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Välkomna till vår 31:a årgång. Tidningen kommer inte att förändras på
något radikalt sätt. Möjligen kommer det att bli svårare att ge er mera än de 23
sidorna som är vår standard. Det har vi ju tidigare kunnat göra lite då och då.
Allt hänger på hur många medlemmar som slutligen förnyar sina prenumerationer och vilken konsekvens det får för vår budget. Som det för närvarande
ser ut så har vi tappat ytterligare medlemmar, vilket innebär nya ansträngningar på vår ekonomi. Idéer finns dock om vad som kan göras, om detta förhållande skulle bestå. Bland annat kan det bli aktuellt att slopa lösbladet med
klubbinformation. Sådan information finns ju i det gruppmail som numera
distribueras till alla som har anmält sin E-postadress. Alla ni som inte har fått
dessa mail, men som har en E-postadress och vill ha informationen, vänligen
sänd mig ett mail, så att jag kan lägga in er i gruppdistributionen.
Så till tidningens innehåll. Det här numret har inget tema. I stället innehåller det fem olika artiklar. Förhoppningsvis någon som passar för vars och
ens intresse.
Det börjar med en lite kontroversiell historia. Ett antal forskare (åtminstone
kallade de sig så), startade ett projekt för att utreda vad som låg bakom rykten
om övernaturliga ting i Sydvästern. Något som kopplades ihop med det navajoindianska fenomenet Skinwalkers. Ett begrepp som kanske främst har blivit
känt för oss genom Tony Hillermans böcker. Här är ett bearbetat utdrag ur de
här forskarnas skrifter. Vi tillåter oss att vara en aning skeptiska och reserverade till deras verksamhet. Men samtidigt vet vi att sådant här är i allra högsta
grad realiteter för många indianer. Och då inte enbart bland navajoindianerna.
Nästa artikel anknyter till ett betydligt mera gripbart ämne. Ett ämne som är
beskrivet från alla tänkbara vinklar, men som ändå inte är så alldeles definitivt
klarlagt. Nämligen hur många indianer som kan ha funnits i det stora läger,
som general Custer angrep vid Little Bighorn i juni 1876.
Nästa artikel har kommit till som ytterligare ett klargörande. I förra numret av
vår tidskrift fanns en bild som visade indianer på besök i Washington. Av
bildtexten framgick att en av indianerna hade namnet Sitting Bull. För att ingen ska vilseledas att tro att det var den store hunkpapaledaren, så berättar vi
här vem den här personen egentligen var.
Från Ingvar Bergman har vi fått en berättelse om en stam som jag inte tror att
vi någonsin har berört. Nämligen Foxindianerna, som ursprungligen hörde
hemma i Mellanvästern. Här berättas historien om en av deras ledare - Kiala och vilket öde som drabbade honom. Det känns bra att det inte bara blir artiklar om prärieindianer.
Slutligen avrundar vi med ytterligare en presentation av en av de många indianstammar som de flesta kanske aldrig har hört talas om. I det här fallet en
liten stam från de allra sydligaste prärierna, nere i Texas. En stam som hade
namnet Kitsai och som idag inte längre finns som en självständig enhet. Det
var en stam som kanske aldrig omfattade mera än knappt 500 medlemmar.
Bilderna på omslagets framsida är bilder på just Foxindianer. Den övre bilden
en målning av den kände konstnären Karl Bodmer som kallas Sauk and Fox
Indians. Den undre visar en grupp Foxindianer.
På omslagets baksida finns en lista över betydelsefulla böcker om just slaget
vid Little Bighorn River den 25-26 juni 1876.
Bästa hälsningar
BERTIL THÖRN

INDIANKLUBBENS HEMSIDA
http://www.indianklubben.org
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Skinwalker – vad är det?
från ett material av Colm Kelleher och George Knapp
i bearbetning av Bertil Thörn
Vi har alltid varit noga med att bara presentera artikelmaterial som varit så korrekt
som möjligt utifrån sakliga och vetenskapliga grunder. I varje fall så långt vi förmått
inom ramarna för vår något amatörmässiga
och begränsade kunskap och mera populärvetenskapliga framtoning. Vi har alltid
försökt att avhålla oss från sådant som vi
vet kan vara kontroversiellt och inte är helt
”rumsrent”, eller sådant som bara är spekulativt.
Men nu ska vi, för en gångs skull, hoppa
över skaklarna en smula. Vi ska gotta oss
åt saker som hör till det ockulta! Men vi ska
göra det strikt utifrån syftet att berätta om
fenomen som har varit och än idag är
högst reella och alltså fortfarande förekommande bland vissa indianska folk i den
amerikanska Sydvästern. Vi ska nämligen
berätta lite om det navajoindianska begreppet ”naagloshii” - eller, i brist på en bättre
tolkning, använda den amerikanska översättningen ”skinwalker”.
Vi vill dock påpeka att Indianklubben inte
tar ställning, varken för eller emot, i frågor
rörande det parapsykologiska, det okända,
det ockulta. Vi vill bara här relatera hur sådana här frågor betraktas av en del indianska folk. Så, var så goda, det här är något av vad Colm Kelleher och George
Knapp har att berätta för oss.
Efterhand som företeelsen ”skinwalker” allt
oftare har börjat dyka upp i populära skrifter och slutligen nu även på film (kanske
mest känt genom Tony Hillermans böcker
och filmer och kanske också i viss mån genom Louis L’Amours sista bok ”The Haunted Mesa”), är det inte mer än rimligt att
fråga sig vad begreppet ”skinwalker” egentligen står för och var det kommer ifrån. Så
här är en historia.
I augusti 1996 samlades en grupp vetenskapsmän på en avlägset liggande ranch i
nordöstra Utah för att undersöka orsakerna
till en rad bisarra händelser som allt mer
regelbundet tycktes uppträda i området
nattetid. Händelser som omfattade så underliga saker som oidentifierade kringflygande föremål, upphittade stympade djurkroppar, möten med märkliga djur, spöken
och andra oförklarliga företeelser. Listan
fylldes på allteftersom med än det ena än
det andra. I stort sett det enda vetenskaps-

