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VOLYM 23, NUMMER 1,
VÅR 2003
Vår 23:e årgång börjar med ett nummer av blandat innehåll. Ett par
artiklar om kiowaindianerna inleder. Först en kort biografi över en av
stammens mera kända ledare - Kicking Bird. En ledare som gjorde
mycket för stammen, men som mot slutet inte var så odelat uppskattad av sitt folk. Oförtjänt eller ej, är inte så lätt att avgöra. Trovärdiga
argument finns naturligtvis för båda sidor.
Nästa artikel är en översättning av en text om kiowastammen, ursprungligen skriven av Mildred P. Mayhall, som är en av de mest
betydelsefulla dokumenterarna av stammens kultur, traditioner och
historia. Hennes bok The Kiowas, är en klassiker.
En ny bekantskap är Sebastian Scheler, som här ger oss en ingående beskrivning av hur de pälsjägare klädde sig, som under 1800talets första hälft levde och verkade i Klippiga Bergen. Ett ämnesområde som är så intimt förknippat med den tidiga indianhistorien i de
här trakterna, att en artikel om det gott och väl platsar i vår tidskrift.
Artikeln riktar sig dock kanske i ännu högre grad till de ”hobbytrappers” (i Amerika kallade reenactment groups) som med liv och
lust går in för att vidmakthålla den här tidens färgrika kultur, genom
att tillverka tidstypiska kläder, redskap och vapen och sedan i glada
vänners lag träffas och utbyta erfarenheter, ungefär som trappers en
gång gjorde vid rendezvous. Ni som någon gång varit på High Chaparral vet vad det innebär. Sebastian har illustrerat sin artikel med
egna teckningar, utöver de målningar av den berömde konstnären
Alfred J. Miller, som han valt för att visa hur det egentligen såg ut.
I en liten kort artikel, skiven av Sam Negri, berättas om hur en äldre
papagoindian idag framlever sina dagar i skuggan av dessa indianers
heliga berg, Baboquivari Peak, i södra Arizona. En artikel hämtad från
tidskriften Arizona Highways.
Den sista artikeln handlar om hur man bland apacheindianerna tog
hand om sina nyfödda barn. Även det är en översättning. Texten är
tagen från Morris E. Oplers bok Apache Life-Way.
Numret innehåller också ytterligare än av Lars Benktsons presentationer av böcker som finns på Universitetsbiblioteket i Uppsala. Böcker som i många fall går att låna hem via ditt eget biblioteks fjärrlånesystem. Har du frågor om någon speciell bok kan du nå Lars Benktson via hans E-mailadress: Lars.Benktson@ub.uu.se
Numret avrundas slutligen med ännu en videorecension. Den här
gången är det filmen om Crazy Horse, som får sig en belysning. Därmed har vi nu avslutat granskningen av denne märklige man.
Omslagsbilderna är båda kopior av oljemålningar av mycket kända
konstnärer. Framsidan är Paul Calles verk ”In the Valley of San
Juan”, som naturligtvis anspelar på Sebastian Schelers artikel, medan baksidan är en helt fantastisk olja från 1994 av Don Crowley,
som han kallat ”The Dreamer”. Don arbetar mycket med just apachefolken, varför jag tyckte att den här bilden passade extra bra.

Bertil Thörn
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KICKING BIRD
C:a 1835 - 1875
Översättning från Handbook of Texas av Bertil Thörn

K

icking Bird (Tene-Angopte / Striking
Eagle) var en kiowahövding, som
egentligen till hälften var kråkindian. Han har
mest blivit känd som en kraftfull förespråkare
för fred och samlevnad med de vita. Vi hör
först talas om honom när han är i trettioårsåldern. Det var när Dohäsan (Little Mountain),
som då var kiowaindianernas överhövding,
dog 1866, som Kicking Bird steg fram som
ledare för den falang som företrädde fred
inom stammen. En roll som han behöll ända
till sin död. Den rollen gjorde honom till en
naturlig kontakt och samarbetspartner för de
vitas myndigheter. Det var som sådan han
också, tillsammans med Satanta, Satank och
andra ledande representanter för sitt folk,
deltog i fredssamtalen 1867, som kommit att
kallas Medicine Lodge Treaty Council. I den
egenskapen lyckades han också 1869 utverka
Lone Wolfs och Satantas frigivning från militär fångenskap.
Men freden var bräcklig. Förhållandena på reservatet förvärrades.
Kicking Birds goda relationer med
de vita gav honom flera fiender
bland sitt eget folk. Folk som inte
tyckte om att han var så vänligt
sinnad mot de som de ansåg vara
fiender. Samtidigt som de missnöjdas skaror ökade så ökade också
de krigiska ledarnas följen. Ledare
som Satanta och Lone Wolf, som
envist hade fortsatt med sina krigståg ner i Texas.

nära nuvarande Seymore, Texas. McClellan
insåg snart att han tagit en alldeles för stor
tugga. Han var kraftigt underlägsen i antal
och försökte slå till reträtt. Men med en snabb
flankmanöver lyckades Kicking Bird skära av
soldaternas reträtt och under en dagslång strid
tvingade han McClellan att falla tillbaka och
söka hjälp hos lokala boskapsfarmare. Det
resulterade i att militären nästa dag, med tre
döda och tolv sårade (varav en sårad av lansstick från självaste Kicking Bird), fann för
gott att ge sig och dra sig tillbaka till Fort
Richardson.
Trots segern markerade det här ändå slutet på
Kicking Birds militära bana. Beklagande att
oenigheter inom stammen hade tvingat honom att ta aktiv del i stridshandlingar, annonserade han att han från och med nu skulle
ägna all sin kraft till att återupprätta fredlig
samexistens med de vita och därmed försäkra

Så tidigt år 1870 hade Kicking
Bird, som ett resultat av att han nu
stod inför total utfrysning, sällat
sig till krigargrupperna och utrustat ett eget krigståg. I juli korsade
hans grupp, ungefär etthundra
krigare stark, Red River. Men utvecklingen gled honom snart ur
händerna. Flera krigare lämnade
honom och startade egna små
överfall på egen hand. Bland annat
rånades en postdiligens vid Rock
Station, nära den nuvarande staden
Jermyn, Jack County. Det resulterade i att kapten Curwen B.
McClellan ledde enheter ur 6:e
kavalleriet, stationerade vid Fort
Richardson, i jakt på Kicking
Kicking Bird fotograferad av William S. Soule
Birds följe. Den 12 juli attackera- Bild från Smithsonian Institution
de McClellan Kicking Birds läger Bureau of American Ethnology
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stammen om en trygg framtid. Så, 1871, efter
den så kallades "Warren Train raid" medverkade Kicking Bird till fängslandet av Satanta,
Satank och Big Tree och lyckades dessutom
avstyra ett uppror bland sina stamfränder,
trots att de tre fördes bort i fångenskap till
Fort Richardson. Trots det lyckades han under
senare delen av 1873 genom skickligt argumenterande förhandla fram en frigivning av
både Satanta och Big Tree. En diplomatisk
coup, som försäkrade honom stöd från minst
två tredjedelar av stammedlemmarna. Samtidigt lyckades han att ytterligare påskynda sitt
folks assimilering genom att inbjuda pastor
Thomas Battey att leva bland kiowafolket
som deras lärare och rådgivare.
Men inte ens Kicking Birds betydande inflytande var tillräckligt för att tona ner en ökande känsla av missnöje med reservatslivet
bland folket och sent under 1873 drog åter-

Satanta, (White Bear)
fotograferad av William S. Soule
igen en krigargrupp ner i Texas och in i Mexiko. Under detta krigståg dödades två unga
krigare. Den ene en son och den andre en
brorson till den betydande krigsledaren Lone
Wolf. Med hämnd för detta som förevändning
och stimulerat av en växande ilska över den
ständigt ökande buffelslakten, drog nu på nytt
allt flera kiowakrigare ut på krigståg igen.
Även om Kicking Bird lyckades hålla sina
följeslagare ifrån striderna, så deltog ett antal
6

kiowaledare, som Bird Bow, White Shield,
White Horse, Howling Wolf och kanske Satanta och Lone Wolf, i comancheledaren Quana Parkers olyckliga angrepp på buffeljägarlägret vid Adobe Walls den 27 juni 1874. Ett
katastrofalt tilltag!
Efter den katastrofen var kiowaindianernas
militära kapacitet bruten. När Satanta abdikerade som krigshövding 1874 och Lone Wolf
gav upp året därefter var Kicking Bird den
ende kiowaledaren med ett någorlunda stort
följe som var kvar. Därför utnämnde armén
honom som överhövding för kiowastammen i
ett försök att slutgiltigt kunna påverka stammens ställningstagande. Huvuddelen av stammen, nu utan andra ledare, samtyckte. Som
överhövding och som huvudansvarig för förhållandet mellan stammen och de vita, fick
Kicking Bird nu också huvudansvaret för de
fångar som ansågs ha varit delaktiga i de föregående årens krigshandlingar. Och när
det beslutades att ett antal av de mest
ansvariga skulle skickas till fångläger i
Florida krävde man att Kicking Bird
skulle peka ut vilka de var. Han pekade ut White Horse, Maman-ti, Lone
Wolf och ett antal mer eller mindre
obekanta kiowas, comancher, cheyenner, arapahoes och mexikanska fångar,
i allt ett sjuttiotal personer. Fullt förståeligt kom Kicking Birds samarbete
med militären att resultera i att många
av hans stamfränder uppfattade det
som att han svek dem. När sedan militärmyndigheterna i Fort Sill skänkte
honom en ståtlig vit häst som tack för
samarbetet stärktes ytterligare bilden
av honom som en kollaboratör. Så när
Kicking Bird plötsligt dog, den 4 maj
1875, efter att ha druckit en kopp kaffe, så talades det vitt och brett om att
han hade blivit förgiftat. Något som
dock aldrig bevisats. Många kiowas
ansåg att han dödats av trolldom. Kicking Bird, som var omkring fyrtio år när
han dog, begåvades med en kristen
begravning i Fort Sill, Oklahoma, även
om han aldrig officiellt hade bekänt sig
till den kristna tron. Hans grav utmärktes dock bara med ett träkors och när
det ruttnade ner och försvann så glömdes också hans gravplats bort.

