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INDIANKLUBBEN i Sverige är en icke
kommersiell sammanslutning för alla, som
är intresserade av frågor rörande Nordamerikas indianer, deras kultur och historia.
Sammanslutningen tar inte ställning i politiska och sociala frågor. Sammanslutningen är inte en förening i gängse bemärkelse,
då den saknar såväl styrelseorganisation
som stadgar och formella regler för medlemskap.
Syftet med sammanslutningen är att vara ett
kontaktforum mellan indianintresserade.
Ett forum där medlemmarna själva kan publicera sig och delge andra såväl kunskaper
som aktuell information. Det sker dels genom denna kvartalstidskrift och dels genom
informella träffar som anordnas när tillfälle ges.
Vidare vill sammanslutningens medlemmar
hjälpa till att sprida kunskap, även till övriga, om indianernas historia, kultur och nuvarande levnadsförhållanden.
Det sker genom deltagande i utställningar
och föredragsverksamhet, samt när tillfälle
ges, egen bokutgivning. Övrig verksamhet,
som kan utnyttjas av medlemmar, är gemensamma bokinköp till rabatterade priser,
samt researrangemang när tillfälle ges.

VOLYM 25, NUMMER 1
VÅR 2005
Så var det dags för ännu en ny årgång. Litet jubileum faktiskt! 25 år!
Det var väl ingen som kunde ana när det började. Och läsarskaran är trogen.
217 prenumeranter har hittills betalt in sin prenumerationsavgift. Det måste
vi vara nöjda med.
Även den här årgången kommer att vara som de tidigare. Vi måste fortsätta
med vårt tämligen enkla tryck. Även om jag tycker att kvaliteten faktiskt har
höjts ännu något snäpp i och med att vår tryckare skaffat sig bättre skrivare.
Givetvis skulle jag vilja ha möjlighet till färg även inne i tidningen. Men till
det finns inga ekonomiska förutsättningar. Kanske har det inte heller så stor
betydelse. Det är ju förhoppningsvis text – och bildmaterialet som har betydelse.
Det här numret har jag dristat mig till att sätta en underrubrik på. Som ni ser
på framsidan utmålar jag det här som ett ”Soldans Special”. Nu är det visserligen inget riktigt temanummer. Men vi har ett par mycket tunga artiklar som
jag tycker helt dominerar. Och de handlar båda om Soldansen på Pine Ridge.
Båda är producerade av Hans-Olof Ohlsson, som ju själv har upplevt Soldansen här. Båda är också översättningar av alster från viktiga källor. Den
första artikeln en avhandling skriven av religionsprofessorn vid Universitetet i Omaha, Nebraska, Dale Stover. En person som Hans-Olof träffade vid
Wakpamni för några år sedan. Den andra är ett unikt material, som vi har fått
från Oglala Lakota College. Det är en artikel skriven av ingen mindre än
soldansprästen och medicinmannen Dawson Has No Horses, vars ättlingar
nu fortfarande är de som leder den årliga ceremonien vid Wakpamni. Artikeln är översatt av Hans-Olof och publiceras här med benäget tillstånd från
Oglala Lakota College Archives, i Kyle, S.D. Vi sänder härmed ett tack till
dess arkivarie, Joel Minor, för vänligt bemötande och gott samarbete.
Ännu en tung artikel har vi från Lasse Larsson, som berättar för oss om hur
chippewaindianerna tog vara på vad naturen tillhandahöll.
Spännande är att notera att det faktiskt förekommer en del efterforskande
insatser även här i landet. Ingvar Bergman har, i samarbete med Erik Brunström i Lysekil, lyckats snoka reda på att en av den norske upptäcksresanden, Helge Ingstads vägvisare i Apacheland faktiskt är densamma som en av
de krigare vi finner på flera foton från Geronimos sista krigståg. Ingstad
hade alltså en av Geronimos mera betydande krigare med sig i krigets slutskede. Och det här har kunnat konstateras efter personliga kontakter med
nutida släktingar till krigaren Yahnozah. Spännande!
Lars Benktson är tillbaka efter en tids uppehåll med sina boktips från Carolina Rediviva. Jag kunde inte heller den här gången hålla mig från att ta några
exempel från auktionsmarknaden, där en del intressanta föremål fortfarande
dyker upp med jämna mellanrum.
Videoreferatet den här gången avser en Westernfilm snarare än en indianfilm, även om det finns indianska kopplingar.
Förutom en liten översättning av ett tidsdokument i form av en så kallad
General Order har jag den här gången tagit med ett nytt ”brev till redaktören”. Det har inte varit någon direkt anstormning av sådana brev. Så se det
här som en uppmaning att ta fram papper och penna, eller sätt er vid datorn!
Omslagsbilderna hör naturligtvis ihop med Soldansartiklarna. På framsidan
en av Thomas Mails målningar, medan ni på baksidan hittar det enda foto vi
lyckats finna av Dawson Has No Horses.

INDIANKLUBBENS HEMSIDA
http://www.geocities.com/outsidepix2000/indianindex.html
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Soldansen vid Wakpamni Lake- fyra olika typer av respekt.
En fri översättning/tolkning av valda delar av Dale Stovers uppsats
"Postcolonial Sundancing at Wakpamni Lake". *)
av

Hans-Olof Ohlsson
Förord
Dale Stover är professor i religion vid universitetet i Omaha, Nebraska. Jag hade nöjet att träffa honom vid soldansen vid Wakpamni
Lake 1997.
För dem som har läst min berättelse om soldansen vid Wakpamni i
ett föregående nummer av tidningen vill jag tala om, att jag inte
läste Dale Stovers uppsats förrän efter dessa upplevelser.
Ni kan förstå, att mina funderingar kring Sidney Has No Horses
förhållande till åskan inte blivit mindre efter att ha läst detta.
Jag hade från början tänkt översätta uppsatsen. Med stor entusiasm
tog jag mig an denna uppgift, men snart insåg jag svårigheterna
med att få en begriplig svenska av det mycket vetenskapliga engelska språket. Samtidigt insåg jag att delar av uppsatsen knappast
var intressant för våra medlemmar. Dessa delar har jag utelämnat.
Jag vill alltså rubricera följande som en fri översättning/tolkning
av valda delar av uppsatsen. De medlemmar, som är intresserade
av hela uppsatsen på engelska kan vända sig till undertecknad.
Hans-Olof Ohlsson
Det här är alltså Dale Stovers berättelse:

I

juli 1986 gjorde jag min första
resa till soldanslägret vid Three
Mile Camp och fick träffa Frank Fools Crow, där han satt under solskyddet i norra änden av soldansplatsen.
Jag hade inbjudits till soldansen av familjen Has No Horse, som jag hade
träffat i maj 1986.Jag hade presenterats för familjen av min vän Lloyd
Ware från Lincoln, Nebraska. Lloyd
hade blivit bekant med familjen Has
No Horse i slutet av 70-talet, när han
tog sin unga svårt sjuka son till Wakpamni för en yuwipiceremoni. Yuwipimannen, som ledde ceremonin, var
Dawson Has No Horse Sr., en mycket
respekterad Lakota wicasa wakan
(helig man), som dog i januari 1982.
Familjen Has No Horse var mycket
förtjust i Lloyd. Dawsons änka Emily,

hans son Sidney och hans svärson Robert Two Crow har varit mycket vänliga mot mig och hjälpt mig att få förståelse för Lakotas traditionella sätt
att leva.
Dawson Has No Horse Sr. var den
andlige ledaren för soldansen vid
Three Mile Camp till sin död 1982. På
grund av Has No Horse´s ledarskap
utgjorde folket från Wakpamni Lake
"kärntruppen" i ceremonin, men det
var en välbesökt dans med dansare
från många distrikt på reservatet. Jag
var med vid denna dans årligen och
campade då tillsammans med gruppen
från Wakpamni Lake.
1992 började Sidney Has No Horse,
följande sina visioner, leda en soldans
på familjens mark vid Wakpamni och
denna dans blev snart ett andligt centrum för Wakpamni Lake-folket.
Det finns inte längre någon soldans
vid Three Mile Camp, men man har

*) Published with Dr Stovers kind permission and should not be copied without his consent
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en soldans på ett annat ställe nära
Kyle, där många av de dansare, som
inte är från Wakpamni Lake, deltar.
Mina försök till ett postkolonialt resonemang beträffande soldansen baserar sig på mina kontakter med samhället vid Wakpamni Lake och dess seder
och traditioner. Jag har försökt
respektera den lokala muntliga traditionen, så att Lakotas egen förståelse
för och tankar om soldansen kommer
till uttryck för läsaren. Till min hjälp
har jag använt mig av Jace Weavers
modell för att förklara det nordamerikanska postkoloniala skeendet. Genom att göra så visar jag tydligt att jag
vill undvika att ta intryck av den dominanta europeiska kulturens sätt att
vetenskapligt beskriva företeelser i
vår omvärld. Jag skall beskriva fyra
aspekter på soldansen vid Wakpamni,
vilka enligt mitt sätt att se det i stort
sätt relaterar till de fyra teman som utgör Weavers modell.
Vad som då följer är Stovers Wakpamnibaserade version av Weavers
modell för det postkoloniala fenomenet, varvid Weavers fyra teman blivit
till fyra olika typer av respekt:
1. Respekt för levande traditioner.
2. Respekt för platsens helighet.
3. Respekt för det traditionella gemensamma värderingar.
4. Respekt för samhörighet med
världsalltet.

