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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

GOTT NYTT ÅR
Jag fattade inte varför
jag ständigt fick order om
att dammsuga. I och för sig
så är det ju mitt jobb… men
jämt! Nästan var enda dag!
Men nu har jag kommit på
det. Nu vet jag vem det är
som ställer till det. Titta här
på den jäkla tomten.. Han
klampar ju omkring här
inne med stövlarna på!!! Å’
både dag och natt! Det är
ju ingen måtta på det. Inte
underligt som här såg ut. Å’
inte hjälpte det att skälla
på honom heller. Han verkar ju varken höra eller se.
Kanske har det något med
luvan att göra…
Här kommer nu årets sista
informationsutskick. Och
det blir lite annorlunda,
utan så mycket nyheter. Mest för att liksom runda av
året. Men till nästa år kommer vi tillbaka igen med nya
krafter. Fram till dess får ni gärna komma med synpunkter på de här utskicken. Vad vill ni läsa om? Hur vill ni att
de ska se ut? Och dessutom vill jag be er om hjälp med
material till de här utskicken. Så fort ni hör något som
kan vara av intresse för medlemmarna, så skicka mig ett
mail. Tack för i år!
Gott Nytt År till er alla önskar Kerstin o Bertil Thörn
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Recension av boken Crazy Horse The Lakota Warrior’s Life & Legacy
Efter att ha läst igenom Bill Matsons nya bok
om Crazy Horse står det klart att där finns en
hel del intressanta detaljer, men att den
stora bilden ger inget, eller mycket lite
nytt. Att recensera den här boken är dessutom svårt, då det gäller att först bestämma sig
för om man vill acceptera indianernas sätt att
se på historiska förlopp, eller om man kräver
att det måste finnas tydlig och påvisbar dokumentation för enskilda detaljer och händelseförlopp. För att rätt bedöma den här bokens
kvalitet gör man nog klokt i att försöka sära
på begreppen och då strunta i att värdera
merparten av texten som egentligen bara beskriver det allmänna historieförloppet på de
norra slätterna under det knappa 40-talet år
som huvudpersonen Crazy Horse (den tredje)
levde. Alltså från omkring början av 1840talet till strax före 1880. Den historien har
Matson nämligen valt att skildra (som jag
uppfattar det) med stor hjälp av de andra
kända historieberättarnas ord som förlagor.
Alltså sådana som E. A. Brininstool, Mari Sandoz, Stephen Ambrose, Amos Bad Heart Bull/
Helen Blish, Robert Clark, Edward och Mabell
Kadlecek, Richard Hardorff och kanske till och med William Bordeaux. Möjligen har han också hunnit med senare tiders Mike Sajna, Kingsley M. Bray och Thomas Powers. För här kommer historien igen, nästan ordagrant från Mari Sandoz, hennes gelikar och efterföljare. Och
jag tror ju inte att pojkarna Clown, som är de som Matson har samarbetade med, har hört
allt det här ordagrant berättat av sin farfars mor, Julia Iron Cedar, som är den som de hela
tiden refererar till som den som har fört släktens muntliga tradition vidare först till sonen
Edward Clown och sedan till Blaine Clown Sr., samt därefter till hans barn Floyd Clown,
Douglas War Eagle och Donald Red Thunder. Det är sannerligen inte ens lätt att hålla reda
på alla dessa släktband, då indianer i praktiken kallar allt och alla (nästan) för bror och syster, far och mor. Att de dessutom byter namn titt som tätt bidrar inte heller till att se pusslet
så lätt. Men vi har ett ganska tydligt och (förmodligen) trovärdigt stamträd, där vi kan se de
olika sambanden. Vi hade dessutom rätt mycket diskussioner med Bill Matson, när han var
här hos oss första gången, om de här sakerna. Han var visserligen inte så talför till en början, kanske beroende på att han var här i sällskap med Ernie och Sonja LaPoint. Men när
sällskapet väl hade delat på sig och Bill blev kvar här hos oss på kvällen och då han hade
fått sig en liten whisky, så släppte tungbanden. Det blev en intressant diskussion om hur det
här med att vara nutida släktingar med dåtida kändisar kan vara ett känsligt ämne. Ernie
LaPoint är ju som bekant den enda nu levande som kan hävda släktskap med Sitting Bull i
rakt nedstigande led! Och det finns tydligen en vits med att kunna hävda sådana saker. Och
då inte bara för äran av att vara det, utan för att det uppenbarligen kan ha ett visst monetärt värde också. Att kunna hävda ett sådant här släktskap kan vara lite som att mönsterskydda en produkt. I det här fallet alltså ett släktnamn. Så är fallet åtminstone med Ernie
