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Abstract 

Title: Swedes and the Dakota conflict in 1862 – creating a Swedish-American collective 

memory 

 

Author: Gabriel Rudolv 

 

Abstract: The purpose of this essay is to investigate how the Dakota conflict in 1862 affected 

the Swedish immigrants in Minnesota and how the collective memory was shaped in that 

particular group of people. To examine the contents of the collective memory this essay uses 

the theories of Halbwachs on collective memory as well as Orm Øverlands theories on 

creating an identity and ethnic memory in USA since the concepts of collective memory and 

the process of creating an identity is connected on a basic level. The essay compares the 

collective memory created by the Swedish-Americans with the collective memories of the 

Dakota Indians and finds indications that both ethnic groups have a highly traumatized 

memory of the conflict. However the difference between the two groups is that the Indians 

have both positive and negative memories of the conflict while the Swedish-Americans only 

have negative memories. Furthermore the essay finds that the fear of Indians that was present 

in the Swedish-American ethnic groups can be traced back to events of the Dakota Conflict. 

The reports published in Hemlandet, a newspaper on Swedish, have furthermore added to the, 

in many cases, unmotivated fear of Indians.  
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Engelsk titel: ”Swedes and the Dakota conflict in 1862 – creating a Swedish-American 

collective memory” 

1. Inledning 

Fram till 1492 så var kontinenten Nordamerika helt oupptäckt för svenskar och den 

skulle förbli så i stor utsträckning ända tills emigrationen ifrån Sverige till Amerika drog 

igång under 1800-talet och drömmen om det förlovade landet i väster nådde de svenska 

medborgarnas djupaste tankar. Men för en del av de svenska nybyggarna som åkte över till 

USA under första hälften av 1800-talet blev inte drömmen verklighet. Under 1862 var USA 

mitt uppe i ett blodigt inbördeskrig mellan Nordstaterna (Unionen) och Sydstaterna 

(Konfederationen). Striderna utspelade sig på många platser runtom i landet mellan de båda 

och på nordsidan var en av de deltagande staterna Minnesota. I Minnesota år 1862 levde 

Dakotaindianerna, benämningen på en samling av indianstammar med liknande ursprung, 

som är en del av de Siouxindianer som finns i USA. Sioux är en förkortning utav 

Nadonessioux som betyder ormar eller fiender och Nadonessioux var namnet som 

Dakotaindianerna fått utav sina fiender.
1
 Ett antal avtal och överenskommelser mellan 

indianerna och USA som inte efterlevts ifrån regeringens sida ledde till uppror i ett område i 

framförallt sydvästra Minnesota där det för tillfället levde svenska immigranter. Konflikten 

blev blodig och drabbade till stora delar de civila i området och det har uppskattats att ca 500 

vita (varav merparten var civila) omkom i konflikten tillsammans med ett okänt antal 

indianer. Inte nog med att väldigt många civila dödades i konflikten så ledde indianupproret 

till att området avbefolkades nästan helt och hållet.
2
 Konflikten avslutades med en rättegång 

mot de indianer som var inblandade i upproret vilket resulterade i USAs hittills största 

massavrättning, 38 indianer miste livet den 26/12 1862. De svenska immigranterna var vid 

tillfället inte en majoritet i området då den huvudsakliga utvandringen ifrån Sverige inte hade 

inletts än men eftersom konflikten fick så pass grava konsekvenser för civilbefolkningen i 

området så är det uppenbart att även de svenska immigranterna påverkats i en förmodligen 

ganska stor utsträckning. Denna uppsats ämnar utreda till vilken utsträckning dessa svenska 

immigranter påverkades och hur de upplevde konflikten 1862. Vidare så undersöks hur 

minnet har formats för de svenskar som levde i området, för att sedan kontrastera detta mot 

det minne som formats utav de indianer som överlevde och påverkades av konflikten. 

                                                           
1
 Albin Widéns samling, 15:10 Volym 10,  A History of Chisago County 20/8-1942 

2
 Clayton Anderson, Gary & Woolworth, Alan R. Through Dakota Eyes. St. Paul: Minnesota Historical Society 

Press, 1988 s.1 
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2. Syfte och Frågeställning 

Under 1800-talet och början på 1900-talet emigrerade en stor del av den svenska 

befolkningen till Amerika och således bör områden där svenskar slog sig ner i USA och 

Kanada vara av stort intresse för svenska historiker då ”en fjärdedel av den svenska historien 

är i Amerika”
3
 och en stor del av Sveriges historia inte är förlagd inom Sveriges gränser. Mitt 

övergripande syfte med uppsatsen är att avhandla Dakotakonflikten utifrån ett 

minnesperspektiv och jämföra det minne som formats och förmedlats av de överlevande 

svenska emigranterna i Minnesota med dakotaindianernas minne. Inom ramen för detta 

kommer livsberättelser att granskas och tidningen Hemlandets publiceringar gällande 

konflikten att granskas för att sedan kunna göra en bedömning av hur de svenska 

emigranternas kollektiva minne ser ut kring sekelskiftet 1800-1900. Mitt andra delsyfte är att 

jämföra denna förmedling med det minne som förmedlats av indianerna i Minnesota och att 

därigenom se likheter och skillnader mellan de två olika sidorna av konflikten. Anledningen 

till att jag valt att främst fokusera på formandet av minne i förhållande till konflikten beror på 

att minnet till stor del påverkar hur man upplever den andra parten i framtiden. Minnet 

påverkar även hur aktörerna agerar i andra händelser, t.ex. så bör relationerna mellan svenska 

emigranter och indianer varit väldigt svårhanterliga efter konflikten, detta p.g.a. hur man 

minns konflikten. Som Randall C. Jimerson skriver i Archives Power ”Memory disrupts the 

continuity of time. As we think about the past, those events “re-called” to mind become part 

of our present experience and shape our concept of time”.
4
 Minnet är alltså i allra högsta grad 

en faktor som påverkar både nutiden och framtiden enligt Jimerson och denna anledning är en 

faktor till att undersökningen fokuserar på minne. Vad som är intressant för denna uppsats är 

alltså vad som berättas av människor i närhet till konflikten och hur rapporteringen kring den 

sker då det kommer att påverka interaktionen mellan, i detta fall, svenskar och indianer i 

framtiden. Då beskrivningar av detta traumatiska händelseförlopp oftast nedtecknats i 

efterhand så lider källorna av att de produceras ur minnet precis som Halbwach skriver 

gällande rekonstruktion av ett minne:  

because these memories are repetitions, because they are successively engaged in very different systems 

of notions, at different periods of our lives, they have lost the form and the appearance they once had. 

They are not intact vertebra of fossil animals which would in themselves permit reconstruction of the 

entities of which they were once a part.
5
 

                                                           
3
 15:10  Volym 5H, Indianer lärde sig svenska på 1860-talet 

4
 Jimerson, Randall C. Archives power. Memory, accountability, and social justice, Chicago: Society of American 

archivists, 2009 s. 191 
5
 Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press, 1992 s. 47 
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Syftet med uppsatsen är att fokusera på hur konflikten minns och hur det minnet har formats 

då de källor som jag kunnat undersöka är inte som ”intakta ryggrader av fossila djur” utan 

utgörs av efterhandskonstruktioner. Därför är det ytterst intressant att undersöka hur 

konflikten minns och formas i minnet. Således syftar min frågeställning till att utröna hur 

minnet har formats för de svenska emigranter som levde i området samt att därefter försöka 

benämna för hur de svenska emigranternas kollektiva minne såg ut kring sekelskiftet. Detta 

ska sedan jämföras med indianernas kollektiva minne och därigenom påvisa skillnader och 

likheter mellan vad som förmedlats utav de två grupperna jag har valt att fokusera på och som 

var närvarande i konflikten 1862. Därav är mina huvudfrågeställningar ”Hur formas det 

svenska minnet utav Dakotakonflikten 1862 och hur ser det kollektiva minnet ut år 1900?” 

samt ”Vad finns det för likheter mellan hur av svenskar och indianer minns konflikten?”.  
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3. Källor och Metod 

Då mycket av mitt källmaterial är på engelska eller på en gammal form av svenska så 

har jag valt att låta citaten vara i original i största möjliga utsträckning. Därav är de engelska 

citaten kvar på engelska men jag har valt att göra en översättning av citaten ifrån gammal 

svensk stavning till dagens svenska för att underlätta så mycket som möjligt för läsaren av 

uppsatsen samtidigt som närheten till källan fortfarande prioriteras. 

Omfattningen på källmaterialet gällande svenskar som var närvarande vid 

Dakotakonflikten är inte särskilt stort. Det källmaterial som finns att tillgå är det material som 

Albin Widén samlat in på sina resor i Minnesota, Victor E. Lawsons bok om Kandiyohi 

county, olika släktforskares egna fynd samt rapporteringen ifrån tidningen Hemlandet. Ett 

ytterligare tänkbart källmaterial skulle kunna vara brev skickade ifrån Minnesota till Sverige, 

dock är inte den källan inte utnyttjad då det skulle bli ett för omfattande material att 

undersöka samt att det borde vara den källan där minst uppgifter om hur konflikten upplevdes 

borde finnas i då breven i stor utsträckning behandlar triviala saker. De källor som jag har 

använt mig av för att skriva denna uppsats är främst från emigrantinstitutet i Växjö där jag har 

granskat en del av det material som är insamlat av Albin Widén och där jag även har 

undersökt tidningen Hemlandet som gavs ut på svenska i USA och därav var tillgänglig för 

många svenska emigranter. Hemlandet har jag granskat ifrån det att konflikten startade, den 

17 augusti 1862, där den första rapporten om konflikten äger rum i utgåvan den 27 augusti 

1862. Därefter har jag följt rapporteringen i tidningen till dess att konflikten upphör den 26 

september, i samband med dakotaindianernas kapitulation, och ytterligare en månad till den 

29 oktober 1862.  