Postkolonial soldans:
Respekt för levande traditioner.
Hos Lakotas tillhör visioner och
drömmar de levande traditionerna.
Dawson Has No Horses Sr:s familjemedlemmar har talat om för mig, att
han blev ledare för soldansen vid Porcupine på 70-talet genom vägledning
han fått av sina visioner och att han i
slutet på 70-talet, likaså inspirerad av
sina visioner, flyttade soldansen till
Three Mile Camp nära Kyle. Jag har
hört historier om en ande, som visade
6

sig i Has No Horses visioner och som
gav honom styrka att bota andra i yuwipi-ceremonier. Jag har till och med
sett namnet på anden tryckt i en bok
och jag har hört Dawsons son Sidney
berätta om sina erfarenheter av samma ande. Det framgick klart av dessa
berättelser, att denna ande var knuten
till wakinyan oyate, åskvarelserna,
och att både Dawson och Sidney haft
nära kontakter med blixtar.
Robert Two Crow avrådde mig från
att använda namnet på anden, som
hade sagts vägleda och ge kraft till
både Dawson och Sidney, eftersom ett
förhållande mellan människa och ande
av den här sorten ansågs helig och i
högsta grad personlig.Det var bara
tillbörligt för dem, som själva haft visionen och möjligen deras allra närmaste, att tala om den. Two Crow säger, att detta är ett exempel på wokunze, en ande mött i en vision. Wokunze
är en personifiering av wakan , det heligas dimension. Wokunze ger kraft åt
den person, som har visionen, och förhållandet, som etableras dem emellan,
innebär konsekvenser, skyldigheter
och inverkan på det egna ödet. Denna
kraft och dessa konsekvenser och
skyldigheter är emellertid riktade mot
lokalsamhällets välgång. Trots att
upplevelsen av wokunze i sista hand
har betydelse för lokal-samhället, förblir den en unik upplevelse hos den
person som har visionen och det är
den personen som blir föremål för wokunzes vägledning.
Före gryningen fjärde dagen av Wakpamni Lakes soldans 1997 rasade ett
fruktansvärt åskväder. Blixtarna korsade himlen och gjorde många nedslag i närheten. Plötsligt slog en
mycket kraftig blixt ned nära lägret
och färdades via ett underjordiskt vattenflöde till soldanscirkeln, där den
träffade Sidney Has No Horse. Under
inflytande av sin vision hade han svarat på det annalkande ovädret genom
att vira in sig i en aldrig tidigare använd starquilt och lägga sig med ansiktet nedåt vid det heliga trädet i
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centrum av soldanscirkeln. Blixten
skadade inte Has No Horse, men starquilten brändes ordentligt. Efter öppningssessionen av den sista dagens
dansande, beskrev Has No Horse händelsen för alla vid danscirkeln. Han
sade, att detta var en wokunzeupplevelse. Han sade också, att detta inte
fick tolkas som, att han ville göra sin
personliga upplevelse tillgänglig för
andra. Så var det inte. För andra var
det tillräckligt att känna till, att wokunze hade visat sin närvaro och styrka, visat att de andliga traditionerna
var levande, att han var kapabel att ge
dem vägledning och att han förtjänade
deras djupaste respekt.

Postkolonial soldans:
Respekt för platsens helighet.
Denna respekt kan för människorna
vid Wakpamni vara tillämplig på de
platser, där man utför vision quests
och yuwipiceremonier. Det är där,
som en enskild individ kan uppleva
wokunze. Platsens helighet anknyter
också till det sätt, på vilket soldanscirkeln uppfattas som helig under en ceremoni: hela omgivningen blir fylld
av styrka och det heliga trädet, cirkeln
av salvia, molnformationerna, eventuella åskväder, fåglarnas flykt och det
omgivande landskapet alla utgör en
dynamisk scen för möten med besläktade andar från olika plan av verklighet.
Platsens helighet kan uttryckas med
ordet hocoka.
På den andra dagen av 1998 års soldans vid Wakpamni påminde Robert
Two Crow, som vid tillfället var eyepaha (speaker), dansarna och åskådarna om, att betydelsen av ordet hocoka
i det här fallet skilde sig från ordet
danscirkel. Ordet cirkel, sade han, var
ett allmänt begrepp, medan hocoka
tillhör den person, vars vision leder
utformandet av densamma. Det Two
Crow menade var, att hocoka betydde
både själva platsen för ceremonin,

men också ceremonin i sig. Denna hocoka, sade Two Crow, tillhörde hans
svåger Sidney Has No Horse och utfördes enligt hans vision, och därför
var det inte passande för någon annan
än Sidney, att göra förklarande yttranden om den.
Two Crows förklaring av begreppet
gör det klart att för Lakotas är hocoka
mötet med det heliga i tillvaron i ett
djupt samspel på en rituellt laddad
plats.

Postkolonial soldans:
Respekt för traditionella
gemensamma värderingar
När jag en dag satt tillsammans med
Robert Two Crow på hans skoldistriktskontor i Batesland, förklarade
han för mig hur repekten för traditionella gemensamma värderingar kan
utryckas i frasen Lakol wicohán, vilket han sade betyder "göra saker på
Lakotas sätt". Lakotas skiljer inte
mellan det spirituella och det traditionella sättet att leva. Two Crow betonade att Lakol wicohán innebär att
ceremoniella handlingar är grundläggande för den kollektiva identiteten.
Two Crow såg Lakol wicohán som
processen genom vilken dagens gemenskap i lokalsamhället, som fortfarande traditionellt kallas tiospaye, omformar dessa värderingar, så att de
skall passa de moderna omständigheter under vilka Lakotas lever och han
såg det växande intresset för soldansen och dess förändring i form och
funktion som en del av denna process.
Two Crow menade emellertid inte, att
Lakol wicohán är en modernisering
enligt vad man med det begreppet menar i europeisk-amerikansk kultur.
Two Crow pratade om Lakol wicohán
som en konkretisering av traditionella
värderingar, dels på Lakotaspråket
och dels med hjälp av vad han kallade
Lakotas tankeprocesser. På så sätt ville han komma ifrån de europeiskamerikanska begreppen tidslinje, individuell identitet och auktoriteten i
7
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skriftliga dokument. Att beskriva Lacol wicoha´n med hjälp av dessa begrepp ansåg han vara bristande respekt för traditionella värderingar.
Enligt Two Crow näres Lakotas värderingar inom tiospayen, som fortsätter att vara den grundläggande gemensamma strukturen, trots att den numera fungerar mest som ett boendedistrikt och inte som ett jägar- och krigarband, som den gjorde på 1800talet. Den funktionella sociala identiteten hos de boende i Wakpamni Lake
-distriktet är det gemensamma livet
som tiospaye. Tiospayens gemensamma koder är inte nedskrivna och de är
inte omedelbart uppenbara för en outsider, eftersom de förmedlas muntligt
och bygger på gemensamma erfarenheter. Av avgörande betydelse för
denna muntliga tradition är de äldre,
som för berättelserna vidare och gör
tolkningar av händelser tillsammans
med medicinmännen, vilka också
upprätthåller förbindelser mellan tiospayen och dess släktingar i andevärlden.
Two Crow betonade att Lakol wicohán är en dynamisk process. Han
erinrade sig, att de historier som kunniga äldre och medicimän berättat för
honom alltid förde med sig budskapet
om styrkan i Lakol wicoháns anpassning till förändrade förutsättningar.
Two Crows uppfattning om Lacol wicohàn som respekt för traditionella
gemensamma värderingar fastslår, att
de äldre och medicinmännen inom tiospayens är de enda, som rätt kan förklara framåtskridandet och förändringarna i Lakotas kultur.

Postkolonial soldans:
Respekt för samhörighet
med världsalltet.
Under soldansen vid Wakpamni lake
finns en tradition att dansa under den
natt då det är fullmåne. Denna dans
äger rum mellan soldansens tredje och
fjärde dag. För att samordna dansen
med fullmånen i juli, har soldansen
8

vid Wakpamni Lake brutit det moderna mönstret att planera soldansen från
torsdag till söndag, vilket maximerar
deltagandet, genom att den äger rum
under helgen. Sålunda har man vid
Wakpamni prioriterat de kosmiska
rytmerna och samhörigheten med
världsalltet före det ekonomiska och
kommersiella.
Fullmånedansen vid Wakpamni 1998
skilde sig märkbart från hur det varit
tidigare år. Tidigare hade fullmånedansen direkt speglat dagdansens
sånger, danser och ceremonier. Detta
ändrades 1998, när nattceremonin
bl.a. åskådliggjorde en dröm, som
Cleve Her Many Horses haft. Han assisterades av sin morbror Sidney Has
No Horses. Sångerna och ceremonin
påminde om Iowanpi- och Iuwipiceremonierna, vilka också hålles på natten, men inomhus och i komplett mörker. I sådana ceremonier uppleves andarna som betydligt mer närvarande
än vid ceremonier i dagsljus och vid
1988 års nattdans tycktes deltagarna
uppleva en mer intensiv närvaro av
Wakinyan Oyate, the thunder-beeing
people. Man genomförde ett hundoffer för att hedra hunden som Wakinyan Oyates budbärare och alla deltagare erbjöds nattvard med Wakinyan
Oyate genom att få dricka den heliga
hundsoppan.
Two Crow berättade för mig att samhörigheten med Wakinyan Oyate är en
samhörighet mellan Lakotas och världen som finns över oss och som representeras av stjärnorna.
Lakotas muntliga tradition talar om ett
samspel mellan stjärnkonstellationerna på himmeln, de olika årstidernas
ceremonier och de heliga platserna.
Two Crow ville inte närmare gå in på
detta. Han sade helt enkelt, att soldansarna vid Wakpamni Lake fortsätter
att dansa för att förstå och uppleva
samhörigheten med Wakinyan Oyate.
Detta kan man inte beskriva med ord.
Det är en personlig upplevelse.