LaPoint, som helt bevisbart är den enda kvarvarande släktingen i rakt nedstigande led till
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den kände hövdingen. Han är nämligen Sitting Bulls dotter-dotter-son. Men trots att det är
bevisat så förekommer det ändå stridigheter inom släkten om det här. Grenen efter Oscar
One Bull har nämligen försökt hävda att de också borde ha rätten att kalla sig släktingar i
rakt nedstigande led. Men då gör man det alltså utifrån de gamla indianska släktskapsreglerna, där man inte gjorde någon skillnad på det vi kallar (blods)bröder och styvbröder. Lite
samma sak verkar det vara i fallet med släkten Crazy Horse. Det finns bevisligen ingen släkting i rakt nedstigande led efter den berömde krigsledaren. Hans enda barn, den lilla flickan
They are Afraid of Her, dog redan i tre- fyraårsåldern. De släktingar som nu gör anspråk på
att vara de närmast överlevande är i stället avkomlingar från Crazy Horse far med hans fjärde hustru Red Leggin, medan Crazy Horse (3) var son till fadern och hans första hustru,
Rattling Blanket Woman. Crazy Horse och Julia Iron Cedar var alltså styvsyskon, då de inte
hade samma mor. Allt enligt vårt sätt att räkna släktskap alltså, medan indianerna har en
annan syn på det hela.
Så långt frågan om släktskap och eventuella förmåner som sådant skulle kunna medföra, så
har det faktiskt ingen betydelse för innehållet i den här boken. Julia Iron Cedar, som är, ska
vi säga stammoder, till de släktmedlemmar som nu vill föra fram sin släkts historia, hon levde personligen i Crazy Horse by. Ja, till och med i hans egen tipi från tid till annan. Så att
hon visste vem hennes styvbror var och vad han gjorde, därom råder inget tvivel. Huruvida
hon har haft förmågan att vidareberätta för sina efterkommande (Edward Clown, Blaine
Clown Sr. och hans söner, är en annan fråga. Men det är ändå dessa uppgifter som nu ligger
till grund för den här boken – eller i vart fall delar av boken.
Om vi därmed lämnar det här försnacket och går över till att titta på själva boken och dess
innehåll så vill jag börja med att säga något om dess tekniska utförande och dess struktur.
Bokens titel är alltså ”Crazy Horse; The Lakota Warrior’s Life & Legacy”. Den har som undertitel ”The Edward Clown Family as told to William B. Matson”. Men det är inte Edward Clown
som berättar för Bill Matson, utan det är Edwards sonsöner, Floyd Clown, Douglas War Eagle
och Donald Red Thunder, som är de som har samarbetat med Matson. De är i sin tur söner
till Edwards son Blaine Clown Sr., som avled redan 1999. Mera om släkten längre fram.
Bokens fysiska form är ett ganska enkelt inbundet format utan någon riktigt stadig rygg, vilket känns som att den med tiden riskerar att bli tämligen sladdrig. Det finns ett enkelt
skyddsomslag, utformat så det ser ut som om man har spillt kaffe på det (Eller ska det möjligen vara blod?). Ingen bild varken på skyddsomslaget eller på bokpärmarna. Inlagan är
tryckt på ett tämligen grovt (billigt?) gulbrunt papper som gör bilderna alldeles omöjliga. En
del går knappast att se! Bindningen verkar dock bra, men (och det här är mycket irriterande) sidorna är inte renskurna, varför det inte går att bläddra i boken på vanligt sätt! Mycket
jobbigt! Formatet är 23 x 15 cm och antalet sidor är 254. Det finns rätt så många bilder. Jag
har inte räknat dem och det finns ingen förteckning med sidanvisningar över dem. Alla är i
svartvitt och många är så mörka och suddiga att det är svårt att se dem tydligt. Texten är
rätt så liten och raderna tämligen tätskrivna. Boken börjar med ett kortare förord, där Matson berättar om förutsättningarna för boken och hans samarbete med familjen Clown. Det
finns ett ganska omfattande appendix som innehåller fotokopior av så kallade ”probate papers” (ett slags testamentsförhör huvudsakligen kopplade till de avlidnas markegendomar
och vilka som hade ärvt dessa). De fotokopierade bilderna är så förminskade att det helt enkelt inte går att se vad det står i dokumenten och därför är de ju helt meningslösa. Det här
har man kompenserat genom att i klartext lägga till delar av själva förhörsprotokollen.