För att komplettera källorna gällande svenskars berättelser om konflikten så har jag 

även använt mig av Albin Widéns bok Svenskarna och Siouxupproret och tidningen 

Hemlandet. Detta för att få så mycket information som möjligt inom detta begränsade 

sökområde och för att få dels livsskildringar men även nyhetsrapporteringar ifrån konflikten 

som tillsammans kan utgöra en bred bas för att dra slutsatser ifrån. För att sedan komplettera 

den väldigt ensidiga bild som detta material ger, då det bara projicerar bilden utav de svenskar 

som varit medverkande eller i närområdet av konflikten, har jag valt att använda mig utav 

Gary Clayton Anderson och Alan R. Woolworths sammanställning av Dakotaindianers 

skildringar utav konflikten 1862 vid namn Through Dakota Eyes men även utav samme 

Andersons sammanställning om Little Crows liv i boken Little Crow – Spokesman for the 

Sioux (1986). Omfattningen på källmaterialet kring dakotaindianerna är större då det finns ett 
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bredare intresse för de grupper som drabbades av kolonialismen, dock sträcker sig det 

källmaterial jag har kunnat använda mig av tyvärr till ovanstående nämnda källor då det inte 

är aktuellt för uppsatsen att använda sig av amerikanska arkiv på grund av tidsramen.  

Tanken bakom dessa två perspektiv som källorna ger är främst att kunna göra en 

komparation mellan två väldigt olika grupper av människor, gällande kultur och traditioner, 

och se hur de upplevde en väldigt traumatisk händelse. Gällande dakotaindianernas 

upplevelser av konflikten så är forskningsområdet tämligen väl genomarbetat och utforskat 

men gällande svenska emigranter och deras upplevelser så finns egentligen bara Widéns 

material och när det gäller en jämförelse av de båda sidorna finns det ingen hittills genomförd 

forskning. Just av den anledningen så kommer mycket utav uppsatsens fokus att ligga på de 

svenska emigranter som blev påverkade av konflikten. Utifrån de källor som jag har 

undersökt har jag sedan valt att avgränsa mig inom både den svenska sidan av konflikten och 

inom dakotaindianernas sida av konflikten genom att på svenska sidan kvalitativt undersöka 

två familjers upplevelser och berättelser av konflikten, familjen Oman samt familjerna 

Lundborg och Broberg. Detta för att sedan arbeta mer kvantitativt med materialet som 

rapporteras i Hemlandet och sedan genom dessa båda perspektiv dra slutsatser kring hur 

minnet formats och hur det kollektiva minnet ser ut vid sekelskiftet till 1900-talet för de 

svenska emigranterna. Detta skall sedan kontrasteras mot de indianska berättelser och minnen 

som finns i Through Dakota Eyes där jag har valt att fokusera på fyra indianer. Två av dessa 

fyra var stridande parter i konflikten, Big Eagle och Little Crow (där Little Crows berättelse 

kommer ifrån Little Crow – Spokesman for the Sioux (1986) av Anderson), och två stycken 

indianer som inte tog del i stridigheterna, Gabriel Renville och Cecelia Campbell Stay. 

Därigenom hoppas jag även kunna se om det finns några likheter eller skillnader i hur det 

kollektiva minnet formats i grupperna av dakotaindianer och svenskamerikaner.  
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4. Bakgrund och Tidigare Forskning 

Den främste kännaren av området och den svenska bebyggelse som förstördes genom 

Dakotakonflikten 1862 är Victor E. Lawson
6
 och har tillsammans med J. Emil Nelson 

författat en bok där de redogör för historien i Kandiyohiområdet i Minnesota. I denna beskrivs 

dakotaindianerna utförligt och de skriver historien om dakotaindianerna ur ett västerländskt 

perspektiv vilket till viss del ger intressanta betraktelser angående indianerna och hur man såg 

på dakotaindianerna. Den första gången som någon ifrån väst hör talas om dakotaindianerna 

benämns dem som Nadonessioux vilket sedan förkortas till Sioux, ett ord som betyder fiende 

på Chippewa-indianernas språk. Indianerna refererar till sig själv som Dakota och därav 

kommer det också att vara den genomgående beteckningen på gruppen i uppsatsen. Dakota 

betyder sammanbundna, detta kom av att de olika stammarna gav varandra stöd i krigen med 

andra indianstammar, en liknande organisation som de Förenta Staterna av Amerika har men i 

mindre skala. Även om stammarna var förenade när ett yttre hot ställdes mot dem så var de 

trots allt i grund och botten olika folk av olika ursprung och det fanns stora spänningar mellan 

de olika stammarna.  Första gången det finns ett nedtecknat omnämnande om 

dakotaindianerna är det endast genom hörsägen under 1640 och det tar nästan 20 år innan två 

fransmän åker västerut för att under 1659 försöka etablera kontakter med indianerna. Det blev 

inga större konflikter mellan de vita och dakotaindianerna före 1862 och handeln, främst med 

pälsar, var framgångsrik och handelsmännen blev ett välbekant inslag för indianerna. 

Dakotaindianerna framställdes i en jämförande undersökning, som Lawson citerar, med 

chippewaindianerna som de bättre av de två indiannationerna då dakotaindianerna var 

uppriktiga och modiga medan chippewaindianerna var fega och misstänksamma.
7
 Det fanns 

alltså före konflikten inget större känt hot ifrån dakotaindianerna, snarare tvärtom då det fanns 

relativt goda kontakter mellan vita och dakotaindianerna.  

4.1 Konfliktens inledning  

För att ge några bakomliggande faktorer till uppkomsten av konflikten 1862 så får man 

se på de tidigare händelser och de orsaker som skapade ett missnöje bland dakotaindianerna 

gentemot USA och gentemot befolkningen i delstaten. I Minnesota bodde vid tillfället för 

utbrottet fyra olika stammar av dakotaindianer, Medawakanton, Wahpeton, Wahpekuta och 

Sisseton, där medawakantonstammen var den drivande i Dakotakonflikten. Innan 1862 hade 

                                                           
6
 Widén, Albin. Svenskarna och Siouxupproret. Stockholm: Lindqvists förlag. 1965 s. 7 

7
 Lawson, Victor E. & Nelson, J. Emil. Illustrated History and Descriptive and Biographhical Review of Kandiyahi 

County Minnesota. St. Paul: The Pioneer Press Manufacturing Departments. 1905 s. 10-11 
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indianerna tecknat ett flertal avtal med de vita i området som gjorde att de avsade sig krav på 

vissa landområden i Minnesota. Framförallt två avtal av dessa avtal(Traverse de Siouxavtalet 

och Mendotaavtalet) var indianerna speciellt missnöjda med i efterhand och hade inflytande i 

att det blev en konflikt. Som exempel så sade Mendotaavtalet år 1851 att indianerna 

accepterade att bo på reservaten som låg längs med minnesotafloden norr om New Ulm, en 

landremsa som var 20 engelska mil bred och 140 engelska mil lång upp till Big Stone Lake. 

1858 avsade man sig ytterligare en landremsa norr om minnesotafloden.
8
 

Avtalen gjorde alltså att dakotaindianerna avstod sina krav på land mot att de fick medel 

ifrån USA i form av pengar, utbildning och förnödenheter som delades ut i regelbundna 

utbetalningar till indianerna samtidigt som tidigare skulder till affärsmän ströks och 

indianerna blev skuldfria då USA betalade dessa skulder. Man skulle även få årliga 

ränteutbetalningar men huvuduppgiften för pengarna var ämnad att gå till en fond, som gav 

avkastning i ovannämnda förnödenheter. En bakomliggande orsak till denna variant av 

betalning var att indianerna skulle civiliseras, och därmed bli så kallade ”Cut Hairs”, 

indianernas benämning på en indian som lever efter den vite mannens sätt.
9
 Men när det blev 

inbördeskrig i USA ansåg kongressen att det fanns viktigare åtaganden än det man gjort 

gentemot indianerna och därav försenades de utbetalningar som indianerna skulle ha 1862. 