männen lyckades få ut av lokalbefolkningen, var att ranchen där allt hände ”låg utefter en skinwalkers väg”. Var det alltså en
skinwalker som var orsak till allt det konstiga som hände på ranchen? Och vad var i
så fall en ”skinwalker”?
Så, det vetenskapliga teamet startade sin
utredning. Ett arbete som skulle visa sig bli
ett flerårigt trevande in i det mörka okända,
på jakt efter en gäckande skinwalker. Det
slutliga resultatet av detta ojämförligt största undersökningsprojekt har senare publicerats i boken ”Hunt for the Skinwalker" (som kan köpas via bland annat Amazon.com).
I den religion och den kultur som är betecknande för indianstammar i Sydvästern har i
alla tider förekommit häxor som kallas för
Skinwalkers. Häxor som obehindrat och
när som helst kan skifta skepnad och anta
formerna av något djur. Sådana här föreställningar finns för övrigt inte bara bland
dessa indianstammar, utan de förekommer
i en eller annan form i de flesta av världens
olika kulturer, som så gott som alla har sina
egna legender om sådana ”shapeshifters” identitetsbytare. En av de allra vanligaste
är kanske myterna om varulvar, något som
inte är helt främmande ens för många av
dagens upplysta kulturer. En popularitet
som kanske har sin grund, eller i varje fall
en god underbyggnad i Hollywoods intresse för att nyttja fenomenet i många av sina
filmer. Ett aktuellt exempel på det mötte vi i
USA under vår senaste medlemsresa i
höstas. Vi besökte ju då den lilla staden
Forks, i staten Washington. Staden som är
centrum för händelserna i den på senare
tid så populära ungdomsboks- och filmserien ”Twilight”.
Men det här är ingalunda något som är nytt
ens i vårt kulturområde. Vi kan spåra sådana här historier och uppfattningar i Europa
ända tillbaka till 1500-talet och kanske
ännu längre. Den moderna termen för
människor som tror sig vara vargar är
”lycantrophy”. Ett ord som kommer från det
grekiska språket. Och faktiskt kan fenomenet spåras så långt tillbaka som till det Romerska Imperiets tid och även till den grekiska mytologin. Även i andra delar av världen förekommer det, men i anpassade former. I Indien har man sina var-tigrar, i Afrika sina var-leoparder och var-jakaler.
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Egypten har sina var-hyenas, och så vidare.
I den amerikanska Sydvästern har stammar som Navajo, Hopi, Ute, Apache och
andra sina egna historieversioner av fenomenet skinwalker. Men frånsett skillnader i
detaljer är ändå huvuddragen desamma en illvillig häxa (kan vara antingen man eller kvinna) som besitter förmågan att byta
skepnad och bli en varg, coyote, björn, en
fågel, eller något annat djur. Häxan kan ta
på sig en förklädnad i form av skinnet av
det djur som det förvandlas till och kommer
successivt under förvandlingsproceduren
att erhålla djurets styrka, snabbhet, slughet
och andra egenskaper.
”Navajoindianerna menar att deras skinwalkers tar kommando över sina offers själar och sinnen och därigenom kan få dem
att skada sig själva - ja till och med döda
sig själva”, säger Doug Hickman, en pedagog från New Mexico. ”En skinwalker är en
mycket kraftfull häxa. De kan förflytta sig
fortare än en bil och de kan hoppa från
mesa-bergen utan några som helst problem”, säger han vidare.
För navajoindianerna och de andra stammarna i Sydvästern är inte skinwalkers
bara en legend. Om ni inte tror det - så fråga Michael Stuhff. Han är en advokat från
Nevada och troligen en av de få advokater
som någonsin under sin karriär har fört
rättslig talan mot en navajo-häxa. Han representerar ofta Native Americans i olika
rättsfall. Han är insatt i hur indiansk laguppfattning är utformad och han har genom
åren förvärvat indianernas förtroende just
på grund av att han förstår och respekterar
stammarnas religiösa trosföreställningar.
Som ung advokat vid 1970-talets mitt var
han verksam i området kring Ganado, i Arizona. Många av hans kunder var navajoindianer. Hans möte med en häxa föranleddes av ett ärende om en vårdnadstvist och
frågan om underhållsbidrag. Hans klient,
en navajokvinna, som levde på reservatet
med sin son, krävde full vårdnadsrätt och
underhållsbidrag från sin make, en apacheindian som helt enkelt hade övergivit henne. Vid ett tillfälle under den pågående processen hade fadern fått tillåtelse att ta med
sig sonen ut en kväll, men kom inte tillbaka
med honom förrän nästa dag. Sonen berättade senare för modern vad han varit med
om under natten.
Enligt sonen hade de tillbringat natten tillsammans med en ”medicinman”. De hade
gjort upp en eld uppe på ett berg och under
många timmar hade medicinmannen utfört
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olika ceremonier, sjungit sånger, uttalat böner och dansat runt elden. När morgonen
grydde hade de förflyttat sig till en liten
skogsdunge intill en kyrkogård i närheten.
Där grävde de ett hål i marken. I hålet lade
medicinmannen ner två dockor av trä. En
av dockorna var tillverkad av mörkt trä.
Den andra av ljust trä. Pojken uppfattade
det som att dockorna representerade modern och hennes advokat. Även om Stuhff
inte visste riktigt hur mycket han skulle tro
på, att det här betydde något, så vände
han sig ändå till en navajoindiansk professor vid ett närbeläget college. Av honom
fick han veta, att den ceremoni pojken
hade beskrivit var mycket kraftfull och farlig
och gick ut på att den unge advokaten till
slut skulle dö och bli begravd på kyrkogården.
Stuhff berättade vidare:
”Av professorn fick jag också veta att häxan bara kunde utföra en sådan ceremoni
fyra gånger under sin livstid och att han,
om han gjorde det ytterligare någon gång,
så skulle förbannelsen vända sig mot honom själv. Han berättade också att om det
tilltänkta offret fick reda på den uttalade förbannelsen så skulle straffet drabba den
som hade begärt att få ceremonin utförd”.
Det här gav honom idén till hur han skulle
angripa uppgiften. Han funderade ut ett
sätt att låta pojkens fader få reda på att advokaten kände till att ceremonin hade utförts. När han lämnat in sin plädering skriftligt till domaren, där han i detalj hade beskrivit ceremonin, tog det hus i h-e. Såväl
faderns advokat som domaren blev mycket
upprörda. De var båda navajoindianer och
väl insatta i vad det här skulle betyda. Faderns advokat kontrade med att den ceremoni som genomförts ingalunda varit en
förbannelseceremoni, utan i stället varit en
så kallad ”blessing way” ceremoni. Men
Stuhff, som själv mycket väl visste vad
skillnaden var mellan en ”blessing way” ceremoni, som ju genomförs i en hogan och
denna klart mycket mörkare historia, där
två dockor begravts intill en kykogård, var
inte sen att påpeka detta. Då han såg att
även domaren var införstådd med det, kom
hans nästa drag. Innan domaren hade hunnit ge något utslag, om protesten skulle
godkännas eller ej, så begärde Stuhff att
rätten skulle ta en paus. Han ville på det
sättet få sitt avslöjande att sjunka in ordentligt hos motparterna.
Nästa dag skulle det visa sig att hans taktik
fungerat. Då kapitulerade nämligen barnafadern fullständigt och gick oförbehållsamt
med på moderns alla yrkanden.
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Så stark är alltså tron på vad sådan här
svartmagi kan resultera i. Det visar, att tron
på att häxor har övernaturliga krafter, är
stor även bland apacherna. Men även
Stuhff hade tagit det hela allvarligt.
”Jag visste sedan tidigare, att häxor ibland
inte drar sig för att hjälpa de övernaturliga
krafterna på ett eller annat sätt”, förklarade
han, ”och jag insåg vad det skulle ha kunnat innebära”!
Oavsett om Stuhff själv tror på häxkraft eller inte, så är han väl medveten om att sådan tro är djupt rotad bland navajoindianerna.
”Vissa samhällen på reservatet har rykte
om sig att vara betydande centra för sådan
häxkraft”, säger han. Han menar ändå, att
det är oklart om den häxa han mötte i det
här rättsfallet var en skinwalker eller inte.
”Alla häxor är inte skinwalkers”, säger han,
”men alla skinwalkers är häxor. Och skinwalkers är det som står högst i rang. De är
häxornas häxa, så att säga”.
Enligt antropologen Dan Benyshek, vid
University of Nevada, i Las Vegas, som har
specialiserat sig på Sydvästerns indianska
kulturer, så är:
”Skinwalkers alltigenom elaka och enbart
ute efter att bringa olycka. De gör folk sjuka. De till och med mördar folk. De är gravplundrare och nekromantiker. De är giriga
och elaka människor som måste ha dödat
ett syskon, eller annan släkting, för att bli
erkända som skinwalkers. De antas också
kunna förvandla sig till olika djur och förflytta sig med övernaturlig hastighet. Jag är
förvisso ingen expert på sådant”, säger
han, ”men det här är de vedertagna beskrivningarna av en skinwalker”.
Det här betyder inte att Benyshek och
andra vetenskapsmän nödvändigtvis ger
legitimitet åt de här legenderna, men han
inser att man ändå inte bara kan bortse
från dem. Han menar i stället att det är viktigt att studera historierna om skinwalkers,
därför att det är något som är så djupt rotat
i indianernas tro, att det för dem är något
mycket reellt. Inte minst för att man kan se
att det kan påverka människornas hälsa,
säger han.
En annan antropolog, David Zimmerman,
som är anställd av Navajo Nation Historic
Preservation Department är dock kvick att
något modifiera den här bilden. Han förklarar att:
”Skinwalkers är folk som har stor kunskap
om medicin, såväl det fysiska praktiserandet (att bota sjuka) som det andliga, själsli-

ga (att genom ceremonier bringa allt i jämvikt och harmoni) och att de här båda varierande angreppssätten är så sammanflätande att det är närmast omöjligt att hålla
isär dem”.
Han vill också framhålla som den andra sidan av myntet, att stammens många medicinmän är personer som har tränats under
många långa år för att bli framstående utförare av de många mystiska ritualer som är
förknippade med denna form av hälsovård.
En kunskap som USA,s sjukvårdsmyndigheter numera förklarar sig acceptera, baserat på de faktiska resultat som har uppvisats om och om igen. Numera är det vanligt att den traditionella sjukvården på reservaten samarbetar med medicinmännen,
säger han. Något som även Benyshek håller med om.
”Som healers anses många medicinmän
vara effektiva inom vissa områden”, säger
han.
Men det finns samtidigt en mörk sida i utbildningen av medicinmän och traditionella
healers. Häxor följer i stort sett samma utbildning och erhåller därför samma kunskap som deras mera välvilliga och positiva
kollegor. Men de kompletterar tyvärr sina
goda sidor med de mörkare, med svartkonst och svart magi. Enligt navajolag har
en avslöjad häxa förverkat sin rätt att betraktas som människa och kan därför dödas hur och när som helst. Bakgrunden till
det här är att en häxa per definition är ond.
Det ska naturligtvis också tilläggas att ett
sådant förfarande inte är tillåtet enligt amerikansk lag och alltså får ses mera utifrån
ett teoretiskt perspektiv.
”Häxeri har alltid varit en känd del av navajokulturen”, skriver journalisten A. Lynn Allison. ”Att döda häxor har historiskt sett varit
lika accepterat som i tidigare europeiska
kulturer”.
Allison har studerat vad hon kallar
”häxutdrivningen inom navajosamhället år
1878” och har skrivit en bok om det. Det
året dödades (eller utrensades, som man
kallar det) inte mindre än 40 navajohäxor
av stammens medlemmar, sedan man menade att de var skuld till att tusentals stammedlemmar tvingats bort från sina hem av
armén under krigen på 1860-talet och att
hundratals av dem svalt, mördades och
lämnades att dö under den horribla tvångsförflyttningen ”The Long Walk”, där de i
slutändan tvingades in i en omänsklig
krigsfångenskap vid Bosque Redondo i
sydöstra New Mexico. Det var denna grymma orättvisa som fick dem att tro att häxor
var de som var ansvariga för det skedda.
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Det spreds uppgifter om att man hade hittat
diverse häxregalier inlindade i en kopia av
det av myndigheterna genomdrivna fredsavtalet från 1868, påstods det. Ryktet förmedlade dessutom att man hade hittat paketet instoppat i magen på en död människa. Det var allt som behövdes för att den
besinningslösa utrensningen av häxor skulle starta.
”Oförklarliga sjukdomsutbrott eller stammedlemmars död, såväl som sjukdom och
död bland deras boskap kunde väcka misstanke om häxeri”, skriver Allison i sin bok.
”Det kunde till och med räcka med en
plötslig förändring av en människas tur och
framgång, vare sig det nu var till det bättre
eller till det sämre”.
I navajoindianernas värld, där häxkraft är
något synnerligen påtagligt, där man dagligen måste vara uppmärksam på det och
följa och ta hänsyn till en mängd regler och
tabun för att undvika det, eller för att motverka det, där finns då naturligtvis lika
många ord för det som eskimåerna har ord
för snö. Navajofolket talar dock inte gärna
om skinwalkers, allrahelst inte till främlingar
och utomstående. Författaren Tony Hillerman, som i många år levde mitt ibland navajofolket, använde legenden om skinwalkers i en av sina populära detektivnoveller i en historia där han konfronterade sina
oförvägna polismän Jim Chee och Joe Leaphorn med en skinwalkers krafter. För det
har han fått ta emot en hel del kritik från en
del indianer, med motiveringen att han riktat omotiverad uppmärksamhet mot fenomenet.
”Ingen som någonsin har levt i Navajoland
borde någonsin sätta strålkastarljuset på
denna olycksaliga företeelse”, skrev en kritiker efter att Hillermans bok även filmats
och sänts över TV-nätet av PBS under
2003.
Antropologen Zimmerman förklarar varför
så lite information är tillgänglig om skinwalkers. Han säger:
”En del av orsaken till att man hittar så lite
om skinwalkers i litteraturen är för att det är
ett känsligt ämne för Diné. Ofta hänvisar
man till att det här är ytterst privat information som enbart hör hemma bland folket
och inte bör utlämnas till utomstående”, säger han. ”Vi vet genom olika erfarenheter
att det är ytterst svårt att få Native Americans att tala om skinwalkers, ens i de mest
generella former. Sådana som praktiserar
adishgash - häxeri - anses vara en högst
påtaglig verklighet i navajos värld. Ingen
navajo vill råka ut för ”naagloshii” (eller
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”yee naaldooshi”), i vardagligt tal kallad
skinwalker. En försiktig navajo vill därför
heller inte ens prata öppet om det, eftersom det kan väcka uppmärksamhet från
någon illvillig häxa. Vem vet, en främling
som kommer och ställer frågor om skinwalkers, kanske i själva verket själv är en som
är ute och letar efter sitt nästa offer”, säger
han vidare.
(Så vi får väl se vilket elände vi kan drabbas av nu, när vi skriver om det här…
övers. anm.)
”De sätter förbannelser på folk och förorsakar stor smärta och död”, säger en navajoförfattare. ”På natten kan man se deras
ögon lysa röda som glödande kol. Det sägs
att om du har råkat se en Naagloshiis ansikte, så måste han döda dig. Om du ser
en och känner igen vem det är, så dör han.
Men om du ser en utan att veta vem det är,
så måste han döda dig, för att du inte ska
kunna ta reda på vem det är. De använder
sig då av något som kallas likpulver
(corpspowder), som de blåser i ditt ansikte.
Din tunga kommer då att bli svart, du kommer att drabbas av kramper och du kommer eventuellt att dö. Man vet att de använder sig av onda andar i sina ceremonier, men Dinefolket har hittat vissa motmedel, för att skydda sig själva och man vet
att man alltid måste vara på sin vakt för att
inte överraskas av en skinwalker”.
Naturligtvis finns det en mängd berättelser
som beskriver ruskiga händelser av det här
slaget och som man naturligtvis kan misstänka är tillkomna delvis för att hålla mysticismen vid liv. För naturligtvis ska det påpekas, att det inte finns några konkreta bevis och hållbara förklaringar till hur sådana
märkliga ting skulle kunna inträffa, förutom
i speciella människors livliga fantasi. Men
historier finns det gott om. Den ena mera
ruskig än den andra.
En historia som berättas på reservatet
handlar om en kvinna som delade ut tidningar tidigt på morgnarna. Hon påstod, att
hon under sin runda hörde skrapningar på
passagerarsidans dörr på sin bil. Hon hade
sin baby med sig i stolen bredvid. Plötsligt
flög dörren upp och hon fick till sin förskräckelse se en hemsk varelse, som hon
beskrev som till hälften människa, till hälften djur, med glödande röda ögon och en
knotig arm som sträckte sig efter hennes
baby. Hon lyckades knuffa undan armen
och slå igen dörren. Så tryckte hon gasen i
botten och for iväg. Till sin förskräckelse
såg hon då att varelsen utan problem
sprang vid sidan av bilen och fortsatte att
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slita i dörren. Det hela pågick ända till hon
med en sladd lyckades svänga upp framför
en nattöppen affär. Hon rusade hysteriskt
skrikande in i affären och ropade på hjälp.
Men när affärsinnehavaren tittade ut så
hade varelsen försvunnit. Utomstående
kan se på det hela med skepsis och ett antal naturliga förklaringar kan säkert ställas
upp, men på reservatet tar de flesta sådant
här på blodigt allvar.
Även om skinwalkers generellt bara anses
ge sig på Native Americans (puh, tur för
oss) så finns det faktiskt även vita som har
rapporterat att de råkat ut för obehagliga
överraskningar under färder i närheten av
indianskt land. En trafikpolis påstod att han
under ett patrulluppdrag längs en landsväg
söder om Gallup, New Mexico, hade inte
bara en, utan två, obehagliga möten med
en skräckinjagande varelse som verkade
haka sig fast vid bilen. Men till sin förskräckelse såg han snart att varelsen, som
tycktes ha en skräckinjagande mask på
sig, inte satt fast i bilen, utan sprang vid sidan av, medan polisen körde landsvägen
fram i tämligen hög fart. Några dagar senare råkade han ut för samma sak igen i
samma område. Han var nu skakad ända
in i märgen, men visste inte då att han
snart skulle få en bekräftelse på att han
inte var ensam om sin upplevelse. Vid en
fikapaus med en arbetskamrat någon tid
därefter, fick han nämligen höra att även
denne hade haft ett möte med en gast,
som hade en vit
ansiktsmask på
sig och som
höll jämna steg
med polisbilen,
när han körde
genom
ett
ökenområde.
Åtskilliga sådana här historier
kan radas upp.
De flesta kan
nog alltså avfärdas som påhitt,
eller som utsagor av personer
med en tämligen livlig fantasi. Eller historier
uppdiktade av
personer som
tycker om att
driva
med
andra
människor. Men det
finns också hi-