Dessutom har man angivit en Internetadress, där man kan ta upp själva protokollen på sin
skärm och läsa dem därifrån. Boken avslutas sedan med de två viktigaste sidorna. Nämligen
det släktträd som familjen har upprättat.
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Det jag saknar allra mest av teknikaliteter är ett riktigt index. Jag har många gånger under
genomläsningen känt ett behov att gå tillbaka i texten och kontrollera enstaka uppgifter
igen. Men det är helt omöjligt utan index. Det finns heller ingen bibliografi. Kanske är det
mera naturligt, då hela idén med boken ju ska vara att detta är familjen Clowns uppgifter.
Jag är dock mycket tveksam till om så är fallet, då mycket av den egentliga historiebeskrivningen helt klart är hämtad från andra, tidigare producerade texter.
Kanske låter det här som en riktig nedskrivning av den här boken. Men så ska det inte uppfattas. Mitt i alltihopa så dyker det plötsligt och oväntat upp små guldkorn. Uppgifter som
både överraskar och förvånar, men som för den skull inte alls behöver misstros. Och det är
väl i dessa små insiktsglimtar som styrkan i den här utgåvan ligger. Det skulle ändå ha varit
intressant om man på något enkelt sätt hade kunnat särskilja de uppgifter som kommer direkt från ”great grandmother, Iron Cedar” och vad Matson själv har hämtat från andra källor. Kanske trodde jag att jag hade hittat det i förordet, där det står så här:
”Since this is the family story, it is written from their point of view or in the first person…
While they recounted their oral history, they would re-enact their relatives at times by reciting specific lines in a different tone of voice, as though they were speaking as that relative.
These lines were repeated word for word as though they were quotes, and they were the
same if I asked to hear the story again at a later date. Thus these lines are in quotations
throughout the book as a service to the reader.”
Här trodde jag alltså att jag skulle kunna sålla ut vad det var som familjen Clown hade fört
fram. Men tyvärr verkar det inte finnas något sådant i texten. Bara vanliga citationstecken
överallt där texten innehåller talade meningar, precis som i vilken bok som helst. Jag vet
inte om det var vad Matson menade i sitt förord. Men det ger ingen ledning till vad familjen
har sagt och vad Matson själv har valt att skriva.
Det här samarbetet har pågått i flera år, men vi har ingen inblick i hur det har gått till, eller i
vilken form Matson har erhållit deras berättelser eller hur mycket han har använt av dessa i
sin text. Av formen på texten och innehållet så tyder mycket på att det är Matson som själv
har utformat det mesta och att det i stort ansluter till tidigare texter i ämnet. Speciellt till
Mari Sandoz rätt så fantasifyllda epos. Men här och där dyker det alltså upp små avvikelser,
som gör att man hajar till. Här är några av de för mig mest betydelsefulla ögonöppnarna,
men också några av de jag tycker är de mest flagranta påhitten med tveksam sanningshalt:
1. Det har alltid och i alla källor sagts att Crazy Horse (den tredje) skulle ha varit Oglala
Lakota. Men med det här tydliga familjeträdet så var han tveklöst Miniconjou Lakota.
Hans farfar, som var den första att bära namnet Crazy Horse var Miniconjou, och tog
själv det nya namnet Walks With Sacred Buffalo, när han gav sitt ursprungliga namn
till sonen, som alltså också då var Miniconjou. När denne gifte sig så var det med en
kvinna som även hon var Miniconjou. Hennes namn var Rattling Blanket Woman och
det var hon som blev mor till den tredje Crazy Horse, som då följaktligen också borde
vara Miniconjou! Det här tycker jag känns övertygande och jag kan inte nu förklara
varifrån påståendet om att Crazy Horse (3) skulle vara Oglala har kommit, även om
jag i min okunskap också alltid har påstått det! (Shame on me…, men det är väl aldrig försent att ändra sig). Förvisso ska vi ha klart för oss att det här med stamindelningar och stamnamn aldrig var någon fast och stabil struktur. De här stammarna
byggdes upp av olika släktklaner som huvudsakligen höll ihop inom avgränsade områden. Men under den här tidsepoken från mitten till slutet av 1700-talet och fram till
präriekrigens slut på 1870-talet var det här folkgrupper i ständig omvandling, där familjer hela tiden flyttade mellan olika stamgrupper och ingiften och bortgiften över
dessa gränser var mera vanligt än ovanligt. Alltså ska man inte dra alltför strikta
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gränser mellan vilka som var det ena eller det andra.