Dessa försenade utbetalningar tillsammans med att handlare hade inkassokrav på indianerna 

gjorde att den redan frostiga relationen mellan indianerna och de vita i området försämrades.
10

 

Anderson skriver om hur utbetalningarna av indianernas pengar går rakt ner i affärsmäns 

fickor genom räntor på krediter och även genom bedrägeri och att indianerna tvingas ändra 

livsstil och rent generellt att avtalen inte efterlevs; 

Added to the problems growing out of cultural conflict was the failure of reservation administrators to 

meet the obligations incurred in government treaties. Too few schools were built or teachers provided, 

and instruction in farming was insufficient. Goods intended for allotments turned up for sale at exorbitant 

prices in traders‟ stores where desperate Indians purchased them on credit, thereby creating yet another 

trader‟s claim against annuities.
11

 

 

Efter att blivit illa behandlade av vita, samtidigt som de inte fått sina pengar och 

skördarna slagit fel så spred sig missnöjet fort bland dakotaindianerna. Krigarna bland 

indianerna såg en chans att återgälda de oförrätter som de ansåg gjorts indianerna och de såg 

                                                           
8
 Anderson, 1988 s.8 

9
 Larsson, Henrik. Lansens Folk.Växjö: Tryckpartner. 1996 s. 22 & 55 

10
 Anderson, 1988 s. 12 

11
 Anderson, 1988 s. 19 
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exemplet statueras utav Inkpaduta, en Wahpekute ledare som lett sin stam och dödat mer än 

tjugo vita 1857 och undsluppit straff. De ansåg att tiden hade kommit då de kunde återta sina 

förfäders mark då många vita krigsdugliga män lämnat Minnesota för att gå med i unionens 

armé i inbördeskriget. En intressant teori om varför konflikten uppstår sprids i Hemlandet där 

de säger sig ha ”spårat rebeller(ifrån södern) som uppviglat indianerna”
12

 och ha skaffat sig 

bevis som presenteras i 7 punkter för att det är sydstaterna som ligger bakom indiankonflikten 

i Minnesota. De punkterna innefattar att en misstänkt vit man ser 5 lik och kommenterar 

skrattandes att det blöder ur likens näsor(1), att vita människor ifrån söder har setts bo med 

indianerna(2), att indiananfallet är för organiserat för att ledas enbart av indianerna(3). Dessa 

tre anledningar tillsammans med att indianerna gör gemensam sak(4) och anfaller 

välbevakade fästningar (5) tillsammans med att de dödat missionärer och vänligt sinnade vita 

(6) samtidigt som chippewaindianerna har gått in med på Siouxernas sida (7) ses i tidningen 

som bevis för att upproret härstammar ifrån uppviglare ifrån södern.
13

 Det finns dock inte mer 

bevis än rena spekulationer för huruvida konfederationen var inblandad i utbrottet av 

Dakotakonflikten. 

Det finns alltså en mängd olika bakomliggande orsaker till varför det blir en konflikt 

men om det finns en enda orsak som är viktigare än en annan av de orsaker som nämnts 

lämnar jag osagt. Vad som står klart är emellertid att den första fientliga aktionen som utlöste 

den väpnade konflikten utfördes av fyra indianer i Acton, där de dödade fem vita, och att 

denna aktion ledde till att indianerna sammankallade sitt råd där de hade valet att utlämna de 

fyra till att bli dömda av myndigheterna eller att stödja dem och således göra uppror. Victor E. 

Lawson lämnar dock en väldigt rimlig konklusion gällande att morden i Acton inte var en 

planerad aktion som skulle utlösa en större konflikt och Lawsons slutsats var att om 

indianerna nu planerade att inleda en större konflikt den 18 augusti efter agerandet i Acton så 

hade de förmodligen gjort en större samordnad aktion. De hade varit utspridda över en större 

yta för att kunna göra en gemensam attack och då kunnat överraska fler nybyggare på prärien 

innan de hunnit fly eller förskansa sig och bygga försvarsverk. Eftersom det inte kom en stor 

första aktion var det heller inte en planerad aktion ifrån indianerna.
14

 

  

                                                           
12

 Hemlandet, Galesburg & Chicago 3/9 - 1862 
13

 Hemlandet, 3/9 - 1862 
14

 Lawson, 1905 s. 20-21 
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4.2 Konfliktens eskalering och avslutning  

Istället för att utlämna indianerna till Minnesotas myndigheter väljer alltså indianerna 

att enas under Little Crows motvilliga ledarskap och väljer då att planera och utföra en attack 

på Redwood Agency
15

 där segerrusiga indianer fortsätter att plundra affärerna och husen i 

området efter att ha överrumplat oförberedda civila människor. Efter att nyheten nått Fort 

Ridgely genom dem som lyckats undkomma indianernas hastiga attack så valde Kapten John 

Marsh att sätta samman ett rekognosceringsuppdrag för att få reda på vad som hänt. När 

kolumnen skulle ta sig över Minnesotafloden blev de överfallna av indianerna och inom ett 

par minuter hade Marshs trupper blivit nedgjorda och 23 av dem hade stupat.
16

  

The successful ambush of Marsh‟s command prompted many young Dakota men who had remained 

neutral to join the war effort, and the fighting was carried into the countryside. White settlers east and 

south of the agency were attacked while doing their farm chores.[…] It was during the next three days of 

raiding that most of the white civilians lost their lives.
17

 

 

Efter den inledande attacken på Redwood Agency spred sig indianerna brett och utan ledning 

över prärien och plundrade varhelst de ville. I och med det välorganiserade anfallet på 

Redwood Agency och bristen på organisation i efterföljande fas gjorde att många samlades 

kring Little Crow där de lade upp en strategi för hela kriget. Planen var i stora drag att 

tillskansa sig området kring Minnesotafloden och därigenom ta kontroll över sydvästra delen 

av Minnesota.
18

 Detta skulle göras genom att besegra de sista kvarvarande trupperna i Fort 

Ridgely där det uppskattades vara kvar ca 40 man efter deras tidigare förlust och sedan ta 

staden New Ulm för att få förnödenheter. Det visade sig dock vid anfallet den 20 augusti att 

Fort Ridgely fått förstärkningar och nu uppsteg soldaternas antal till ca 180 man. Trots att 

försvararna inte hade bröstvärn, palissad eller något annat försvarsverk än ett stenhus lyckades 

de hålla ut och indianerna drog sig tillbaka för att istället ge sig på New Ulm den 23 augusti. 

Där blev de dock inte heller så lyckosamma som de hade haft förhoppningar om och efter 

dessa två mer eller mindre misslyckade anfall så övergav indianerna Little Crows by för att ta 

sig norrut till de övre delarna av Minnesotafloden.
19

 En stor anledning till att indianerna valde 

att ge sig av norrut var att Överste Sibley anlänt längre söderut med en armé som hade 

intentioner att marschera norrut för att konfrontera indianerna. Efter att indianerna anlänt 
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 Anderson, 1988 s. 69 
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längre norrut till sisseton- och wahpetonindianernas land så delades dakotaindianerna i två 

olika grupper då ena sidan var fortsatt fientligt inställd gentemot de vita och ville fortsätta 

kriget och den andra sidan ville skaffa sig kontroll över de fångar som de hade för att avsluta 

kriget och försöka få till stånd fredssamtal med Överste Sibley.
20

  

Efter att Sibley fortsatt att marschera norrut så bestämde sig indianerna för att göra ett 

sista försök att vända krigslyckan och planerade att anfalla armén som kom marscherande 

emot dem. Indianerna trodde att om man överrumplade de vita skulle de få panik och förlora 

slaget men indianerna kunde inte motstå det stora övertag i eldkraft som Sibleys armé hade. 

Således förlorade indianerna slaget vid Wood Lake och när de överlevande drog sig tillbaka 

till sitt läger fann de att de indianer som hade förespråkat fred hade tagit kontroll över 

fångarna i lägret. De hade dessutom grävt skyttegravar då de bestämt sig för att lita på Sibleys 

löfte att indianer som inte deltagit i övergreppen på de civila ej skulle dömas. Således hade de 

återvändande indianerna två alternativ, fly eller ge upp. De flesta indianerna valde att ge upp 

men ett antal, med ledaren Little Crow i spetsen, valde att ge sig av mot nya marker. De 

kvarvarande indianerna prövades och dömdes i en rättegång av 5 officerare. 307 av de 392 

som prövades i rättegången dömdes till att avrättas genom hängning efter ytterst tveksam 

bevisning samt rättsvidriga omständigheter där indianerna inte hade edsvurna tolkar eller 

advokater som kunde representera deras sida i rättegången.
21

 

4.3 Tidigare Forskning 

Den tidigare forskningen gällande Dakotakonflikten har främst utgått från ett av två 

olika perspektiv, där det ena utgörs av indianernas perspektiv och där forskaren drar sina 

slutsatser ifrån den information man kan finna där. Det andra perspektivet har varit när man 

utgått ifrån den vita mannens perspektiv och format sina slutsatser utifrån det. Forskning 

gällande de svenskar som medverkat eller blivit påverkade av konflikten är obefintlig och det 

enda som finns publicerat är Albin Widéns bok, Svenskarna och Siouxupproret (1965) som är 

en redogörelse för vad som hände vid West Lake och vid Dakotakonflikten i stort. Dock har 

Widén samlat in en väldigt stor mängd material i form av tidningsklipp, artiklar och 

livsskildringar ifrån svenskar i Minnesota som finns förvarade i hans arkiv på Svenska 

emigrantinstitutet men någon forskning i hans material är inte gjord.  
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Forskning gällande dakotaindianerna har länge letts av en professor som fokuserar på 

indianernas historia i USA på University of Oklahoma, Gary Clayton Anderson. Vidare har 

Anderson har gett ut två böcker om konflikten som båda används som källmaterial i denna 

uppsats. Andersons första bok om konflikten heter Little Crow (1986) och skildrar 

dakotaindianen som ledde indianerna i konflikten. Den andra boken som Anderson publicerat 

i ämnet, Through Dakota Eyes (1988), är en samling berättelser av de indianer som upplevde 

konflikten och är skriven tillsammans med Alan R. Woolworth. Utav det ännu äldre 

materialet som finns har två svenskamerikaner, Victor E. Lawson och J. Emil Nelson gett ut 

en bok där jag haft tillgång till den delen de har skrivit om Dakotakonflikten, Illustrated 

History and Descriptive and Biographhical Review of Kandiyahi County Minnesota. Ett annat 

äldre verk är utgivit av Charles S. Bryant och Abel B. Murch 1864, Indian Massacre in 

Minnesota, som finns publicerad som e-bok. Tyvärr har jag dock inte hunnit gå genom den 

tillräckligt noggrant för att få användning utav den. Tyvärr är allt av materialet 

sammanställningar av livsberättelser eller redogörelser för vad som hände under konflikten 

och inte någon djupare forskning med några analyser vilket gör att forskningsläget är väldigt 

tunt. Ett nyare verk som finns gällande konflikten är The War in Words – Reading the Dakota 

Conflict through the Captivity Literature (2009) av Kathryn Zabelle Derounian-Stodola där 

konflikten ses genom fångenskapens ögon, har jag tyvärr heller inte kunnat använda mig utav.  