storier som är svårare att förklara så enkelt. Som till exempel de händelser som inträffade på den avlägset belägna ranchen i
Utah. Ett isolerat område i närheten av Uinta Basin, ett område där uteindianerna påstår att skinwalkers har förekommit sedan
minst femton generationer tillbaka i tiden.
Uteindianerna, då ett fruktat och krigiskt
folk, var vid den tiden ofta allierade med
navajoindianerna, mot andra kringlevande
stammar. Men alliansen varade inte så
länge. I samband med att uteindianerna
fick tillgång till hästar, så gav de sig med
stor frenesi in i den lukrativa slavhandeln.
De drog sig då inte heller för att röva bort
även navajokvinnor och barn, vilka sedan
såldes till intresserade köpare i New Mexico. Senare, under Inbördeskriget, tjänstgjorde åtskilliga uteindianer i armén, under
Kit Carson, mot navajostammen. Numera
är uteindianerna övertygade om att navajofolket då satte en förbannelse på uterna
som straff för dessa påstådda svekfullheter. Alltsedan dess, menar de, har Skinwalkers plågat utefolket på olika sätt. Så reellt
upplever indianerna det här, att det finns
vissa landområden som uteindianernas
ledning uppmanar sina medlemmar att
undvika. De betraktar områdena som
”förbannat” land och de flesta vägrar sätta
sina fötter där. Just ett sådant område är
alltså den här avlägset belägna ranchen,
där en grupp seriösa forskare hade samlats för att om möjligt dokumentera och försöka hitta förklaringar till de många oförklarliga saker som påstods inträffa där.
Och enligt deras rapport så inträffade verkligen en hel del mystiskt där. Dock kan
man konstatera att ”forskarna” kanske inte
var så där helt objektiva, som det från början kunde verka. En hel del märkliga uppgifter, om hur deras ”forskning” har gått till,
har senare kommit fram och några hållbara
resultat har inte kunnat redovisas. Därmed
är det ändå inte sagt att de har hittat på
alltihopa. Mycket märkliga saker har utan
tvekan inträffat i området. Och vi vet att indianerna har en helt annan uppfattning om
sådana här företeelser än vad vi har. Så vi
gör kanske klokast i att låta saken vila som
den är så länge. Tids nog kanske märkliga
samband kommer att uppdagas för oss
också.
Fram till dess kan ni ju roa er med att läsa
Tony Hillermans bok ”Skinwalkers”, eller
Louis L’Amours bok ”The Haunted Mesa”.
Båda kan köpas via Amazon.com och de
finns även som ”Kindle Editions” för er som
är så moderna att ni redan har skaffat er en
Kindle läsplatta.

* * *
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INDIANERNA VID LITTLE BIGHORN
I JUNI 1876
av Bertil Thörn

”Custer’s Last Stand”, striden vid Little Bighorn River, i Montana, i juni 1876, är kanske den händelse inom indiankrigshistorien
som är allra mest omskriven. Oräkneliga
officiella handlingar, dagböcker och andra
dokument, vetenskapliga avhandlingar,
böcker, tidningsartiklar, noveller, samt Internetartiklar, för att inte tala om filmer, har
under årens lopp sett dagens ljus. Alla mer
eller mindre seriösa och med en högst varierande grad av underbyggnad. Men också
med olika syften. Såväl politiska som militära och naturligtvis också rent personliga.
Den sammanlagda producerade mängden
dokument är så omfattande, att det idag till
och med framställs böcker och artiklar,
som enbart har till uppgift att informera om
och sammanfatta vad som har tryckts genom åren. Det finns bokförlag som har specialiserat sig på att enbart ge ut material
med anknytning till den här händelsen.
Men vet vi då allt? Vet vi verkligen vad som
skedde, hur det skedde, när och var det
skedde? Svaret är ett mycket klart och entydigt, nej ! För var och varannan ny bok
eller tidningsartikel man läser, finner man
att det påstås nya saker. Mycket är rena
spekulationer. Många idéer kan man lätt
avfärda som orealistiska. Andra är resultatet av seriös forskning och logiskt tänkande. Men sanningen, den slutgiltiga sanningen, ja den lär vi nog aldrig kunna säga
att vi har kommit fram till. Och kanske är
det just det, själva sökandet efter den här
sanningen, som gör den här historien så
lockande.
Att det är så svårt att få fram sanningen har
ofta förklarats med påståendet, ”att det inte
fanns några överlevande”. Men var det
verkligen så? Fanns det inga överlevande
som kunde berätta om vad som hade
skett? Jo visst fanns det överlevare. Till
och med många! Både vita och indianer.
Vad man menar med påståendet, avser
naturligtvis bara de 215 man som ingick i
överstelöjtnant Custers egen bataljon. De
som dog på kullen tillsammans med honom. Både major Renos och kapten Benteens bataljoner, tillsammans med kapten
McDougall’s kompani, som hade i uppgift
att eskortera det stora mulåsnetåget, hade
visserligen också förluster, men bland de
grupperna fanns det många överlevande.
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Och dessutom fanns det naturligtvis stora
mängder indianer som överlevde och som
alla hade mycket att berätta, om man bara
hade frågat.
Gjorde man inte det då? Jo, så småningom. Och studerar man litteraturen så hittar
man en hel mängd nedtecknade hågkomster. Problemet är bara, att de här hågkomsterna tenderar att streta åt alla möjliga och
omöjliga håll. Så pass olika är de, att det
länge ansågs helt omöjligt att använda indianska utsagor. Man upplevde inte att de
var trovärdiga helt enkelt. Vad berodde det
på?
Det var flera orsaker naturligtvis. Men en
av de viktigaste finner vi i de milsvida kulturskillnaderna mellan den generationens
indianer och de vita. En annan orsak var
att det under lång tid, efter att händelsen
utspelat sig, fortfarande rådde krigstillstånd. Många indianer var ovilliga att tala
med vita. Man var helt enkelt rädd för att bli
anklagad för det som hade inträffat. Det
har därför kunnat bevisas att indianerna,
när de någon gång gick med på att tala
med vita, ofta gav sådana svar som de
trodde att de vita ville ha. Indianerna verkar
ha haft en sällsynt förmåga att kunna se
igenom vad de vita förväntade sig. Men det
här hade många gånger också sin orsak i
det sätt på vilket intervjuaren ställde sina
frågor. ”Som man frågar får man svar”, heter det ju. Och det gällde i allra högsta grad
här. Och vi ska också ha klart för oss, att
det var enbart vita som var de som ställde
frågor och dokumenterade svaren. Vita
som oftast inte hade någon, eller mycket liten, kunskap i de indianska språken och indianer som vid den här tiden endast i vissa
fall kunde tala, en ofta tämligen begränsad,
engelska. Man behövde alltså utföra de här
intervjuerna med hjälp av tolk. Tolkar som i
många fall själva hade tveksamma kunskaper i båda språken.
Många av de vita som efterhand började
intressera sig för vad indianerna visste, var
sådana som själva antingen hade en förutfattad mening, eller som hade en eller annan anledning att få ett visst svar på sina
frågor. Politiker hade ett behov av att påvisa, att de nyligen gjorda nedskärningarna
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av militären inte hade haft någon betydelse
för den här händelsen. Militärledningen behövde rentvå sig från alla misstankar om
att deras planering hade varit bristfällig. De
överlevande officerarna hade ett behov av
att få svar som rättfärdigade deras eget beteende. Svar som på inget sätt kunde få
någon skugga att falla över deras egen insats. Vetenskapsmän och amatörforskare,
som redan hade bildat sig en egen uppfattning om händelseförloppet och kanske
dessutom redan uttalat sig baserat på den
egna uppfattningen, ville naturligtvis inte
höra något som kullkastade de teorierna.
Man ställde alltså ledande frågor. Och man
tolkade de svar man fick på sitt eget sätt. I
många fall accepterade man endast de
svar som stärkte den egna teorin och menade att alla andra påståenden inte var trovärdiga.