2. Det har i alla källor tidigare sagts att Crazy Horse (3) hade en lillebror, som hette
Little Hawk. Men i den här historien framkommer ett helt annat scenario. Den Little
Hawk som blev som en lillebror för Crazy Horse var inte ens släkt! I stället kom han
att tillhöra familjen Crazy Horse genom en tragisk historia. Det var när en miniconjouhövding som hette Wagmiza (lakota för sädesslaget majs, som i Amerika kallas ”corn”
- by the way, wagmiza naphophopa är ”popcorn” på lakota) fick sin by angripen av
kråkindianer och drabbades av stora förluster. Chief Corn fick bland annat se både sin
hustru och sin bror dödade och byn räddades från total utplåning först när hjälp anlände i form av Crazy Horse (2) med sina krigare. Den stackars Corn stod nu där ensam med flera barn och hade dessutom att dra försorg om sin döde brors familj. Det
löste han genom att ta sin brors hustru till sin egen tipi som sin nya hustru och dessutom i en så kallad ”give-away ceremoni” erbjuda Crazy Horse (2) att ta de två giftasvuxna döttrarna som sina hustrur. Något som Crazy Horse (2) efter någon tvekan
ändå accepterade. När det då stod klart att de två flickorna skulle flytta över till Crazy
Horse (2) så bad även en tredje dotter, den då blott 15-åriga Red Leggins, att också
få följa med, då hon inte ville bli ensam utan sina systrar. (Det var denna Red Leggins
som så småningom kom att bli ”stammoder” för pojkarna Clown). Men inte nog med
det här. Chief Corns döde bror, som hade haft namnet Little Hawk, efterlämnade också en liten, ettårig pojke. För att sörja för den lille, bad nu Corn att Crazy Horse (2)
även skulle förbarma sig över pojken och ta in honom i sin familj. Det var så Crazy
Horse (3) fick en ny lillebror. En lillebror som nu dessutom fick ta över sin döde fars
namn, Little Hawk, som en markering för sin nystart i livet!
3. När nu Crazy Horse (2) plötsligt kom hem med tre nya hustrur så överraskades Rattling Blanket Woman, som därmed hamnade i en för henne helt ny och osäker situation. Hon och hennes man hade under de gångna fyra året försökt att få flera barn,
men inte lyckats. Den frustration hon kände över det tilltog nu, när hon plötsligt fick
intrycket av att inte längre vara ”behövd” och det ska enligt släkten Clown ha varit
den utlösande faktorn till att hon valde att ta sitt eget liv strax därefter. Alltså inte
den förklaring som tidigare har varit den förhärskande, nämligen att hon sörjde en av
Crazy Horses bröder, som hon varit mycket fäst vid, efter att han dödats i strid med
kråkindianer. I det familjeträd släkten Clown nu visar finns över huvud taget inga bröder till Crazy Horse (2) med.
4. Crazy Horse (3) fick nu plötsligt tre nya mödrar, medan han förlorade sin ursprungliga. Han kan nu ha varit ett par tre år gammal och förstod kanske inte så mycket av
det hela. Men nu kommer vi till spörsmålet om vilka som egentligen var hans mödrar.