Forskningen gällande historiskt minne är väldigt omfattande och är mycket mer 

utvecklad än vad forskning är gällande själva konflikten. Jag har valt att utgå ifrån auktoriteter 

som grundade forskningen om minne, såsom Maurice Halbwachs och Jacques Le Goff men 

även en aning nyare forskning såsom Randall Jimerson och Orm Øverland. Framförallt har 

jag valt att utgå ifrån Halbwachs teori om kollektivt minne och hur det formas och vad det får 

för konsekvenser. Gällande kombinationen minne och Dakotakonflikten är området 

outforskat, det som finns är Gary Clayton Andersons samling utav livsskildringar utav 

Dakotaindianerna, dock är det som jag nämnde ovan endast en samling minnen och 

redogörelse för vad de människorna som var närvarande vid konflikten minns och tycker om 

konflikten. Det finns ingen applicering av någon form av teori på hur minnet formas eller 

fortlever bland de överlevande indianerna eller några slutsatser dragna kring vad deras minne 

har för betydelse.  
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5. Perspektiv och Teorier 

5.1 Minne och Historia 

Ett minne och historiska dokument bör arbeta i samspel med varandra. Historiska 

dokument som finns sparade efter en händelse motsäger, bidrar och kompletterar den historia 

som ges av ett minne som finns kvarlämnat av de människor, och minnet gör detsamma med 

dokumenten för att tydliggöra att det finns ett samspel mellan de båda.
22

 De två bör ses 

tillsammans för att ge en nyanserad bild av forna händelser och för att på så sätt kunna 

producera en version av historien som överensstämmer så mycket som möjligt med vad som 

verkligen skett. Tami Davis Biddle skriver i sin artikel Dresden 1945: Reality, History and 

Memory om ett problem med minne, att det kan finnas olika skäl till att vilja förvanska det. 

Det kan t.ex. vara aktuellt för staten att analysera en situation utifrån en ståndpunkt där en 

tidigare outforskad åsikt framförs och som kan legitimeras genom till en del förvanskade 

bevis. En annan anledning till att vilja förvanska minnet är att minnet är obehagligt och det är 

ett sätt att kunna bearbeta händelsen.  Som ett exempel på hur staten förvanskar minnet ger 

Biddle en bild av hur anledningarna bakom bombningarna av Dresden 1945 har betonats 

under olika perioder
23

. I detta kan man se en parallell till Dakotakonflikten och just hur den 

har benämnts och hur benämningen på konflikten har använts i olika sammanhang. Begrepp 

som använts för att beskriva händelserna inkluderar ord såsom indianuppror, konflikt, 

indiankrig och indianmassaker. En teori jag har angående just detta är att när det finns olika 

agendor inom historieämnet så använder forskaren sig utav den benämning som bäst främjar 

forskarens egna mål. En forskare som utgår från ett västerländskt perspektiv på konflikten 

lägger fokus på de vita civilas lidande och således benämns konflikten som en massaker, 

medan en forskare som å andra sidan har intresse av att främja indianintressen, såsom Albin 

Widéns Svenskar och Siouxupproret (1965), benämner konflikten som ett indianuppror. Då 

det råder en ambiguitet gällande vilken av benämningarna som är den mest representativa för 

vad som skedde 1862 har jag valt att konsekvent använda mig utav Dakotakonflikten då det är 

ett relativt neutralt begrepp som inte favoriserar endera sidan.  

                                                           
22

 Jimerson, 2009, s.194 
23 Davis Biddle, Tami. Dresden 1948: Reality, History and Memory. The Journal of Military History, Volym 72, 

Nummer 2, April 2008,  s. 447. Tami Davis Biddle ger bl.a. exempel på hur USA under kalla kriget lade skulden 
på Sovjetunionen för bombningarna utav Dresden då det var någonting som deras dåvarande allierade mer 
eller mindre krävde och när då de forna allierade blev fiender var det ett väldigt lämpligt sätt att använda sig 
utav historia för att smutskasta sin motståndare i det kalla kriget istället för att erkänna att det kanske var ett 
felaktigt beslut ifrån USAs sida.  
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Precis som Frederick Whitling skriver i sin artikel History, Memory and the classical 

tradition så finns det ett väldigt klart syfte bakom att använda sig av minne i historieämnet, 

 

The responsibility for „memory‟ in the sense used in historical discourse lies with those who refer to it 

and use it in official and private narratives, not with those who create the „memories‟ out of the everyday 

action, which eventually becomes the repertoire of symbols referred to as tradition.
24

 

 

 

Som Whitling förklarar så är det viktigt att inse att det finns vissa svårigheter med minnet och 

många gånger krävs det många gånger olika saker utav minnet då minne är aktuellt för 

forskare inom många olika discipliner. Därav lider minnet utav de olika kategoriseringar som 

finns då det finns ett otal definitioner som alla kräver olika saker av minnet.
25

 Nedan följer 

några av dessa kategoriseringar av minnet som görs och de har alla olika fördelar och 

nackdelar och kräver olika delar av minnet. För att redogöra för några av dessa definitioner av 

minne vänder jag mig till Jimerson, för att läsaren av denna uppsats ska få en grundläggande 

förståelse för i vilket sammanhang minne används i uppsatsen och en del av alla de funktioner 

som tillskrivs minnet. Minnet är en komplex konstruktion som det finns olika varianter utav 

och alla olika typer utav minne påverkar historieämnet i olika utsträckning. ”In a social 

context it exists on four separate but sometimes intersecting planes: personal memory, 

collective (or social) memory, historical memory and, and archival memory”.
26

 Det personliga 

minnet är det minne som formas genom personliga erfarenheter, upplevelser ifrån omvärlden 

(inklusive andrahands upplevelser såsom biografbesök, där själva filmen är en 

andrahandsupplevelse och berättelser av andra) och som skapas utav saker som man lärt sig 

att göra på rutin, såsom att cykla, köra eller skriva. Minnet är inte en objektiv enhet som 

produceras utav människan utan det påverkas kontinuerligt utav tankar och associationer och 

fortsätter att göras så
 
utefter att livet fortsätter.

27
 Det personliga minnet är starkt kopplat till 

det kollektiva minnet som bygger på en teori om att en grupp människor av samma ursprung 

(etnicitet eller nationalitet t.ex.) delar en del utav varandras uppfattningar om tiden som flytt 

då de har upplevt samma händelser och har liknande erfarenheter även om det personliga 

minnet av händelserna är olika. Det kollektiva minnet bidrar till att det formas en identitet 

inom olika grupper, detta genom att gruppen tar till sig de händelser som gruppen gått genom 

som sin gemensamma historia. Detta leder till att gruppen knyts samman och att en 
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gruppidentitet skapas.
28

 Det kollektiva minnet kan dock manipuleras, bli nostalgiskt eller 

falsifieras då det är selektivt och ofta inte innefattar mindre smickrande delar av gruppens 

historia utan ger en glorifierad bild av historien. I kontrast till det kollektiva minnet står 

historiskt minne som baserar sig på främst förstahandskällor såsom originaldokument och 

ögonvittnesskildringar som tillsammans pekar på och ger en slutsats. Den slutsatsen är till för 

att testa det kollektiva minnet och att utmana det om vad som är korrekt.
29

 Det historiska 

minnet grundar sig på det personliga minnet och arkivminnet. Arkivminnet består av de 

kvarlämnade källor och spår som finns från svunna tider där källor är material som 

kvarlämnats medvetet för att påverka eller visa hur tiden var då, medan spår är material som 

lämnats kvar omedvetet.
30

 

5.2 Det kollektiva minnet, historia och identitet  

Som Kjeldstadli skriver i sin bok Det förflutna är inte vad det en gång var finns det en 

rad olika argument för att använda sig av muntliga källor. Han nämner nio olika anledningar 

till att använda sig utav muntliga källor och de viktigaste punkterna denna uppsats tagit vikt 

vid är att de egna berättelser som människorna har ger möjlighet till inlevelse och att dessa 

källor kan ge information som inte finns på annat håll.
31

 Vidare så är minne starkt 

sammankopplat med identitet och historia som Kjeldstadli förklarar på ett välformulerat sätt:  