* * *
Ytterligare material att läsa:
Mildred P. Mayhall, The Kiowas (Norman:
University of Oklahoma Press, 1962; 2d ed.
1971).
Wilbur Sturtevant Nye, Carbine and Lance:
The Story of Old Fort Sill (Norman: University of Oklahoma Press, 1937; 3d ed. 1969).
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KIOWA
Kiowaindianerna var enligt sina egna traditioner jägare som ursprungligen levde i området
kring Yellowstone- och Missouriflodernas
källor, i nuvarande Montana. Det var en kall
och hård region, med långa, svåra vintrar med
mycket snö. De jagade med pil och båge och
hade endast hundar som last- och dragdjur.
Hundar som spändes för släpor, så kallade
travois, bestående av långa träslanor, som
spändes fast i en sele på ömse sidor om djuret
och vars ändar sedan släpade på marken. En
stor flod rann västerut från deras område. Den
rann upp i ett bergsmassiv som kallades Gai
K'op (Kiowa Mountain). Närmaste grannar
var flatheadindianerna i väster. Där, liksom i
norr, levde också ytterligare ett antal Athabascanstammar, som till exempel deras vänner
Sarsi.
Enligt en av kiowafolkets legender kom stammen att delas efter ett gräl om rätten till ett
jaktbyte. Vinnarna av det eftertraktade bytet ett juver från en hjort - bröt därefter upp och
flyttade, tillsammans med sina nära allierade,
Kiowa-Apacherna, i sydostlig riktning, för att
i fortsättningen leva tillsammans med kråkindianerna. Den del av stammen, som då lämnades kvar i norr, hördes aldrig mera av.
Kråkindianerna lärde nykomlingarna att rida
på hästar och att jaga buffel. Djur som kiowaindianerna aldrig tidigare hade sett. Mellan de
båda stammarna förekom snart ett betydande
ingifte. Liksom det gjorde mellan Kiowa och
Sarsi, ett folk som kiowaindianerna fortsatte
att ha nära förbindelser med. Do-hásan (Little
Mountain), en av kiowaindianernas genom
tiderna största ledare, hade kråkindianskt påbrå, liksom Satank (Sitting Bear), ledare för
den största av krigarföreningarna, Koitsenko,
hade en sarsikvinna som sin mor (farmor enligt Hodge).
Det tidigaste skriftliga vittnesbördet om kiowaindianerna och deras allierade, KiowaApacherna, har vi från René Robert Cavelier,
Sieur de La Salle, som 1682 hörde talas om
dem via en tillfångatagen Pani (Pawnee) slavpojke vid Fort St. Louis. Han kallade dem
Manrhouts eller Gattacha. Lewis och Clark,
på sin expedition 1804, hörde talas om dem
uppe i Yellowstoneregionen, men träffade
aldrig på dem.
Kiowaindianerna hade tagit sina första steg
mot präriekulturen när de lärt sig rida och
jaga buffel från hästryggen. Och det var hästarna som efter hand drog dem söderut. Det
var nämligen tillgången var bäst i de spanska

av Mildred P. Mayhall
översättning Bertil Thörn

besittningarna. Genom att i allt större omfattning bli beroende av de hästar, vapen och inte
minst slavar, de kunde skaffa sig via spanjorerna, kom kiowa med tiden att helt tillägna
sig den traditionella, nomadiserade livsföringen, som var så typisk för slätternas folk. En
livsstil som också innebar ökat fokus på krigföring. En utveckling som gjorde att kiowa
med tiden kom att bli en av de mest fruktade
stammarna på de södra slätterna. Ett tecken på
deras dominans var deras enorma hästhjordar.
Hjordar som ständigt bara ökade i omfattning.
Omkring 1790 hade kiowaindianerna slagit
sig samman med comancherna för att tillsammans med dem på allvar ta upp handel med
fransmän och engelsmän i öster, via stammar
som Wichita och Taovaya. I utbyte mot hästar och fångar, fick de den vägen vapen, ammunition, metaller till pil- och spjutspetsar
samt färg för ansiktsmålningar. Under 1840talet lockades de av William Bent att tillsammans med kiowa-apacherna sluta en varaktig
fred med sydliga cheyenner och arapaho. En
fred som aldrig kom att brytas. Bent, som var
en handelsman som var gift med en cheyennekvinna, hade ett klart intresse av att så
många av områdets stammar som möjligt
levde i fred med varandra och därför tryggt
kunde komma till hans handelsstation vid
Arkansasfloden för att idka handel.
Den här stora unionen, med fem mäktiga
stammar i förening, utgjorde naturligtvis en
formidabel barriär mot trafiken över de södra
slätterna. Myndigheterna sände därför först ut
det nyligen formade Första Dragonregementet
för att skydda de hotade vagntågen. Senare
utökades skyddet även med Andra Dragonregementet och det Beridna Skyttekompaniet.
Under 1850-talet försökte så Andra Kavalleriregementet att stoppa de ständigt ökande angreppen från de fem stammarna i frontavsnitten i Sydvästern och i Texas. Men med mycket liten framgång.
Präriekulturen var den senast utvecklade av
alla indianska kulturer i Nordamerika. Det
skedde helt i historisk tid, med sin början
under tidigt 1600-tal genom spridning av de
första hästarna från de spanska besittningarna
nere i Mexico. Kulturen har karaktäriserats av
hästen, buffeln, tipin, krigarföreningar och
Soldansen. Det fanns sammanlagt ett trettiotal
stammar som räknades hit, men av dessa var
det bara ett drygt tiotal, som var riktigt renodlade präriestammar. Kiowa, Kiowa-Apacher,
Comancher, Cheyenne, Arapaho, Assiniboi7
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ne, Blackfeet, Crow, Gros Ventre, TetonDakota och eventuellt Sarsi långt uppe i norr.
Buffeln försåg dessa med allt vad de behövde
för sitt uppehälle: mat, kläder, bostäder, garvad hud och skinnfällar, läder till rep och
förvaringsväskor, sadlar och annat, horn och
ben till skedar och redskap, hovar till lim.
Deras pilbågar blev kortare för att lättare kunna brukas från hästryggen och alla förvaringsredskap fick lov att skapas av material som
inte kunde krossas. Remmar och rep behövdes för att surra allt på sadlar och släpor, så
kallade travois, vilka nu blev större när hästarna ersatte hundar som dragdjur. Hästar som
först kom att kallas "Heliga hundar". Allt
anpassades för att lätt och snabbt kunna packas och flyttas. Något som ofta kunde innebära
skillnaden mellan överlevnad eller död. Ett
helt läger kunde brytas och vara på flyttning
inom en halv timma. Såväl män som kvinnor
bar skinnkläder, moccasiner, leggings och
använde stora skinnfällar som skydd mot vinterkylan. Smycken bars av både män och
kvinnor. Ofta tillverkade av mexikanska silvermynt. Männen bar sitt hår i långa flätor
lindat med skinnremsor. Både män och kvinnor hade håret delat i en bena mitt på huvudet.. Kvinnorna hade håret långt och antingen
i flätor eller hängande löst. Män hade ofta en
del av håret över höger öra kortklippt som ett
slags stamsymbol. Även männen hade mockasiner med en skinnflik som släpade på marken, ofta rikt pärlbroderad. I krig bar krigarna
ett bröstharnesk gjort av catlinit. Männen
hade höftskynken och kvinnorna en hel, lössittande dräkt, som räckte nedanför knäna.
Kiowaindianerna formade sitt läger i en cirkel
när de firade sin Soldansceremoni. Stammen
bestod av sex band, eller undergrupper, som
var och en hade sin givna del i Soldansritualen. Det fanns också sociala grupperingar i
stammen. Allra högst stod Onde
(aristokraterna), som var ärohöljda krigare,
betydelsefulla hövdingar, de tio präster som
var och en förvaltade någon av betydelsefulla
medicinknytena (Grandmothers bundles),
samt de rika som hade någon koppling antingen till krigarsystemen eller inom religionen.
Enbart rikedom hade ingen betydelse för i
vilken social ställning man rankades. De som
tillhörde den andra ordningen kallades Odegupa och omfattade mindre inflytelserika
hövdingar, de medicinmän som botade sjukdom och utförde magi, samt dessutom medelklassfolket. De som inte hade några påtagliga
rikedomar. Tredje rangen, Kaan, omfattade
det fattiga folket, vilket utgjorde närmare
hälften av stammen. Dapom slutligen var de
missanpassade, de galna, eller de som uppfattades som tokiga. Den rang man räknades till
kunde ändras med tiden såväl uppåt som neråt. Ärofulla dåd kunde göra att man graderades upp, medan missgärningar kunde innebära
att man sjönk i rang.
8

De huvudsakliga vapen och andra redskap
man använde utgjordes av pil och båge, spjut,
tomahawk, knivar tillverkade av flinta eller
obsidian, skrapor och klubbor, nålar av ben
eller flinta. När senare de vitas handelsvaror
blev tillgängliga övergick man huvudsakligen
till olika typer av metallredskap.
Männens huvudsakliga uppgift var att som
krigare skydda lägret. Det kan verka som att
de mest satt och rökte, men de var hela tiden
på vakt mot intränglingar och de höll samtidigt ett vakande öga på de små barnen, som
lekte i lägrets närhet. Kvinnorna var de som
utförde allt det dagliga, tunga hushållsarbetet.
De skrapade hudar, torkade kött, lagade mat,
förberedde vinterproviant i form av pemmican, sydde kläder, samlade in ätliga rötter, bär
och nötter, tog hand om hundarna, som var
deras egendom. Det var de som satte upp och
tog ner tipin och ansvarade för all packning
när lägret flyttades. De styrde lägrets slavar
och försåg dem med arbetsuppgifter och det
var kvinnorna som skötte om spädbarnen,
ända till de kunde börja att springa omkring.
När det var dags att flytta kunde kvinnorna
packa ihop och vara färdiga att ge sig av så
snabbt som inom en halv timme. Småbarn,
hundvalpar och gamla och sjuka placerades
på släpor som drogs av de lugnaste av familjens hästar.
Stammens sociala organisation var enkel. Det
förekom inget klansystem. Såväl kiowa som
kiowa-apacherna hade samma typ av släktskapsregler som cheyennerna, där såväl släktskap i rakt nedstigande led som släktskap i
parallella grenare räknades likvärdiga. Alltså
att även kusiner kallade varandra för bror och
syster. Mor och son stod nära varandra, men
det var pojkens far som tränade honom och
uppfostrade honom inom de aktiviteter som
senare skulle komma att avgöra hans status.
Söner visade stor respekt för såväl sin far som
för äldre män. Kroppslig bestraffning tillämpades inte. Pojkar kunde dock bli utskämda
eller retade av de äldre som ett medel för tillrättavisning. Familjen var beroende av sönerna som försörjare och att en son blev framgångsrik var därför viktigare än att döttrarna
blev det. En dotter kunde dock skapa värde
för familjen i form av hästar eller andra gåvor
om en man erbjöd sig att ta henne till sin
hustru. Mor och farföräldrar stod mycket nära
sina barnbarn. Det var de som var barnens
lärare och dagliga kamrater. De var överbringare av stammens historia, legender och
religion. Ett barn som var utan mor- eller farföräldrar gick miste om mycket.
Den viktigaste ekonomiska och sociala gruppen i samhället utgjordes av bröder och systrar och deras familjer. En sådan blodsbunden
grupp anslöt sig frivilligt till någon ledare de
kände sig tillfreds med och bildade då tillsammans med andra liknande familjegrupper ett
läger eller en by. Krigarföreningarna kallades
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"Soldiers". Den första av de sex föreningar
som fanns var "Rabbit" (Kanin-gruppen) för
de allra yngsta pojkarna, upp till ungefär 15
års ålder. Allt eftersom de sedan växte upp
kunde gå över till någon av de andra föreningarna, efter en viss turordning. Koitsenko,
"Real Dogs", var den grupp som var mest
ärofull. I den fanns de tio mest berömda krigarna. En grupp som man valdes in i, till
skillnad från de övriga. De högsta grupperna
utgjorde också den styrka som fungerade som
lägerpolis och var de som svarade för såväl
jakt som krigföring.
Giftermål inleddes ofta med att brudgummen,
eller hans familj, gav ett antal hästar till brudens familj. Ett kontrakt upprättades genom
att gåvan accepterades. Det vanligaste var att
brudgummen då flyttade in hos brudens familj. Att en gift kvinna rymde tillsammans
med en annan man förekom. Skilsmässa var
enkelt att få, men det förekom ändå inte så
ofta. En kvinna som var missnöjd med sin
äkta man bad helt enkelt sin far om tillåtelse
att lämna mannen. Vanligtvis lämnades då
också gåvan, som utgjort brudpriset, tillbaka.
Även en man kunde lämna sin hustru, om hon
varit otrogen. Antingen kunde han bara lämna
henne, men han hade också rätten att straffa
henne. Det gjordes vanligen genom att han
skar av henne nästippen. En kvinna som kände sig misshandlad på något sätt hade samma
rätt som en man att begära skilsmässa.
Den övergripande ledningen av hela stammen
representerades av en överhövding, en civil
hövding. En "topadok'i. Han valdes av de
andra ledarna och av krigshövdingarna, som
sammanträdde i ett råd för att genomföra valet. Den sista av de riktigt kända överhövdingarna var Tohausen (Little Mountain), som dog
1866. Kvinnorna hade inget att säga till om
när det gällde att styra stammen.
Kiowaindianerna var delade i sitt förhållande