Det har alltid sagts att det var två kvinnor som var systrar till den omtalade hövdingen för brulésiouxerna, Spotted Tail. Men i familjen Clowns släktträd finns inga som
helst antydningar om något sådant. Tvärtom är det tydligt fastslaget att hans ursprungliga mor var miniconjoukvinnan Rattling Blanket Woman och att hans nya styvmödrar alla tre var döttrar till miniconjouledaren Corn. Deras namn var Iron Between
Horns, Kills Enemy och Red Leggins. Men för att ytterligare komplicera saken så hade
Rattling Blanket Woman två systrar, Good Looking Woman och Looks At It (senare
ändrat till Afraid of Her). Dessa två systrar ingrep också i Crazy Horses liv genom att
delvis ta över ansvaret under den närmaste tiden efter Rattling Blankett Womans
frånfälle. De tre döttrarna från Corns familj kom att betrakta speciellt Good Looking
Woman som sin äldre syster och såg alltid mycket upp till henne. Kontentan av den
här röran är alltså att samtliga var av miniconjouursprung och att inga av dem var
systrar till gamle ”Spot” (Spotted Tail)! (Flera synpunkter på C.H. släkt i nästa nr)
5

Efter de här första, delvis nya aspekterna på Crazy Horses släktskap och ursprung, kommer
sedan ett långt stycke i boken där Matson i stort berättar präriesiouxernas hela krigshistoria
med start från det stora fredsmötet i Fort Laramie 1851 och vidare med de vitas växande
intrång via Oregonleden och Bozeman Trail och de oroligheter som det gav upphov till,
(Grattanmassakern, Harneys överfall på Little Thunders läger vid Blue Water, Chivingtons
överfall på cheyennernas läger vid Sand Creek, striden vid Platte Bridge Station, Red Clouds
Krig med Fettermanmassakern, Vagnkorgsstriden, Slåtterängsstriden och så vidare), alltmedan han låter den unge Crazy Horse (3) växa upp och utvecklas till en fullfjädrad krigare
som så småningom blir utsedd till Skjortbärare och får överta sin fars namn, Crazy Horse,
varefter fadern tar sig namnet Waglula, som betyder ”Mask” på lakota. Inte heller finns det
några större avvikelser från det vi redan vet om de senare tiderna i den uppväxande Crazy
Horses liv, med giftermål med Black Shawl, födseln och förlusten av deras enda barn, döden
för Crazy Horses verkliga läromästaren, styvfarbrodern Hump, förlusten av hans omhuldade
styvlillebror Little Hawk, samt den uppslitande och dramatiska händelsen när Crazy Horse
rövade bort och rymde med sin ungdoms kärlek, Black Buffalo Women och för det blev skjuten av den försmådde maken No Water. Här finns inga större avvikelser från den traditionella historien, vilket gör det svårt att tro, att det enbart är ”stammodern” Red Leggins som
har berättat det här så ordagrant för sina efterföljande. Jag tycker mig snarare känna igen
det mesta av ordvalen från Mari Sandoz och de andra krönikörer, som har skildrat de här
tiderna och händelserna. Om det sedan är pojkarna Clown som har läst det i dessa böcker,
eller om det är den gode Bill Matson själv, har kanske mindre betydelse. Några smärre felaktigheter dyker upp här och där, som till exempel att general Richard B. Garnett, som
kommenderade Fort Laramie under tiden från juni 1852 till maj 1858, kallas för Garrett, vilket lika gärna bara kan vara ett feltryck. Annars inga större avvikelser eller nyheter.
Men när vi väl kommer till den omtalade striden vid Little Bighorn i juni 1876, då dyker det
upp märkliga påståenden. Förutsättningen vet vi ju är att Crazy Horse hela sitt liv hade levt
ute i vildmarken. Han hade aldrig varit i någon närmare kontakt med vita och definitivt inte
med några arméofficerare. Ändå dristar sig nu släkten att påstå följande mycket märkliga
historia:
”Seeing that Custer was their leader, Crazy Horse saw a chance to humiliate him by letting
him live. In this way the Soldiers head man could go back to the white people and lett them
know of our strenght. So he shouted to all our warriors to kill all the soldiers but Custer. But
Crazy Horse did not count on two heyoka warriors (sådana individer som i en vision har blivit beordrade att göra allt bakvänt) scuttling his plan...”
Sedan gick det då naturligtvis som det gick. En av dessa heyokas tog Crazy Horse på orden
och gjorde vad han blivit beordrad, men enligt sin övertygelse därför motsatsen till vad Crazy Horse hade menat – alltså slog han helt sonika ihjäl generalen med sin stenklubba!
Hur fantastiskt låter inte detta?! Hur kunde Crazy Horse veta något om en person som han
aldrig hade träffat, aldrig förmodligen ens hört talas om och hur skulle han mitt i dammet
och stridslarmet ha kunnat känna igen generalen, även om han visste vem det var? Nej,
bröderna Clown, jag kan misstänka och förstå om ni har suttit och skrattat gott bakom ryggen på den intet ont anande Bill Matson. Men det här är bara alltför långsökt!