En människa som förlorat minnet vet inte vem hon är. Hon saknar den rad av erfarenheter, de tusentals 

kända ting, som gör att vi är de vi är, att vi har en identitet. Ett samhälle som inte vet något om sitt 

förflutna lider av en kollektiv minnesförlust. Ett sådant samhälle vet inte heller vad det är för något, 

varifrån det kommer och varthän det går. Att veta något om förr i världen är att se sig själv i ett 

sammanhang, att se att man inte är en fritt svävande atom utan också är skapad och formad av 

förhållanden som är äldre än en själv.
32

 

 

Minnet och identiteten är alltså starkt sammankopplade med varann och tillsammans 

samverkar de för att forma ett kollektivt minne. När minnet berättas vidare och ens egna 

erfarenheter förs vidare till andra människor tar de till sig händelser. Dessa händelser läggs 

sedan till deras eget personliga minne och det är denna kommunikation som ligger till grund 

för det kollektiva minnet precis som Jimerson skriver.
33

 Lewis A. Coser skriver i 

introduktionen på Halbwachs On Collective Memory att även om det är det kollektiva minnets 

styrka att det kommer från en stor grupp människor så är det individerna inom kollektivet som 
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minns och alla har egna distinkta minnen. Dessa distinkta minnen blir sedan definierade i sin 

grupp inom samhället för att sedan utgöra det kollektiva minnet tillsammans med de andras i 

gruppen och för att detta kollektiva minne sedan ska upprätthållas krävs det att det får stöd av 

kollektivet.
34

 Eftersom ett kollektivt minne i grunden kommer ur personliga minnen som 

sedan omformas i kollektivet är levnadsberättelser en väldigt viktig källa för att urskilja ett 

kollektivt minne. Som Jimerson skriver,  

Memory, whether personal or collective, selects and shapes fragments of the past into a story or image 

that helps us understand the present. It remains personal, emotional, fluid, dynamic and evocative. Rather 

than precisely reflecting what actually occurred in the past, memory reveals how we choose to interpret 

and understand the time in which we live.
35

 

 

Därav kan man se i de levnadsberättelser som uppsatsen undersöker olika delar som kan 

tillskrivas vara skapade utav minnet. Bl.a. kan man se där de värderar eller inte värderar en 

situation i ord en händelse som har format deras liv, exempelvis så borde en traumatisk 

händelse innehålla värderande ord istället för objektiva då det är en händelse som bör ha 

påverkat personen till stor del och av den anledningen vara en del utav deras kollektiva 

minne. Brist på värderande ord kan således ses som att personen har bearbetat händelsen 

genom antingen diskussion eller att inombords ha kommit tillrätta med det som hänt och 

således lagt det till sitt kollektiva minne.  

 Eftersom det kollektiva minnet som denna uppsats ämnar utreda är kopplat till 

både minne och identitet är det även viktigt att redogöra för identitetsproblematiken som de 

svenska emigranterna hade när de anlände till sitt nya land. Orm Øverland redogör i sin 

artikel ”Old and New Homelands, Old and New Mythologies” för problematiken som en 

immigrant står inför då den anlänt till USA och skapat sig ett hem där. Emigranten ses som en 

invandrare av anglo-amerikanerna och blir tvungen att förneka den identitet som man har med 

sig ifrån sitt hemland för att bli accepterad av anglo-amerikanerna.
36

 Detta ledde då ofta till att 

ledare inom den etniska gruppen uppmanade immigranterna att hålla sig till sin egen grupp 

och ta med sig hemlandet till det nya landet. Men det rätta var, enligt den norska immigranten 

Knut Langeland, att ta det bästa från sitt hemland och ta till sig det bästa ifrån den 

amerikanska identiteten. Enligt Øverland kan man gruppera hemlandsskapande myter 
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(homemaking myths) i tre huvudkategorier; för det första att man var där lika tidigt eller före 

andra grupper, för det andra att man har slagits för landet och på så vis genom sin kamp 

förtjänat rätten att vara där och för det tredje i ideologin, att idéerna som de tog med sig är i 

grund och botten amerikanska idéer.
37

 

Några av de myter som olika etniska grupper hävdar att de har ursprung i är t.ex. 

italienare från Columbus eller norrmän från Leif Erikson. Därav har de grupperna lika stor rätt 

att kalla sig amerikaner som anglo-saxare, detta kommer ur ett behov som invandrarna känner 

att bli accepterade som amerikaner.
38

 Øverland refererar till skapandet av dessa myter som 

etniskt minne, en term som även Jacques Le Goff använder sig utav, dock endast när han 

berör kollektivt minne för de grupper som inte har möjlighet att skriva.
39

 Då Øverland hävdar 

att dessa hemlandsskapande myter är något som gäller för alla invandrare bör samma 

generella princip även gälla för de svenska immigranter som senare hamnar mitt i en 

amerikansk konflikt med dakotaindianerna. Etniciteten hos gruppen immigranter är alltså 

viktig för individernas assimilation in i det amerikanska samhället och för att kunna hävda sin 

rätt att accepteras som amerikaner, på lika villkor med amerikaner av anglo-saxiskt ursprung. 

Det finns klara paralleller mellan vad Øverland skriver gällande etniskt minne och 

hemlandsskapande myter och med vad Le Goff kallar för kollektivt minne då de båda är 

identitetsskapande. Le Goff skriver, ”Memory is an essential element of what will henceforth 

be called individual collective identity”
40

 vilket gör att länken mellan minne, historia och 

individen blir allt tydligare. 

Som Jimerson förklarade tidigare så är det kollektiva minnet inget statiskt 

element som finns medfött hos alla människor inom en specifik grupp utan det består av en 

rad mindre beståndsdelar och dessa måste föras vidare av individerna inom gruppen. 

 

According to Pierre Nora, the „atomization of memory‟(the transformation of collective into individual 

memory) imposes a „duty to remember‟, or a „law of remembrance‟ for each individual. Such a „law‟ 

naturally cannot realistically be enforced, and – more importantly – any conceptualisation of the 

collective has to be based on the notion of the sum of its parts. This also implies that collective memory 

(and collective identity) can never be pinned down to a precise moment in time, precisely because its 

constituent body is constantly in flux.
41

 

 

Således är det med andra ord omöjligt för uppsatsen att peka på exakt vad det kollektiva 

minnet består av eller att argumentera för att minnet utav Dakotakonflikten utgör huvudparten 
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av ett kollektivt minne hos svenskamerikaner i Minnesota efter händelserna. Dock är det 

uppsatsens syfte att visa på att Dakotakonflikten har en plats i det kollektiva minnet och att 

den påverkar grupperna i en stor utsträckning efter konflikten.  
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6. Undersökning 

Undersökningen är avgränsad till två svenskars redogörelser för deras upplevelser utav direkt 

kontakt med konflikten som sedan sätts i relation till hur konflikten upplevdes i 

nyhetsrapporteringen, således hur konflikten påverkar de svenskar som befann sig i 

närområdet för konflikten. De svenska beskrivelserna utav Dakotakonflikten kommer sedan 

att sättas i komparation med två indianer som var aktivt medverkande i konflikten och två 

indianer som motsatte sig konflikten.  

6.1 Svenskar i konflikt med Indianer 

Eftersom den stora svenska invandringen till USA inte hade nått sin höjdpunkt än under 

augusti 1862 så var det inte många svenskar som kom i direkt konflikt med indianer, dvs. att 

de eller deras familj blev drabbade av det indianuppror som kom under slutet på augusti. Det 

finns dock en svensk bosättning i närheten av West Lake där de kom i direkt konflikt med 

indianerna och där svenskarna har lämnat utförligt material efter sig och därav ligger den 

kvalitativa delen av undersökningen av svenskar på just händelserna i West Lake. Materialet 

som jag arbetat med gällande de kvalitativa undersökningarna om familjerna Oman, är till 

viss del insamlat utav Victor E. Lawson som sedan Albin Widén har tagit del utav men även 

insamlat utav Widén själv. Materialet är insamlat i efterhand vilket gör att källorna är 

efterhandskonstruktioner men är nedtecknade kring sekelskiftet 1800-1900 talet vilket gör att 

det finns ett stort värde i källan för uppsatsen.  

6.1.1 Familjen Oman 

En svensk emigrant vid namn A.P. Oman (Åman eller Öman) har efterlämnat sin livsskildring 

som Albin Widén samlat in och där personen beskriver sitt liv, alltifrån överfarten ifrån 

Sverige tills det att personens inblandning i Dakotakonflikten är till ända. Anders Petter Oman 

som var 11 år gammal vid tiden för konflikten har även lämnat intressanta kommentarer kring 

hur deras relation var med indianerna innan det att konflikten bröt ut.
42

 Oman och hans familj 

bodde vid West Lake, nuvarande Monson Lake i nordvästra Kandiyohi County i Minnesota, 

norr om Redwood Agency och väster om Acton tillsammans med familjerna Broberg och 

Lundborg. Anders Petter har beskrivit hur indianerna var vänligt sinnade emot dem och att 

Omans familj bjöd dem på mat och hur indianerna visade att de var mycket tacksamma för det 

de fick genom kroppsrörelser då de inte hade något gemensamt tungomål att kommunicera på. 

Då indianerna inte reste runt på vintern utan höll sig på en plats så tilläts några indianer att 
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övervintra på familjen Omans mark och återigen så fick dem mat av familjen.
43

 Relationerna 

mellan familjen Oman och indianerna nämner inte Anders Petter Oman någonting om explicit 

men de verkar ha varit ganska goda då de enligt Oman själv tilläts att bo på deras mark och 

familjen även delade sin mat med dem.  

