceller på taket mm. Men i mitten
fanns ett stampat jordgolv i en cirkel. Runt det här golvet, som vi tror symboliserar
MODER JORD, stod alla närvarande. Kvinnorna på en sida och männen på andra sidan. TRUMMORNA ledde på något sätt ceremonin. Mellan varje trumframförandet
kunde vem som helst gå in i ringen och förtälja vad de hade på hjärtat. Tex varför
de återvänt nu till Wallovas Homeland, eller annat som hänt dem, både bra och dåliga händelser. Sedan satte trummorna igång igen. Mycket suggestivt .Alla runt om
klappade sina händer i takt och långsamt höjde dem mot skyn. Förr eller senare ryktes man med i klappandet. Emellanåt kom ungdomarna in och dansade på jordgol2

vet. uppklädda i sina finaste dräkter. De dansade, men de dansade inte för oss,
som tittade på, utan för sin egen skull berättades det. Det hela pågick under lång
tid. Kvinnorna hade också gjort lite mat som bjöds på utanför långhuset. Vi tog inga
som helst bilder, då det verkligen kändes helt fel. Det är mycket svårt att beskriva
allt detta, men det gjorde ett mycket starkt intryck på oss båda. Vi återkommer ofta
i tankarna till Wallova. En fantastisk plats.
Vill bara avsluta med att vi nu för andra gången tittar på filmen Lonesome Dove på
dvd. Sämre kan man verkligen fördriva novembermörkret med…
Många hälsningar till alla från indianklubbsmedlemmarna Anita och Carsten.
Alla ni andra, hör nu också av er om E-boken och annat ni har synpunkter på

Som ni såg av mailet jag fick från Anita och Carsten så har de fått upp ögonen
för den nya E-bok som jag skrivit om pälsjägarnas fight med indianer i juli 1832.
Den här E-boken hittar ni på hemsidan under fliken ”Böcker / Filmer” och där sedan
under rubriken ”E-Books”. Där hittar ni den längst ner. Den har rubriken ”Striden vid
Pierre’s Hole 1832”. Klickar ni på ”klicka här-knappen” så öppnar den sig som en Pdf
-fil som ni antingen kan läsa direkt från skärmen, eller skriva ut på papper och läsa
den därifrån. Ni kan öppna filen hur många gånger som helst och det kostar inget!
Förutom den här boken finns där tre andra E-böcker som jag skrivit tidigare.
Det är berättelsen om striden vid Big Hole 1877, så som de vita uppfattade den. Vidare en utförlig redogörelse om den välkända striden vid Little Bighorn 1876, där
det förutom själva beskrivningen av händelsen, också finns ett antal omfattande appendix som analyserar en hel del olika detaljer som påverkade den här drabbningen.
Slutligen har ni min berättelse om den omtalade men kanske inte alltför välkände
siouxkrigaren Crazy Horse. Och så, nu då, striden vid Pierre’s Hole 1832.
Dessa fyra E-böcker har jag lagt ner mycket arbete på och jag skulle väldigt
gärna vilja höra hur ni uppfattar det här sättet att presentera olika historiska företeelser. Jag vet (och har full förståelse för) att det känns jobbigt att läsa en hel bok
sittande framför skärmen. Men det går ju alltså att skriva ut sidorna och för er som
har läsplattor kanske det inte är så mycket svårare än att sitta i soffan eller ligga i
sängen och hålla en bok i händerna.
Observera alltså att det ligger mycket arbete bakom skapandet av dessa Eböcker och därför skulle jag gärna vilja veta om det är något som ni kan använda er
av. Om inte så finns det ju inte någon anledning för mig att hålla på med skriva sådant material.
Årets sista medlemstidskrift, samt förnyelse av prenumeration
Årets sista medlemstidskrift är nu på väg från tryckaren och kommer att distribueras till er under december månad. Den innehåller två artiklar. Dels en utskrift av
ett omfattande föredrag som Hans-Olof Ohlsson höll för oss i bussen under vår medlemsresa till Sydvästern år 2008. Den handlar om det intressanta folket Navajo, deras historia, men också en hel del om deras föreställningsvärld och deras ceremonier. Vidare finns här en kortare presentation av indianstammen Blackfoot.
Tillsammans med den här tidningen kommer alla vars tidningsprenumeration
går ut i år att få en betalningspåminnelse, så att ni inte missar nästkommande års
intressanta upplagor. I det meddelandet kommer ni att få alla uppgifter ni behöver
om hur ni förnyar er prenumeration i ytterligare ett eller två år. I år är det totalt 84
medlemmar för vilka det är dags att ta ställning för en ytterligare fortsättning.