Så om det här var det enda riktiga klavertrampet, så kommer sedan tiden kring Sitting Bulls
flykt till Kanada och Crazy Horses kapitulation vid Camp Robinson. Ett stycke som väl följer
tidigare kända beskrivningar. Men här dyker ändå en ny intressant aspekt upp. Familjen
Clown påstår att Crazy Horses närmaste följe vid kapitulationen bara bestod av omkring 450
personer. Men om man läser i Thomas Bueckers bok ”The Crazy Horse Surrender Ledger”,
så visar det sig att myndigheterna registrerade nästan 900 personer som den dagen över6

lämnade sig till militären vid Camp Robinson tillsammans med Crazy Horse. Den stora differensen förklaras av bröderna Clown med det faktum, att det fanns många som redan tidigare hade befunnit sig vid agenturen, men som nu passade på att smita ut för att på nytt kunna registrera sig tillsammans med Crazy Horses folk. Vad skulle det vara för vits med det
då? Jo då kunde man göra det under ett annat namn och så kunde man kvittera ut dubbla
matransoner senare! Sedan kunde man sitta i sina tält och skratta gott åt de dumma vita…
Sedan följer en något kortfattad redogörelse för den dramatiska sommaren på reservatet
och mordet på Crazy Horse i september. Där framkommer inga direkta nyheter eller avvikelser från tidigare historieframställningar. Men väl efter att döden hade inträtt för Crazy Horse
natten till den 6 september, då dyker här upp sensationella nyheter!
Här berättas nu hur två betrodda åldringar (medicinmän) tilläts komma in i adjutantens kontor där den döde Crazy Horse låg på golvet. De hade givits tillstånd att utföra en ceremoni
och förbereda kroppen för begravningen. Nu avslöjar familjen Clown att:
De två hade kommit i en vagn, där det låg en hjortkropp invirad i ett stort bylte, samt ett
par rejäla buffelfällar. Dessa bars nu in på adjutantens kontor och de två medicinmännen
lämnades ensamma med Crazy Horses far Waglula och Crazy Horses morbror Touch The
Clouds för att utföra den avtalade ceremonin. Men vad man gjorde var att vira in den döda
hjortkroppen i de medhavda buffelfällarna, så att det skulle se ut som att de hade människokroppen där. Den placerades sedan på en hästsläpa, medan Crazy Horses kropp inlindad
i de filtar man haft i det stora byltet bars ut och lades i vagnen av Touch The Clouds, rakt
framför ögonen på de vaktande soldaterna, utan att de misstänkte något. Vagnen kördes
sedan bort av de två medicinmännen, efter att de slutligen hade välsignat byltet på hästsläpan med rökelse efter att Waglula och Touch The Clouds, tillsammans med andra släktingar
burit ut den och påbörjade den långsamma färden österut mot Spotted Tails agentur. De
förföljdes på avstånd av Red Clouds indianpolis för att se vart de skulle ta vägen. Men de
gjorde inget misstänkt och när de väl kom fram till agenturen bar de bara in byltet med
hjortkroppen i Waglulas tipi och ingen misstänkte något. Tidigt nästa morgon började två
vagnar köra österut från agenturen. De förföljdes på nytt av polis på avstånd. Till en början
följde man White River österut, men mot kvällningen gömde man vagnen i några täta
buskage, där man senare lastade om Crazy Horses kropp på en hästsläpa och tog honom till
den plats där de planerat att begrava honom. Då hade samtidigt de två vagnarna fortsatt
längs floden fram till Spotted Tails agentur, medan hästsläpan med Crazy Horses kropp
hade dragits genom flodvattnet en lång sträcka för att inte lämna några spår. Det är bara
Crazy Horse familj som vet var den slutliga begravningsplatsen finns, men det har genom
åren funnits många spekulationer om var det kan vara. Medan det här pågick hade andra
familjemedlemmar rest en begravningsplattform på en väl synlig plats söder om själva
agenturen, där de placerade den i buffelfällar inlindade hjortkroppen. Där fick den sedan ligga så att alla skulle se att man inte hade gömt kroppen någon annanstans.