latera till var på himlen solen stod, när en
viss händelse skedde. Men oftast var även
det helt ointressant. Typiskt är därför att
uppgifterna om så enkla fakta som när striden började, är ett enda virrvarr av olika
påståenden. Alltifrån tidigt på förmiddagen
till långt fram på eftermiddagen. Det här var
för vita helt oförståeligt, varför man helt enkelt bestämde sig för att det inte gick att lita
på de uppgifter indianerna lämnade. Numera vet vi att indiankrigarna bara talade
om det som de själva upplevde. För dem
började striden när de själva trädde i aktion. Inte när major Reno inledde sitt anfall,
eller andra enstaka händelser som inträffade någon annanstans inom det flera kvadratkilometer stora stridsområdet.
Ett annat exempel på det här fenomenet är
den kontroversiella frågan om huruvida
Custer försökte att gå över floden vid Minniconjou Ford och angripa lägret därifrån.

Men den kanske viktigaste orsaken var det
sätt man hade för att se på sådana här
händelser. De vita hade ett analyserande
sätt att se på hela händelseförloppet. Man
hade ett hierarkiskt tänkande som backades upp av tidsbegrepp och trovärdigheten
i en historia bedömdes ofta utifrån att man
kunde se logiska sammanhang som till exempel i vilken ordning olika saker skedde.
Indianerna hade inget sådant tänkande
alls. Tidsbegrepp hade för dem ingen betydelse alls. Klockor och klocktid var okända
begrepp. Man levde helt enkelt inte sitt liv
efter klockslag. På sin höjd kunde man re-

Vissa indianer påstod att det varit hårda
strider vid övergångsstället, medan andra
helt förnekade att soldater ens varit nere
vid floden. Att man hade så här olika uppfattningar berodde just på fenomenet, att
man bara berättade vad man själv upplevt.
När kapten Yates bataljon sändes fram till
floden för att leta efter ett lämpligt övergångsställe, eller för att bara skaffa sig en
bild av hur det såg ut på andra sidan, så
var det bara en mindre grupp krigare som
var där och som under en kortare tid var invecklade i skottväxling med soldaterna.
Andra indianer, som länge hade deltagit i
11
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striderna mot major Renos bataljon, i lägrets andra ände, kom inte fram till vadstället förrän långt senare och kunde därför
inte se några soldater vid floden. De hade
ju då redan dragit sig tillbaka upp mot höjderna.
På senare tid har dock indianernas utsagor
alltmer börjat omvärderas, i samband med
att man har förstått de här skilda förutsättningarna. Det har tagits fram nya former
för att utvärdera de här intervjuerna och
numera anser man, att indianernas berättelser i stort är korrekta och tillför historien
betydande kunskaper. Inte minst har cheyennernas berättelser bidragit till att man
under de senaste åren har förstått, att Custer’s bataljon faktiskt agerade utifrån ett offensivt taktiskt tänkande ända in i det sista
och att de inte alls omedelbart tvingades
upp till den höjd som idag kallas Custer’s
Knoll och där det stora monumentet nu
står.
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Trots att de indianska uttalandena under
senare tid har hjälpt till att förtydliga många
saker, så finns det ändå en mängd oklara
uppgifter. En av dessa har varit hur många
indianer det Sjunde Kavalleriet mötte den
här stekheta söndagen den 25 juni 1876.
Mängder av olika beräkning har genom
åren presenterats för hur många indianer
som kan ha befunnit sig i det stora lägret
vid Little Bighorn River i juni 1876. Alltifrån
militärledningens ursprungliga uppskattningar, till de uppblåsta siffror som några
av de deltagande officerarna direkt lät undslippa sig, troligen avsedda som någon
slags ursäkt för hur det kunde vara möjligt
att deras professionella enhet så fullständigt kunde besegras av en hop ociviliserade vildar.
Att det var en av de allra största ansamlingar av prärieindianer, alla tider, råder det
dock ingen tvekan om. Och att de var be-

tydligt flera än de 500 till 800 krigare militärledningen som mest trodde på - ja om
det råder det naturligtvis heller ingen som
helst tvekan. Det kan faktiskt ha funnits så
många som upp till tre eller fyra gånger
den siffran. En faktor som naturligtvis hade
en avgörande betydelse för stridens utgång.
En komplikation har varit, att det hela tiden
strömmade till nya grupper. Till exempel
har det sagts att den välkände cheyenneledaren Little Wolf råkade komma till lägerplatsen mitt under den pågående striden
och att flera av de andra indianerna menade att det var hans grupp som hade lockat
soldaterna till dalen. En annan faktor var
att indianagenterna på reservaten medvetet lämnade felaktiga uppgifter om hur
många indianfamiljer som lämnade reservaten under våren och sommaren. För att
inte framstå i dålig dager, angav man alltför
låga siffror, eller inga siffror alls. Dels var
man rädd för att myndigheterna kanske
skulle ifrågasätta reservatsledningarnas
kompetens och förmåga
att hålla ordning. Konsekvensen skulle ju kunna bli
att man förlorade jobbet!
Dels var man orolig för att
de varor i form av mat, kläder och andra produkter,
som myndigheterna sände
till reservaten, skulle kunna minskas eller helt dras
in, om man redovisade ett
minskande antal indianska
mottagare. Till saken hör
ju nämligen att stora delar
av de här varorna normalt
aldrig hamnade hos indianerna, utan helt enkelt såldes av agenterna, vilka
sedan stoppade pengarna i sina egna fickor.
John S. Gray, en amatörhistoriker och författare, pensionerad fysiologiprofessor och
medicine doktor, är kanske den som lagt
ner de största ansträngningarna på att försöka reda ut begreppen. Genom ett fantastiskt hopsamlande och analyserande av
alla tänkbara data, har han kommit fram till
följande.
Det stora lägret bestod på förmiddagen
den 25 juni av från fem till sju stora tältgrupperingar. I några av dem förekom inblandning av enstaka medlemmar från
andra stamgrupper som inte var tillräckligt
många för att bilda egna tältcirklar. Utöver
det fanns också ett antal tillfälligt uppsatta
riskojor eller enklare vindskydd. Sammanslutningen omfattade indianer ur flera
olika stammar. Där fanns representanter
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från stammarna Lakota, Dakota, Nakota,
Cheyenne och Arapaho. Gray har via sin
statistik och ett logiskt resonerande kommit fram till hur många tältlag
(familjegrupper) som rimligen fanns representerade inom varje stamgrupp. Utifrån antalet tält har han sedan via en
omräkningsfaktor kommit fram till hur
många krigare som totalt kan ha funnits i
lägret. Han har då utgått från siffror som
är genomsnittssiffror hämtade ur de
många olika folkräkningar som genom
åren har gjorts. Siffrorna han använt är
7,12 personer per tält totalt och av dessa utgjorde 1,78 stridbara krigare. Allt
naturligtvis fortfarande bara tänkbara genomsnittstal.
I sina beräkningar har han kommit fram
till att det kan ha funnits så många som
upp till ettusen tält i dalgången. (Se nedanstående tabell). Det motsvarar, med
hans statistiska omräkningstal alltså
7 120 individer totalt och av dessa var
1 780 krigare. Naturligtvis är det här ungefärliga uppskattningar, men det stämmer med de flesta av de mera erfarna
officerarnas senare berättelser. Vidare
ska man vara medveten om att dessa
siffror inte nödvändigtvis behöver betyda
att alla krigarna deltog i direkta strider.
Eller att alla krigare var involverade i de
olika striderna, som efterhand uppstod
på skilda platser, över det flera kilometer
stora området. Sitting Bull själv har sagt,
att han endast deltog mycket kort i samband med Renos anfall mot den övre
delen av lägret. Den del som råkade
vara just Sitting Bulls läger av hunkpapasiouxer. Under resten av tiden ägnade
han sig huvudsakliga åt att organisera
skydd och flykt för kvinnor, barn och åld-

tältcirkel

stam

cheyenne

Cheyenne
Arapaho
Lakota
Dakota
Nakota
Lakota
Lakota
Lakota
Lakota
Lakota
Lakota

hunkpapa

oglala
miniconjou
sans arc
sihasapa
two kettle
brule
SUMMA

ringar. Å andra sidan ska vi heller inte bortse från att i ett läge, när en folkgrupp hotas
av ett överraskande och hotfullt angrepp,
åtskilliga individer i lägret griper till vapen
och försvarar sig. Alltså inte bara de individer som man normalt skulle klassa som
stridsdugliga krigare. Här var säkert såväl
äldre män som yngre pojkar och även
många kvinnor aktiva i olika skeden av
konflikten. Slutligen har en del gjort gällande, att det faktum att det fanns ett antal tillfälliga övernattningsskydd i lägren skulle
tyda på att många unga män hade anslutit
sig till den stora indiankoncentrationen.
Unga män som alltså inte hade sina familjer med sig och som därför egentligen innebar att de normala genomsnittssiffrorna för
hur många personer i ett tältlag som utgjorde stridande krigare inte stämde vid just
det här tillfället. Och det må ha funnits sådana ”ungkarlsgrupper”, men sannolikheten för att deras antal skulle ha varit så
stort, att det nämnvärt påverkat den normala balansen mellan olika grupperingar, är
ändå tämligen liten. Min egen gissning är
att det kanske på sin höjd var någon eller
några procent.
John S. Grays siffror över det troliga antalet krigare (1780 enligt tabellen nedan) står
därför nu som det mest sannolika av
många försök att precisera krigarstyrkan.
Om man sedan skulle kompensera för de 5
arapahokrigare (som Gray inte har preciserat) och dessutom acceptera tanken, att
det i lägret kanske fanns knappt 2 % unga
män, som inte var tillsammans med sina
familjer, så kommer man upp i ett totalt antal av cirka 1 820 krigare. Men observera
att alla dessa inte kan ha deltagit samtidigt
i alla de olika delstrider som förekom på olika delar av slagfältet under de timmar som
striderna pågick.