till de vita. Lone Wolf ledde den krigiska
falangen, medan Kicking Bird (se annan artikel i den här tidningen) var den som ledde de
vitvänliga, ända fram till 1875, då han dog
efter att troligen ha blivit förgiftad.
I kiowas religion förekom flera gudar och
man ansåg att alla varelser hade en själ och
var likvärdiga. Man trodde på övernaturliga
krafter. Deras viktigaste religiösa högtid var
Soldansen, eller K'ado, på försommaren. Då
samlades hela stammen för en fest som varade i tio dagar, eller mera (vanligen 12, då
även kiowaindianerna hyllade fyrtalet). Soldansen verkade som en enande och sammanhållande faktor både religiöst och socialt för
stammen. Det ansågs att man genom den
skulle kunna återinföra såväl bufflarna som de
gamla traditionerna. Den bestod av tio dagar.
Sex dagar för att ställa i ordning soldanshyddan och hålla en låtsasstrid före den egentliga
dansen och sedan fyra dagar för själva dansen. Självtortyr, i den omfattning och de former vi är vana vid att se från andra präriestammar förekom inte bland kiowa. I själva
verket innebar blodspillan ett olycksomen och
kunde innebära att man till och med avbröt
ceremonin. Både män och kvinnor tilläts dansa tillsammans med de som hade utvalts att
vara huvuddansare. Efter Soldansen skingrades de olika banden igen och de krigare som
hade förbundit sig att dra ut på krigståg gjorde
det.
Solen betraktades som en av många andeväsen, men det fanns ett flertal fetisher som
dyrkades inom stammen. Sun Boy
(Solpojken) var en mytisk figur med övernaturlig kraft. Han var far till ett par tvillingpojkar, av vilka den ene förvandlade sig till kiowas tio medicinbylten, kallade "The Ten
Grandmothers" (ibland "Boy Medicine Bundles"), som sedan hanterades av tio präster i
var sitt speciellt tält.

Till vänster kiowahövdingen Tohausen III (död 1894) och hans hustru Ankima, fotograferad av James Mooney vid Anadarko, Oklahoma, 1893. Tohausens förfader var allierad med kråkindianerna, varför den här
skjortan bär tydliga spår av kråkindianska influenser. Till höger ännu en skinnskjorta dekorerad med hermelinsvansar och människohår. Skjortan lär ha tillhört en navajo som dödats av kiowaindianer. Vidare den
målade råhudsask i vilken skjortan förvarades. Båda insamlade av James Mooney på kiowareservatet.
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"Taime" var en helig avbildning av en mänsklig figur, som hade en central roll i Soldansen.
Men även andra små figurer eller heliga fetisher har förekommit. En var "Old Woman
Under the Ground". Seni, eller peyote, har
blivit centrum för en religionsform, som hämtades från pueblostammarna längs Rio Grande, och där utövarna äter knoppar från kaktusen, vilket ger dem hallucinationer.
Kiowaindianerna målade bildkalendrar av
betydande händelser i deras historia.
"Sett'an" (den årliga kalendern) och
"Anko" (en årlig och månatlig kalender) har
blivit välkända. (Se Peter Dorchs artikel
”James Mooney och Kiowaernas Kalendrar” i
vårt höstnummer 1986).
Språkligt har Edward Sapir placerat Kiowa
och de närbesläktade Tanoanspråken i New
Mexico i den Uto-Aztekiska språkfamiljen,
medan andra menat att kiowaspråket håller en
egen plats inom den större Aztec-Tanoan
gruppen.
Kiowaindianerna var ökända för sin krigiska
inställning och för sina täta räder in i Mexiko
och Texas. En sådan räd, år 1871, kom att
erhålla landsomfattande uppmärksamhet,
även om det funnit allvarligare och mera omfattande incidenter tidigare. Det var den så
kallade "Warren Wagontrain Raid". Två kiowaledare, Satanta och Big Tree ställdes inför
rätta och dömdes till döden. Ett straff som
senare omvandlades till livstids fängelse. Men
två år senare
gav guvernör Edmund
J. Davis de
båda villkorlig nåd.
Efter att
Satanta,
trots de löften de vita
ansåg att
han avlagt i
samband
med benådningen,
ändå 1874
deltog i det
andra överBig Tree foto av W.S.Soule
fallet på
handelsstationen Adobe Walls, sattes han på nytt i fängelse. Efter fyra år i fängelset tog han sitt eget
liv, genom att kasta sig ut från ett fönster på
andra våningen.
Det krävdes militärt tvång för att kuva de
krigiska kiowaindianerna och få dem inspärrade på reservat. De sista krigargrupperna
fördes in till Fort Sill i juni 1875, sedan de
förlorat större delen av sina hästhjordar i de
allt effektivare militära aktioner som då förts
mot dem. Samtidigt hade också buffeljägare
så gott som utrotat de stora buffelhjordarna på
10

de södra slätterna. Buffelhjordar utan vilka
kiowaindianerna inte kunde fortsätta att leva
sitt traditionella jägarliv.
År 1887 presenterade myndigheterna "Dawes
Severalty Act". Ett lagförslag som kom att
splittra kiowastammen. Det gick ut på att inte
längre betrakta indianstammar som legala
enheter som kunde äga land. Landet skulle i
stället fördelas ut till enskilda individer och
enligt förslaget skulle varje familjeöverhuvud
tilldelas 160 acres och 80 acres till varje ensamstående vuxen. Antalet kiowaindianer
rapporterades år 1888 vara 1151 stycken. Det
innebar att det blev mycket land över, som då
kunde öppnas för vita nybyggare.
1890 sveptes kiowastammen med i den religiösa veckelse som då spreds över prärien
som en löpeld. Det som kommit att kallas
"Andedansen". Men kiowaindianerna blev
aldrig några riktigt troende och det hela dog
ut bland dem sedan de skickat en representant
till profeten Wowoka. En representant som
snart återvände och meddelade att Wowoka
var en bluff!
I stället gick nu kiowaindianerna in för att så
snart som möjligt anta de vitas kultur och
levnadssätt. Det lyckades man med i ovanligt
stor omfattning. Många till och med bara
inom en enda generation! Oberoende, med ett
väl utvecklat intellekt, hävdade kiowas att
deras barn skulle få gå i skola, lär sig de vitas
språk sätt att se på samhällsfrågor. Många av
deras ättlingar lever idag kring Anadarko,
Fort Cobb, Mountain View och Carnegie, i
Oklahoma. De är amerikanska medborgare
och de försörjer sig idag genom lantbruk,
boskapsuppfödning, inom mekanisk industri,
utbildningsväsendet, militären samt olika
statliga verksamheter. De är mycket framstående inom olika konst och konsthantverksformer. Speciellt måleri och skulptur, men också
smycketillverkning och traditionella indianska konsthantverk. Bland dem finns också
flera kända författare. N. Scott Momaday till
exempel vann Pulitzerpriset 1968 för sin bok
"House Made of Dawn".
1989 års folkräkning visade att det då fanns
4800 kiowas.

*****
Mera att läsa om kiowa:
Hugh Corwin, The Kiowa Indians: Their History and Life Stories (Lawton?, Oklahoma,
1958).
Mildred P. Mayhall, The Kiowas (Norman:
University of Oklahoma Press, 1962; 2d ed.
1971).
Wilbur Sturtevant Nye, Bad Medicine and
Good: Tales of the Kiowas (Norman: University of Oklahoma Press, 1962).
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BÖCKER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I UPPSALA
Av LARS BENKTSON E-mail: lars.benktson@ub.uu.se
Cochran, Mary E.
Dakota cross-bearer : the life and world of
a Native American bishop / by Mary E.
Cochran ; with an introduction by Raymond A. Bucko and Martin Brokenleg. Lincoln : Univ. of Nebraska Pr., 2000. 252 s., ill.
Detta är berättelsen om den förste indian som
blev biskop i ett kristet samfund, en biografi
som bygger på långa samtal och många bandinspelningar. Författarinnan har även inkluderat egna funderingar runt och tolkningar av
biskopens liv och verksamhet, hans fragångar
och motgångar och det ofta svåra att, som
infödd, göra karriär omgiven av rasism och
fördomar.
Harold S. Jones (1911- ) var en santee dakota-indian, född på ett reservat i Nebraska; han
blev tidigt föräldralös. Han kom att leva i
skärningspunkten mellan kristendom och
traditionell infödd religion, mellan euroamerikansk och indiansk kultur. Som dåligt betald
präst arbetade han bland fattiga landsmän,
men Cochran understryker, citat, att “the
Dakotas and Lakotas mark wealth not by
monetary assets and material posessions but
by the richness of family relationships and
friendships. In these aspects, Jones and his
family are clearly wealthy, caring for others
and incorporating outsiders into their family
through both tribal and church affiliation”.
Bokens titel har två skilda innebörder: som
“kors-bärare” var Jones biskopen som ledde
de liturgiska processionerna, men han var
också en ledare för sitt folk och tvingades
därvid att bära, släpa på “lidandets kors”.
Rasism i det omkringliggande samhället,
men även inom den episkopala, eller anglikanska, kyrkan, var han tvungen att uppleva
och bevittna vid många tillfällen.
Cochrans bok ger en inblick i episkopalkyrkans inre liv och organisation samt i dess
verksamhet på indianreservaten Pine Ridge,
Yankton, Rosebud och Cheyenne River i
delstaten South Dakota.
På santee sioux-språket inleds den välkända
bönen “Vi tro på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare...” sålunda:
“Wakan Tanka wanjina, Ateyapi Iyotan wasaka, mahpiya maka iyakna, Qa taku wanyaagpica sni kin owasin Kage ein, he wicawida...”.
Om benämningarna sioux - som egentligen är
ett öknamn, ett skällsord (uttalas [su:’-]) -,
dakota och lakota se sid xiv !