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En annan historia

I den behagliga, rena oktoberluften, intill en klar vattenkälla i ett bedövande
vackert prärielandskap, där knappast någon vit människa ännu satt sin fot, beredde
sig en kvinna vid namn Nautdah att påbörja det hårda arbetet med att stycka upp
en 700-kilos buffelkropp. Det här var kvinnogöra, liksom allt annat som hade med
bufflar att göra, utom att spåra upp och döda dem. Nermernuhkvinnorna skar köttet
i strimlor som sedan hängdes upp för att torka. Förutom att slakta, så rensade de
och garvade hudarna, rengjorde och tog vara på magsäckarna, som blev till vattenoch förvaringspåsar, frigjorde och tog vara på senorna och krossade benen för att
kunna ta vara på märgen. Till och med hjärnan sparades för att användas i garvningsprocessen. Praktiskt taget allt på buffeln kunde användas till något. Buffeln utgjorde därför fundamentet, kan man säga, för Nermernuhs existens. Nermernuh var
folkets eget namn på sin stam. Har även angivits som Numunu eller Numina. En
stam som bland de vita blev känd som Comanche. Kvinnorna gjorde dessutom så
gott som allting annat också, kan det tyckas. De tillredde maten, skötte om småbarnen och hästarna och det var de som var ansvariga för att ta ner och sätta upp tälten, packa och transportera allt bohag från plats till plats, när betet för hästarna tog
slut eller fiender rapporterades i närheten. De gjorde även sin plikt i striderna, dock
huvudsakligen i det defensiva försvaret. Men det hände att de ibland även följde
med krigargrupper ut på deras raider. Nautdah var en kvinna som gjorde allt detta.
Det är omöjligt att veta om Nautdah var lycklig, eller om något sådant som
lycka ens hade en plats i hennes liv, vilket i stort sett bara var ett enda långt och
hårt arbete parat med oro och ständig vaksamhet. Det fanns dock stunder av tillfällig glädje. Barn var något som stod för glädje. Hon hade tre. Två pojkar, omkring 12
och 10 år, och en liten flicka, som just hade börjat gå. Dessa barn var hennes glädje
och om det över huvud taget fanns något som kan kallas lycka här ute i vildmarken,
så var hon nog förmodligen även relativt tillfreds med sitt giftermål. Hennes man,
Nawkohnee, ett namn som på deras språk betydde ungefär ”En som kommer tillbaka”, var en storvuxen, kraftig, mörkhyad man. Men han var dessutom en betydelsefull krigshövding. En maibeemeeabnub paraivo (enemy chief). Bland de vita blev
han känd under namnet Peta Nocona. Han var även en framgångsrik jägare och hon
betraktade sig säkert som lyckligt lottad med att de ständigt hade god tillgång till
mat. Att han också var en mycket framgångsrik hästtjuv och hela tiden såg till att
familjen hade en av byns största hästhjordar, innebar att familjen, enligt de här folkens sett att se det, var att betrakta som bland de rikaste. Hon kanske även gladde
sig något åt det faktum, att hon bara hade en annan kvinna att dela sin man med.
Det var alltså oktober och året var 1860. Hon hade ännu några månader kvar
att leva sitt inrutade liv. Ett liv som knappast hade förändrats något nämnvärt från
det liv en nermernuhkvinna hade levt hundra år tidigare, 1760, eller för den delen
ens ytterligare 100 år tidigare, 1660. Hon hade ingen aning om vad som skulle
komma att hända. Hon levde sitt liv och gjorde de saker som hon alltid gjort. Hon
levde i ett stort nermernuhläger. Ett läger som kanske rymde så många som 500
människor. Samtidigt som det var ett basläger, så utgjorde det också en typ av
samlingscentral. Hit fördes allt som gruppens krigare hade lyckats lägga beslag på i
form av hästar, boskap, krigsfångar och diverse annat rövargods, som senare skulle
komma att föras till olika marknader för att bytas mot andra förnödenheter.