Återstoden av boken, från sidan 146 och framåt, handlar i stort sett bara om resterna av familjens öden fram till nutid och då det saknar mera betydelse för den allmänna historien om
Crazy Horse slutar min granskning här.
Allmänt får man säga att boken är ett tillskott till den mycket speciella historien om krigaren
och mystikern Crazy Horse. En bok som inte på något dramatiskt vis förändrar den bild vi
har haft sedan tidigare, men som tillför en del nyheter och som därför naturligtvis har sin
givna plats i en seriös bibliografi om en betydelsefull personlighet.
Bill Matson har också gjort fyra DVD-filmer med bröderna Clown, där den här historien berättas. Men dessa filmer finns bara i amerikanskt format varför ni måste ha en NTSC—
spelare för att kunna titta på dem. (Ytterligare info om C. H. släktskap kommer nästa år).
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Fyra DVD-filmer om Crazy Horse och hans familj
William ”Bill” Matson och Mark Fretham har tillsammans med efterlevande släktingar till Crazy Horse gjort fyra stycken DVD-filmer som
berättar samma historia som den föregående recenserade boken,
men här kompletterat med analyser och uppgifter från olika vita experter. Här visas också intressant bildmaterial från olika platser.
Del 1 är en sammanfattning av Siouxfolkens historia under Crazy
Horses tid, samt redogör för hans släkt och enstaka händelser under
hans liv. Den presenterar också dagens närmaste släktingarna och
deras berättelse om släktens historia. Familjens släktträd visas på ett
bra sätt. Filmen ger också inblickar i siouxfolkens kultur, levnadssätt
och religion, samt berättar något om Crazy Horses spiritualitet.
Del 2 ger oss en mera detaljerad inblick i Crazy Horse liv, såväl spirituellt som hur hans liv som krigare utvecklade sig. Här redovisas
var han sökte sin omtalade vision och vad den resulterade i. Så berättas om Crazy Horses roll i de många olika striderna till försvaret
av stammens hemtrakter fram till tiden för Laramie Treaty 1868.
Här får vi också höra hur vita historiker tjänstgörande vid platser
som Crazy Horse Memorial, Fort Laramie, Fort Phil Kearny och Fort
Caspar kompletterar Crazy Horses släktingars berättelser genom att
ge de vitas bild av samma händelser.
Även i den här filmen ges en hel del insikter i siouxernas kultur och
religion, deras sätt att tolka världen och hur den styrdes av olika andemakter.
Del 3 koncentrerar sig på Crazy Horses eget liv från tiden då hans
dotter föddes och fram till dagarna efter striden vid Little Bighorn,
1876. Här får vi veta hur siouxerna lyckades skaffa sig sina moderna vapen och god tillgång till ammunition inför de stora striderna.
Här berättar också familjen vem det var som enligt deras uppfattning dödade general Custer. Vi får också höra om andra familjemedlemmars bedrifter och upplevelser under de här striderna.
Också i den här filmen får vi kompletterande synpunkter och uppgifter från vita experter, som John Doerner och Ken Woody, båda anställda vid Little Bighorn Battlefield National Monument. De ger här
sin syn på myndigheternas och militärens strategier före, under och
efter denna dramatiska strid.
Del 4 handlar om Crazy Horses liv just före kapitulationen samt månaderna vid Red Clouds agentur och slutligen mordet på honom vid
Camp Robinson i september 1877.
Men här berättas också hur det gick för familjen och de olika släktingarna efter att Crazy Horse hade dött, samt hur en av släktingarna, Chief Bigfoot och hans band, drabbades av de fruktansvärda
händelserna vid Wounded Knee, 1890. Slutligen får vi veta mera om
hur och varför familjen slutligen, under år 2000, bestämde sig för att
presentera sin historia om den välkände krigaren Crazy Horse.
Också i den här filmen får vi hjälp av vita experter, som John Doerner vid Little Bighorn National Monument och Thomas Buecker vid
Fort Robinson, att ge myndigheternas och de vitas syn på historien.
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Andra intressanta böcker att spana in
Här är tre nya böcker, som jag som inbiten indiankrigshistoriker, nog inte kan låta bli att
skaffa. Visserligen är den första ”The Earth Is Weeping” en så kallad översiktsbok som
bara kort beskriver ett antal krig i olika regioner och tidsperioder, 1862-1891. Men ändå...