En resonerande bibliografisk essä, “Suggested
reading” (s 225-243) avslutar denna sympatiska bok. I registret finner vi indianskt klingande namn såsom Bill Young Bear, Franklin
Two Hearts, Henry Kills Warrior, Donald Has
Enemies, Frank Bear Nose och Nancy American Horse.
Knopff, Bradley D.
Reservation preservation : Powwow dance,
radio, and the inherent dilemma of the
preservation process. - Lund : Dept. of
Sociology, Univ., 2001. - 218 s. : ill. (Lund
dissertations in sociology ; 37)
Denna lunda-diss - på engelska och utan
svensk sammanfattning - försöker förklara
hur det kommer sig att de nordamerikanska
indianreservaten fortfarande finns kvar (“why
they still exist”; “why and how these reservations have survived”). Eller för att citera från
sid 11: “This dissertation is about cultural
production on Indian reservations in the United States and Canada”. Och från sid 195: “In
this dissertation, I have mainly focused with
persons who live on reservations and how
they manifest their own expressions of culture
via music off-the-rez” (the rez = the reservation).
Några exempel på kapitelrubriker: Reservations yesterday and today ; The reservations
in this study: Turtle Mountain, Pine Ridge,
Lac Courte Oreilles, (USA) and Roseau River
(Canada) ; Collecting empirical material ;The
powwow drum dance ; Media on the reservation ; Building a better dialogue.
Svenska akademiska avhandlingar inom klassifikationssystemet SAB:s avdelningar Mqat,
Kqat, Cma-qat etc är inte vanligt förekommande. De kan närapå räknas på den ena
handens fingrar. En annan bok i ungefär samma ämne (Indianreservat) är “Indian reserves
in Canada” (1985) av Claudia Notzke. Den
finns bl a på Uppsala universitetsbibliotek.
Och Mikael Kurkialas “Building the nation
back up” (Uppsala, 1997) återfinns givetvis i
Knopffs litteraturförteckning.
Sequoya Magdaleno, Jana
How (!) is an Indian? : a contest of stories,
round 2
Diskussionen om vem som är och vem som
inte är “indian” och hur en “riktig” indian ska
vara och se ut har i Förenta staterna pågått
mycket länge. Frågan är: vem är egentligen
indian? Är det den som juridiskt/politiskt är
11
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definierad såsom infödd “ur-amerikan” eller
är det den som har mer eller mindre mycket
av indianskt blod i sina ådror? Och finns det
en “social” definition? Jag citerar från sid
289: “the key to being American Indian in
terms of a given community is in the degree
of incorporation into the social network of the
community”. Alltså, vem är “authentic Indian” och vem är “non-Indian”? Vem är “fullblood”, “ mixedblood” eller “half-breed”? En
helt annan fråga är om detta överhuvudtaget
är en relevant och meningsfull fråga i dagens
globala och mångkulturella värld. Det finns
två stora grupper av indianer i Förenta staterna - dels de som lever på reservaten och dels
de som lever utanför dessa. De förra är indianer “på ett mer tydligt sätt” genom de lagar
och avtal som finns mellan delstatliga och
federala myndigheter och dessa “Indian nations” och som reglerar deras inbördes relationer. De indianer som lever utanför reservaten,
s k “urban Indians”, mestadels i de amerkanska storstäderna, har det svårare med sin indianska identitet.
Både kiowa/jemez pueblo-indianen N. Scott
Momaday och Leslie Marmon Silko, som är
laguna pueblo, skildrar i sitt skönlitterära
författarskap enskilda personer - marginaliserade halvblod - vilka kämpar med sin indianska självbild, sin “Indianness”. I synnerhet
diskuteras här Silkos roman
“Ceremony” (1977). Utgångspunkt för Sequoya Magdalenos resonemang är förövrigt en
bild av svartfotsindianen “Buffalo Bull’s
Back Fat” på första sidan av Times Literary
Supplement den 7 augusti 1992.
Detta är ett kapitel i boken “Postcolonial
theory and the United States : race, ethnicity,
and literature”, edited by Amritjit Singh and
Peter Schmidt. - Jackson, Miss. : Univ. Pr. of
Mississippi, 2000 s 279-299. Denna bok innehåller förresten mer av intresse för indianvännen.
Osborn, William M.
The wild frontier : atrocities during the
American-Indian war from Jamestown
colony to Wounded Knee. - New York :
Random House, 2000. - 363 s.
Gräsliga illdåd och avskyvärda grymheter kan
man - om man vill - läsa om i denna bok som
författaren tillägnar minnet av alla otaliga
offer för dessa blodiga och omänskliga gärningar. Osborn låter ögonvittnen berätta om
den mörka sidan av relationerna mellan indianer och vita - de infödda amerikanerna och de
invandrande europeerna - under åren från
grundandet av Jamestown-kolonin i Virginia
vid början av 1600-talet fram till den välkända Wounded Knee-massakern på försvarslösa
sioux-indianer den 29 december 1890. Här
finns många exempel på brutal misshandel
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och grym tortyr, kidnappning, våldtäkter,
skalpering och lemlästning, avsiktligt spridda
smittsamma sjukdomar och mordbränder,
kannibalism, förräderi och långvariga krig
samt blodiga och våldsamma vedergällningar
från bägge sidor. Boken har tre avslutande
bloddrypande appendix. - Människan kan,
som bekant, vara vänlig, hjälpsam, mild och
god gentemot sin omgivning, men kan också
var en riktigt gruvlig best!
Boken recenseras av Hans Ingvar Roth i en
understreckare i SvD lördagen den 30 juni
2001 under rubriken “Uppgörelse med romantisk syn på indianer”.
Hornborg, Anne-Christine
A landscape of left-overs : changing conceptions of place and environment among
Mi’kmaq Indians of Eastern Canada. Lund : Almqvist & Wiksell, 2001. 331 s.
(Lund studies in history of religions ; 14)
Nordamerikanska indianer har under senare
tid/år börjat dyka upp i svenska dissertationer;
det gäller även sydamerikanska indianfolk, t
ex mapuche, miskito och quichua/quechua,
dvs inkaindianerna. Föreliggande doktorsavhandling kan sägas diskutera och analysera
natur kontra kultur, ekologisk etik och relationen människa/miljö hos ett nordamerikanskt
ursprungsfolk, närmare bestämt de algonkinspråkiga mi’kmaq-indianerna (även micmac)
som lever på ett tjugofemtal reservat i östra
Kanada. De är idag runt 25.000 individer.
“Ulnoo” var förövrigt ursprungligen vad de
kallade sig själva.
Hornborg koncentrerar sig på och jämför
“historical changes in the lifeworld” bland
micmac-indianerna under två avgränsade
tidsperioder, dels åren 1850-1930, då dessa
indianer tvingades in på sina reservat, dels
1990-talet, då många av dem förde en hård
kamp för att försöka förhindra öppnandet av
ett mycket stort stenbrott på indiansk mark.
En nyckelperson och central gestalt i boken är
den svårdefinierade kulturbringaren (eng.
“trickster”) Klushap eller Glooshap. Författarinnan gör goda försök att karaktärisera och
beskriva denna figur, som i indianernas ögon
bland mycket annat är “Mother Earth’s defender”. Genom att på reservatsmark
(“Megâmaage”, dvs “Home of the Mi’kmaq
Indians”) förankra sina aktiviteter har
mi’kmaq-traditionalisterna till en del lyckats
avvärja kritiken om oseriöst miljöengagemang. Exempel på äldre svenska doktorsavhandlingar om Nordamerikas indianer är
följande: McElwain, T., Mythological tales
and the Allegany Seneca (1978); Hultkrantz,
Å., Conceptions of the soul among North
American Indians (1953); Steinmetz, P.B.,
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Pipe, bible and peyote among the Oglala
Lakota (1980); Dusenberry, V., The Montana
Cree (1962); Cooper, G.H., Development and
stress in Navajo religion (1984).
The Chippewa landscape of Louise Erdrich / edited by Allan Chavkin. - Tuscaloosa : Univ. of Alabama Pr., 1999. - 213 s.
Författarinnan Karen Louise Erdrich (1954- )
har, till en del, indianskt ursprung (chippewa
eller ojibwa). Hon är, enligt A. Chavkin, “one
of the country’s most important writers” och
“the country’s most prominent writer of Indian heritage, and she is one of only few American Indian writers who have found a large
readership”. Hon är inte lättläst, skulle jag
vilja påstå. Hennes indianska bakgrund gör
många av hennes texter svårlästa för den ickeindianske läsaren. Hon har en särpräglad och
orginell stil med en intrikat blandning av
myter, uråldriga traditioner, fantasi och verklighet, och i stället för den trista indianska
stereotypen, så vanlig i amerikansk populärkultur, skildrar hon individer i all deras
mänskliga komplexitet. Jag citerar från NE:
“Erdrichs fantasirika och medkännande berättarkonst med dess starka mytiska inslag”.
Louise Erdrich har publicerat många romaner,
noveller, artiklar och några diktsamlingar (se
s 189-192!); detta trots en ganska rörig och
tidvis svår familjesituation. Flera av hennes
böcker är översatta till svenska, t ex
“Kärleksbrygd”, “Betdrottningen”, “Spår”
och “Berättelser om brinnande kärlek”. I vårt
land har Malin Ray skrivit om Louise Erdrich
(“Lines in the wood”. - Uppsala : Univ.,
1992) liksom Claudia Egerer (“Fictions of
(in)betweenness”). - Göteborg : Univ., 1996.
Tio litteraturvetare och -kritiker har skrivit
bidrag till denna samlingsvolym. Om man
läser den från pärm till pärm får man säkerligen en bättre förståelse för denna indianska
bäst-säljande, litterära pris-vinnande och, av
många kritiker, högt lovordade författare.
Major problems in American Indian history : documents and essays / edited by Albert L. Hurtado, Peter Iverson. - 2. Ed. Boston : Houghton Mifflin, 2001. - 520 s. :
tab., kartor (Major problems in American
history)
Denna bok - en kraftigt reviderad och omarbetad andraupplaga - är en mycket intressant
blandning av vanliga kapitel, s k “essäer”, om
allehanda, mer eller mindre problematiska
och komplicerade, aspekter på indiansk historia och kultur (antropologi, sociologi, ekonomi) och utdrag ur historiska dokument, i vilka
kända och okända röster ur det förflutna talar