Lägret låg vid Pease River, i norra Texas, på gränsen till nuvarande delstaten
Oklahoma. Någon dryg mil nordost om den nuvarande staden Crowell mynnar en liten bäck, som kallas Mule Creek, ut i Pease River. Nautdahs läger låg någon kilome4

ter från sammanflödet. Det här var ett område som vid den här tiden fortfarande utgjorde en ren vildmark. Det låg något tjugotal mil väster om gränsen för de vitas yttersta bosättningar. En gräns som vid den tiden gick alldeles väster om en linje mellan Fort Worth i söder och det nuvarande Oklahoma City i norr.
Tiden rullade på. Under en tvådagarsperiod i slutet av november 1860 hade
Nautdahs man, Nawkohnee, i spetsen för ett stort krigarband, terroriserat de allra
yttersta bebyggelserna i Parker County och lämnat ett fruktansvärt blodspår efter
sig. Ett drygt tjugotal nybyggare hade dödats, stora mängder stöldgods hade fallit i
indianernas händer, flera nybyggen stuckits i brand och allmän skräck hade förlamat
hela området. Men det var kanske framför allt det brutala mordet på den höggravida
nybyggarhustrun Martha Sherman, som väckte de vitas ilska tillräckligt mycket för
att de skulle ta sig samman och kräva att militären äntligen gjorde något för att
säkra deras liv. Men vad som fanns av reguljära amerikanska styrkor i Texas var
mycket begränsat. Organisationen Texas Rangers, det tidigare civila milisförband
som under ledaren Jack Hays varit det vita samhällets enda garanti för att det åtminstone fanns något skydd mot främst indianer och mexikanska banditer i området,
hade degenererat och mer eller mindre upphört att existera, sedan Hays personligen
lockats att flytta till de nya guldfälten i Kalifornien. Så nybyggarna vid fronten kände
sig helt utlämnade och en fullständig ström av flyktingar började hasta bort från de
farligaste områdena. Det fanns flera län (county) i väster som nära nog helt avfolkades. Men en person, som i stället försökte göra något åt situationen, var en 24-årig
man vid namn Charles Goodnight. Det var samma Goodnight som senare skulle
komma att bli en av Texas största boskapsbaroner och den som tog initiativ till och
genomförde de första stora boskapsdrifterna upp till den nybyggda järnvägen i Kansas. Han lyckades övertala åtta djärva män att följa med honom i spåren efter de
bortdragande indianerna. Något som inte var så svårt, då indianerna drev med sig
en stor hjord bestående av 150 hästar, som de hade samlat på sig under sin raid.
Goodnights grupp startade omedelbart. De var utan mat och hade inget att skydda
sig med mot det intensiva regn som föll hela tiden. Efter att ha färdats en sträcka på
nära tjugo mil och korsat flera iskalla floder närmade de sig målet. Invaggade i tron
att de inte var jagade hade indianerna inte vidtagit några säkerhetsåtgärder. Tvärtom hade de festat och firat den överväldigande vinst de hade tillskansat sig. Här
skymtade nu Goodnight och hans män äntligen det jättelika indianlägret. Men genast
insåg de, att här fanns långt flera indianer i lägret än bara Nawkohnees lilla gerillagrupp. Förståndigt nog avbröt de sin förföljelse och nöjde sig med att spana ut så
mycket de kunde om lägret, dess storlek och placering. Därefter återvände de omgående för att om möjligt uppbåda en större styrka som kunde ta sig an marodörerna.
En fullskalig styrka samlades slutligen den 13 december i Fort Belknap. I styrkan ingick fyrtio Texas Rangers, tjugoen reguljära soldater ur Andra Kavalleriregementet från Fort Cooper, samt något sjuttiotal frivilliga inklusive Goodnights män.
Hela styrkan ställdes under ledning av en ung man, som Texas guvernör Sam
Houston hade utsett att leda Texas Rangers, efter att dess tidigare överste, Middleton Johnson hade avskedats, då han visat sig vara fullständigt inkapabel. Den nye
ledaren hette Lawrence Sullivan Ross, men kallades bara kort och gott för ”Sul”. Han
var bara 23 år, men han skulle snart visa sig vara en högst kapabel ledare och han
kom med åren att göra stora insatser för delstaten Texas.
Styrkan startade omedelbart ut mot nordväst. Det var bittert kallt och blåste
snålt över de helt öppna slätterna. Det fanns inga träd, bara kaktus och krypande
mesquitebuskar. Det här var obefolkad prärie, men de såg hjordar med tusentals
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bufflar. Floderna Big Wichita och Pease var salta och fyllda av gipsslam och vattnet
var näst intill odrickbart. Nätterna var frostiga och männen svepte in sig i filtar så
gott de kunde och trängdes nära de små eldarna. Vid floderna följde de buffelhjordarnas spår för att undvika att hamna i kvicksand.