***
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VIDEOHÖRNAN
A Good Day to Die (2002)
Westernfilm, av David Green. Ursprungligen
en miniserie för TV. Videoversion i juli 2002.
Finns också på DVD.
Skådespelare:
Sidney Poitier….. Gypsy Smith (prisjägare)
Billy Wirth….
Corby (ung cheyenne)
Michael Moriarty…. John Maxwell (ind.agent)
Farrah Fawsett…
Nora Maxwell
Joanna Going…
Rachel (Maxwells dotter)
Byron Chief-Moon.. Chief Walks The Clouds
Regisör: David Green
Script: Clancy Carlile, Joyce Eliason
Producent: Harold Tichenor
Musik: Mark Snow
Foto: Ron Orieux
Format: VHS, NTSC (amerikanskt), färg, HiFi
ljud. Speltid: 120 minuter
ASIN: 6303824722
Pris: $7:95 hos Amazon.com, begränsat antal
(DVD i s/v för $3:88)
Det här är i första hand en Westernfilm med såväl action som dramatik och humor. Men det är ändå
en Western med en hel del indianskt innehåll. Dock inte bara indianskt perspektiv. Filmmakarna har
varit väldigt ambitiösa. Här har man försökt beskriva rashatet inte bara mot indianerna utan även mot
de svarta. Man försöker att täcka in allt från de religiösa vitas oförstånd gentemot det indianska till
Ku Klux Klans avskyvärda behandling av de svarta. Det här har man alltså försökt baka ihop i en
och samma historia, vilket med nödvändighet gör att det blir en aning overkligt. Allt verkar alltså lite
”konstruerat”. I långa stycken har man lyckats förmedla en trovärdig bild av förhållandena för att så
plötsligt hänge sig åt de mest schablonartade Hollywoodknepen i en helt oförutsägbar blandning.
Ena stunden en djuplodande filmsekvens med människor och människors problem seriöst beskrivna
och tolkade, för att i nästa stund plötsligt mötas av den typiska Westerngenrens schablonartade rollkaraktärer. Det gör att man, trots att det säkert funnits goda ambitioner, inte kan säga annat än att det
här har blivit en ganska traditionell Western från massproduktionens löpande band. Kanske man
dock ska säga att den inte tillhör de sämre.
Som ett försvar mot den här kritiken ska sägas att den här filmutgåvan är ett sammandrag av en fyra
timmar lång mini TV-serie, som genomgående fått goda recensioner. Kanske det är alla klippen som
nu gör att den verkar ojämn.
Ingen av skådespelarna gör dock några djupare intryck, även om man kan känna en viss nostalgi
över att ännu en gång se gamle Sidney Poitier. (Jag trodde faktiskt han var död för länge sedan). Miljöer och rekvisita är bra, utan att för den skull väcka något större uppseende. Musiken är mera av
ljudillustrationer än egentlig musik. Dock utan att för den skull vara dålig och vissa avsnitt är bra.
Bortsett från de ibland schablonartade sekvenserna, kan man ändå gott se den här filmen. Om inte
annat så åtminstone som ren underhållning, även om slutet är väl våldsamt och onödigt blodigt. Kanske det är det som ger mig känslan av att hela filmen är lite väl mycket ”Hollywood”.
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RAPPORT FRÅN AUKTIONER
Hudson Baymärke

1a

2

ÄNNU DYRARE!
Det här utropet (nr 2), som såldes i december 2004, visar vad verkliga antikviteter betingar för pris. Efter inte mindre än 24 olika bud stannade det
på $1476! Över 10 000 kronor alltså! Men då var det här en garanterat äkta
piptomahawk från senare delen av 1800-talet, komplett med blyinläggningar i skaft och munstycke. Munstycket är visserligen avbrutet, men för
övrigt är föremålet i utmärkt skick. Kommer från en samlare som har haft
en stor samling föremål från Inbördeskriget.
Beträffande priset tycker jag nog ändå att det här var i saftigaste laget. Allra helst som att en bekant till mig lyckades med konststycket, att för några
år sedan, köpa en liknande för betydligt mindre! Men det var å andra sidan
en extremt god affär det…
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NÅGRA BRA INTERNETSITER DÄR NI HITTAR AUKTIONER
www.Ebay.com är den där man hittar de flesta och billigaste sakerna.
www.oldbarn.com är ingen Internetauktion, men man kan se vilka saker
som säljs och man kan också få veta efteråt vad det har kostat.
www.butterfields.com sedan får man leta sig vidare till Native American

1b
PRAKTEXEMPLAR – MEN DYRT!
Två underbara tomahawker till priser som tyvärr
inte är hanterbara för ”vanligt” folk. Nummer 1
såldes i november 2004 för 735 dollar. Men då
fick man ju alltså den likaledes underbara pipväskan med på köpet! Även om det är mycket
pengar (trots förmånlig dollarkurs) så tycker jag
nog att det var ett skäligt pris, om än ouppnåeligt för de flesta. Jag var med till 600 dollar.
Sedan fick jag ge upp. Men det här var ett kvalitetsutrop. Titta bara på silver- och tenninläggningarna i skaftet (bild 1a). För att inte tala om
den överdådiga pippåsen!
Föremålen var utannonserade som:
1800'S PLAINS INDIAN PRESENTATION
GRADE PIPE AX TOMAHAWK WITH A
HUGE FULLY BEADED PIPE BAG. THIS IS
GEM GRADE STUFF HERE. PIPE IS A
TRADE PIPE HEAD WITH A SMALL HB
HUDSON BAY TOUHCMARK. HEAD IS 7"
LONG, VERY LARGE, IS PERFECTLY
WEIGHTED. IT IS INLAID IN SILVER /
PEWTER ALL WAY DOWN THE SHAFT AND
HAS SEVERAL TACKS DOWN ENTIRE.
MOUTHPIECE IS SILVER INLAY ALSO &
ENTIRE PIPE IS 20 1/2" LONG. THIS HAS A
REMARKABLE HUGE PIPE BAG WITH IT
ALSO THAT IS FULLY BEADED ON BOTH
SIDES WITH THE SAME IMAGE, THIS IS A
LOT OF WORK IN THIS ONE. THE LEATHER
IS VERY SOFT AND TYPICAL OF A WELL
USED 1800'S PIECE. THIS BAG IS A WHOPPING 24 INCHES LONG FROM TIP OF
FRINGE TO VERY TOP OF BAG!!!! IT ALSO
HAS A VERY UNIQUE CUT FRINGE AT THE
BOTTOM OF THE BAG AS WELL FOR
WHATEVER REASON, VERY, VERY UNIQUE
AND RARE SET HERE.
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En äkta McClellansadel, sådana som kavalleriet använde, i helt fantastiskt skick! Inte en
skråma! Alla beslag är kvar. Sadelhjorden är
av flätat hästtagel. Sadeln är märkt Rock Island Arsenal och det finns inspektörsmärken
på den. Men det bästa av allt - den har varit i
indiansk ägo och kommer från reservatet San
Carlos i Arizona!
405 dollar är som hittat och det förvånar mig
att det inte blev flera än 13 bud på det här
fyndet. Såld i november 2004.

Här känner jag mig tveksam. Är det här en
fake? En så kallad ”effigy pipe” tillverkad i
något som liknar sandsten. Påstås komma
från SPIRO MOUND SITE i LeFlore County, i Oklahoma. Lär enligt en etikett ha funnits på ett museum någonstans. Om det är
sant kan man ju verkligen fråga sig på vilka
grunder den har försvunnit därifrån! Säljaren
verkar inte heller särskilt seriös. Han har i sin
presentation påstått att ett normalt värde borde ligga på 12000 till 14000 dollar, för att
sedan gå med på att sälja den för ”futtiga”
560 dollar! Numret inbringade dock hela 21
bud, så det var många som var intresserade
ändå. Men inga storhandlare. Varning alltså!

Så till en verklig dyrgrip! En äkta Nampeyo
(åtminstone sägs det så) från hennes så kallade fas 2,
alltså under första årtiondet på 1900-talet. Hennes
absolut bästa period.
Här blev det också pris därefter. 5 660 dollar, alldeles
i början av december 2004. 21 budgivare tävlade om
dyrgripen, även om det inte verkar varit några antikhandlare. Det, samt att de allra sista buden drog iväg
väldigt kraftigt, gör att man kanske ändå borde dra
öronen åt sig lite… Annars är nog inte priset orimligt
- om det verkligen är en äkta Nampeyo ...
Så slutligen en äkta hopi-Kachina. Den sägs vara från
1940-talet, vilket inte verkar helt otroligt. Det är alltså
inte någon ”riktigt gammal”, men ändå… Den är dock
gjord som de gamla, med så små fötter, att den inte kan
stå, utan har ett snöre som den ska hänga i. Det var så
Kachinadockorna var tillverkade från början.
Den är dock stor - närmare en halv meter hög, vilket är
ovanligt för en äldre docka.
Pjäsen betingade ett pris på 308 dollar, efter att 11 bud
hade avgivits fram till i slutet av november 2004. Troligen ett tämligen gott köp.
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BÖCKER PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I UPPSALA
av LARS BENKTSON E-mail: lars.benktson@ub.uu.se