till oss. I bokens femton kapitel - alla är de
försedda med “Further reading” - finner vi
trettioen “essays” och sjuttioen historiska
dokument, dvs dokumentära texter.
Några exempel på dokument: En brevväxling
från år 1863 mellan cherokee-indianen Stand
Watie och hans hustru Sarah. - En skagitindian berättar om sitt folks syn på jordens
skapelse. - Förenta staternas högsta domstol
stödjer år 1908 indianska anspråk på vattenrättigheter. - En yankton dakota-indian skildrar år 1944 indianskt deltagande i det andra
världskriget. - Jacques Cartier berättar år
1534 om några micmac-indianers möte med
fransmän i Saint Lawrence-bukten. - En lumbee-kvinna berättar om sin familj och livet i
storstaden Chicago. - En nisenan-indian ger
oss år 1849 en glimt från den stora
guldrushen i Kalifornien. - Kongressmän talar
år 1776 i Philadelphia med en delegation
irokeser. - En yavapai-indian berättar år 1919
om indianskt deltagande i det första världskriget. - En inte okänd mohegan-indian berättar
om sitt liv. - En tiwa pueblo-indian ger år
1681 sin förklaring till det stora puebloupproret mot spanjorerna ett år tidigare. - Den
välkände shawnee-ledaren Tecumseh protesterar år 1810 mot framtvingade landavträdelser. Boken väger trekvarts kilo och har ett
färggrant omslag. I förordet tipsas vi om
adressen www.asu.edu/clas/history/hamindian, dvs “American Indian History and
Culture at Arizona State University” med
massor av länkar.
Martin, Joel W.
The land looks after us : a history of Native American religion. - Oxford:
Oxford Univ. Pr., 2001. - 156 s. : ill.
En tämligen enkel liten bok, översiktlig och
lättläst, tidigare publicerad med annan titel.
Den gör anspråk på att skildra “the development of Native American religion from ancient burial mounds, through interactions with
European conquerers and missionaries, and
on to the modern rebirth of ancient rites and
beliefs”. Författaren medger att ämnet egentligen är alltfor stort för att kunna behandlas i en
enda bok, “ far too big for one person to
grasp, let alone for a single book to represent”.
Creek-, cherokee-, lakota sioux-, hopi-, navajo- och pueblo-indianer visade gästfrihet
gentemot författaren och gav honom värdefulla insikter i sina religiösa föreställningar;
arkiv och bibliotek över hela Förenta staterna
bistod honom med material. Boken avslutas
med en kronologi, en kort ämnesindelad litteraturförteckning och ett litet index; den har ett
tiotal fotografier
13
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HUR PÄLSJÄGARE I KLIPPIGA
BERGEN KLÄDDE SIG
1820—1840
Text och teckningar
SEBASTIAN SCHELER
Trapper, Mountain man eller Mountaineer, som de så vackert kallades då det begav sig, var de män som trotsade Missourifloden, Västerns öknar och vilda prärier,
för att småningom hamna i Rocky Mountains, där de sysselsatte sig med att fånga
bäver. Denna text ska handla just om
dessa män, eller rättare sagt deras klädsel.
När man säger ”Mountain Man” ser
många för sitt inre en bild av en skäggig
gubbe, med en quill- eller pärlbroderad
skalpskjorta, leggings, höftskynke, dekorerade mockasiner, en hel coyote på huvudet och slutligen en Hawken i händerna. Den bilden är helt felaktig. Det förstår
man snart, om man tänker efter hur deras
vardag såg ut. Dessa män var kort och
gott bäverjägare. De spenderade större
delen av vår och höst vadande i kalla
bäckar och strömmar, där de satte och
vittjade sina fällor. Deras levebröd var de
pälsverk de kunde visa upp vid nästkommande rendezvous. När de inte stod med
vatten upp till knäna, satt de oftast till
häst, på hårda sadlar, på väg mot nya
fångstmarker. Det var dessa moment i en
trappers vardag som formade hans kläder
och utrustning. Den skulle vara funktionell, slitstark och lätt att ha med sig på
hästen. Alltså i första hand praktisk. Men
samtidigt skulle den visa vem mannen
var. Det vill säga inte avvika allför mycket från tidens stil. Att bli tagen för att vara
en indian kunde vara liktydigt med en
kula i bröstet eller ett hårfäste mindre.
Om vi vänder oss till de trovärdiga källor
som finns, som till exempel målningar
från perioden, pälsbolagens loggböcker,
anteckningar och dagböcker skrivna av
bergsmännen själva, får man en annorlunda bild jämfört med den Russell och Remington under senare hälften av 1800talet försökte ge oss.
14

HUVUDBONADER

Om vi börjar uppifrån, så var den vanligaste huvudbonaden en enkel hatt gjord
av yllefilt. Det kan man se, om man tittar
igenom inventarielistor från de bolag som
gjorde affärer vid de olika årens rendezvous. De dominerande färgerna tycks ha
varit vitt, beige, grått och andra ljusa
färger, medan svart var tämligen ovanligt.
Även den röda, gröna eller blå toquen
(tomteluvan) spreds med hjälp av de här
företagen upp i bergen. Men de verkar
främst ha varit till för indianhandeln.
Däremot var de omtyckta av vouageurer
och annat flodfolk.
Alfred Jacob Miller hette en konstnär,
som år 1837 följde William Drummond
Stewart upp i bergen, för att besöka ett
rendezvous och där dokumentera vad han
Två vilande
trappers
Av Alfred J.
Miller

såg. På plats gjorde han en mängd skisser,
som senare, hemma i studion, blev till
målningar. Dessa verk är de enda “bildbevis” vi har från den här perioden. Ingen
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annan avbildade mountaineers under
rendezvousepoken. Men nu till saken.
Miller målade ofta en sorts huva - ibland
med öron, ibland utan. Dessa har många
tolkat som att pälsjägarna använde hela
djurpälsar, med huvud, öron, ben och
svans, som huvudbonad. Men enligt
Miller själv var det inte vad han avbildade!
“Jägarna gör själva en sorts mössa, för att
ersätta filthatten, om den antingen försvunnit eller blivit utsliten”, skrev han.
Sådana mössor, som den på bilden ovan,
var främst sydda av filttyg, eller liknande.
De dekorerades ofta, på samma sätt som
hattarna, med fjädrar och pälstussar. Inga
stora broderade hattband syns någonstans
på Millers bilder. I stället verkar enkla
läderremmar, eller fabrikernas egna band,
ha fått sitta kvar. Pälsmössor var visserligen också vanliga. Men då ofta i enkla
“kommersiella”
modeller.
I “The Mountainman’s sketchbook”,
på sidan 3, finns en
sådan mössa, som
påminner en hel del
om de militära
”M59”-kepsarna.
Charles Larpenteur
(1833-72) berättar
om en “wolfskin
cap”, som han bar
under sin tid vid Fort Union. Men det är
knappast troligt att McKenzie skulle låta
en av sina underställda bära en halv varg
på huvudet.
SKJORTOR
Nästa klädesplagg vi kommer till är det
man bar på överkroppen. Innerst hade
man en skjorta och eventuellt ännu en
eller ett par, beroende på temperatur. Det
var skjortor i för tiden vanliga modeller
av olika material som flanell, bommull
och linne. Två bra mönster finns i “The
Mountainman’s sketchbook”, på sidorna
32-33. Tyger med tryck, så kallad calico,
fanns både som färdiga skjortor och i
form av tyg för egen tillverkning. Dessa

tryck var ofta enkla, med enfärgade
mönster på en enfärgad bakgrund.
Den sorts skjorta som till exempel Remington visar på sin målning “I took Ye
fer an Injun”, - den så kallade skalpskjortan - användes utan tvekan under perioden och finns med på många av Millers
målningar. Men bara på indianer! Inte på
några trappers. Remingtons målningar må
ha varit fina och detaljerade, men de målades nästan 40 år efter att det sista rendezvous hade hållits. Det finns några
anteckningar, som beskriver skalpskjortor, men några säkra bevis finns ännu inte
för att sådana verkligen användes av trappers.
ROCKAR
Enligt Miller och samtida anteckningar,
var en öppen skinnkappa, eller rock det
som användes. Fransade ärmsömmar,
ibland också axlar- och ryggsömmar, var
vanliga. Dock inte de horisontella bröstfransarna, som så många idag är förtjusta
i. Längden på dessa rockar verkar för det
mesta varit i knälängd eller något kortare.
De syddes i samma kroppsformade mönster som rockar gjordes över resten av
kontinenten. Den dekoration, som utan
tvekan dominerar, är de tidigare nämnda
fransarna. Pärlor och liknande verkar
varit mycket sällsynt. En så kallad “metis
rock” återfinns på någon av Millers målningar. Bland annat på “Crossing the
river”. Denna var, trots modellen, ren från
quills och pärlor. Inte bara skinn användes till rockarna. Även filttyg och ylle
förekom. På målningen “Trappers bride”
sitter en mountaineer med en indigofärgad rock med luva. Det är förmodligen
ingen capote, utan just en tygrock! Miller
visar även någon röd variant. Men vanligast förekommande färgen var dock blå.
CAPOTER
När det blir lite kallare, som det gärna
blev i bergen, behövdes ofta något annat
än skinn. Alla som har studerat pälsjägarepoken något vet vad en “capote” är. Den
capote som användes i Klippiga Bergen
verkar ofta ha varit tillverkad redan innan
den kom till bergen. Det var en stilren,
formsydd capote, antingen med eller utan
luva. Anteckningar finns som visar att
även indiankvinnor kunde tillverka sådana på en eftermiddag. Då sannolikt kopierad från någon vit mans modell.
Inga av Millers, eller Taits (målade under
15
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tidigt 50-tal) verk, som föreställer capoter, visar några fransar, pärlor eller liknande. Den idag så populära filten “candy
striped” verkar knappt ha tagit sig hit ut
under den aktuella tidsperioden. Som Rex
Allen Norman skriver i sitt kapitel “Gear
of the Rocky Mountain Trapper 18201840” i “Book of Buckskinning VIII”:
“Contrary to popular notions, the “candy
stripe” blanket was not widely avalible in
the rendezvous era”. Ett gott exempel på
en tidsenlig capote finner vi, återigen på
en av Millers målningar, “Bill Burrows, a
Rocky Mountain trapper”. Den är förmodligen gjord av en 3-point filt, vit med
blå eller svarta “bars”, eller på svenska
“ränder i ändarna”. Dessa färgkombinationer verkar ha varit mycket vanliga.
Åtminstone verkar det så om man tittar i
bolagens inventarielistor. Även blå och
grön bakgrund förekom, medan rött var
tämligen sällsynt.
BÄLTEN
Om man nu flyttar sig ytterligare ner på
kroppen kommer vi till midjan. Här hade
man givetvis ett bälte. “Sashen”, det röda
och blåa tygbältet, som idag är nästan
varje trappers kännemärke, kan mycket
väl ha varit det även på 1830-talet. Trots
avsaknaden av bildbevis, framgår det
ändå rätt tydligt av inventarielistorna, att
så var fallet. Mängder av sashs, i varierande färger och storlekar, skickades
nämligen upp i bergen. Om dessa i huvudsak var avsedda för indianerna vet
man dock inte. Den idag så vanliga röda,
med gula, blåa, och gröna inlägg fanns
säkert, men så dominerande som den är

idag var den definitivt inte.
Sash var vanliga och läderbälte var var
mans egendom, skulle man kunna säga.
De såldes i mängder. Det verkar till och
med så, att när man köpte en kniv, fick
man ett bälte på köpet.
Idag verkar det som att många tror, ju
bredare rem, desto mera autentiskt. Jag
påstår att det är raka motsatsen!Varför?
Jo, tänk er själva, att sitta till häst i tio
timmar i sträck, med ett tio centimeter
brett bälte och ett kanske ännu större
spänne! En otrevlig och rent av farlig tur!
Att föredra är nog en svart, eller naturfärgad rem, på två och en halv till fem centimeter i bredd, med ett enkelt mässings16

eller järnspänne.
BYXOR
Nästa viktiga klädesplagg, som kräver en
del förklaringar är byxor.
Två modeller verkar ha dominerat om
man tittar på Millers målningar. Men
ytterligare två måste komma med på
listan över autentiska benbeklädnader.
Men först några korta noteringar om underkläder. Faktum är att en hel del
kalsonger såldes till bäverjägarna. Dessa
verkar ha gått i en stil liknande dagens
boxershorts. Fast med något förlängda
ben och knappgylf istället för resår. Flanell verkar ha varit det mest naturliga
materialvalet.
Men nu till byxorna. En väsentlig detalj
på byxor, då som nu, är gylfen. Gylf med
knapparna väl synliga ser kanske snyggt
och tidsenligt ut. Dessvärre finns det inga
bevis för att just denna typ förekom. I
stället använde man den idag vanliga,
täckta knappgylfen. Men vill man vara
riktigt tidsenlig, i stil med tidigt 1800-tal,
så borde det vara
en så kallad “fall
front”. En lucka i
stället för gylf.
Denna hölls uppe
av två eller tre
knappar på den
ofta mycket breda
linningen. Man
kan jämföra med
“skitluckan” på
röda longjohns,
(fast där fram då).
Byxor
Det fanns säkert
en mängd olika byxmodeller, som
antingen tillverkades på plats, eller togs
med västerut av pälsbolagen. De två
vanligaste, enligt såväl Miller som bolagens inventarieförteckningar, är
“vanliga” byxor,
så kallade
pantalonger och
knäbyxor, som
ofta kombinerades med leggings.
“Vanliga” byxor,
det vill säga liknande ”stuprör”,
dock inte för tajta,
tillverkades i de
flesta fall i skinn.
Tyg fanns som
Pantalonger alternativ. Då i form av
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kraftigt bommullstyg. Inte denim!
Pantalonger kanske är en dålig översättning. Något i stil med ridbyxor kanske
bättre förklarar vad det handlade om. Det
vill säga kroppsnära byxor, med fotrem.
Miller målade många av sina trappers
med just sådana. Man kan tänka sig att
dessa var praktiska just under ridturer,
eftersom byxorna satt där de skulle under
hela färden.
Den tredje och sista modellen, eller kombinationen, är knäbyxor och leggings.
Knäbyxor är precis vad det låter som.
Byxor som går ner till knäna. På denna
modell är någon annan gylftyp än fallfront utesluten.
Tyg lär ha varit det huvudsakligen använda materialet. Osborn Russell skrev,
att en mountaineers klädsel kunde bestå
av just knäbyxor av filt, eller leggings av
kraftigt rökt buffelskinn. Tänk er att stå i
en bäck, med nollgradigt vatten upp till
knäna och sedan efter att alla fällor satts
ut, komma tillbaka till lägret och lätt och
smidigt kunna hänga upp de blöta kläderna framför elden, utan att behöva sitta i
bara kalsongerna.
Beträffande leggings är det lite oklart, om
det var indianleggings eller damasker
(gaiters), som var vanligast. Men man ska
också komma ihåg att prärieindianleggings under tidigt 1800-tal skiljer sig från
1860-talets. Damasker, vilket då är en