Relationerna med indianerna verkar ha varit åtminstone lugna och det hade inte varit 

några uppenbara dispyter mellan de svenska emigranterna och indianerna när de en dag kom 

in i huset och umgicks där inne ett tag med familjen. Samtidigt letade sig en av familjen 

Omans grisar in i indianernas förråd och förstörde några säckar med mjöl vilket gjorde att det 

blev ett gräl mellan Sven (Anders Petters far) och indianerna som mynnade ut i att indianerna 

tog grisen och avlivade den som vedergällning för deras förlust av mjölet. Sven menar dock 

att de skulle berättat att de hade mjöl i närheten så de kunde haft uppsikt över grisen och 

förhindrat att något skulle hända. Efter denna incident så berättar A.P Oman om hur familjen 

tröttnade på att ha indianerna på marken och till sist fick lura iväg dem genom att säga att de 

fått reda på att chippewaindianer iförda krigsmundering var på väg till området och på så vis 

lura bort indianerna ifrån marken.
44

 

Nästa gång Oman nämner indianerna är när de återvänder sommaren 1862 iförda full 

krigsmålning. Han lämnar en redogörelse för hur Lundborgs möter indianerna obeväpnade 

och dödas. Därefter dödar indianerna en flicka och en bebis för att fortsätta plundringen i 

familjen Lundborgs hus innan de tar sig in i Omans hus där Anders Petter och hans familj har 

gömt sig i källaren.
45

 ”Där nere hörde vi hur indianerna, då de kom in, slet ner väggklockan 

och slog den i golvet. När de tidigare besökt oss, hade de pekat på klockan och sagt 

”jibbenenosy”, vilket lär betyda ”ond ande” - de kunde nämligen inte förstå hur pendeln 

kunde röra sig.”
46

 Indianerna fortsatte att plundra deras hus men upptäckte aldrig dem i 

källaren och de flydde under natten till Norway Lake varpå de sex som flytt ifrån West Lake 

tillsammans åkte ut på en ö för att vara skyddade ifrån ytterligare indianangrepp.
47

 Efter att de 

i två dagar inte sett till några indianer så vågar de sig i land och begraver 13 döda i en grav 
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och fortsätter sedan tillsammans med några fransmän till Painsville där det bodde ett trettiotal 

familjer som gjorde att de kände sig säkrare.
48

  

Men en morgon kom en vakt in och rapporterade, att vi var omgivna av indianer på tre sidor, endast utåt 

prärien var reträtten fri. Vi gav oss nu allesammans åstad till St. Cloud. Vi kom till Richmond före 

klockan fyra och stannade där och lät djuren beta. Några hade kaminer med sig och lyfte av dem av 

vagnarna och kokade kaffe. Innan vi slutat vår måltid, såg vi rök och eld åt Painsville till.
49

 

 

A.P. Omans redogörelse för de händelser som inträffat i hans barndom är skrivna väldigt 

sakligt och även om redogörelsen inte innefattar värderande ord som gör den personlig och 

han inte beskriver det som om det var ett hemskt trauma så verkar det ganska uppenbart att 

händelserna på sensommaren 1862 har påverkat honom. Många av de nära grannarna till 

familjen Oman dog i konflikten och han var även med om att gräva en massgrav för 13 

personer. Att dessutom vara tvungen att fly från indianerna och se städer brännas på avstånd 

är någonting som naturligt bör vara väldigt upprörande för en 11-årig pojke. Det faktum att 

han kan berätta om konflikten så pass sakligt ser jag som ett exempel på att Oman har 

diskuterat händelserna med andra överlevare och att minnen från konflikten genom det har 

etsat sig in i Omans och de andra svenska emigranternas kollektiva minne.  

6.1.2 Familjerna Broberg och Lundborg 

Som det framgick av Anders Petter Omans redogörelse så klarade sig familjen Oman tämligen 

oskadd undan indianernas attack till skillnad från familjerna Broberg och Lundborg. 1858 

emigrerade tre bröder ur familjen Lundborg och två år senare följde resten av familjen efter 

och 1861 kom även Anders Petter Broberg och Daniel Petter Broberg, två bröder ifrån 

grannbyn, och slog sig ner i samma område med sina respektive familjer.
50

 Ifrån familjen 

Broberg så överlever endast två stycken och från familjen Lundborg överlever fem stycken 

och det är utifrån deras berättelser som källorna grundar sig.  

På morgonen den 20 augusti kommer Peter Broberg inspringande under pastor 

Andrew Jacksons mässa för att berätta för sina föräldrar och äldre syskon samt Lundborgs att 

indianerna har kommit till Brobergs hem och börjat behandla barnen illa (mässan hölls i 

Lundborgs hem då de inte hade någon kyrka). Nyheterna om att indianer anlänt till området 
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var inte särskilt besvärande för familjerna då de var vana vid indianerna sedan något år 

tillbaka och ingen, förutom prästen Andrew Jackson, hade någon vetskap om vad som redan 

hade hänt i andra delar av Minnesota.
51

 För att reda upp situationen så ger sig fyra av 

Lundborgs iväg för att möta indianerna och få reda på vad som händer. Pastor Jackson 

försöker att avråda dem ifrån att ta med sig sina gevär för att det inte ska bli strid emellan de 

båda sidorna, huruvida de lyder hans råd är omstritt, Lawson hävdar att de var beväpnade, 

Leaf hävdar att de var obeväpnade och Widén likaså.
52

 När de fyra bröderna Lundborg 

anländer till stugan tillsammans med Anders Broberg finner de indianerna som bemöter dem 

med artighet och de sedvanliga hälsningarna och det finns ingen anledning för nybyggarna att 

vara oroliga då det inte fanns några tecken på fientlighet hos indianerna.  

To the whites they appeared like the ordinary hunting parties who so frequently had passed through their 

settlement. But suddenly a red flag was displayed and the savages opened fire on their unsuspecting 

victims. Anders Broberg, who was sitting in a chair near the table, was shot and killed.
53

 

 

De andra blev också skjutna av indianerna och fadern i familjen Lundborg anlände till platsen 

lagom för att se sin son Lars skjutas av indianerna men innan indianerna hann upp fadern så 

fick de syn på den vagn som Daniel Broberg kom körande längs vägen och gav sig då på den 

istället då det såg ut att vara ett enklare byte. Alla som gick för att möta indianerna, förutom 

Samuel Lundborg som överlevde sin skottskada och senare anslöt till flykten vid Norway 

Lake, blev skjutna och dödade utav indianerna vid Brobergs hem. Familjerna Broberg och 

Lundborg splittrades upp och flydde på olika håll mot Norway Lake. De enda av familjen 

Broberg som lyckas finna säkerhet Peter Broberg samt Anna Stina Broberg, där Peter Broberg 

lyckas ta sig till Omans hem och gömmer sig i källaren med dem och sedan flyr tillsammans 

med dem.
54

 Ifrån familjen Lundborg överlevde Samuel, hans bror Johannes och deras syster 

Johanna samt föräldrarna. Totalt dog ca 20 personer i Pastor Jacksons församling.
55

 

Familjerna Broberg och Lundborgs minne av denna traumatiska händelse är något 

som blivit utförligt beskrivit i många olika publikationer men jag har valt att följa 

beskrivningen i Lawsons och Nelsons Illustrated History and Descriptive and Biographhical 

Review of Kandiyahi County Minnesota (1905) då åtminstone Lawson har gjort intervjuer 

                                                           
51

 Lawson, 1905 s. 22 
52

 Att Widén hävdar att de var obeväpnade verkar dock väldigt underligt då han skriver att hans skildring, där 
Lundborgs är obeväpnade, bygger på Lawsons insamlade material. Widén, 1965 s.34 
53

 Lawson, 1905 s. 22 
54

 Lawson, 1905 s. 22 
55

 Leaf, 2007 s. 3 



 

26 
 

med de överlevande från konflikten och således fått en bra inblick utav de händelser som 

skedde vid West Lake 1862. Dessutom var Lawsons och Nelsons bok en del av de delar som 

formade minnet som fanns i området efter detta. I boken så skildrar de indianerna som väldigt 

sluga och hur de lurar de svenska emigranterna att sänka sin gard. Indianerna beskrivs på ett 

väldigt fördomsfullt sätt och deras dåd beskrivs med mycket känslomässigt laddade ord, vilket 

förmodligen kan ha bidragit till den överdrivna indianskräck som Widén beskriver.
56

 De 

hemska händelserna som utspelade sig vid West Lake har förmodligen påverkat de få 

överlevande från familjerna Lundborg och Broberg i stor utsträckning då de förlorat sina 

familjer och ständigt blivit påminda om förlusten i form av att det blivit en del utav det 

kollektiva minnet utav konflikten då det finns nerskrivet av historiker och monument resta i 

trakten till minne av de stupade. 