Exley, Jo Ella Powell:
Frontier blood ; the saga of the Parker family.
College Station : Texas A & M University
Press, 2001. - 331 s. : ill.
(The centennial series of the Association of
Former Students, Texas A&M University ;
90)
"Quanah Parker, the last chief of the Comanches, was half white. He led his people in
both war and peace". Så inleds det korta förordet till denna fängslande släktbiografi ("this
fascinating story","this gripping narrative"),
som man gärna läste från pärm till pärm om
tid och möjlighet därtill funnes. Denna bok
om "the Parker family", släkten Parker, koncentrerar sig på fem personer, nämligen Daniel (1781-1844), James W. (1797-1864), hans
dotter Rachel (1819-1839), som fick ett kort
liv, Cynthia Ann (1826-1870) och hennes son
Quanah (1845-1911). Ett starkt religiöst engagemang - inom baptistkyrkan - präglar släkten Parker, som ursprungligen kom från Virginia och som innehåller många färgstarka individer. Jag vill kort kommentera Cynthia
Ann och Quanah, som är mest kända och
som, för övrigt, figurerar på bokens lösa
omslag. Mycket blod har, som bekant, under
hundratals år spillts längs den "röd-vita" gränsen från Nordamerikas östkust ända bort till
Stillahavskusten i väster - stridigheter, krig
och massakrer. Men samtidigt har rött och vitt
blod förenats, när kvinnor och män på bägge
sidor kommit varandra nära. Quanah Parker
är ett välkänt exempel.
Cynthia Ann (hennes indianska namn var
"Nautdah") rövades bort av kwahadicomancher, när hon var nio år gammal. Hon
tvingades uppleva comancheindianernas svåraste period, i ständig kamp mot vita nybyggare och soldater för att överleva. Tillsammans med sin indianske make, hövdingen
Peta Nocona, fick hon bland annat sonen Quanah. Hon rövades, mot sin vilja, tillbaka och
levde därefter rotlös och olycklig i sin gamla
miljö resten av sitt liv. Quanah Parker blev
den ledare som efter hårt och envist motstånd
till sist klokt lotsade in sitt folk i den nya tiden - reservatstiden i Oklahoma. Framställningen bygger på flera självbiografiska texter;
utdrag ur brev och andra dokument inkluderas
i den löpande texten. Tolv fotografier och tre
"Genealogy charts", det vill säga släktträd.
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Spack, Ruth:
America´s second tongue : American Indian education and the ownership of
English, 1860-1900.
Lincoln : University of Nebraska Press,
2002. - 231 s. : ill.
De amerikanska myndigheternas utbildningsoch språkpolitik visavi de indianska folken
under slutet av 1800-talet och början av 1900talet kännetecknades, enkelt utryckt, av ett
enda synsätt: "English-only education",
"English-only instruction for Native people",
"English-only educational system". Undervisningen av indianbarnen skulle ske "in English
and English only"; det egna språket fick inte
användas.
De indianska internatskolornas historia på
Förenta Staternas mark bjuder oss en mörk
och många gånger omänsklig läsning. Det var
många som ansåg att " the Indians must conform to the white man´s ways, peacefully if
they will, forcibly if they must". Bestraffningar och tvång av olika slag var vanligt förekommande i denna främmande värld; rotlöshet, skadad självkänsla och halvspråkighet
blev ofta följden. Detta är ett svårt ämne - "To
tell this story is no easy task" säger Spack på
sidan 73. Många indianska ungdomar var för
övrigt mer eller mindre flerspråkiga och förstod värdet av mångspråkighet, redan innan
de anlände till internatskolorna; detta att
jämföra med de inte alltid så väl utbildade lärarna på dessa skolor. Några exempel på skolor: Coweta Indian Boarding School, Tullahassee Manual Labor Boarding School, Carlisle Indian Industrial School, Hampton Normal and Agricultural Institute och Keames
Canyon Boarding School.
Kapitel 5 "Transforming women : Zitkala
Sa´s American Indian stories" är, i mina ögon,
särskilt läsvärt. Zitkala Sa, eller Gertrude
Simmons Bonnin (yankton sioux), var som
bekant en välkänd aktivist och intellektuell,
framgångsrik och omdiskuterad. "American
Indian stories" (1921) är hennes mest kända
verk. En blandning av självbiografi, journalistik och fiktion.
I kapitel 3 framträder en handfull mer eller
mindre välkända indianska gestalter - Lilah
Denton Lindsey (creek), Thomas Wildcat Alford (absantee shawnee), Sarah Winnemucca
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även en mängd språkligt och etnografiskt ma(northern paiute) och Luther Standing Bear
terial som ligger opublicerat.
(lakota), alla verksamma som lärare och pedagoger, men med sinsemellan mycket olika
Till sist, på sidan 158 läser vi: "... language
bakgrund. Det är bland annat deras skrifter
diversity is something we cannot afford to
om språkundervisning och pedagogik som
lose". Och visst är det så. Mångfaldens rikeSpack analyserar i sin bok. Hon studerar även
dom bör, om möjligt, bevaras - enfaldigt och
ett antal texter skrivna av indianska ungdomar
sorgligt vore allt annat.
om deras erfarenheter av den fängelseliknande internatstillvaron.
Stonham, John T.
Detta är en innehållsrik bok med en huvudtiLinguistic theory and complex words : Nutel som uttrycker en komplicerad språklig pauchahnulth word formation.
radox: vilket språk, eller vilka språk, är AmeBasingstoke : Palgrave MacMillan, 2004 rikas första? Är engelskan den nordameri300 sidor
kanska befolkningens första, främsta eller ursprungliga språk? De infödda, landets urEn extremt komplicerad morfologisk struktur
sprungliga innevånare, skulle till varje pris
kännetecknar det språk som förr kallades no"amerikaniseras" och lära sig invandrarnas
otka men som numera benämnes nuuchahspråk. Men indianerna var ju redan amerikanulth. För forskning inom språkteori utgör
ner !
detta utpräglat polysyntetiska språk en sann
guldgruva.
Nakayama, Toshihide:
Nuuchahnulth (Nootka) morphosyntax. För lekmannen är detta en mycket svår bok.
Berkeley : Univ. of California Pr.,
Stonham bygger sina resonemang på det enor2001. - 165 s. (University of California pubma textmaterial som insamlades under periolications in linguistics ; 134)
den 1910-1924 av Edward Sapir och hans
medarbetare (på den tiden var nootkaindianerDenna bok behandlar den morfosyntaktiska
nas språk och kultur föga påverkade av eurostrukturen hos nuuchahnulth-språket, eller nopeiskt inflytande). Bland annat diskuteras "the
otka, som det förr benämndes, närmare beissue of the status of the word itself, a longstämt den dialekt som talas i Ahousahtstanding debate in the linguistic literature".
regionen. Nakayama säger på sidan 1: "this
Om ordbildning har språkforskarna skrivit
study involves an extensive reexamination
mycket; definitionen av "ord" är - i många
and reformulation of some fundamental conspråk - inte någon enkel sak. På sidan 6-8 precepts in linguistics".
senteras vad som tidigare publicerats om de
sydliga wakashan-språkens morfologi; det är
Språket ifråga talas idag av några hundra
ju till dessa som nuuchahnulth räknas. Det
människor på Vancouver Islands västkust i
traditionella namnet på språket är för övrigt
British Columbia och tillhör "the Southern
"t´aat´aaqsapa", som kan översättas med "att
Wakashan branch of the Wakashan language
tala riktigt och korrekt". Det har talrika konfamily". Eftersom det i dagens läge finns få,
sonanter men få vokaler. Den som vill lyssna
om ens några, monolinguala individer kvar
på någon sydlig wakashan-dialekt får resa till
och eftersom ingen yngre än 60 år talar / förVancouver Islands västra kust; antalet dialekstår språket är en revitalisation mer än osäker.
ter är, beroende på hur man definierar dialekt,
Nuuchahnulth torde vara ett inom kort utdöfjorton till nitton. Nuuchahnulth är idag, i likende tungomål.
het med många andra indianska språk, allvarligt hotat till sin existens. Högst 200 personer
För att till fullo förstå det mänskliga språkets
talar språket, de flesta äldre än 50 år.
universella och allmänna karaktär har vi stor
hjälp av nuuchahnulth-språkets, enligt förfatStonham har publicerat ett 10-tal artiklar om
taren, "dramatiskt, ovanliga och i vissa avsenuuchahnulth; hans doktorsavhandling
enden extremt komplicerade" struktur med
(Stanford University, 1990) behandlar
dess unika karaktäristika. Typologiskt kan
morfologisk teori.
detta språk beskrivas sålunda: "Nuuchahnulth
represents a group of languages that are on
En ordbok över nuuchahnulth beräknas komthe most complex end of the spectrum in
ma under år 2004 på Edwin Mellen Press. terms of possible morphological synthesis Appendix, noter och en litteraturlista. languages that are often characterized as
Benämningen "Nuuchahnulth" saknas i det
´polysynthetic´" (sidan 58).
tunga referensverket "Handbook of North
American Indians. Vol 17 Languages” (1996)
En hel del har under årens lopp publicerats
om nuuchahnulth. Den eminente språkmannen Edward Sapir var tidigt ute. Det finns
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EN MILITÄRORDER FRÅN
INDIANKRIGENS DAGAR
Översättning:

BERTIL THÖRN
General Orders No. 39.
HEADQUARTERS DEPARTMENT
OF THE PLATTE,
Omaha, Nebraska, Augusti 27, 1867.
Chefen för Departementet har härmed nöjet
rapportera följande avgörande framgångar för
Departementets trupper i kampen mot överlägset större grupper av fientliga indianer.
Den 26 juni, attackerade en krigargrupp, bestående av omkring fem- till sexhundra siouxer och cheyenner, under ledning av Roman
Nose, en transportfora, eskorterad av fyrtioåtta män ur 7:e Kavalleriet, (på tillfällig tjänstgöring i Departementet), ledda av löjtnanterna
S.M. Robbins och W.W. Cook. Indianerna
hade transportforan omringad under tre timmar och gjorde under den tiden desperata
försök att lägga beslag på densamma, men
stoppades galant av trupperna och slogs tillbaka med en förlust av fem krigare döda och ett
flertal sårade. Våra förluster var två man lättare sårade. Alla inblandade officerare och män
har tillerkänts vederbörligt beröm av Regementschefen för sina goda insatser under denna, deras första sammandrabbning med fientliga indianer.
Den 2:e, innevarande månad, fann Brevet
Major James Powell, kapten i 27:e Infanteriregementet, sig och tjugofem man ur sitt eget
kompani, samt fem civila, omringade och
avskurna från Fort Philip Kearney, av uppskattningsvis tvåtusen indianer, när de var ute
för att samla ved. De tog position bakom en
liten barrikad av sina i hast uppställda vagnskorgar. Bakom detta hastigt improviserade
försvarsverk försvarade de sig sedan beslutsamt och hjältemodigt under tre och en halv
timme mot överväldigande odds.
I ett första anfall var indianerna beridna. Efter
att ha drivits tillbaka förde de sina hästar bakåt, beredde sig på nytt och återupptog anfallet
till fots, bara för att ånyo, gång på gång, slås
tillbaka. Major Powell’s grupp undsattes senare av Brevet Lieutenant Colonel B. F.
Smith, Major 27:e Infanteriregementet, med
två kompanier infanteri, förstärkta av en
mindre enhet artilleri.
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”Lyckligtvis hade Major Powell’s grupp nyligen utrustats med nya bakladdningsgevär”
skriver Major Smith i sin rapport, ”för om så
inte hade varit fallet, utan de fortfarande varit
beväpnade med sina gamla mynningsladdare,
hade hela styrkan varit massakrerad långt
innan undsättningen hunnit fram”.
Major Powell
rapporterade
återhållsamt
endast 60 döda
indianer och 120
sårade. Det är
dock inte mer än
rättvist att här
återge information från trovärdiga civila och
andra, väl informerade, som
uppger som sin
fasta övertygelse
att inte mindre
än 300 indianer
dödades eller
oskadliggjordes.
Major Powell,
har med sin kyla
och beslutsamhet, i denna för
honom synnerligen meriterande
affär, visat vad
en liten, men
beslutsam grupp
män, med effektiva vapen och
stort hjältemod
kan uträtta, även
med sådana tillfälligt iordningställda defensiva
arrangemang,
vilka nästan alltid är möjliga att åstadkomma.
Detta visar, att det alltid är bättre att gå i ställning och ta strid med indianer, än att retirera
ifrån dem. Hade truppen försökt att falla tillbaka mot fortet, skulle samtliga utan tvekan
ha gått under. Som det nu var förlorades en
officer och två meniga.

Kapten
James Powell
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Löjtnant Jenness, en synnerligen duglig ung
officer, föll på sin post, alltmedan han med
sitt lugna och exemplariska uppträdande utgjorde ett gott exempel för sina män.
Förlusten av honom känns tung att bära för

nära Plum Creek, Nebraska, när han överraskades av en stor styrka fientliga indianer.
Han retirerade försiktigt till han undsattes av
Kapten Murie, med trettio av sina Pawnee
Scouts. Tillsammans korsade de Platte River,
dock enbart för att snart
åter attackeras av mera än
etthundra siouxer och
cheyenner.
Kapten Murie höll kallt
inne sin eld, till fienden
var inom lämpligt skotthåll, då han snabbt gjorde
ett utfall mot dem och
lyckades skingra dem.
Därefter upptog han förföljandet av de flyende
indianerna och attackerade dem oupphörligt under
en sträcka av mera än en
och en halv mil, varunder
truppen med säkerhet
dödade femton, troligen
flera, sårade åtskilliga,
tillfångatog två krigare,
lade beslag på trettioen
hästar och mulor och
dessutom en stor mängd
filtar, sadlar och annan
egendom.
Våra förluster begränsade
sig till en häst dödad och
fem skadade. Kapten Murie, Löjtnant Davis och
deras tappra Pawnee
Scouts är berättigade all
uppmärksamhet för denna
betydande succé.

General C. C. Augur

hans mannar, bland
vilka han
var avhållen och
uppskattad.
Den 17:e,
dennes,
var Löjtnant Davis, Pawnee
Scouts,
utsänd för
att rekognosera

Departementschefen beklagar, att de olika befälhavarna inte har namngivit de män, som i dessa drabbningar med sådan djärvhet och skicklighet har utmärkt sig,
att de kan omnämnas i denna rapport. Det är
dock förvisso inte för sent att reparera denna
orättvisa och samtliga befälhavare anmodas,
via denna order, att till högkvarteret snarast
inkomma med namnen på de män som förtjänar ett omnämnande.
Hädanefter skall, i alla rapporter av utförda
drabbningar, namn på meniga som speciellt
utmärkt sig vara omnämnda i sådana rapporter.
På uppdrag av Brevet Major General Augur:
H. G. LITCHFIELD,
Brevet Lieut. Col., A. A. A. G.
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Chippewa och deras
användning av vilda växter
Växter till föda, medicin och hantverk

av Lasse Larsson
Ojibvaindianerna lever än i dag på
bägge sidor om gränsen mellan USA
och Kanada. På USA-sidan kallas de
också för chippewa, själva kallar de
sig för anishinabe och fransmännen
gav dem namnet saulteaux. De var
uppdelade i ett prärie- och ett skogsfolk. Här kommer vi närmast att stifta
bekantskap med de senare och då
framför allt de chippewaer som levde
norr om sjön Superior och med deras
sätt att använda växter.
Jag har valt ut ett drygt tiotal växter,
som också är väl
bekanta för oss
här i landet. Detta
för att göra det
enklare att se en
ev. koppling till
vår dagliga tillvaro.
Ris, vild- (Zizania
palustris ) och den
något mindre
släktingen ( Zizania aquatica ) med
algonkinnamnet
mano´min var ett
av de absolut viktigaste födoämnena för dessa indianer.
Vildriset växer i
stillastående vatten i bl.a. Superior
och skördades av
indianerna vid
sommarens slut
16

torkning av vildris

från kanoter. Härvid föll alltid en del
av riskornen av ner i vattnet och på så
sätt säkrades återväxten. Riset spreds
sedan ut och fick lufttorka, varefter
agnar och orenheter togs bort med
hjälp av vinden. En del av skörden
rostades över öppen eld.
Själva tillagningen kunde ske på flera
sätt t.ex. kokte man det i vatten och åt
det med eller utan lönnsirap. Man
kunde även koka det tillsammans med
kött alt. fisk. Ett annat sätt var tillagning i fett och smaksatt med lönnsirap
och ibland även
torkade blåbär.
Denna rätt sparades och användes
sedan som föda i
samband med indianernas färder.
Detta kan väl närmast jämföras
med prärieindianernas pemmikan.
Icke rostat ris
kunde också gömmas tillsammans
med torkade blåbär över vintern
och kokades frampå vårkanten till
en välkommen
måltid.
Det är kanske svårare att förstå att
de agnar som skildes från kornen
vid ” tröskningen
” koktes på lik-
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tröskning av vildris

nande sätt som riset och ansågs vara
en delikatess.
Blåbär ( Vaccinium angustifolium )
Algonkin: min´aga´wunj användes
naturligtvis till föda såväl färska som
torkade. Detta är ju inte speciellt svårt
att förstå, men att inandning av torkade blåbärsblommor placerade på heta
stenar ansågs hjälpa mot sinnessjukdom är kanske inte så välbekant.

Smultron ( Fragaria virginiana ) Algonkin: ode´iminidji´bik. Bären åts
råa, men växten var också värdefull
som koleramedicin för barn. Då var
det dock inte bären som användes
utan rötterna, vilka kokades i vatten
och det sjuka barnet fick dricka vätskan.
Lönn, socker- ( Acer saccharum )
Algonkin: a´nina´tig, var också värdefull för livsmedelsförsörjningen. Trä-

insamling av lönnsocker
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lönnsocker i björknäverdosa

den tappades på sav, vilken senare
kokades. Skördetiden började i mitten
av mars och pågick under c:a en månad. På ett stort träd kunde man ha två
till tre tappställen och en by kunde ha
ett tusental tappningsställen.
Av virket tillverkade man bl.a. spatlar
för att röra om i grytor o.d.
Löven, liksom f.ö. blad från andra träslag, fästes samman med hjälp av trästickor och formades till dockor åt
barnen. Det krävdes måhända en hel
del fantasi från barnen för att fatta
kärlek för denna lövbunt, men steget
till vår omgivnings bortskämdhet är
närmast oändligt.
Detta träslag hade även andra användningsområden bl.a. som färgämne.
Trä som angripits av röta kokades i
vatten tillsammans med stenmjöl och
det material, man ville färga . Härvid
erhöll man en verkligt vacker purpurfärg.
Björk, silver- ( Betula papyrifera )
18