Leggings

mera rak modell, i längd
upp till knät, hölls uppe av
en rem runt knät.
Damask (Gaiters)

SKOR, MOCKASINER
Så till det sista av klädesplaggen. Fotbeklädnaden. Innan jag går in på de grövre
attiraljerna, vill jag bara nämna något om
strumpor. Eller rättare sagt sockor. De
såldes inte i några kopiösa mängder, men
de fanns tillgängliga och folk köpte dem.
Ylle är det givna materialet, på grund av
dess förmåga att behålla värme trots väta.
En man vid namn Osborn Russell, som år
1834 hamnade i bäverbranschen, skrev i
sin logbok; “his hoses are pieces of blanket lapped round his feet”. Man använde
alltså filtbitar som ersättning för sockor.
Men då är nog sockor att föredra, såväl av
praktiska skäl som av bekvämlighetsskäl.
Det verkar som om jägarna hade två val
av fotbeklädnad. Kängor eller mockasiner. Kängor såldes såväl vid de olika
handelsstationerna som vid rendezvous.
Trots det verkar de flesta ha föredragit
mockasiner. Varför kan man ju fråga sig.
Min teori är, att man för det första inte
kunde packa ner två, tre par kängor i
packningen, när man skulle flytta. Och
för det andra, när man stått i bäverbäcken
en stund är allt genomsurt. Och ett par
kängor tar evigheter att torka. De går då
lättare sönder. Och går de dessutom sönder är det långt till en skomakare! Så man
fick helt enkelt använda mockasiner.
Sådana kunde
man lätt stuva
ner i sin packning i stora
mängder. Och
de var lätta att
laga, om de gick
sönder.
Vilka modeller
användes då?
Mockasiner av så kallad
”Side seam”-typ
Två modeller
var vanliga.
Dels så kallade sidosöms mockasiner med
mjuk sula och dels något som kallats
”pucker vamp style” mockasiner, eller
rynksömsmockasiner. Också de med
mjuk sula.
SIDE SEAM
Den som man kan tycka vore självklar är
den parflechesulade mockasinen. Men
dessa användes inte av någon stam norr
om New Mexico före 1850. De fanns helt
17
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Mockasiner av så kallad
”pucker vamp style” rynksömmad stil. Gjorda
i ett stycke och rynkade
längs sömmen.

enkelt inte. Den som
däremot användes, i
ett antal varianter, är
den sidosömssydda
mockasinen. De var lätta att få tag på och
lätta att tillverka. Trots det så verkar den
ändå inte ha varit den vanligaste.
Det var i stället den så kallade ”pucker
vamp style” mockasinen, eller rynksömsmockasinen, där underdelen var i ett helt
stycke, som rynkades ihop längs sömmen
där det fästes mot ovansidan.
Det ser man tydligt om man tittar på någon av Millers, eller andra konstnärers,
till exempel Bingham, som också var
aktiv vid den här tiden, målningar. Alla
avbildade trappers bär på deras målningar
just rynksömsmockasiner. De användes
dock inte av någon präriestam, utan kom
från stammarna borta vid de stora sjöarna
och uppe i nordöstra Kanada. Att sådana
mockasiner ändå blev så vanliga bland de
vita jägarna i väst, kan ha berott på de
många delawarindianer och andra östliga
indianer, som anställdes som pälsjägare
av de olika pälsbolagen. Dessa kan i sin
tur ha lärt ut tekniken. Man vet också, att
på en del handelsstationer fanns speciella
mockasintillverkare. Vilken sort dessa
tillverkade, vet man dock inte.
AVSLUTNING
Jag har valt att skriva om det här för att
klargöra vad som verkligen användes.
Det vill säga ge förslag till plagg som är
autentiska och som borde vara de som
användes av dagens ”hobbytrappers”.
Informationen bygger på studier av riktigt
källmaterial och utgör därmed inga gissningar eller antaganden. Så för den som
känner för att syssla med Mountain Men
reenactment och önskar vara så trovärdig
och autentisk som möjligt hoppas jag att
denna artikel ska vara till hjälp.
En annan baktanke var att ta död på en
del myter, och klargöra vad som faktiskt
är autentiskt. Att något ser gammalt ut,
eller rent av kommer från den tiden, innerbär inte, att det är autentiskt för just
detta ändamål.
En hästkärra må ha funnits på 1820-talet
och den är autentisk för en bonde, men
18

inte för en bergtrapper. Jag vill nu poängtera att denna text endast avser Mountain
Men, det vill säga de män som arbetade
som bäverjägare i Klippiga Bergen och
samlades på rendezvous för att byta sin
fångst, och ingen annan form av pälsjägare.
Med allt detta menar jag dock inte att
endast det som omnämnts i artikeln var
det som användes. En mängd andra saker,
ibland riktigt udda, dyker upp i loggböckerna. Så känner du att du vill göra efterforskningar på egen hand så rekommenderar jag Internet och framför allt Ameri-

can Mountainmen´s sida. Den är full av
gamla loggböcker, dagböcker mm. Du
finner den på:
http://www.xmission.com/~drudy/
mtman/html
Om du har några frågor,synpunkter eller
liknande så kan du mejla till mig:
sebap44@hotmail.com eller avlägga ett
besök på hemsidan:
user.tninet.se/~egr252l (sista tecknet är
ett litet L)
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CRAZY HORSE (1996)
Dramatiserad spelfilm med historisk bakgrund gjord för TV av Ted Turner.
Skådespelare:
Michael Greyeyes… Crazy Horse
Wes Studi….
Red Cloud
Steve Reevis….
He Dog
Archie Little….
Chips
Ned Beatty….
Dr McGillicuddy
A. Schellenberg… Sitting Bull
Regisör: John Irvin
Script: Robert Schenkkan
Producent: R. Sertner - F. Von Zerneck
Musik: Lennie Niehaus
Foto: Thomas Burstyn
Format: VHS, NTSC (amerikanskt), färg,
HiFi ljud. Speltid: 94 minuter
ASIN: B00004WICK
Pris: (hos Amazon.com) $49:86

En film som är gjord för TV och därmed egentligen är alldeles för kort för att på ett bra sätt kunna ge en allsidig belysning av denne komplicerade mans liv och roll. Man har visserligen följt
historien tämligen väl, men allt blir, på grund av formatet, ganska schablonmässigt framställt och
gör inget djupare intryck. Man har i någon mån låtit de motsättningar, som fanns inom det indianska ledarskapet, skymta fram, men det ges inte den tyngd det borde haft. Filmen friar till en
allmän publik genom en romantiserad kvinnosyn, som inte hade sin motsvarighet i verkligheten.
Detaljer i form av kläder, utrustning, landskapsbilder och sådant är bra. Till och med mycket bra,
med några få undantag. Musiken höjer tyvärr inte heller filmens kvalitet.
De avsnitt av historien, man satsat på att visa, ger en tämligen nyanserad bild av händelser som
Little Bighorn och av Custer. Sämre bild av Fettermanmassakern. Inget alls om Julesburg, Fort
Caspar, Yellowstonekampanjen och Rosebud. Börjar annars ganska bra med Grattanmassakern.
Skådespelarnas likhet med förlagorna är väldigt blandad. Wes Studis Red Cloud är mycket bra,
medan presentationen av Spotted Tail är direkt dålig. General Crook liknar mera general Sherman, medan general Custer för en gångs skull inte utmålas som något annat än det han var.
Det allmänna intrycket är att det är en tämligen bra film - om än lite tunn - om man kan bortse
från enstaka grodor, som till exempel:
- att det i filmen är sommar när Fettermanmassakern utspelas och inte smällkalla vintern
-att kapten Brown (i Fettermanmassakern) har fått majorsepoletter på uniformen, fastän han bara
var kapten
-att man har Crazy Horse till att prata engelska ibland / kanske en eftergift för den amerikanska
publiken
-att man i eftertexterna anger Crazy Horses begravningsplats som ”varande i Black Hills, nära
Wounded Knee”! De flesta vet ju att det inte på något sätt är trovärdigt belagt. Och ännu flera vet
ju dessutom, att Wounded Knee inte ligger i Black Hills!
Filmen verkar vara svår att få tag i och är alldeles för dyr på Amazon.com. Kanske kan man hitta
den på begagnatmarknaden till ett vettigare pris.
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I SKUGGAN AV BABOQUIVARI PEAK
av SAM NEGRI
i översättning av BERTIL THÖRN
Efter att ha varit ifrån öknen i flera
decenier återvänder en Tohono
O'odham till Baboquivari Peak och
ett 1800-tals levnadssätt.
Att besöka Ed Kisto i skuggan av Baboquivari Peak är som att färdas tillbaka till
1800-talet. Som att återkomma till en tid
och plats där folk var nära månen, stjärnorna, ökenbrisen och den allestädes närvarande solen. Speciellt solen.
Kisto, en äldre ranchägare, bor långt inne
i Sonoraöknen, på Papago (Tohono O'odham) Indian Reservation, ungefär tretton
mil sydväst om Tucson, Arizona. Man
kan inte se något annat hus från hans, av
saguarokaktusgrenar uppbyggda ramadas,
som skuggar hans eget hus. Omgivet av
mesquite- och paloverdeträd, kringskuret
av djupa, uttorkade flodfåror och gömt
bakom kullar täckta av jättelika saguarokaktusar, ligger hans hus i en så svårtillgänglig natur, att en häst är nästan det
enda användbara transportmedlet, för att
ta sig dit.
I synnerhet två företeelser - båda centrala
för en Tohono O'odhams liv - dominerar
allt här ute. Dels den nästan förblindande
solen och Baboquivari Peaks spetsiga
klipptoppar. Baboquivari, I'itois hem.
I'itoi, Tohono O'odhamfolkets skapare.
Det finns heller knappast något som skiljer Ed Kisto från varken solen eller I'itoi.
Hans hus har varken luftkonditionering
eller kylanläggning. Och det är inget som
Ed någonsinn har tänkt sig att anskaffa.
"Till och med på sommaren känns det här
bara bra för mig", säger Kisto.
Medan en varm bris sveper genom hans
ramada, ser han mot sydost, mot Quinlan
Mountains och Baboquivara Peak. Nedanför klipptoppen finns en grotta, där
O'odhamfolket anser att I'itoi bor. I'itoi,
som O'odhamfolket säger, uppenbarade
sig när mörkret trängde undan vattnet.
I'itoi som därefter skapade människan av
en klump lera och gav dem en gåva i
form av den lilafärgade skymningen. Enligt O'odhamfolkets skaparmyt sade I'itoi
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till människorna att stanna på land, där de
var. Och där är de ännu i denna dag.
Det är ett törstigt land. Ett land bestående
av kuperad öken och vulkaniska berg,
täckta av kaktusar och småvuxna träd.
När kvällsljuset mjukar upp kullarnas
former och förvandlar dem till en böljande matta bort emot bergen, är det lätt att
förstå varför Ed Kisto saknade den här
platsen så mycket, medan han levde i Los
Angeles.
"L.A. var en mycket ensam plats för
mig", säger han. "Jag saknade mina djur.
Jag hade en dröm att jag skulle komma
tillbaka hit, bygga mig en liten ranch och
skaffa några kor. Nu har jag allt det och
varje dag ber jag I'itoi, att ge mig ännu en
god dag. Och på kvällen, innan jag lägger
mig, tackar jag honom för den goda dag
han givit mig".
Ed Kisto är omkring 78 år, vilket innebär
att han är född på 1900-talet. Ändå verkar
hans sätt att se på livet som om han befann sig i en betydligt äldre tid. Osäker
om när och var han egentligen föddes,
säger han, att han tror det var i Tucson.
Eller på vägen mellan Tucson och reservatet, där hans föräldrar ständigt färdades.
Han har ett dopbevis från Mission San
Xavier del Bac, som är daterat den 20
november 1925 och säger, att han var
gammal nog att komma ihåg dopdagen.
"Så jag var väl omkring fyra år då", säger
han.
Han nickar mot en målning som hänger
på väggen over den stora öppna spisen.
På tavlan ser man ett par, som med häst
och vagn färdas genom öknen. "Det där
är den enda bild jag har av mina föräldrar", säger han. "Jag beskrev dem och
deras vagn för konstnären och han målade dem efter min beskrivning. Så på det
viset har jag ändå en bild av dem".
Målningen, ett barns minnesbild, är en av
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mycket få kopplingar han har till sitt tidiga liv. Båda hans föräldrar dog innan han
hade kommit upp i tonåren. "Jag lärde
aldrig känna min far särskilt väl", berättar
Kisto. "Han var alltid borta på sina handelsresor, då han bytte till sig kycklingar,
sålde dem i Tucson, bytte till sig andra
varor för att sedan komma tillbaka och
byta till sig mera kycklingar. Men han var
också en medicinman. Jag kommer ihåg