Den 19 december närmade de sig platsen för det stora indianlägret, som
Goodnight och hans män tidigare hade lokaliserat. Här hade de tur. En häftig, iskall
nordanvind hade blåst upp och luften var fylld av kringyrande sand och damm. Inga
indianer syntes till och inga vakter var heller utsatta. Det skulle snart visa sig att
nästan alla de omkring 500 indianer, som Goodnight tidigare uppskattat dem till, nu
hade lämnat platsen. Det som var kvar var ett fåtal kvinnor och gamlingar, samt
några få kvardröjande krigare, som just höll på att packa ihop det sista av lägret
och lasta allt sitt bohag, inklusive allt det uppslaktade köttet, samt resterna av allt
stöldgods som under en tid hade förts samman till lägret. När man hade fått det
klart för sig beordrade ”Sul” Ross kavallerisergeanten att ta sina soldater runt lägret
för att skära av indianernas flyktväg. När det var gjort beordrade han sina sextiotalet Rangers och frivilliga att anfalla, vad som senare skulle komma att beräknas
bara vara något femtontal indianer, huvudsakligen kvinnor, barn och gamlingar. Det
här var Nautdahs läger. Det motstånd som de vita mötte av de fåtaliga krigarna var
snart nedkämpat och ”Sul” Ross beordrade sina män att spara kvinnor och barn.
Något som dock soldaterna, som kom från andra sidan, inte brydde sig om att göra.
Alla dödades utan pardon. Det var inte en strid... Det var en slakt!
Vad som nu hände finns det flera olika versioner av. Enligt ”Sul” Ross egen berättelse, så red han och löjtnant Tom Kelliheir efter de tre sista flyende indianerna,
av vilka två red på samma häst. Snart hade de hunnit ifatt den ensamma ryttaren
som, just när Ross skulle skjuta, höll in sin häst och ropade ”Americano, Americano”. Ross såg då att det var en kvinna och att hon höll ett litet barn i famnen. Han
beordrade Kelliheir att stanna hos kvinnan medan han själv fortsatte att förfölja paret på den andra hästen. Under jakten sköt han flera skott efter dem med sin
Coltrevolver. Ett av skotten träffade uppenbarligen den som satt bak på hästen. Det
skulle visa sig också vara en ung kvinna och hon drog nu med sig den andre ryttaren i fallet. Det var en stor och kraftfull man som var välbeväpnad. Ross antog att
det här måste vara gruppens ledare. Indianen lyckades landa på fötterna och
strängade genast sin båge och avfyrade flera pilar i snabb följd, varav en träffade
Ross häst, som stegrade sig och började konstra. Med möda lyckades dock Ross
hålla sig kvar i sadeln och kunde nu på nytt avlossa några skott från sin Colt. Ett av
dessa skott råkade turligt nog träffa indianens högra arm och krossa hans armbåge,
vilket gjorde honom oförmögen att skjuta flera pilar.
Ross berättar vidare, att han därefter lyckades träffa indianen med ytterligare
ett par skott, varpå krigaren vacklade fram till ett litet träd, som han kunde luta sig
mot. Där uppstämde han så en vild och kuslig sång. Det hela slutade med att Ross
beordrade sin mexikanske tolk att göra slut på indianens lidande, vilket skedde med
en hagelsalva från mexikanens bössa. Denne mexikan, Anton Martinez, (alternativt
Antonio Mortimus) hade som barn varit fånge hos comancherna och han tyckte sig
därför nu kunna identifiera den döde indianledaren som den store Peta Nacona!