band
(enstaka krigare)

Hunkpapa
Santee
Yanktonai
Oglala
Miniconjou
Sans Arc
Sihasapa
Two Kettle
Brule

ant. tält

ant. krigare

120
?
235
15
10
240
150
110
34
18
68
1 000

214
5
418
26
18
427
267
196
61
32
121
1 785
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PLACERINGEN AV DE OLIKA BANDENS
PLATS I DET STORA LÄGRET
Även i frågan om var i lägret de olika grupperna hade sina tältcirklar råder det många
olika uppfattningar. Inte minst bland indianerna själva. Här finns inte heller någon väl
genomarbetad analys av alla de olika uppgifter som florerar, på samma sätt som
med Grays analys av antalet individer. Det
mest utstuderade materialet har vi i Michael Donahues sammanställning av alla nu
kända kartor som ritats över den här händelsen. Dem kan man finna i en stor bok
som kom ut så sent som år 2009 och som
heter: ”Drawing Battle Lines; The Map
Testimony of Custers Last Fight”.
Donahue gör dock ingen sammanfattande
analys av materialet, utan överlåter åt var
och en att själv dra sina slutsatser. Därför
får vi här nöja oss med att presentera det
som tycks vara en av de vanligast förekommande versionerna.
Fem, sex eller sju olika tältgrupperingar
tycks vara det vanligaste. Men om vi håller
oss till Grays tabell (se föregående sida),
så har vi alltså så många som elva olika
grupperingar att analysera.
Om vi börjar från lägrets översta del - alltså
längst upp efter Little Bighorn River - vilket
är detsamma som lägergruppens sydvästligaste ände, så finner vi Sitting Bulls eget
läger, hunkpapabandet (1) på kartan. Den
här placeringen är så gott som alla överens
om. Sitting Bull själv angav i intervjuer att
det i den allra översta delen fanns, vad han
kallar ”övergivna tipier”. Om han med det
menar att det var hunkpapaindianer som
själva övergav sina tipier, när Renos anfall
kom, eller om det var några andra gruppers
tält, som av någon anledning redan var
övergivna innan anfallet, framgår inte av
hans uttalanden. Nedanför hunkpapacirkeln fanns enligt de flesta den stora gruppen av oglalas (2), medan de mindre grupperna av Santee (3), Yankton (4) och Yantonais (5) också grupperade sig i närheten
av dessa. Den relativt stora minniconjougruppen (6) fanns sedan närmast floden,
ungefär mitt för Medicine Tail och Deep
Coulees utlopp i floden. Vadstället som
fanns här har också kallats Minniconjou
Ford. Ovanför minniconjoulägret fanns den
relativt stora gruppen Sans Arc (No Bows)
(7), medan längre nedför floden fanns
grupperna av Sihasapa (Blackfoot) (8) och
Twoo Kettle (9). Grupper som på andra
kartor har funnits på diverse andra platser.
Längre in på slätten låg en stor grupp med
brulesiouxer (10). Slutligen fanns så, allra
längst ner efter floden, den relativt stora
cheyennegruppen (11). Om de fåtaliga arapahokrigare, som påstås ha befunnit sig i
lägret, verkligen befann sig tillsammans
14

med någon annan grupp, så var det kanske
här bland cheyennerna. Men det är ytterst
få, om ens någon, som faktiskt har pekat ut
var de fanns. Kanske hade de inte ens någon egen lägercirkel. De har ju beskrivits
närmast som fångar, efter att siouxerna uppfattade dem som spioner för soldaterna.
I många böcker och tidningsartiklar har lägrets storlek och utsträckning beskrivits som
allt ifrån någon mile till upp emot 4 miles
långt och någon halv mile brett. Här är det
dock märkligt, att så gott som alla indianer
har beskrivit dess längd som 1,5 miles. Tittar
man på kartan, så kan man lätt konstatera,
att längden knappast kan ha varit längre än
så, eftersom major Reno fortfarande inte
kunde se lägret, när han gav order om avsittning och skärmytslinje. Det måste då ha
varit minst 0,5 miles från lägrets nordligaste
ände, då de första indianer man mötte till en
början hade ridit ut ur lägret, men fortfarande befann sig utom skotthåll. Vidare vet vi
att cheyennelägret, som utgjorde den nordligaste delen, låg strax norr övergångsstället
där Medicine Tail Coulee mynnade ut i Little
Bighorn. Därför stämmer just 1,5 mile väldigt
väl.
Att flera av soldaterna, som efter striden
hade möjlighet att se lägerplatsen, senare
har beskrivit det som mycket längre, kan ha
att göra med att indianerna direkt i samband
med att striden började i all hast började riva
tälten för att fly norrut. Tält som senare, när
det hela började lugna ner sig, sattes upp på
nytt. Men nu alltså längre norrut.
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DRUM ON HIS BACK — eller SITTING BULL ?
av Bertil Thörn
I Peter Skogsbergs artikel om Black Hills i
vinternumret för förra året (2010) hade jag
stoppat in en bild av en grupp indianer på
besök i Washington. Bilden var kanske inte
alltför tydlig. Dessutom kanske en och annan blev förvirrad av bildtexten. Där stod
att indianen till vänster i främre raden var
Sitting Bull. Vän av ordning hoppar då genast upp och säger, att det där är definitivt
inte Sitting Bull - never!
Men, si, det är just vad det är det! Men inte
den Sitting Bull, som de flesta då troligtvis
tänker på. Alltså inte den mycket kände
och omtalade hunkpapaledaren, siaren,
medicinmannen, politikern, upprorsmakaren (och allt vad ni vill), som troligen föddes
1831 - 1834, eller däromkring och som
mördades av Indianpolisen utanför sin stuga vid Grand River, i nuvarande South Dakota, den 15 december 1890.
Vem är det då? Jo, det är Sitting Bull, eller
Drum on His Back, som han också kanske
hette. Eller kanske ska det uttydas Packs
His Drum, eller rationaliserat till Drumpacker, som jag också har sett någonstans. I
vilket fall som helst så var han en oglalasioux, till skillnad från sin betydligt mera
omtalade namne, som alltså var hunkpapasioux. Ett annat namn han fått bland de vita
är Sitting Bull the Good - för att skilja honom från den andra, som man då får förmoda att de vita tyckte var ”bad”. Kanske
såg det oglalakrigaren som ”good” för att
han under långa tider var tämligen samarbetsvillig med de vita, kunde tala engelska
och till och med kunde både läsa och skriva - allt raka motsatsen mot sin mera berömda landsman. Ibland har han också
kallats Sitting Bull of the South, vilket naturligtvis kommer sig av att han var just oglala. En stam som levde i landen nere vid
Plattefloden, i områdena nära Fort Laramie, medan hunkpapasiouxerna, som den
mera kände Sitting Bull tillhörde, levde betydligt längre norrut. Ytterligare en namnvariant var Sitting Bull den yngre.
Alltnog, Sitting Bull är det namn han är
mest känd under bland de vita. Han föddes
omkring 1840 i närheten av Fort Laramie.
Han var alltså omkring tio år yngre än sin
mera berömda namne. Därav naturligtvis
det senare namnet. Vi vet inte helt säkert
vilka hans föräldrar var. Men mycket talar
för att han var en systerson till kiyuksaledaren Little Wound. Om det stämmer så var
han alltså barnbarn till den mäktige Bull
Bear. Oavsett vilket, så var han i alla fall
registrerad som ledare för ett av underban16

den i den stora kiyuksagruppen i början av
1874.
Då Bull Bear och hans son Little Wound
ofta höll till i närheten av Fort Laramie, så
var också Sitting Bull under hela sin uppväxttid i nära kontakt med vita. Han var
antagligen en särdeles nyfiken och intresserad yngling, för han lärde sig rätt snart
att tala engelska flytande. Och inte nog
med det, för han lärde sig även att läsa och
skriva. Vid Fort Laramie fanns redan i början av 1850-talet, alltså tämligen tidigt för
den tiden, en så avancerad företeelse som
en telegraf och det var just telegrafisten vid
fortet, Oscar Collister, som lärde ynglingen
att läsa och skriva. Det påstås att han även
lär ha lärt Sitting Bull att använda telegrafen!
Sitting Bulls vänskap med de vita tog dock
ett abrupt slut i och med Coloradomilisens
avskyvärda angrepp på Black Kettles och
White Antelopes cheyenneläger vid Sand
Creek, i Colorado, 1864. En händelse som
innebar att han anslöt sig till de grupper av
siouxer som gjorde gemensam sak med
cheyennerna och startade uppror längs
Oregonleden sträckning genom Plattedalen. Han var med vid överfallen på staden
Julesburg och militärposten vid Camp Rankin (senare Fort Sedgwick) och han deltog i
de efterföljande angreppen på transportforor, vägstationer och nybyggen längs Overland Trail. Han följde sedan med de siouxstyrkor som drog norrut och sannolikt var
han med vid angreppet mot Platte Bridge
Station (senare Fort Caspar) i juli 1865, för
att därefter dra vidare norrut och bli involverad i Red Clouds krig längs Bozemanvägen, i nuvarande Wyoming och Montana.
Under den här tiden utvecklades han till en
ledande krigare och vi vet att han till slut
kom att vara den ledande krigaren i krigarsällskapet Wishiska. Ett krigarsällskap som
Old Man Afraid of His Horse hade startat
inom oglalastammen redan på 1830-talet.
Efter krigsslutet och fredsavtalet 1868 följde han med de oglalagrupper, som tillsammans med Red Cloud, 1871, slog sig ner
vid den nyinrättade siouxagenturen vid
Platte River, strax sydost om Fort Laramie
och han följde också med gruppen när
agenturen ett par år senare flyttades till
White River, just öster om nuvarande staden Crawford, Nebraska. Här kom han
återigen att anta en mera inställsam hållning till de vita och han kom genom sina
språkkunskaper och sina insikter i hur de
vitas samhälle fungerade att bli en tämligen
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Sitting Bull d.y.
eller Drum On
His Back, eller
Packs Drum,
eller ?...