6.2 Svenskar i konfliktens närområde och nyhetsrapportering 

Hemlandet var en tidning som började ges ut 1855 i Galesburg, Illinois grundades utav en 

svensk pastor, T. N. Hasselquist och togs över 1858 av svenska lutheraner. Tidningen 

förespråkade nordstaternas intresse och motsatte sig slaveriet och beskrivs i Nordisk 

Familjebok som den mest inflytelserika tidningen bland svenskarna i Amerika. Tidningen 

utkom i 20,000 exemplar en gång i veckan och gavs ut fram till 1914.
57

 I uppsatsen undersöks 

vad som är publicerat i tidningen och värderar inte tendenser eller faktafel då det är vad som 

fanns att tillgå för svenska emigranter vid tillfället och således vad som påverkat deras 

kollektiva minne.  

Den 27/8 1862 rapporterar tidningen Hemlandet att indianerna i Minnesota har 

anfallit de nybyggare som bor ute på prärien och rapporterar att 5000 människor har flytt ifrån 

indianerna och att större delen av västra Minnesota är avfolkat. I samma nummer och artikel 

från tidningen så skriver man även att man måste ”bringa dem till sans”, och att man bör ha en 

”tillräcklig styrka [för] att tukta dem”. Förslaget lyfts även att ”föra indianerna helt och hållet 

ur staten efter att de visat sådan trolöshet och att först då kommer vi att kunna känna en 

fullkomlig säkerhet ifrån indianerna”.
58

 Man lägger även fram teorin att indianerna är 

”uppviglade av rebeller” som sedan utforskas vidare av tidningen i nästa utgåva.
59

 I samma 

upplaga av Hemlandet så finns även en insändare där skribenten beskriver en skillnad mellan 
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indianerna då det finns ”civiliserade indianer och [deras] vilda bröder” och han beskriver 

också hur människor kommer in till städerna i Minnesota fyllda av panik. Han konstaterar att 

mord har begåtts och att ”rödskinnen” är tillräckligt många för att kunna påverka utgången av 

kriget men han visar ändå tilltro till soldaterna och tror att ”faran inte är så stor som de 

flyende vill göra den till”.
60

 Denna inledande rapportering från konflikten är till en början 

väldigt koncis och objektiv där det till en början rapporteras fakta om vad som skett i 

konflikten. Rapporteringen övergår sedan till att beskriva indianerna på ett nedsättande vis där 

de skall ”bringas till sans” och ”tuktas” och att de som gör illdåden är vilda, indianerna 

likställs alltså mer med en människa som har tappat sitt förnuft än någon som lidit utav 

oförrätter och kräver upprättelse. En väldigt intressant aspekt som insändaren visar på är hur 

man gör skillnad på de indianer som valt att acceptera de vita och blivit civiliserade gentemot 

de indianer som har valt att behålla sin traditionella livsstil. Skillnaden mellan Hemlandets 

rapport om konflikten och insändaren är också påtaglig då det inte verkar som att insändaren 

inser vidden utav konflikten då han inte befinner sig i den omedelbara konfliktzonen.  

I efterföljande utgåva av Hemlandet, den 3 september 1862, kommer de första 

nyheterna om händelserna vid West Lake och det rapporteras om familjerna Lundborgs och 

Brobergs öde, dock redogör tidningen bara för dödsfallen och inte händelseförloppet. 

Rapporter sprider sig mer om omfånget på konflikten och Hemlandet rapporterar att i området 

mellan ”New Ulm och Fort Ridgely är allt ödelagt och större delen av folket är obarmhärtigt 

slaktat”.
61

 Hemlandet rapporterar att frivilliga kompanier har satts ihop för att möta hotet från 

indianerna och deras förhoppning är att mördandet till största del är över och rapporterar att 

invånarna inte behöver känna oro då de har mer än 5000 soldater som försvarar dem. För 

första gången skriver även tidningen om eventuella följder av Dakotakonflikten och man tror 

att invånarna i Minnesota kommer att vara skrämda i en obestämd tid och även att ”indianerna 

utan tvivel kommer att bli bortdrivna ur staten för att aldrig mera komma att oroa bosättarna” 

och detta kommer sedan leda till att folket kommer få mer land då det blir ledigt när 

indianerna drivs bort.
62

  

Efter att ha fokuserat på de större händelserna och skeendena i konflikten med en mer 

faktabaserad nyhetsrapportering så börjar Hemlandet att fokusera mer och mer på individers 

livsöden. Hemlandet lämnar rapporter som berättar om hur familjer vaknar mitt i natten av 
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rädsla, om hur familjer skjuts obarmhärtigt och hur ett spädbarn får ligga kvar vid sin döda 

familj. Vidare så berättar tidningen om hur människorna lever mellan hopp och förtvivlan för 

om soldaterna som passerat blir besegrade eller blott en mindre skara indianer skulle komma 

förbi dem skulle det bli ödesdigert för bosättarna.
63

 Det rapporteras om hemskheter som 

förmodligen spred på den tilltagande rädslan mot indianer, ”Fem fick händer och fötter 

stympade. På somliga fick de inälvorna uttagna medan de levde, högg sedan av dem huvudet 

och stoppade händer och fötter in i kroppen”
64

. Hemlandet fortsätter att publicera svenskars 

livsöden, främst gällande deras flykt ifrån indianer österut, men varvar detta med att 

rapportera om själva konflikten, som i tidningen benämns som dels ett krig och dels ett 

indianuppror, med indianerna och man rapporterar att ett vänskapsförbund är tecknat med 

chippewaindianerna. Samtidigt rapporteras att Little Crow är villig att sluta fred samtidigt 

som han meddelar att de som är fångar hos indianerna behandlas lika väl som hans eget folk. 

Överste Sibley rapporteras ”vara redo att möta hans krav men alla ska dömas som spillt 

oskyldigt blod”.
65

 Fokusen på individen fortsätter från Hemlandets sida och det visar sig mer 

och mer i tidningen och insändarna att ett förakt växer sig starkare emot indianen där en 

insändare uppmanar svenskarna till att ”tro på herren, hjälp din nästa och lita inte på indianen 

även om han varit fredlig såsom Chippewa”
66

. Nu när själva konflikten är så gott som över (1 

oktober 1862) sjunker rapporteringen kring den och fokuserar allt mer på det inbördeskrig 

som utkämpas i landet men det kommer in lägesrapporter som beskriver Little Crows önskan 

att hålla fredssamtal och det kommer även in rapporter om att indianerna ”ångrar sitt uppror 

nu när de vet att de skall bli straffade” och att ”Little Crow ska ha sagt att han aldrig kunde tro 

att så många vita krigare var hemma. Han förmodade att de var ute och slogs mot södern”
67

. 

Sådana citat gör att konflikten framställs som mer planerad ifrån indianernas sida än vad den 

egentligen var. Hemlandet rapporterar att efter soldaternas antåg så känner sig nybyggarna 

trygga och vissa börjar fundera på att återvända till sina övergivna hem till våren. Regeringen 

har dessutom utlovat ersättning för de förluster och försäkring utlovas att indianerna inte 

kommer att oroa nybyggarna mer, detta för att få folk att återvända till sina hem.
68

 Efter detta 

blir rapporteringen kring konflikten mer sporadisk och består mest av krigskorrespondens från 

en svensk soldat vid namn Pelle, som beskriver sitt liv i armén samt deras sista slag då de blev 
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överfallna av indianerna vid Wood Lake men att indianerna har gett upp och att Little Crow 

har flytt för att söka hjälp av andra indianer.
69

  

Hemlandet har överlag gjort ett ganska tydligt försök till att genomföra en objektiv 

nyhetsrapportering, om än klart vinklad från ett västerländskt perspektiv vilket var väntat då 

allt annat hade varit högst otroligt. Tidningen rapporterar fakta utan att lägga någon värdering 

i detta men lägger som väntat ett fokus på de vita civila som blivit drabbade av konflikten och 

inte på t.ex. hur många indianer som stupar i sammanstötningarna mellan dakotaindianerna 

och de vita. Efter att Hemlandet lämnat en ganska saklig redogörelse för de händelser som 

drabbar de civila går man mer in på de civilas livsöden och publicerar även insändares tankar 

om vad som händer i området, detta är en generell tendens i varje upplaga då Hemlandet 

konsekvent börjar med att publicera de fakta de har fått in kring konflikten och sedan övergår 

i mer subjektiva uppfattningar av konflikten och indianerna. Dessa tankar och åsikter som 

publiceras sprider ett förakt gentemot dakotaindianerna och indianer rent generellt där man 

låter beskrivningar som insinuerar att indianerna inte är vid sina sinnens fulla bruk och att 

man absolut inte kan lita på indianer, oavsett vilken stam de tillhör. Deras beskrivning av 

indianerna är fördomsfulla och eftersom deras rapport fokuserar på hur svenskarna har 

drabbats och att de är väldigt rädda för indianerna så är Hemlandet en högst bidragande orsak 

till att det växer fram en indianskräck i området. Ett exempel på den indianskräcken som kom 

berättar att ”Swedes in Center City, Chisago, erected breastworks and bastions with a cannon 

of fear from the indians [chippewa]
70

” då man har en rädsla för indianen, trots att 

chippewaindianerna inte visat sig fientliga överhuvudtaget och vidare så sprider sig attityden 

att ”an indian was an indian” och folk uppmanades att skjuta på första indikation av 

fientlighet ifrån indianernas sida.
71

 Ytterligare så sprider man väldigt grafiska bilder utav hur 

indianerna begår hemska dåd mot nybyggarna vilket förmedlas in i det kollektiva minnet och 

att där kan sätta sig som ett förakt och en rädsla gentemot indianer.  