Ross återvände därefter till platsen där Kelliheir vaktade indiankvinnan och
hennes barn. Kvinnan var oerhört smutsig och blodig efter att ha hållit på med
packningen av kött. Men till Ross stora förvåning kunde han ändå se att hon hade
blå ögon. Mycket förvånad tog han henne med sig tillbaka till vad som nu var kvar
av lägerplatsen, efter att segrarna hade rotat reda på allt av värde. Men där fanns
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inget mera av intresse, så männen tog henne med sig till platsen där de hade dödat
de flesta av indianerna. Där lät de henne gå runt bland de döda kropparna. Hon grät
hejdlöst och muttrade mellan gråtattackerna obegripliga ramsor. Men kapten Ross
mexikanske tolk, Martinez / Mortimus, kunde så pass mycket av comanchespråket
att han kunde fråga henne vem en död pojke, som hon hade stannat vid, var och
vad han hette. Hennes svar var ett förbryllande: ”Han är min pojke och han är inte
min pojke”… Så småningom lyckades man få ur henne att pojken tillhört en vit
kvinna som blivit tillfångatagen av comancherna och gift sig med en indian. Men hon
hade dött och hade dessförinnan bett Nautdah att ta hand om barnet. När Martinez
fortsatte att fråga ut henne, berättade hon hur det kom sig att hon hade befunnit sig
i lägret, när de vita angrep. Enligt vad en Texas Ranger, som hette Frank Gholson,
senare har berättat lär hon ha sagt, att hon hade varit i lägret tillsammans med sina
två söner, som hon kallade Kwihnai och något som lät som ”Grassnut”, men att de
hade flytt. Efter en stund hade hon tappat bort de båda pojkarna och hade då vänt
tillbaka för att söka efter dem, varpå hon hade blivit tillfångatagen. Hon sade sig
vara djupt bekymrad för pojkarna och trodde att de nu var döda. Men då de inte
gick att hitta dem bland de döda i lägret lugnade hon sig och kunde i stället berätta
om hur hon själv blivit bortrövad av indianer som liten för många år sedan och hur
hon då hade sett sin far dödas. Hon hade nu levt så länge bland indianerna, att hon
hade glömt bort sitt ursprungliga språk och talade bara comanche. Så mera än så
fick man inte ut av henne.
Hon och en knappt tioårig comanchepojke var de enda överlevande från indianlägret och de fördes nu tillbaka till Fort Belknap, varifrån Nautdah senare flyttades
till Fort Cooper. Där blev hon omhändertagen av kommendanten och hans hustru,
som gjorde vad de kunde för att skrubba henne ren och få på henne nya kläder,
vilka hon sedan direkt slet av sig! Den unge comanchepojken adopterades i stället
av kapten ”Sul” Ross, som gav honom namnet Pease, efter floden där han blivit tillfångatagen. Han kom att bli Ross personlige uppassare och tjänstgjorde senare under hela Inbördeskriget som Ross hästskötare genom alla de 135 strider som Ross
deltog i. Senare kom han att gifta sig med en före detta slavkvinna och blev så småningom en respekterad medborgare i staden Waco. Han dog 1883.
Nautdah däremot anpassade sig aldrig och kom att framleva sina sista år plågad av psykisk stress, vantrivsel, ensamhet och en evig längtan efter att få komma
”hem” till indianerna igen. Något som dock aldrig skulle beviljas henne. Hon dog år
1870 i en influensaepidemi, troligen kraftigt försvagad av den självsvält hon utsatte
sig för under den sista tiden.
Det här var den aningen ”förskönade” version av denna händelse som ”Sul”
Ross själv berättade. Andra varianter finns också, som bland annat säger att den
storvuxne indian som Ross och hans uppassare hade dödat, inte alls var indianernas
ledare, Nawkhonees, eller Peta Nocona, som Ross trodde, utan i stället en annan
krigare som hade försökt rädda kvinnorna. Den äldste av Nautdahs två söner, som
kom att bli en mycket omtalad comancheledare i vuxen ålder, hävdade också med
bestämdhet, att varken han eller hans far hade befunnit sig i lägret när angreppet
kom och att fadern hade levt ytterligare ett antal år efter händelsen, innan han hade
dött av en svår sårskada, som han tillfogats i en strid mot navajoindianer. Mera om
det får vi kanske berätta en annan gång.
Nu ska ni i stället själva få gissa! Vem var egentligen den tillfångatagna vita
kvinnan som bland comancherna gick under namnet Nautdah? Hon är betydligt
mera känd under sitt ursprungliga engelska namn.
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Månadens konstnär, eller snarare konstarter
Så avrundar vi den här månadens presentation av indianskproducerade konsthantverk genom att titta på de östra skogsindianernas, präriernas och den fantastiska
konsthantverksskatten från nordvästkustens indianska samhällen.
Irokeserna, Långhusens folk, är kända för märkliga dansmasker snidade i trå, eller så kallade ”cornhusk masks” flätade av torkade majsblad. Men också för sina wampumbälten och pärlbroderier med i huvudsak blommiga mönster.

Och så präriens skinn– och pärlarbeten samt norvästkustens träsnidesarbeten
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