betrodd samarbetsperson för såväl militären som för agenten på reservatet. En naturlig följd av det blev, att han tidigt utvaldes att ingå i flera av de indianska delegationer som besökte Washington under tidigt
1870-tal.
Men han kom också att spela avgörande
roller på reservatet under de oroliga åren
1874 och 1875. Och här kommer vi nog
troligen åter till hans ledarroll inom krigarsällskapet Wishiska. Upprinnelsen låg sannolikt i att Old Man Afraid hade någon
slags outtalad överenskommelse
med
agenten Saville, om
att hjälpa till att hålla
ordning på reservatet.
Framför allt att vara
en modererande kraft
mot de oroselement
som fortfarande inte
hade accepterat reservatstanken
och
som nu ständigt ställde till med bekymmer
för agenten. Det är då
naturligt att anta, att
det var just krigarsällskapet,
Wishiska,
som Man Afraid använde sig av för att
hjälpa agenten. Och
vi vet att just det krigarsällskapet organiserade sig för att
tjänstgöra som ett
slags lägerpolis i början av 1874. Vad vi
ytterligare vet är att
Sitting Bull fram till
dess hade tillhört Little Wounds kiyuksaband och att han
hade nått en ställning
som huvudledare för
ett av dess underband. Men när agenten Saville redovisade sin sammanställning av de olika banden på reservatet i
mars 1874, så noterade han att Sitting Bull tillhörde payabyabandet - Man Afraids band! Antingen hade
Sitting Bull då gift in sig i bandet, eller så
hade han bara flyttat - kanske var det på
uppmaning av Man Afraid, som säkert behövde en dominerande ledare för det krigarsällskap han nu avsåg att använda för
att hålla ordning på reservatet.
I vilket fall som helst så skulle det visa sig
vara ett klokt beslut. Spänningen mellan

Red Clouds folk på reservatet och de som
fortfarande vägrade att ge upp för övermakten, fortsatte att stegras under 1874.
Efter att myndigheterna hade skickat en
stor undersökningsexpedition till Black Hills
under sommaren, så kulminerade spänningen under hösten och vad som helst
hade kunnat vara den utlösande faktorn för
en explosion. Nu kom det ändå att bli en till
synes trivial händelse. Agent Saville beslutade sig för att sätta upp en flaggstång vid
agenturen, där den amerikanska flaggan
skulle hissas. Ett beslut som de krigiska
grupperna uppe i norr tog som förevändning för att visa sin makt och samtidigt sätta agenten på plats. Och det var inte bara
de fientliga uppe i Powder Riverlandet som
reagerade. Även stora grupper på reservatet, speciellt medlemmar ur vajajebandet,
menade att den amerikanska flaggan var
en symbol för armén och därför såg de den
som en symbol för krig. Något som man
inte ville ha på reservatet. Så när Saville
ändå drev igenom sin vilja och började förbereda uppsättandet av en flaggstång, gick
han för långt. En stor skara irriterade indianer samlades runt platsen, där stången
skulle resas. När Saville ändå inte visade
någon vilja att avbryta arbetet, tog några
krigare ur Red Leafs vajajeband och helt
enkelt högg upp stockarna, man hade fraktat in för att bygga stången av. Saville vände sig till Red Cloud och krävde, att han
skulle stoppa sabotörerna. Men Red Cloud
vägrade att agera. Agenten, som nu var
riktigt uppskärrad, sände då genast bud till
militären vid Camp Robinson och begärde
militärt skydd. Från den lilla styrkan vid
Camp Robinson, rykte då löjtnant Emmet
Crawford ut med tjugotvå man för att se
vad som stod
på. Väl framme
dröjde det inte
länge förrän de
fåtaliga soldaterna såg sig
kringrända
av
hundratals uppretade indianer
och ett tag var
läget
mycket
kritiskt. Då, på
order av någon
annan, (kanske
Old Man Afraid ?) kom Young
Man Afraid och
Sitting Bull i
spetsen för lägerpolisen. De
banade sig väg
fram genom den Old Man Afraid of His Horse
17
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På den här bilden, som också är tagen i Omaha,
ser vi åter igen i främre raden, från vänster: Sitting
Bull, Swift Bear, Spotted Tail och Red Cloud.
I bakre raden, från vänster, har vi de båda tolkarna Louis Bordeaux och William ”Billy” Garnett
(eller Hunter som han kallade sig vid den här tiden), samt köpmannen Julius Meyer
de bilder vi har av Sitting Bull
togs. Den första är den gruppbild vi hade med i det tidigare
numret av tidningen. Det togs
den 13 mars 1875, i staden
Omaha, på väg till Washington,
av fotografen Frank F. Currier.
Det finns flera foton i en serie
tagna vid det tillfället. Ytterligare
gruppfoton togs senare i Washington, i samband med själva
förhandlingarna. Jag känner
dock inte till att det skulle finnas
några foton på Sitting Bull enskilt, annat än
just de här gruppbilderna.
Spänningen mellan Crazy Horse och Sittting Bull den äldres ”fria” siouxer uppe i
Powder Riverlandet och Red Clouds skaror
på reservatet fortsatte och byggdes dessutom på alltmera. Även spänningar inom olika grupperingar på reservatet blev allt tydligare. Under våren 1876 började därför stora grupper smita iväg från reservaten för att
ansluta sig till de frihetskämpande grupperna i norr. Det hela kulminerade som bekant
med de stora drabbningarna uppe i Wyo-

Bilden är tagen av fotografen Frank Currier i Omaha i
mars 1875. Personerna på bilden är, i den bakre raden, från vänster: Julius Meyer, som var sällskapets
värd vid stoppet i Omaha. Han var en köpman i staden som hade specialiserat sig på att sälja indianskt
och japanskt!!! artefakts. Personen vid hans sida är
den kände Red Cloud, oglalasiouxernas huvudperson.
I den främre raden ser vi, från vänster: oglalasiouxen
Sitting Bull. I mitten Swift Bear och till höger Spotted
Tail, brulésiouxernas huvudperson.
upprörda folkhopen och det sägs att Sitting
Bull vildsint svingade en trebladig stridsklubba omkring sig och med myndig stämma beordrade alla att dra sig tillbaka. Så
skedde också och de trängda soldaterna
kunde, med livet i behåll, om än något
skärrade, dra sig tillbaka till säkrare mark.
För den här bedriften fick Sitting Bull året
efter, vid ett besök i Washington, ett graverat Winchestergevär av presidenten som
tack för sin lojalitet i samband med flaggstångsbråket.
Det var i samband med det besöket som
18
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Större delen av den stora
siouxdelegationen 1875 i
Washington.
Sitting Bull i bakre raden,
vid pilen.

ming och Montana under sommaren 1876.
Vi vet inte hur mycket det här påverkade
Sitting Bull. Om han också hade planer på
att lämna reservatet, för att ansluta sig till
de oppositionella grupperna, eller inte. Vad
vi dock vet är, att han faktiskt lämnade reservatet sent på hösten för att bege sig upp
till Crazy Horse. Det påstås att han tidigare
hade lånat ut sitt Winchestergevär till någon som under sommaren hade varit med
om striderna där uppe i norr och att han nu
ville hämta tillbaka geväret. Men det kan
mycket väl också vara så, att han hade i
uppdrag av någon, att söka upp Crazy Horse i ett försök att övertala honom att ge upp
och komma in till reservatet.
Som det nu var finner vi honom i början av
december i Crazy Horse läger. Där pågick
då en diskussion om vad som vore bäst att
göra i den uppkomna situationen. Armén
hade mångfaldigat sina ansträngningar att
knäcka indianerna efter det nesliga nederlaget vid Little Bighorn och den svåra vintern närmade sig med stormsteg. Stora
grupper lämnade nu helt enkelt Crazy Horse och de andra krigsledarna läger, för att
återvända till värmen och maten på reservaten. Även om Crazy Horse inte personligen var beredd att ge upp, så kunde han
inte undgå att påverkas av sitt folks allt tydligare tvekanden inför en fortsatt kamp.
Men vad skulle man göra? Nere vid Red
Clouds agentur lockade general Crook
med goda förmåner. Men honom litade
man inte på. Uppe vid Yellowstone hade
”Björnrocken”, general Miles, nyligen upp-

rättat en mindre militärpost. Där, visste
Crazy Horse, att Sitting Bulls hunkpapasiouxer hade blivit vänligt och ärligt bemötta,
när det försökt att förhandla. Kanske skulle
man prova och se vad Miles hade att erbjuda. Red Clouds agentur kände man ju till
och det var inget som lockande. Så ledarna
bestämde sig för att skicka en grupp till
Miles, för att se vad han skulle ge dem. Ett
tjugofemtal siouxer och cheyenner utsågs
att söka upp Miles. Väl framme på kullarna
ovanför soldathuset valde man ut fem krigare, som med ett par vita flaggor skulle
rida fram och begära förhandlingar. En av
dessa fem var Sitting Bull. Han kunde ju
tala engelska, vilket alla insåg var en avgörande fördel. Det var den 16 december
1876.
På väg ner mot fortet passerade gruppen
ett läger med kråkindianer, som tjänstgjorde som soldaternas vägvisare och spejare.
De hälsade avmätt på varandra, men när
siouxerna skulle fortsätta brakade plötsligt
ett skott och en av de fem förhandlarna, en
minniconjousioux som hette Gets Fat With
Beef, störtade från sin häst. Ögonblickligen
öppnade även de andra kråkindianerna eld
och samtliga övriga förhandlare, bland dem
alltså även Sitting Bull, tumlade döda av
sina hästar.
En fredsmäklare som alltså till slut föll offer
för en krigets handling. Tragiskt!