Algonkin: wi´gwasa´tig, hade
verkligen många användningsområden, inte minst nävern.
Det torde vara välbekant att
den användes som klädsel till
hyddorna och för tillverkning
av kanoter ( minst tre olika
modeller ). Dessutom tillverkades trattar, skedar, skålar och
diverse behållare och även
dockor till barnen.
Innerbarken från björken tillsammans med bl.a. innerbark
från ek och aska från cederbark
koktes i vatten och i denna
vätska koktes därefter det material som skulle infärgas, varvid man erhöll en röd kulör.
Under denna process var det
absolut förbjudet för någon
man eller annan utomstående
att titta ner i färgbadet. Det
skulle äventyra resultatet.
Avkok av innerbarken nyttjades dessutom vid magåkommor t.ex. vid lavemang.
Gran ( Picea rubra ) Algonkin: cingob´ tillhörde också de träslag, som
ingick vid tillverkningen av ovan
nämnda kanoter. De fina rottrådarna
användes för att sy samman de näverstycken, som utgjorde kanotens skal
och kådan kokades till beck, vilket
användes för att täta skarvarna i farkosten.
Ceder, röd ( Juniperus virginiana )
Algonkin: miskwa¨wak var ett annat
tämligen rikt existerande barrträd,
som var viktigt för chippewaindianerna. Stommarna i kanoterna tillverkades av virke från detta träd. Barken
strimlades och vävdes till mattor. Den
mörkröda innerbarken koktes tillsammans med en del barkstrimlor, varvid
man erhöll vackert mahognyfärgade
inslag i den vävda mattan.
Små kvistar av cedern kokades tillsammans med kvistar av en idegransläkting och dekokten hälldes
över heta stenar för inandning. Detta
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ansågs fungera som medicin mot reumatism.
Grenar brända till träkol eller aska
kunde ersätta hassel vid medicinering
mot t.ex. nervsjukdomar. Tillvägagångssättet beskrives under Hassel.
Al ( Alnus incana ) Algonkin: wadub´
var också flitigt förekommande hos
chippewaerna , framför allt som färgämne och medicin.
Innerbarken, som vanligt kokt i vatten, gav ensam en ljust gul kulör.
Gult var favoritfärgen nummer ett hos
detta folk, förmodligen beroende på
att den kunde åstadkommas enkelt
från lättillgängliga råmaterial. Alens
innerbark ingick tillsammans med
andra ingredienser även i röda och
svarta färgämnen.
Alroten, kokt tillsammans med andra
utvalda rötter, användes som omslag
vid ömhet i ögonen. Innerbarken
( kokt i vatten ) användes som sammandragande medel vid det man benämnde som .kvinnosjukdomar och.
som kräkmedel vid vissa magbesvär.
Hassel ( Corylus americana och Corylus rostrata ) Algonkin: bagan´ var en
annan mycket utnyttjad växt. Nötterna
användes till föda och av grenarna
tillverkades trumpinnar. Omogna
frukter kokta i vatten med andra växter ( flera formuleringar fanns ) gav
ett svart färgämne.
Av hasseln fick man också en medicin
avsedd för att bota olika nervsjukdomar och reumatism. Grenar brända till
träkol ( eller aska ) tillsattes med lika
delar torkad björngalla och blandades
väl i en näverskål. Vid själva behandlingen fuktades massan med vatten till
en gröt, vilken placerades på huden
vid det angripna stället och arbetades
in i huden med hjälp av nålar fastsatta
i ändan på ett träskaft ( ungefär som
tatuering ).
Hasselrot, blötlagd tillsammans med
div.andra växter, kunde användas som
medicin mot lungbesvär.

Malört ( Artemesia absinthium ) Algonkin: muse´odji´bik användes för
medicinska ändamål. Blad och blommor koktes och användes som någon
form av våtvärmande omslag vid
stukningar och vrickningar. Samma
dekokt kunde också förekomma som
stärkande dryck och som febernedsättande medel.
Aster (t.ex.Aster nemoralis ) Algonkin: wini´sikens. En art kokades tillsamman med fisk och förtärdes i samma kombination. Av en annan variant
kokades roten i vatten och den ljumma dekokten droppades i örat vid
öronsmärta.
Ingefära, vild- ( Asarum canadense )
Algonkin: name´pin tillhör också medicinalväxterna. Vid dålig matsmältning kunde man tugga roten och tillsammans med andra rötter kunde den
användas som omslag vid hudinflammationer. Omslagen ansågs t.o.m. ha
en läkande funktion vid benbrott !

Den som är väl bevandrad i botanik
kan med hjälp av de latinska namnen
konstatera att de flesta av växterna
inte är exakt de varianter, som förekommer hos oss, men väl tämligen
närbesläktade. Detta är alltså bara en
liten inblick i chippewaindianernas
användning av växter, men den kan
kanske väcka lite eftertanke vid jämförelse med hur vi lever i dag. Det
finns naturligtvis både lik- och olikheter.
Källor: ( Bland andra ) How indians
use wild plants for food, medicine &
crafts. Äldre titel: Uses of plants by
the Chippewa Indians. Författare:
Frances Densmore.
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EN SPÄNNANDE FOTOGRAFISK UPPTÄCKT
GJORD av
INGVAR BERGMAN
I vårt grannland Norge fanns en upptäcksresande
som hette Helge Ingstad. 1937 begav han sig till
New Mexico för att söka efter de sista fria apacherna. De apacher som hade flytt vid den sista
kapitulationen. Dem hoppades han nu finna nere i
Sierra Madrebergen i Mexiko. Men han behövde
vägvisare som kunde leda honom till de gamla
Han kom till Mescaleroreservatet och fick
där, via agenten, kontakt med en man som
hette Edvin Yahnozah. Mannen visade sig
vara ivrig att få bege sig ner i Sierra Madrebergen, då han sade sig känna till en gammal
skatt därnere. Han menade också, att han var
välbekant med landet därnere och skulle kunna vara en god guide. Skulle de finna någon
av de sex apacher som flydde, då Geronimo
fördes bort i fångenskap, skulle de vara hans
vänner och han skulle lätt känna igen dem.
Här hade Helge Ingstad alltså funnit en av
Geronimos nära anhängare. En av de gamla
krigsveteranerna. Men det Helge troligtvis
inte visste var, att mannen han just skulle ge
sig av ner i Mexiko med, dessutom var Geronimos egen svåger, och faktiskt en av ledarna
för de tidigare så stridbara krigarna. Samma
Yahnozah som finns med på flera kända fotografier från krigsslutet tillsammans med Geronimo.
Att så är fallet har jag och min gode vän,
Erik Brunström i Lysekil, kommit fram till
efter en del studier och efterforskningar.
Erik har en stor samling historiska indianfotografier och en dag när vi satt och tittade i
hans album, sade han till mig:
- ”Den Yahnozah, som Helge Ingstad färdades med, måste vara samma Yahnozah som
finns med på de historiska fotografierna”.
Vi började undersöka saken mera noggrant
och kom fram till att allt verkade stämma. I
tid skilde det cirka 50 år mellan fotografierna,
så det var av naturliga skäl mycket svårt att
med hjälp av mannens utseende dra några
säkra slutsatser. Men Helge Ingstads Yahnozah hade en ålder som eventuellt kunde stämma. Helge beskrev honom i sin bok som en
sjuttiosexåring, vilket skulle ha inneburit att
han varit född omkring 1861. Om det hade
varit rätt skulle han alltså ha varit omkring 25
år 1886, när striderna upphörde och de kapitulerande apacherna sändes till fångenskap i
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Florida. Kan verka lite väl ungt med tanke på
den ställning han hade i Geronimos band. Det
har också senare visat sig att han faktiskt var
betydligt äldre.
Men den Yahnozah Helge hade med sig var i
alla fall chiricahuaapache. Han verkade dessutom ha stått Geronimo ganska nära.
De chiricahuaapacher, som efter en omänskligt lång krigsfångenskap, slutligen tilläts
komma hem fick bosätta sig på Mescaleroapachernas reservat.
Sagt och gjort. Jag skrev brev till Mescaleroreservatet och berättade om vår teori. Efter
en tid fick jag svaret, att vår teori faktiskt
stämde till punkt och pricka. Den Edvin Yahnozah som Helge Ingstad hade med sig i
Mexiko var samma person som den som
finns med på de historiska fotografierna tillsammans med Geronimo. Edvin Yahnozah
visade sig ha ättlingar på reservatet och det
hela bekräftades av Yahnozahs barnbarn.
Yahnozah föddes 1854 och var bror till Geronimos fjärde hustru She-gah. Han dog någon gång 1951-1952. Han hade alltså varit
32 år gammal vid kapitulationen, vilket ytterligare ökar trovärdigheten.
Efter expeditionen gav Helge Ingstad ut boken ”Apache-indianerne, Jakten på den tapte
stamme”. Denna bok kom ut på svenska 1946
på Skoglunds bokförlag i Stockholm. Då
översatt av Einar Malm. Den svenska översättningen hette:
”Apacheindianerna - På jakt efter den förlorade stammen”.
Det kan dessutom tilläggas att University of
Nebraska Press just nu ger ut en amerikansk
översättning av Ingstads gamla text. I den
amerikanska utgåvan heter boken det samma
som den gjorde i den svenska utgåvan :
”The Apache Indians—In Search of the Missing Tribe”.
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I Sierra Madre 1937
ovan: fr.v. Yahnozah, yaquiindianen Mora och Ingstad
nedan: Yahnozah och Ingstad