De andra två är dock specialstudier, vilket alltid är intressant. Och det är bra författare.

The Earth Is Weeping: The Epic Story of the Indian Wars for
the American West ; Peter Cozzens





Hardcover: 576 pages; 19 kartor
Publisher: Knopf; 1st edition (October 25, 2016)
ISBN-10: 0307958043 ISBN-13: 978-0307958044
Product Dimensions: 6.7x1.7x9.6 inches; Weight: 2.4 pounds

En sammanfattande, tjock bok innehållande översikter av
många olika krig i Västern under 1800-talet. Kanske inte så
mycket detaljer, men Cozzens är en garant för att det som valts
ut presenteras på ett konkret och fullödigt sätt. Sådana här
böcker brukar oftast ta parti för endera sidan, indianer eller vita.
Men här beskrivs historien utan några sådana pekpinnar. Alla
var lika grymma och brutala eller skenheliga, vilket man nu vill.

Powder River: Disastrous Opening of the Great Sioux War ;
Paul L. Hedren





Hardcover: 472 pages; 40 foton, 5 kartor
Publisher: University of Oklahoma Press (June 15, 2016)
ISBN-10: 0806153830 ISBN-13: 978-0806153834
Product Dimensions: 6x1.5x9 inches Weight: 2 pounds

Om den föregående boken var en översiktshistoria så är det här
en specialstudie av ett specifikt krigsäventyr. Nämligen överste
Reynolds halvkaotiska angrepp på Old Bears cheyenneläger vid
Powder River i mars 1876, vilket var öppningen till det vi kallat
”Det stora siouxkriget”.
Behandlar också mycket om de påföljande krigsrättegångarna
mot Reynolds och flera av officerarna i hans styrka.

Eyewitness to the Fetterman Fight: Indian Views ;
John H. Monnett (OBS! endast förhandsbokning; lev. i mars 2017 )





Hardcover: 248 pages; 22 foton; 5 kartor
Publisher: University of Oklahoma Press (March 16, 2017)
ISBN-10: 0806155825 ISBN-13: 978-0806155821
Shipping Weight: 1.7 pounds

Det här är den bok jag skulle ha haft när jag skrev de omfattande artiklarna till höst– och vinternumren av vår medlemstidning.
Här kommer att finnas samlat en mängd av indianska hågkomster om den dramatiska Fettermanstriden. En strid där vi tidigare
bara har famlat i blindo om vad som hände på andra sidan av
Lodge Trail Ridge den 21 december 1866. Ser med spänning
fram mot vad som kan finnas där.
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Månadens konstnär’er
Vi har ju redan haft två utskick efter varandra med månadens konstnär, som ju varit den kråkindianska konstnärinnan Penni Anne Cross. Jag hoppas att ni tyckte om hennes måleri. Men två på varandra följande utskick är ju vad vi brukar tillägna varje konstnär. Då turordningen i år blev sådan att
det råkade bli tre stycken varannan veckas fredag, så får vi därför nu försöka hitta på något annat till
det här sista utskicket. Vad kan då passa bättre än att berätta om två olika målare som har haft stor
genomslagskraft just i Juletider. Den första är faktiskt ändå att karaktärisera som en ”cowboymålare”
snarare än en ”tomtemålare”. Jag talar om Jack Sorenson, som gärna ritade och målade cowboys så att
säga i julsammanhang. Hans målningar användes gärna som julkort. Här är därför några smakprov på
hur han framställde sina cowboys. Jack föddes 1954 och växte upp i ”Six Gun City”, en dude ranch och
”Vilda Western-stad” (liknande High Chaparal) på kanten av Palo Duro Canyon, TX, som hans far ägde.

Sedan slutar vi med den
kanske mesta spridda
tomtebilden i USA. Konstnären var Haddon Sundblom som skapade den
här gemytliga bilden av
amerikanernas Santa under den tid då Sundblom
var anställd på Coca Cola.
Haddon föddes 1899 i
Muskegon, Michigan, i en
svenskspråkig familj. Fadern kom från Föglö på
Åland, modern från Sverige. Det var otvivelaktigt
nordiska traditioner Sundblom hade i åtanke då han
skapade Coca-Colas välkända tomte.

Skål! !! Å’ God Jul och Gott Nytt År!
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Heja Tomten!