Baboquivari Peaks
taggiga siluett sedd
från Ed Kistos gård

gånger då vi var på väg till Tucson, med
vår vagn och någon kom och stoppade
oss. Då fick vi vänta där ute i öknen, kanske ända till nästa dag, medan han var
iväg och hjälpte någon, innan han kom
tillbaka och vi kunde fortsätta vår färd."
Efter att ha gått ut grundskolan i Phoenix
Indian School anslöt han sig till Flottan
1941, i stället för att återvända till reservatet. "Jag ville inte gå tillbaka till reservatet. Jag ville inte leva i ett litet skjul,
med fotogenlampa. Jag ville ha ett rum
med en ljusknapp på väggen," säger han
sig komma ihåg.
Efter att ha tjänstgjort fyra år på en jagare

under Andra Världskriget, slog han sig
ner i Los Angeles, där han fick arbete hos
en firma som tillverkade sprinklersystem.
Ett arbete som han behöll i femton år.
Han började dricka alkohol under tiden i
Flottan och fortsatte med det ända till
1958, då hans ende bror, som var svårt
alkoholiserad, tog livet av sig i Tucson.
Det blev Eds väckarklocka.
1966 kom Kisto hem till Arizona. Han
arrenderade 40 acres
från stammen, byggde
sitt lilla hus med utsikt
bort mot Baboquivari
Peak och började köpa
in boskap. Han engagerade sig också i
stammens affärer och
kom att tjäna i tjugotvå år på olika poster i
stamrådet.
"När jag slutade
dricka, det var då jag
började tänka mera på
I'itoi", förklarar han.
"Vi måste alla tro på
någon högre makt och
vi måste lära våra barn
att vara stolta över
vilka de är. Det är det
här som är vårt problem. Just nu, här på
reservatet, talar alla
bara om utbildning. Ni
vet, att lära dom att tal
språket (Tohono O'odham). Men det finns ju
ingen anledning att
lära sig språket, om du
inte har en anledning
att stanna här på reservatet. Vad ska man nu
ha all den här utbildningen till här på reservatet? Här finns
inga jobb, inga fabriker, inget McDonalds, inga jobb alls. Så de måste ge sig
av. Det här är det vi måste göra något åt.
Vi måste ge dem något att sätta sitt framtidshopp till. En orsak att stanna".
Som en indian från 1800-talet, alltför
långt ifrån allt för att ens tänka tanken att
be en främling om hjälp, så vänder sig Ed
Kisto till sin närmaste. Till sina stambröder. "Jag har bett några av politikerna i
Stamrådet komma hit i kväll. Jag måste
tala med dem om det här igen. Det här är
något som vi måste ordna för oss själva".

***
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”CRADLE DAYS”
En översättning från
Morris Edward Opplers
bok
AN APACHE LIFE-WAY
från 1941 i översättning av
BERTIL THÖRN
Alla indianska folk har alltid älskat sina barn.
beror det ofta på att hon anses ”ha tur med att
Så också apacherna. Den här omsorgen om
hjälpa barn till världen”. Men det kan också
barnen avspeglade sig redan i stadiet före
vara för att hon har den ceremoniella rätten att
födseln, genom de omsorger man visade den
bedja och sjunga för det nyfödda barnet på ett
havande morituellt sätt. Och
dern. Redan vid
det är viktigt då
Det här är en beskrivning av apachefolkens kul- apacherna genom
de första tecktur så som den hade utvecklat sig vid tiden då
nen på gravidihela sitt liv sätter
tet började kvin- Morris Oplers äldre informatörer fortfarande var stor tillit till rituelunga. Alltså strax efter 1800-talets mitt, men in- la förberedelser.
nan vidta vissa
mått och steg
nan alltför stor påverkan skett genom kontakter En sådan kvinna
för att försäkra
med de vita. Apacherna var då redan ett hästbu- belönas rikligt för
sig om en prosina tjänster. En
ret, kringvandrande folk, som hade tillgång till
blemfri förlosseldvapen, men ännu inte i någon större omfatt- häst, eller något
ning och ett
ning råkat i väpnad konflikt med vita amerikaner. annat lika värdefriskt barn. Så
fullt är ofta hennes
till exempel
ersättning.
upphörde nu allt sexuellt umgänge, för att inte
När födseln närmar sig lämnar mannen hembarnet skulle skadas. Hon är från och med nu
met. Det gör han dels för att så många kvinnockså noga med vad hon äter. Hon håller igen
liga släktingar till hans hustru och som han
på fett, för att barnet inte ska bli så stort och
har ett tabubelagt förhållande till, är närvaranförorsaka en svår förlossning. Hon avstår helt
de. Men också för att fostervattnet likställs
från att äta inälvsmat. Mat som ofta förknipmed menstruationsblod. Och att komma i
pas med dödfödda barn där navelsträngen
kontakt med sådant, anser man, kan få mansnott sig om barnets hals. Även pinon nötter
nens leder att svullna!
undvikes för att barnet inte ska bli ”tjockt och
Under själva födseln står modern på knä, med
fett”.
vitt särade ben. Hon stödjer sig på en ekpåle
Andra viktiga aspekter är att hålla igen på
nedslagen i marken framför henne. Olika deridning, då ”skakningarna inte är bra för en
kokter kan användas för att påskynda och
havande kvinna”. Något som i senare tid ockunderlätta förlossningen. Kvinnans hjälpare
så utsträcktes till att omfatta att åka i vagn.
(barnmorskan) masserar moderns mage uppLite mera skrockbetonat är regeln att inte titta
ifrån och neråt och tar sedan emot barnet, när
på maskerade dansare i samband med olika
det kommer fram. Med en flintkniv eller den
ceremonier. Det påstås nämligen att åsynen
skarpa kanten av ett yuccablad skär hon sedan
av figurer iklädda huvor ”skadar såväl mor
av navelsträngen. Om ett barn inte skriker
som barn. Det i sin tur kan innebära att barnet
eller andas omedelbart häller hon kallt vatten
inte kommer ut och att kvinnan då dör”.
över det. Efter en normal förlossning tvättar
En havande kvinna avstår från att gå så myckbarnmorskan barney i ljummet vatten och
et, att lyfta tunga bördor och att sitta uppe i
lägger det på en mjuk fäll. Så smörjer hon in
alltför långa perioder. Ändå anses det att nordet med en blandning av fett och röd ockra
malt hushållsarbete bara är bra och att lathet
för att göra huden mjuk och smidig. Därefter
och självömkan förlöjligas.
strör hon pollen eller aska i de fyra väderNär födsloverkarna sätter in samlas ett flertal
strecken. Hon börjar alltid i öster och går seäldre kvinnliga släktingar omkring modern.
dan medurs, samtidigt som hon håller upp
Ibland kan man även söka hjälp av en annan
barnet mot de olika vädersträcken. Under
kvinna, som har stor ceremoniell och praktisk
tiden läser hon de böner och välsignelser hon
erfarenhet av sådana situationer, men det är
har rätt till enligt sin egen uppenbarelse. Efinte alltid fallet att så sker. Gör man det så
terbörden samlas upp och placeras i ett blom–
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och fruktbärande träd eller buske, då ”trädet
fylls av liv på nytt varje år och man önskar att
barnets liv på samma sätt därigenom också
ska fyllas med förnyad kraft år från år”. En
typisk bön i samband med att efterbörden
placeras i trädet är: ”Måtte det här barnet få
leva och växa upp för att se dig bära frukt
många gånger”.
I samband med födseln kan det ibland hända
att barnmorskan ger det nyfödda barnet ett
namn. Men oftast sker det bara om något särskillt har inträffat, eller barnet är speciellt på
något sätt. Dessa namn brukar heller inte användas i någon större omfattning. Vanligare
är då att den första namngivningsceremonin
hålls först efter två till tre månader.
Om födseln är svår händer det att man vädjar
till andra män eller kvinnor, att hjälpa till
genom att utföra ytterligare andra ceremonier.Ofta är det äldre medlemmar av stammen,
som man vet har rykte om sig, att med sin
magi och sina böner kunna hjälpa till i sådana
situationer.
Digivning börjar så fort modern har tillräckligt med mjölk. Man kokar en soppa på ben,
som modern får dricka. Det anses påskynda
mjölkproduktionen. Om modern fortfarande
saknar mjölk på andra dagen, ger man barnet
lite vatten. Men om mjölkproduktionen inte
kommit igång ens den tredje dagen, får någon
annan kvinna, helst en nära släkting, rycka in
som amma.
I många fall har det påståtts att alla kvinnor
bara vilar en mycket kort stund efter själva
födseln, för att sedan återigen vara i full gång
med sina göromål. Men det är inte alltid
sannt. I många fall kan en rejäl viloperiod
behövas. Ibland flera dagar, kanske enda upp
mot någon vecka.När kvinnan börjar röra sig
igen spänner hon ofta en rem omkring kroppen, så att ”magen inte ska hänga ner”.
En märklig företeelse är ”att rulla barnet på
marken”. Trots att apacherna är ett kringvandrande folk fäster man stor betydelse vid sin
födelseplats. Så varje gång man råkar komma
dit, ”rullar man barnet på marken i alla fyra
väderstrecken”. Det här görs även sedan barnen vuxit upp. Det förekommer till och med
att vuxna personer gör så när de kommer till
sin födelseplats.
Normalt genomför man på fjärde dagen en
”cradle”-ceremoni. Ibland kan det hända att
det drar ut ytterligare några dagar på tiden
innan den genomförs. Familjen ber en äldre
man eller kvinna, som kan rutinerna, att
genomföra den. Någon gång kan det hända att
den kvinna som har fungerat som barnmorska
också har kunskaper om den här ceremonin
och då kan hon bli ombedd att utföra den.
Beroende på vem det är som ombeds utföra
uppdraget kan det bli en enkel eller en mera
omfattande ceremoni. En fattig familj kan