vänster:
Yahnozah, 1886

nedan:
fr.v.: Yahnozah, Chappo (Geronimos son),
Fun och Geronimo i samband med kapitulationen 1886
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BREV TILL REDAKTÖREN
Efter två år som medlem i Indianklubben tar
jag möjligheten att visa lite respons på ditt
"upprop" beträffande synpunkter från medlemmarna. För mig som inte "borrat" så
mycket för att skaffa mig några djupare kunskaper, tycker jag att det är intressant att få
läsa om lite udda saker, som mer eller mindre
kända stammar.
Starten för mitt indianintresse började inte i
pojkåren utan långt senare när jag av en släkting fick en av Einar Malms böcker om indianer i julklapp. Under 10-15 år läste jag allt jag
kunde komma över, bland annat de följande
böckerna av Einar Malm och Indianklubbens
årsböcker. Så småningom tog andra intressen
över mer och mer. Intresset vaknade till liv
igen när jag via Internet kom i kontakt med en
dam som arbetade som lärare på en skola i
Rosebud, Syddakota. Ja, jag vet att det kan
förekomma en hel del suspekt verksamhet på
dessa chattar, men jag har haft tur och hennes
familj har nu blivit min familj nummer två.
En artikel som för mig var extra intressant var
Hans-Olof Ohlssons om soldans, eftersom jag
vid ett besök 2002 genom min bekant i Syddakota träffade en Sicangukvinna vid namn
Lydia Whirlwind Soldier. Hon arbetar inom
utbildningsplaneringen med integreringen av
Lakota-ämnen i studieplanen inom Todd
County School District. Tyvärr hade vi bara
fyra timmar på oss för utbyte om dagens situation för indianerna på Rosebud Indian Reservation. Innan vi skiljdes åt fick jag en personlig inbjudan att vid första bästa tillfälle närvara vid en soldans. Det innebar att när jag kom
hem tog fram "The Sacred Pipe - Black
Elk´s account of the Seven Rites of the Oglala
Sioux" för att uppdatera mig på vad han säger
om soldansen.
När jag kom tillbaka till S.D. 2003 hade jag
sådan tur att min bekant hade träffat Lydias
dotter Oyate, som då aktualiserade detta med
soldansen, eftersom Lydias tiyospaye skulle
ha en egen soldans. Jag hade inte möjlighet
att som Hans-Olof vara med om förberedelserna, utan fick nöja mig med att närvara under en dag (i 40-gradig solhetta på prärien).
Efter att ha skumpat fram över prärien kom vi
fram till dansplatsen. För att få komma in på
området måste både vi och bilen först renas
med helig rök och min bekant bekräfta att hon
inte hade menstruation. När det var klart
knöts ett gult tygband fast vid ena vindrutetorkaren och vi kunde passera.
I ritualen för att närvara ingick att man
hade med sig gåvor till dem som svarade för
sången och trummandet. Eftersom det var så
varmt, uppskattade man särskilt sådant som
svalkade (vatten och vattenmeloner). Sedan
det hade lämnats i kokhuset tog vi plats i
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halvskuggan utanför själva danscirkeln. Redan när vi kom hade en av dansarna piercat
sig vid danspålen. Senare var det dags för en
äldre familjemedlem att göra det. I likhet med
några andra dansare såg jag att han hade ärr
från tidigare danser. Totalt var det cirka 30
personer, både män och kvinnor, som deltog.
Bland andra Oyate. Lydia däremot fick agera
barnvakt. I en paus mellan dansomgångarna
gick vi över för att hälsa på och tacka henne
för att vi fått närvara. Innan vi skiljdes kom
en ung Sicanguflicka till oss med en pipa för
att jag skulle få röka den och samtidigt önska
välsignelse över min tiyospaye. Det var en
stark upplevelse att få vara med om detta.
Under besöket i S.D. 2002 hade jag möjlighet
att under tre dagar besöka Lakotas stora powwow på Rosebud. Under min vistelse 2003
fick jag möjlighet att resa runt lite och besökte bland annat slagfältet vid Little Bighorn
(tack förresten för artiklarna!!), klippboningarna i Canyon de Chelly och Mesa Verde.
Även diverse museibesök hanns med (Rapid
City, Pierre, St Francis och Tucson).
Mina besök har inneburit att jag nu utökat
min litteratursamling, främst efter rekommendationer från Lydia Whirlwind Soldier. Bland
annat har jag köpt "Shaping survival" där
Lydia är en av fyra kvinnliga författare som
på olika sätt beskriver hur den vita kulturen
misshandlade indianska barn i skolorna runt
1950-talet. Men också om kampen för att
"vinna tillbaka" förfädernas religion, kultur
och sitt språk. En annan bok som Lydia tipsade mig om är "Lost bird of Wounded Knee Spirit of the Lakota" av Renée Sansom Flood.
Den handlar om det lille flickebarn, Zintkala
Nuni, som hittades under sin mors frusna
kropp fyra dagar efter massakern vid Wounded Knee 1890. Det är ett rörande människoöde som skildras. Boken skildrar också kampen för att få föra hennes kvarlevor från Kalifornien till kyrkogården vid Wounded Knee.
Boken kan verkligen rekommenderas. Inom
parantes kan nämnas att jag stannade till vid
kyrkogården 2002, men visste då inte om att
Zintkala Nuni var begravd där. Hade talat om
för Lydia att jag skulle stanna till där och hon
bad mig skicka ett Email när jag kommit hem
och berätta vad jag kände vid besöket. Det var
en tryckande kvav dag med en lät vind och
det var som om inga ljud kunde tränga fram
trots att jag såg folk röra sig längre bort. Jag
försökte att i mitt Email till Lydia beskriva
känslan och hon svarade att hon inte gärna
åker dit. Hennes sammanfattning var "To me
it´s a haunted place."
Mitakuye Oyasin.
Vänliga hälsningar
Lars Grähs
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VISIONSSÖKANDE OCH SOLDANS
HOS TRADITIONELLA LAKOTAS
FÖRKLARINGAR NEDTECKNADE AV
MEDICINMANNEN DAWSON HAS NO HORSES
TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING

HANS-OLOF OHLSSON
Dawson Has No Horses Sr var en av de sista stora medicinmännen på Pine Ridge. Han var
en Wicasa Wakan (Holy man), soldansledare, yuwipiman och traditionell dansare. Hans
namn nämnes i samband med sådana storheter som Fools Crow och Chips. I vår serie om
soldansen tar vi med en översättning av denna hans skrift, som vi fått från Oglala Lakota
Colleges arkiv . Anledningen till detta är att Stover skriver om honom och hans son Sidney i sin uppsats. Jag fick tyvärr aldrig träffa honom, men väl hans änka Emelie, som i sin
tur ansågs vara en av de stora andliga ledarna på reservatet. Hon är tyvärr också borta nu,
liksom sonen Dawson Jr, båda offer för folksjukdomen diabetes.
Nedan beskriver Dawson paralleller mellan Lakotas traditionella religion och kristendomen.
Detta får ses som ett uttryck för hur många på reservatet det är som har anammat kristendomen men ändå samtidigt håller fast vid sin ursprungliga tro. Jag vill beteckna detta som
en vidsynthet och öppenhet, som tyvärr saknas hos många kristna kyrkor och samfund.
Dawson Has No Horses Sr är omnämnd bl.a. i "Building The Nation Back Up" av Mikael
Kurkiala, "Standing In The Light" av Severt Young Bear och R. D. Theisz samt i "Mitakuye
Oyasin" av Dr. A. C. Ross.
Han dog 28 januari 1982. Hundratals människor av olika trosbekännelser kom till hans
begravning. Hans bud till eftervärlden och sista önskan var:
Okiciyapo — hjälp varandra!
För länge sedan överlämnade White Buffalo
Woman den heliga buffelkalvpipan till Lakotafolket och uppmanade dem att be med pipan
i tider av nöd. Sedan dess har de använt pipan
i sina ceremonier, när de sökt styrka och kraft,
antingen det gällt att bota sjukdom eller att få
hjälp och stöd i svåra tider.
Visionssökande
Den som söker en vision måste först ha haft
en dröm med andligt innehåll. Han måste därefter söka upp en medicinman och erbjuda
honom en stoppad pipa. Om medicinmannen
accepterar pipan, blir denne andlig vägledare
för personen ifråga. De skall därefter utföra
en svetthyddeceremoni tillsammans. Under
denna ska den visionssökande beskriva sin

dröm för medicinmannen, som därefter instruerar visionssökaren i allt vad han måste
göra.
Visionssökaren går upp på en kulle för att fasta, efter att han blivit renad i svetthyddan.
Han får instruktioner av medicinmannen, som
vet hur allt ska göras för att bli rätt. Medicinmannen preparerar också den heliga marken,
där visionssökaren skall stå. Där kommer han
att utsätta sig för stora umbäranden, genom att
avhålla sig helt från såväl vatten, mat som
sömn. Han skall hela tiden be med den heliga
pipan. När han är uppe på kullen, är det upp
till honom själv att bestämma, huruvida han
skall vara där i fyra dagar och nätter eller bara
i tre, två eller en. Traditionen bjuder dock att