* * *
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KIALA – Foxhövdingen som deporterades till Syd Amerika
av INGVAR BERGMAN
I början av 1700-talet bedrev fransmännen i Montreal handel med stammarna
som bodde i Mississippidalen. Under deras
handelsfärder västerut blev det ofta konflikt
med foxindianerna som levde i Wisconsin.
Fransmännen mötte foxindianerna i flera
rådslag, men år 1727 hade Kanadas Guvernör, Charles de la Boische de Beauharnois, tröttnat och beslöt sig i stället för att
starta ett utrotningskrig mot dem. Han mobiliserade en 1500 man stark armé av flera
fransklojala stammar, som chippewa och illinoisstammarna. De fick order att inte visa
någon nåd. Foxindianerna försvarade sig
ursinnigt, men efter en rad av svåra nederlag beslöt de, i maj 1730, för att söka en fristad bland senecaindianerna.
De allra flesta, cirka 900 foxindianer, lämnade Wisconsin i början av juni. För att de,
med sina familjer, skulle kunna färdas
tryggt gick turen längre söderut i Illinois, än
vad de hade behövt. Trots detta uppstod
stridigheter med illinoisindianerna. Grupper
från andra fransklojala stammar anlände
och i augusti 1730 var foxindianerna plötsligt omringade av 500 allierade krigare. De
tog skydd i en skogsdunge och började
resa palissader. Ju längre tiden gick ökade
antalet fransklojala krigare. Efter att de varit belägrade i 23 dagar svalt de och under
ett våldsamt nattligt åskväder beslöt de sig
för att fly österut. De lyckades, men upptäcktes nästa dag och blev åter igen omringade. Nu följde en massaker, där minst
200 krigare och 300 kvinnor och barn dödades. Många kvinnor och barn fördes bort
som fångar. Endast ett sextiotal krigare
lyckades fly.
Utmed Wisconsinflodens norra strand, i nuvarande Richland County låg krigshövdingen Kialas by. Han var en erfaren hövding,
som tidigare lett motståndet mot fransmännen, men som vägrat att söka en fristad
hos senecaindianerna. Till denna by, där
det bodde 350 individer, främst åldringar,
kvinnor och barn, sökte sig nu de som
överlevt massakern.
Kiala och hans följeslagare chockades av
vad de fick höra. De möttes i ett snabbt
rådslag och beslöt att, efter att de lidit ett
så stort nederlag, var de tvungna att inhysa
flyktingarna. Det fanns endast 50 krigare i
byn, varav en del knappt var mer än pojkar.
Även om deras antal stöddes av ett liknande antal krigare som överlevt den senaste
massakern kunde de inte hoppas på att
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motstå ytterligare attacker. De var tvungna
att söka nåd hos fransmännen och sände
därför iväg två budbärare till Fort St. Joseph i sydvästra hörnet av Michigan.
Den 19 januari 1731 träffade de slutligen
kommendanten vid Fort St. Joseph, Nicolas Coulon de Villiers. För att han skulle
förlåta dem påminde de honom om, att de
under det senaste årtiondet personligen
hade gått emellan för att rädda livet på flera tillfångatagna fransmän. De bad om nåd
och skyllde skulden för de senaste årens
missdåd på tidigare ledare som Okimaouassen, kickapoohövdingen White Robe och
andra individer som nu var döda. De lovade att de hädanefter skulle lyda den franske kungen och erbjöd sig själva som gisslan tills ett möte kunde ordnas mellan foxhövdingarna och Kanadas Guvernör Charles de la Boische de Beauharnois.
Villiers skickade hem dem med budskapet,
att han var beredd att benåda dem, men
för att han skulle göra det krävde han, att
de skulle hålla fred och lita till den godhet
som deras fader (Beauharnois) visar dem.
Han ville också försäkra sig
om foxstammens goda uppförande och krävde att Kiala
och flera av hans rådsmän
skulle komma till Fort St. Joseph och överlämna sig. De
skulle sedan föras till Montreal som gisslan.
Kiala lät meddela att han inte
var redo att överlämna sig,
men han lovade att behålla
sina krigare i byn och hålla
fred. För att även söka fred
med Kanadas guvernör fick
budbärarna följa med Villiers
till Montreal. De kom fram i
september 1731 och bönföll Charles de la Boische de Beauharnois
Beauharnois om att ge dem fred. För Beauharnois var detta en personlig triumf, men
hans ord var hårda. Han sade att de var
ovärdiga att stå inför honom och det var
bara genom hans ofantliga godhet som
han skulle låta dem leva. Han beslöt att en
av dem skulle hållas som gisslan i Kanada,
medan den andra fick order om att återvända till Wisconsin med kravet, att Kiala och
fyra andra framstående foxledare skulle
färdas till Montreal och kasta sig för hans
fötter. Om de vägrade infinna sig under
sommaren 1732 svor han att utplåna dem
alla.
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Medan budbäraren var på väg hem till sin
by gav Beauharnois huronhövdingen La
Forest tillstånd att med sina krigare, och en
grupp kristna irokeser, göra ett överraskningsanfall mot Kialas by och slutgiltigt utplåna dem. Själv hade Kiala sänt budbärare till sac-, kickapoo-, mascouten- och potawatomierna och bett dem att minnas de
blodsband som fanns mellan dem. Han påminde stammarna om, att de hade spelat
en avgörande roll i foxstammens bortgång
och vädjade till dem att släppa de foxfångar de fortfarande höll. Många av dem sympatiserade med Kiala och lät sina kvarvarande fångar återvända till Wisconsin.
Dessutom fanns ett växande tvivel bland
sac-, kickapoo- och mascoutenindianerna
om visheten i fransmännens utrotningskrig.
Om de kunde utplåna foxindianerna, vad
skulle då stoppa fransmännen från att vända sina arméer mot deras byar?

hus som fungerade både som utsiktspost
och plats att skjuta från. Kvinnorna och
barnen var upptagna med att odla upp
små jordlotter av majs, bönor och squash.
Att Kiala och hans folk tillbringat våren och
sommaren med att slicka såren var Beauharnois väl medveten om men de hade likväl inte infunnit sig i Montreal, som han
krävt. Dessutom hade Kung Louis XV officiellt godkänt det utrotningskrig han inlett,
så i september 1732 lämnade ett stort
krigssällskap, av främst huroner, men
även ottawas och potawatomies, Detroit
för att slutgiltigt utplåna dem.

När de frisläppta fångarna återvände växte
foxindianernas antal till över 100 krigare
och cirka 300 kvinnor och barn. De kände
sig relativt trygga och hade tid för festligheter och ceremonier, när de plötsligt anfölls
av La Forests krigare. Huronerna gick lös
på de oorganiserade foxindianerna med
knivar och yxor. När det hela var över låg
70 krigare, tillsammans med 80 kvinnor
och barn, döda i snön. Endast fem huroner
dödades i striden. Utan mat och lämpliga
kläder flydde Kiala och en handfull krigare
in i skogen.
Huronerna stannade två dagar i byn. För
att ge en varning till en liten foxby vid Mississippifloden, att det var deras tur nästa
gång, lät de en sårad hövding och sex
kvinnor gå. Därefter marscherade de med
cirka 150 fångar, tillbaka till Detroit. Kiala
och de andra flyktingarna anslöt sig snart
till budbärarna och tillsammans anlände de
till byn vid Mississippifloden.
Foxindianerna hade nu reducerats till cirka
50 krigare, inklusive otränade tonåringar
och åldriga män, och cirka 90 kvinnor och
barn. Inför hotet att få möta Le Forests krigare drog de sig bort från Mississippifloden
och återvände till sitt gamla hemland. En
del av dem sökte där skydd hos kickapoooch mascoutenindianerna, men dessa ville
inte ge dem en fristad av rädsla för franska
vedergällningar. Till slut återförenades de
för att etablera en liten by. som man tror
låg i närheten av Lake Pistakee, i nordöstra
Illinois. Byn låg på en smal landtunga och
de tillbringade sommaren 1732 med att befästa byn med jordvallar och palissader. Innanför palissaderna byggde de ett block-

Foxkrigaren Kaipolequa (White-nosed Fox)
Den här gången var foxindianerna förberedda. När huronerna kom fram till Kialas
by fann de dem väl skyddade bakom jordvallarna och palissaderna. Några spejare
lyckades döda en foxkvinna, som i gryningen lämnade byn för att samla in ved.
Foxindianerna gjorde ett utfall och båda sidor drabbades av förluster. Huronerna föreslog då vapenvila och lovade att inte
döda dem, om de gav upp. Kiala litade inte
på huronerna och försökte vinna tid. Han
svarade att han skulle acceptera deras förslag, men att han väntade på att potawatomie- och mascoutenindianerna skulle
komma – stammar som fortfarande hade
viktiga släktband med foxindianerna. Under tiden förstärkte kvinnor och barn palissaderna och spetsade pålar för att använda som vapen vid ett slutligt försvar av
byn. Skyttegravar grävdes för att skydda
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barnen och åldringarna från de pilar som
sköts över palissaderna. De erfarna krigarna samlade ihop, och fördelade stammens
begränsade förråd av bly och krut. Om detta skulle bli deras sista strid, så skulle de i
alla fall dö som foxindianer.
Tre dagar senare dök ottawa-, potawatomie- och mascoutenindianerna upp. De fick
också sällskap av ett stort antal peoriaindianer. Tillsammans gick de till anfall mot
byn. Foxindianerna slog tillbaka genom att
sända ut en liten grupp erfarna veteraner,
som gav sig på fienderna då de retirerade.
Tre huroner dödades och flera peoriakrigare skadades.
Det var huronerna
och peorierna som
hade lett anfallet. Potawatomies och mascoutens hade bara
följt med i bakgrunden
och hade knappt deltagit i striden. Potawatomiehövdingen Meguesiliguy kallade de
andra indianerna till
ett rådsmöte och ansökte om att få förhandla med foxindianerna. Huronerna och
peorierna insåg att de
inte skulle få något
fortsatt stöd i belägringen av potawatomies, mascoutens och
ottawaindianerna och
gick därför med på detta. När Mesguesiliguy kom in i foxbyn välkomnades han av
sin hustrus släktingar. Han träffade sedan
Kiala, som berättade att de var övertygade
om att huronerna skulle utplåna dem om
de kapitulerade. Trots att de var färre i antal var de inställda på att slåss till sista
blodsdroppen. Meguesiliguy betygade att
potawatomierna, mascoutenerna, sacindianerna och många av stammarna i området
nu sympatiserade med foxindianerna och
ifrågasatte fransmännens folkmordsplaner.
Om belägringen avbröts lovade Kiala att
han, under våren 1733, skulle föra sitt folk
till Fort St. Joseph, Detroit, eller någon av
de andra franska posterna som Green Bay
eller Ouiatanon. Därefter återvände Mesguesiliguy till sina allierade och lyckades få
dem att avbryta belägringen. Huronhövdingen La Forest återvände till Detroit där
hans krigare klagade över sina förluster inför Beauharnois. De försäkrade att om inte
foxkrigarna höll vad de lovat skulle de återvända och attackera dem igen.
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Vintern 1732-33 tillbringade Kiala och hans
folk vid Lake Maramech. Det Mesguesiliguy sagt var visserligen uppmuntrande,
men de insåg också att de inte länge hade
styrkan att själva stå emot huronernas attacker. De hade 40 vuxna krigare och 10
tolv-trettonåriga pojkar som kunde försvara
byn. Om huronerna och fransmännen återvände i tillräckligt stort antal, skulle de inte
ha en chans. Deras enda hopp låg nu i en
nära allians med några av sina tidigare
vänner. Rådet diskuterade länge, men till
slut bestämde de sig. Våren 1733 övergav
de sin by utmed Lake Maramech strand