nöja sig med någon, som i stort sett bara utför
de mest väsentliga delarna av ceremonin,
medan en rik familj ofta väljer någon shaman,
som kan utföra ceremonin enligt konstens alla
regler. Ofta har det här att göra med önskemålet att bättra på sin sociala ställning och ofta
väljer man då någon shaman som är omtalad
och som man gärna vill kunna räkna in i sin
vänkrets, för att kanske därigenom öka på sin
samhälleliga status.
När den tillfrågade personen har accepterat
uppdraget, så börjar han eller hon omedelbart
att tillverka en barnbära (cradle). Under böner
och ritualer samlas olika träslag in som ska
utgöra grundstommen till barnbäran. Ek, ask
eller valnöt till ramen. Sotol eller yuccastammar till de tvärgående ryggstöden, som kommer att utgöra barnbärans ryggstycke. Det
finns vissa som anser att det ska vara sotol om
barnet är en pojke och yucca om det är en
flicka. Men andra menar att det inte har någon
betydelse. En skärm, som ska skydda barnets
huvud och ansikte, tillverkas av smala träkvistar. Företrädesvis av röd kornell. Ett bit
askträ förbinder skärmen med bakstycket och
ask användes också i stödbrädan för fötterna.
Som stoppning användes stjälkar och löv av
vildsenap och en kudde innehållande Solanum trifolium fungerar som stöd för huvudet.
Hjortskinnet, som utgör svepningen, är ofta
färgat med gul ockra. I den del av hjortskinnet, som täcker skärmen, skär man ut symboler, som är olika om det är en pojke eller en
flicka. På en flickas barnbära är symbolerna
oftast i form av en fullmåne, eller en halvmåne. På pojkars är det främst ett kors, eller fyra
parallella slitsar.
Vissa anser att man kan samla in allt material
i förväg, men när väl arbetet med att tillverka
bäran har startat, så måste den göras färdig
samma dag. Andra hävdar att man kan tillverka stommen en dag och resten en annan dag.
Ytterligare andra menar att det inte har någon
betydelse alls i vilken ordning man gör sakerna och hur lång tid det tar, bara den är färdig
när den behövs. Alla tycks dock vara överens
om hur viktigt det är att böner om välgång
och långt liv för barnet uttalas i samband med
alla stegen i tillverkningen. En shaman hänger
också alltid på små skyddsamuletter på bäran.
Det kan vara små påsar av pollen, snäckor
eller pärlor, eller delar av trä som slagits loss
från ett träd av blixten.
Den officiella delen av ceremonin börjar tidigt på morgonen, med släktingar och grannar
som åskådare. Shamanen kan välja att utföra
hela ceremonielet själv, eller ha en hjälpare
som utför vissa moment på hans order. Barnet
merkeras med pollen eller med gnistrande
järnmalmspulver och man sprider pollen i alla
fyra väderstrecken. En pojke markeras ofta
med fyra pollenfläckar i ansiktet, medan man
på en flicka pudrar ett streck av pollen över
näsan. Man håller så upp barnbäran mot de
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fyra väderstrecken med början i öster och så
medurs runt. Om det är en pojke händer det
att man håller upp såväl bäran som barnet,
medan det i fallet med flickor oftast bara är
bäran som hålls upp. Slutligen vänds barnbäran mot öster och efter tre avbrutna försök
placeras så barnet i bäran. En allmän fest avslutar sedan hela tillställningen.
Enligt vissa informatörer är det vanligt, att ett
barn senare i livet tilltalar en sådan person,
som för första gången placerade barnet i bäran, på samma sätt som det tilltalar sina föräldrar eller far– eller morföräldrar.
Hela den här ceremonin ska ses som
en bön om att barnet måtte leva så
länge, att det i
framtiden ska kunna placeras i barnbäran. För det kommer att dröja ännu
någon månad,
”innan barnets
nacke är så stark,
att huvudet inte
hänger”, innan barnet mera regelbundet placeras i bäran.
När den tiden väl är
kommen bär modern alltid med sig
barnet i bäran. Hon
bär det då på ryggen, med en rem
över bröstet. Eller, i
mera sällsynta fall,
om pannan. Även
på hästryggen behåller hon remmen
om kroppen och
låter bäran vila mot
hästens sida.

man reda på en utväxt från kresotbusken och
hänger den på bärans skärm.
Det är en allmän regel att aldrig kliva över ett
barn, eller över en barnbära.
Innan ett barn har nått ett par månaders ålder
så piercas dess öron av dess mormor. Hon gör
det genom att först hålla något varmt mot örat
och sedan trycka hål i det med en kraftig tagg,
eller ett spetsat ben. Det sägs att ett barn ”lär
sig att höra saker tidigare och lyder kvickare
om det här görs på rätt sätt”. Eller som en
annan informatör uttryckte det: ”Om ett barns
öron inte genomborras kommer barnet att bli
oregerligt; det
kommer att bli
vilt och uppföra
sig illa. Dessutom
växer barnet fortare om dess öronen genomborras”!
Prydnader i form
av små pärlor
eller stenar hängs
i öronen redan på
mycket unga barn
och bruket följer
med genom hela
livet.

Man och hustru
återupptar inte
något sexuellt
umgänge förrän
barnet slutat dia.
En tid som kan
sträcka sig upp
emot tre år. Under hela den här
tiden förväntas att
båda föräldrarna
iakttar total avhållsamhet. Det
sker också i merFörutom de skyddsparten av fallen,
amuletter som shaäven om det finns
manen hänger på
män som i smyg
bäran brukar mosöker upp andra
dern själv också
”villiga” kvinnor.
hänga dit några
Samhället håller
egna. En grävlings
strikt på det här
högerfot bindes fast
och skulle något
på bäran för att
par återigen hamskydda barnet mot
na i en situation
Kvinna med barn i cradleboard där kvinnan blir
att bli skrämt. Ett sådant skydd är mycket
viktigt då apacherna anser att rädsla är en
gravid innan barbetydande bakomliggande faktor för allvarlinet slutat amma, får de räkna med att bli utga sjukdomar. Kolibriklor och små bitar av
satta för skarp kritik. Man anser att de har
vildkattsskinn är också vanliga som skyddsgjort något som ”är emot” det växande barnet.
amuletter. För att hålla borta åkommor som
Något som hindrar eller skadar det växande
förkylningar och liknande sjukdomar fäster
barnet. Den allmänna uppfattningen är att
man ofta en bit av chollakaktusen på bäran.
man får skämmas om man har ett nytt barn på
Om något ändå skulle drabba barnet söker
väg för tidigt.
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Månggifte förekommer, även
om det inte är så vanligt. En
man med flera hustrur är ju
dock ”i en bättre situation om
en av hans hustrur är havande,
eller har ett diande barn, då
han ju i det fallet kan gå till
den andra hustrun”.
När ett barn väl är stort nog
för att sättas i barnbäran blir
det så gott som dess permanenta plats under de närmast
kommande månaderna. Genom att det ligger i bäran så
länge, kommer dess bakhuvud
att bli en aning tillplattat. Barnet är väl insnört i bäran och kan inte komma
ut annat än tillfälligtvis. Det händer till och
med att det hålls kvar i bäran, även under
tiden det ges di. Egentligen är det endast när
bäran behöver göras ren och gräset eller mossan, som användes för att suga upp avföringen
behöver bytas, som barnet tas ur. För att undvika att barnets hud blir
skavd pudras
det med ett
puder som
fås genom att
man skrapar
bark från
videkvistar.
Traditionell cradleboard
Mycket unga barn badas i
ett avkok av växten Drymaria fendleri. Det lär ”göra
skinnet starkt”.
Allt eftersom barnet växer
och blir mera aktivt hänger
man upp pärlor eller andra
dinglande föremål i skärmen, framför barnets ansikte, så att det har något att
titta på.
Vid sex till sju månaders
ålder tillåts barnet vara alltmer utanför barnbäran och
kryper då omkring i lägret. Modernt konsthantverk
Under den här perioden
måste barnet vaktas, så det
inte kommer i kontakt med saker som kan
skada det eller framkalla sjukdomar - speciellt
maskar, vissa insekter eller fjädrar från
”onda” fåglar som ugglor och kråkor. Även
hundar anses som olämpliga lekkamrater och
den som tillåter hundar att springa lösa i ett
läger med kringkrypande småttingar betraktas
som slarvig. Orsaken är att barn lätt kan
skrämmas av skälland hundar och att bli
skrämd betraktas som en faktor som framkallar sjukdom.

Apachepar med barn i cradleboard...
Målning av den berömde apachekonstnären
Allan Hauser
Om ett barn är dödfött, eller dör medan det
fortfarande förvaras i barnbäran, begravs det
under sten och grus i en rasbrant så fort som
möjligt. Barnbäran, om den redan blivit tillverkad, märks på ett särskillt sätt - till exempel genom att skinnet skärs i strimlor - varefter den hängs upp i ett träd öster om platsen
för lägret där barnet dog. Ingen törs röra vid
den. Det är förbjudet. Så här sker även med
en barnbära som har sparats, om barnet skulle
dö vid ett senare tillfälle och bäran då fortfarande finns kvar i hushållet.
Det händer också att man bränner en barnbära, när ett barn har dött. Det är då i överensstämmelse med den praxis, som gäller vid
dödsfall bland vuxna, då den dödes alla ägodelar normalt bränns upp.
En intakt barnbära, som inte behövs längre,
kan naturligtvis användas på nytt, när nästa
barn föds. Trots att då ingen ny barnbära behöver tillverkas, genomförs ändå en så kallad
”cradle”-ceremoni. Det är dock vanligast, att
en ny barnbära tillverkas för varje nytt barn,
även om en gammal skulle råka finnas till
hands.
Det finns inga speciella sånger förknippade
med barnbäror, men en mor sjunger ofta egna,
uppdiktade sånger som ska fungera som vaggvisor. I de flesta fall är dock dessa, inte som
hos oss, stillsamma och mjuka, utan kan vara
ganska högljudda och skräniga. Som en informatör uttryckte det: ”Ibland sjunger de så
högt, att man tycker synd om babyn. Nästan
så man vill gråta”.
För att tysta ett grinigt barn kan en man, eller
en kvinna, gunga barnet i barnbäran och
sjunga en sådan sång. En sång, som ofta inte
har något logiskt ordinnehåll. Det verkar mest
vara något som är till för att få barnet att tänka på något annat.
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THE DREAMER
Oljemålning från 1994 av

Don Crowley
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