This article is published courtesy of Oglala Lakota College Archives, Kyle, South Dakota and
may not be copied or used in any other form without proper approval from said agency.
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han ska vara där i fyra dagar och nätter.
Kraft och styrka kommer att erbjudas visionssökaren varje dag. Han kan avbryta efter en,
två, eller tre dagar och då acceptera den kraft
han fått under denna tid. En person, som avbryter efter en dag, kommer att ha samma
andliga styrka som vissa djur. Det är få personer som numera håller ut i fyra dagar och nätter. De, som gör det, kommer att få stora krafter av Wakan Tanka (Den Store Anden). De
kan till och med bli medicinmän.
Man kan fasta av olika anledningar
- Man kan ha drömt om att bli medicinman.
- Man kan söka styrka för att bli medicinman.
- Om man har någon när och kär som är sjuk
och som man kanske till och med är nära att
mista, kan man vända dig till Den Store Anden och be: ”Wakan Tanka, hjälp mig att göra
min kära(käre) frisk och jag skall fasta”. Om
man lovar detta, måste man också infria löftet
till Den Store Anden.
Medan den fastande är uppe på kullen, kommer djävulens medhjälpare att försöka avskräcka honom, genom att skrämma honom
med olika onda krafter, eller lura honom med
falska löften. Men kom ihåg, att han kommer
att ha kraften att stå emot allt ont med hjälp
av den heliga pipan, som respekteras av alla.
Om han håller fast vid sin pipa med ett rent
hjärta och ärliga avsikter, kan han klara detta.
Detta är viktigt för den visionssökande
När man söker sin vision, är det viktigt att ha
en medicinman som vägledare. Han hjälper
till med förberedelser och uppmuntran genom
sina böner och genom sin speciella kunskap
och visdom.
Det är också viktigt, att man genomgår
svetthyddeceremonien innan, för att bli renad.
Efter fastandet på kullen måste man åter gå in
i svetthyddan med medicinmannen, för att
han skall tolka visionerna och för att han skall
göra det möjligt att förstå och ta emot de krafter, man fått av Wakan Tanka. Med hjälp av
dessa krafter kommer det att vara möjligt att
hjälpa folket, när de behöver det. Antingen
det gäller att bota sjuka eller genom att ge
andlig vägledning.
Skäl till att dansa soldansen
1. En person, som vill bli medicinman, men
som inte önskar söka en vision på ett
berg eller kulle, måste lova att delta i
soldansen.
2. En person, som har en familjemedlem,
som är mycket sjuk och som han önskar
skall bli frisk, kan lova att dansa soldansen.
3. En person, som deltar i ett krig och som
vill komma oskadd ur det, kan be till Wa24

kan Tanka och då avge ett löfte att dansa
soldansen. Ett sådant löfte måste senare
infrias.
(Öa: Många dansar också för stammens bästa, för allmän välfärd samt för naturens förnyelse.)
Bara människor som verkligen behöver hjälp
och som verkligen menar allvar med sitt dansande, kan deltaga, eftersom de måste utsätta
sig för stora umbäranden i fyra dagar och fyra
nätter. Förr tilläts inte barn och kvinnor att
dansa.
Det finns alltid någon, som lovar Wakan Tanka att vara ledare för dansen. Alla de andra
dansarna kommer att förenas under sin ledare
och dansa. Alla dansare måste ha en helig
pipa med sig, men de skall använda sin ledares pipa under den aktuella soldansen. Resten
av piporna skall vila vid altaret, som utgörs av
den heliga buffelskallen.( Öa: Vid soldansen
1997 och 2003 konstaterade jag att dansarna
dock använde sina egna pipor.)
När tiden för soldansen är inne, vanligtvis på
högsommaren, är chokecherries svarta. Vid
den tiden förenas hela Siouxstammen på ett
ställe. ( Öa: I gamla tider samlades en stor
del av Lakotafolket under några veckor varje
sommar i närheten av Bear Butte. Så sker inte
längre. Numera samlas man ute i de olika distrikten på reservatet för att dansa.)
Hur ceremonien går till
Medicinmannen, soldansledaren och sex
andra utvalda män skall söka det heliga trädet.
Dessa utvalda skall vara goda personer, väl
sedda av sitt folk och inte ha några synder på
sitt samvete. Gruppen, med medicinmannen
och dansledaren, bärande den Heliga Pipan, i
spetsen, går längs bäcken. Där går de tillen
träddunge. (Öa: Med bäcken avses förmodligen White Clay Creek och träddungen är förmodligen den som ligger omedelbart väster
om Pine Ridge Village, där det heliga trädet
hämtades 2003. Enl.Powers skall trädet sökas
väster om dansplatsen och på andra sidan en
bäck.) Medicinmannen och ledaren väljer ut
ett ungt cottonwoodträd. Detta skall ha särskilda märken i barken. Efter att man funnit
det heliga trädet, samlas hela gruppen och
Medicinmannen utför vissa ritualer. Han ber
först till Wakan Tanka och sedan till Moder
Jord. Därefter hugger en liten pojke det första
hugget i trädet med en välsignad yxa. Man utser en man som sedan hugger ner trädet, så att
det faller i den riktning, som medicinmannen
anvisar.(Öa: Det finns olika beskrivningar av
hur detta går till. Ofta betraktas trädet som
en fiende och krigare räknar "coup" på det. I
de flesta beskrivningar anges att det ska vara
fyra jungfrur och inte en liten pojke som hug-
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ger de första huggen. Vid 2003 års dans ledde
man småflickor uppklädda i traditionella kläder fram till trädet innan fällningen. Jag kunde dock inte se vilken deras roll var, då andra
träd skymde sikten.) Efter att trädet fällts,
kvistas det. Tre kraftiga grenar väljes ut och
kapas i lämpliga längder. De ska användas till
att bära pålen på tillbaka till den heliga dansplatsen. De sex utvalda männen tuggar på
blad av sage, eller ”grey grass”.
Så påbörjas transporten. Två män bär framtill,
två på mitten och två baktill. Medicinmannen
och soldansledaren går i täten och bär den Heliga Pipan. Ibland kan gruppen komma att gå
mera än en hel mil. De vilar åtskilliga gånger
innan de bär in pålen på den heliga platsen.
(Öa: fyra gånger) Vid varje uppehåll ber medicinmannen med den Heliga Pipan. De bär in
pålen på den heliga platsen från öster, sätter
den på plats och går därefter på det heliga sättet runt den tipi, som under dansen tjänare
som dansarnas viloplats. De går medsols innan de går in i den.(Öa: 1997 och 2003 bestod tipin bara av ett solskydd.)
Efter en svetthyddeceremoni är de i Wakan
Tankas händer. Nu börjar deras umbäranden.
De skall genomlida fyra dagar och fyra nätter
utan mat, utan vatten och nästan utan sömn.
Under hela soldansceremonien ska de leva i
tipin tillsammans med medicinmannen. Före
soluppgången ska de gå till svetthyddan och
därefter till den heliga soldanscirkeln för att
dansa. Medicinmannen sätter en örnbensvisselpipa i vars och ens mun. Dansarna får inte
röra visselpipan under dansen. Om en visselpipa faller från en dansares mun, skall medicinmannen sätta den tillbaka igen. Under dansen skall deltagarna hela tiden ha sina ansikten vända mot solen. Om någon skulle vända
sig bort från solen, skall medicinmannen vända dennes huvud tillbaka mot solen igen.
Ibland kallar medicinmannen på dansledaren
för att denne skall erbjuda den Heliga Pipan
till sångarna. Om sångarna tar emot pipan, tar
dansarna en liten paus tills pipan rökts färdigt.
De använder den Heliga pipan under alla fyra
dagarna, och det är dansledarens pipa. (Se tidigare anmärkning).
Ibland under pauserna, när medicinmannen
tycker det är rätt, doppar han sweetgrass i en
skål med helgat vatten och stoppar i sångarnas munnar. Dock bara tillräckligt för att fukta mun och hals. Det är medicinmannen som
bestämmer, när det skall vara paus. Men det
ska vara en paus på morgonen och en vid fyratiden på eftermiddagen. Man dansar från
soluppgång till solnedgång.
Detta är Lakotas religion och den har mycket
gemensamt med kristendomen. Innan den vite
mannen kom med bibeln, var den Heliga pi-

pan Lakotafolkets bibel. Allting de gjorde var
som i bibeln. När Kristus fastade på berget,
erbjöd Djävulen Honom tre förmågor, på villkor att Han gav efter för djävulens frestelser.
Likadant är det för en visionssökande. Han
kommer att frestas av Djävulen. Om han har
mod och stannar på kullen i fyra dagar, kommer han att få sin kraft från Wakan Tanka.
Kristus hade en törnekrona. Dansarna har
också en krona av ”grey grass” och när de sätter den på sig, börjar de blöda från små sår,
som då rivs upp. På så sätt kan man säga, att
det påminner om Kristi törnekrona. Dansarna
lider på samma sätt, som Kristus gjorde. Kristus dog på korset och hade sår i sidan av kroppen. Dansarna genomborrar sina bröst och
ryggar.
Kristus led för alla. Dansarna lider också för
sitt folk. Några deltagare dansar för sitt folk,
andra gör det för att infria ett löfte, som de
avgett till Wakan Tanka i samband med en
bön.
Den heliga pålen är som korset Kristus dog
på. På den heliga pålen finns en knippa grenar
fastbundna som en tvärslå, så att det hela liknar ett kors. Där hänger också en buffeldocka
och en människodocka gjorda av råhud.
Det är för allt det här som soldansen är helig.
I gamla tider ville man inte, att kvinnor som
hade sin menstruation skulle finnas vid den
heliga soldansplatsen. De tilläts inte vara där,
eftersom man trodde, att de skulle kunna kontaminera det heliga.
När solen går ner lämnar dansarna soldanscirkeln. Alla åskådarna måste flytta sig med
vinden från dansarna räknat, så att fri väg
lämnas från öppningen i solskyddet till tipin
och svetthyddan. Genom att flytta sig med
vinden hindrar de onda känslor och stör heller
inte dansarnas helighet. Dansarna är så heliga, att andra människor inte kan röra dem, innan de varit i svetthyddan. De får inte umgås
med andra människor, förrän de renats i ett
svettbad. De är heliga, eftersom de är i en
speciell förbindelse med Wakan Tanka.
Efter svetthyddeceremonin kan man på nytt
skaka hand med dansarna och umgås med
dem. Kanske ge dem en liten minnesgåva för
vad de gjort för folket. För att de dansat och
för att de offrat sig och lidit. Nu är dansarna
tillbaka på mänsklig nivå.
Efter fyra dagars dans och när det är slut, håller man en segerdans. Den avslutas med en
fest och en give-away. Detta är en tid av glädje. En tid av firande för att man har gått igenom ett lidande och utstått en smärta.

Ho heceto yelo - Det är så det är.
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DAWSON HAS NO HORSES
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