och sökte skydd bland sacindianerna i Wisconsin.
Sacindianerna hade viktiga släktband med
Kialas folk och välkomnade dem. Deras by
låg vid Foxflodens södra strand där, den
rann ut i Green Bay. Byn var skyddad av
palissader och hade över 150 stridbara krigare. Floden och den angränsande bukten
erbjöd utmärkt fiske och sackvinnorna var
villiga att dela med sig av flodstranden så
Kialas folk kunde odla majs.
Tillsammans med tre rådsmän färdades Kiala, sent i april 1733, till Green Bay för att
träffa den franske befälhavaren Villiers. Där
erbjöd de sig, som de lovat, som gisslan för
sitt folks fortsatta goda uppförande. Villiers
gjorde snabb upp planer för att ledsaga
dem och två av deras hustrur till Montreal.
Tillsammans med ett litet sällskap av fransmän gav de sig av från Green Bay i början
av maj på sin väg mot Kanada. De anlände
till Montreal i slutet av juni, där Beauhar-
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nois delade upp fångarna och skickade Kiala, som han beskrev som ”anstiftaren till
alla deras illgärningar”, med två av männen
och de två foxkvinnorna vidare till Quebec.
Villiers, en av rådsmännen (som tidigare
varit gisslan i Montreal) och det lilla sällskapet av fransmän fick återvända till Wisconsin. Beauharnois var dock inte nöjd, utan
Villiers hade fått i uppgift att tvinga de kvarvarande foxindianerna att komma till Montreal. Om de skulle vägra att lämna Green
Bay, hade han order att utplåna dem alla.
Under sin färd mot Wisconsin samlade Villers ett stort sällskap av ottawas, chippewas och menominees. De nådde fram till
Green Bay i mitten av september, men sac
- och foxindianerna hade dragit sig tillbaka
in i sin befästa by. Villiers omringade nu
byn med sina krigare och krävde att de
skulle överlämna foxindianerna till honom.
Om de inte gjorde det skulle han se till att
hämta dem själv. Sacindianerna hade sett
Villiers som sin vän och blev rasande över
att han nu svek dem. De unga krigarna
grep sina vapen och sprang fram till porten.
Skottlossning uppstod och både Villiers
och hans son dödades. Skjutandet avtog,
men Villiers krigare fortsatte att belägra
byn. Tre dagar gick och tidigt på morgonen
den 19 september övergav sac- och foxindianerna sin by och flydde uppför Foxfloden. De planerade att ta sig över Mississippifloden och söka sig en fristad i Iowa.

colas Coulon de Villiers hade varit fransk
kapten och någon behövde bestraffas för
hans död. Kiala och en av hans rådsmän
satt fängslade i Quebec och fick därför ta
en del av straffet. Kialas hustru hade överlämnats till de kristna huronerna, som höll
henne fången i sin by nära Jesuitmissionen
Lorette. Under vintern 1733-34 insjuknade
Kiala och hans rådsman i en okänd sjukdom och när våren kom och den franska
domstolen beslöt att statuera ett exempel
fanns bara Kiala kvar. De franska ministrarna ville först avrätta Kiala, men beslöt sig
till slut för en mer praktisk lösning. Instruktioner sändes både till Kanada och franska
Västindien och under sommaren beordrades den fjättrade foxhövdingen att gå ombord på fartyget St. Francois för att skickas
till Martinique i Västindien. Där fick Martiniques guvernör, Marquis de Champigny, order om att sälja honom på slavmarknaden.
Ironiskt nog hade Kialas rykte nått ön före
honom. Franska myndighetspersoner och
plantageägare var väl medvetna om foxindianernas motstånd, och Beauharnois varningar om att ”den här mannen ansågs
orädd i sin stam, som är vår fiende - han
måste hållas under noggrann uppsikt”, det
bara ökade deras oro. Kialas hustru försökte under tiden fly från huronerna, men blev
tillfångatagen och sändes även hon till
Martinique. När Kiala och hans hustru skulle säljas fanns där ingen som var villig att
köpa dem. Plantageägarna var rädda för
att de, som var vana vid att föra krig mot de
vita, skulle uppvigla deras slavar och få
med dem i någon sorts revolt. De krävde
därför att Kiala och hans hustru skulle förflyttas från kolonin.

Fransmännen och deras allierade följde efter de flyende sac- och foxindianerna. Sent
på eftermiddagen den 20 september hann
de i fatt dem, inte långt från nuvarande Appleton, Wisconsin. Sac- och foxkrigarna
kämpade våldsamt för att skydda sina flyende familjer och efter att fransmännen
Champigny medgav att plantageägarnas
drabbats av svåra förluster, tappade de
rädsla inte var grundlös och höll till att börja
och deras allierade stridslusten. De återmed Kiala och hans hustru inlåsta i det
vände till Green Bay, medan sac- och foxfranska fortet. Men inte heller han ville ha
indianerna lugnt kunde fortsätta sin färd.
Kiala lös på sin ö. Han förklarade för mynTillsammans reste de en ny by vid Wapsidigheterna i Frankrike, att ingen invånare
piniconfloden i Iowa.
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DE BORTGLÖMDA ….
Indianstammarna du
aldrig hört talas om…. eller ?
Kitsai (alternativt Kichai, Kitsias, Kitsäsh,
eller ytterligare ett antal varianter) är en indianstam som i praktiken nu har upphört att
existera som självständig enhet. Men under historisk tid tycks den ha förekommit i
en nordlig och en sydlig gruppering. Den
större, sydliga gruppen, var då allierad med
gruppen Cadohadacho, som tillhörde Caddostammen. Den mindre, norra gruppen
var i stället allierad med Wichitastammen.
Ända fram till mitten av 1800-talet levde
den sydliga gruppen i byar i den centrala
delen av det som nu är Texas. Huvudsakligen mellan Trinity- och Brazosfloderna. Sedan de kvarvarande resterna av den sydliga gruppen, efter 1850-talet anslöt sig till
den nordliga gruppen, kom de båda att placeras på reservat i Indianterritoriet
(Oklahoma), tillsammans med Wichitaindianerna. Därmed kan man säga att de också förlorade sin egentliga stamidentitet. De
kom i stället att betraktas som ett eget
band inom Wichitastammen.
Språkligt tillhör Kitsai den språkgrupp vi
kallar nordliga Caddo. I praktiken kan man
kanske säga att deras språkvariant liknade
något av en blandning mellan Pawnee, Arikara och Wichita. Trots deras historiska
placering, på de södra prärierna, tillsammans med Wichita, så liknar dock språket
trots allt mest Pawnee.

KITSAI

sig österut genom nuvarande Texas. 1854
beslutade Texas myndigheter, att ett reservat skulle skapas för de rester som då
fanns kvar i Texas. De stammedlemmar
som då slog sig ner på reservatet, vid
Clear Forks utlopp i Brazos River, började
genast odla jorden och byggde hus liknande de som de vita hade. Men ett ständigt
ökande tryck från den växande vita befolkningen gjorde relationerna allt mera ansträngda. General Sam Huston begärde
då, 1858, hos de amerikanska myndigheterna, att indianerna skulle flyttas och året
därpå flyttades de små resterna till Indianterritoriet.
Kitsaifolket levde ett halvnomadiskt liv, som
var en blandning av odlande, jagande och
samlande. De levde i sina byar från våren
och fram till hösten. Under den tiden planterade och skötte kvinnorna sina odlingar
av majs, bönor, meloner och liknande. Parallellt med det samlade de också in ätliga
växter, rötter, bär, ekollon och andra nötter.
Det här resulterade i ett överskott av produkter, som de sedan sålde till andra stammar. Efter skörden på hösten, när kylan
kom, lämnade familjerna byarna och drog
ut på slätten, där de sedan jagade under
hela vintern. Där fann de gott om såväl buffel som hjort och antilop. Köttet torkades
och hudar bereddes i sådan mängd, att
även dessa produkter kunde användas som bytesvaror.
Det finns en hel del beskrivningar av
hur kitsaikrigare tog del i stamkrigen
på prärien. Dock verkar de ha varit
tämligen försiktiga i sina mellanhavanden med vita. Precis som andra
stammar i området praktiserade kitsaifolket rituell kanibalism i viss omfattning.
I samband med ett giftermål var det mannen som flyttade in i kvinnans hushåll. Det
var också vanligt att två bröder ur en familj
vid giftermål valde att gifta sig med två
systrar ur en annan familj. Såväl levirate
som sororate tillämpades och det kunde
göras även om båda parter fortfarande levde. I praktiken var det så att en man såg
även sin hustrus systrar som sina hustrur
och tvärtom. Polygami var också vanligt.
Förhållandet mellan föräldrar och barn var
högst formellt. Mycket av uppfostran och

det lilla
präriefolket

Historiskt var de alltså allierade med stammar som Wichita, Tawakoni, Waco och
andra småstammar i området. Det förekom
även tillfälliga allianser med Tonkawa och
Comanche. Fiender hade man i Osage, Kiowa-Apache och en gupp caddotalande
småstammar som gick under gruppbenämningen Hasinai.
De första skriftliga noteringarna om Kitsaifolket har vi från slutet av 1600-talet, när
fransmän började utforska områdena väster om Mississippi och spanjorerna sökte
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beslut i viktiga spörsmål var förbehållet faroch morföräldrar, som hade ett mycket öppet och familjärt förhållande till barnbarnen.
Det var oftast far- och morföräldrarna som
till och med var de som arrangerade och
godkände giftermålen, när barnbarnen blev
stora nog för det.
Mycket lite är känt om de här indianernas
religion. Vi vet inte heller om man gjorde
samma skillnad på präster och shamaner
som man gjorde i andra nordliga caddostammar. Det finns dock vissa antydningar
om att det fanns sällskap för ”doktorer”, liknande sådana som fanns hos Pawnee och
Arikara.
I slutet av 1800-talet lärde sig Kitsai och
Wichita doktrinerna kring den välkända Andedansen. En rörelse som då spreds som
en löpeld över stora delar av prärien. För
deras del så fick de den från caddostammen. Till en början var de endast måttligt
intresserade, men efter att en känd andedansledare från arapahostammen, Sitting
Bull, hade besökt dem, tog även deras intresse fart.

Efter att de kvarvarande stammedlemmarna vid 1800-talets mitt hade flyttats från sitt
reservat vid Brazosfloden och införlivats
med wichitaindianerna i Oklahoma, förlorade de successivt under århundradets andra
hälft sin stamidentitet. Väl framme i 1900talets början var de helt assimilerade med
wichitafolket, även om det fanns enstaka
individer som kunde tala det ursprungliga
språket ännu så sent som under 1940talet.
Vi har tämligen knapphändiga uppgifter om
hur stor stammens population kan ha varit.
Men för 1770 finns det uppgifter om att de
kunde mönstra 80 till 90 krigare. De bör då
alltså ha varit kanske knappt 400 individer.
300 är en uppskattning från 1849. 500 är
en rund siffra från 1855, medan folkräkningen 1893 bara noterade 52 individer.
Någon egentlig forskning om den här stammens liv och leverne har aldrig gjorts, men
viss forskning kring deras språk utfördes av
Alexander Lesser i fältstudier under 1929
och 1930.

* * *
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