6.3 Indianer i konflikt med vita 

För att kunna välja ut två berättelser från de stridande indianerna så har jag främst fokuserat 

på att personen har varit med om merparten av händelserna under konflikten men också att 

personen har lämnat en någorlunda fullständig redogörelse för skeendena eller att det finns 

                                                           
69

 Hemlandet, 22/10 - 1862 
70

 Albin Widéns samling, 15:10 Volym 10,  A History of Chisago County 27/8-1942 
71

 Albin Widéns samling, 15:10 Volym 10,  A History of Chisago County 27/5-1943 
 



 

30 
 

tillräckligt med källmaterial gällande den personens agerande. Av de händelser som 

människorna berättar om har jag valt att fokusera på de där indianerna är i konflikt med de 

vita och hur de ser på detta. Jag har inte kunnat finna någon indian som erkänner att de har 

varit med om att utföra övergrepp på de vita civila utan det blir viktigt vad de minns av sina 

strider och hur de minns dem. Detta kan, som jag ser det, bero på en utav två anledningar, dels 

att berättelserna ifrån konflikten är nedtecknade efter rättegångarna och massavrättningen i 

Mankato den 26 december 1862 och att de då inte levde för att berätta om sina handlingar. 

Det andra alternativet, som jag ser det, kan vara att de har överlevt men inte valt att dela med 

sig av sina gärningar då de inte anser att deras gärningar bör leva vidare i minnet hos andra. 

Av de indianer som var i konflikt valde jag att fokusera på Little Crow och Big Eagle då de 

båda var i ledarpositioner och rimligen hade någon möjlighet att påverka utgången och 

agerandet i konflikten. 

6.3.1. Little Crow 

Little Crow lämnade inte efter sig en levnadsberättelse men eftersom han var en så pass 

omskriven person där han har setts som dels frukten av en osund politik ifrån myndigheternas 

sida och dels som en person som uppviglat indianer till övergrepp mot civila så finns det 

mycket källmaterial till att diskutera hans aktioner. Dock kan man inte alltid resonera kring 

vad hans egentliga syfte var eller hur hans resonemang gick kring vissa saker då det är 

andrahands berättelser men Gary Clayton Anderson har gjort ett stort jobb genom att samla 

ihop dessa berättelser och sammanställa en biografi kring Little Crows liv i Little Crow- 

Spokesman for the Sioux (1986) som denna undersökning tar sin grund i.  

Little Crow var ledaren för Dakotaindianerna och föddes ca 1810 och blev 

skjuten 1863 av Nathan Lamson och hans son Chauncey när Little Crow plockade hallon på 

Lamsons mark. Detta nästan ett år efter att Little Crow lett dakotaindianerna i konflikten mot 

de vita i Minnesota och efter hans död utspelade det sig festscener i Hutchinson för att fira att 

symbolen för Dakotakonflikten var död genom att skända hans kropp.
72

 Little Crow var på 

inget sätt en ond man som förtjänade att få sin kropp skändad och vittnen talar om att han tog 

på sig uppgiften att leda dakotaindianerna in i ett krig mot de vita i Minnesota motvilligt.
73

 

Även om Little Crow lät saker ske mot de vita finns det berättelser om hur han räddar 

människor undan indianerna då han tyckte att de inte förtjänade att dö. Dock var han inte 
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heller en god man då han lämnade personer som Andrew Myrick åt sitt öde, där Myrick ska 

ha sagt följande gällande indianernas brist på mat i en diskussion med Little Crow och andra 

indianledare ”So far as I am concerned, if they are hungry, let them eat grass”.
 74

 Myrick var 

en illa omtyckt handelsman, som var en av de första att stupa vid anfallet på Redwood 

Agency, något som förmodligen föranledde den bryska behandlingen av hans lik där han efter 

att han blivit skjuten fick flertalet pilar och en lie i sin kropp  

Efter anfallet på Redwood Agency spred sig indianerna som bekant ut över 

prärien för att utkräva vedergällning på de vita då många indianer, däribland Little Crow, 

ansåg att nybyggarna hade tagit deras mark, eller deras jaktmark och gjort om till gårdar eller 

att de jagat deras villebråd. Speciellt illa omtyckta var tyskar och skandinaver då de båda 

grupperna ansågs vara särskilt snåla av sig och vägrade att dela med sig av sin mat och sitt 

land. Detta gick emot de principer dakotaindianerna värderade, att man delar sin mat med sin 

nästa. Dakotaindianerna dödade nybyggarna, kvinnor som män, gammal som ung, och varje 

dråp resulterade i en fjäder till indianen. Det visade sig att Little Crow hade sporrat ett 

raskrig
75

 som inte skulle sluta förrän endera sidan blivit helt förgjord och Little Crow kunde 

konstatera att krigarna från de olika stammarna inte kunde lyda order från honom utan 

lyssnade på respektive soldatråd (Soldier‟s Lodge) där ofta en erfaren krigare eller jägare hade 

mer inflytande än vad hövdingen hade.
76

 Efter två misslyckade anfall mot Fort Ridgely, det 

andra efter att ha fått förstärkningar ifrån sisseton- och wahpetonstammarna, så vände sig 

Little Crow och hans män emot New Ulm. Efter att Little Crow endast lett sina män på 

avstånd var han nu så pass delaktig i striderna att han kunde lämna sin totem i form utav ett 

kråkskinn på en död försvarare.  

Två misslyckade strider vid Fort Ridgely och misslyckandet att ta New Ulm 

gjorde att Little Crow insåg att de bästa chanserna att trycka tillbaka fienden till 

Mississippifloden hade gått om intet.
77

  Interna stridigheter framträdde bland indianerna men 

Little Crow försökte att hålla sig utanför konflikterna mellan de två lägren och försökte 

istället att ena alla genom att få dem att vända sig emot amerikanerna, något som 

misslyckades och indianernas splittring blev total. Efter den senaste tidens förluster så 

bestämde de sig för att plundra New Ulm, vilken sades vara helt folktom då människorna flytt 
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och samtidigt skulle Little Crow leda en annan trupp för att plundra Forest City och 

Henderson. Huvudtruppen vid New Ulm upptäcker soldater som begraver folk vid Birch 

Coulee och smyger sig på och anfaller dem. Little Crows krigare delar sig på två täter och 

plundrar och bränner framgångsrikt stora delar av Henderson och Forest City, dock var han 

till en början tveksam till huruvida han tyckte att det var lämpligt att anfalla städerna då de 

uppfört försvarsverk och civila hjälpte till i försvaret men anföll i alla fall. Efter slaget vid 

Birch Coulee inleddes en korrespondens mellan Little Crow och Överste Sibley (via tolk då 

Little Crow inte kunde engelska fullt ut) där Sibley var intresserad av varför kriget började. 

Little Crows svar blev:  

In his response, Taoyateduta [Little Crow] justified the war by reminding him that the government had 

not lived up to its promises. Agent Galbraith, along with the traders, was singled out for having made life 

itself unbearable for the Indians. Little Crow realized that his warriors had ”push[ed] the white man” with 

some degree of ferocity, but he argued that this was defensible. He ended his note by warning Sibley that 

he had a “great many prisoners women & children.” He seemed intent on using them as a shield or 

possibly as a bargaining tool sometime in the future.
78

 

 

Sibley svarade endast med ett krav på att Little Crow skulle släppa fångarna för att de sedan 

skulle kunna diskutera öga mot öga. Läget såg hopplöst ut för Little Crow då han inte fick 

hjälp av andra indianstammar och Susan Brown, en indian av blandat etniskt ursprung, som 

var tillfångatagen, berättade om ett samtal med indianhövdingen:  

Little Crow lapsed into utter despair. Telling her that over the coming winter he intended to go to the 

”Green Lake region of the big woods” and kill as many whites as possible. He professed to care little if 

he, too, lost his life, but he did not want to be captured and hanged. Such a death had no dignity.
79

 

 

Det började bli tydligt för Little Crow att kriget inte kunde vinnas och den 12 september 

skickade han en förfrågan till Sibley om vad som krävdes för att uppnå fred för hans folk. 

Dock så valde Sibley att inte svara då hans uppgifter gällande indianlägret var att det var 

extremt delat och att de som var vänligt sinnade skulle lösa uppgiften åt honom om han var 

tålmodig.  

Det sista anfallet vid Wood Lake iscensattes efter att underrättelser kommit till 

indianerna om att Sibley anlänt i närheten och indianerna bestämt sig för att möta honom. 

Little Crow ville göra ett anfall under natten och smyga sig på armén men de olika 

soldatrådens ledare motsatte sig idén då det inte var värdigt dakotaindianerna eller deras 
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modiga ledare. Därav bestämde de sig för ett överfall under dagen istället och detta startade 

då några soldater vek av från vägen för att skörda potatis marscherade rakt in i indianernas 

linjer. Överfallet utlöstes således tidigare än vad som var avsett då striden enbart inleddes med 

en liten del av Sibleys armé och resultatet av eldstriden blev 14 döda indianer mot 7 döda 

soldater och 34 skadade. När indianerna drog sig tillbaka ur striden tog överste Sibleys 

soldater troféer ifrån de döda indianerna som kvarlämnats. Efter att ha återvänt fann Little 

Crow att de indianer som var vänligt sinnade gentemot de vita hade tagit kontrollen över 

fångarna och för att förhindra att ett inbördeskrig skulle utbryta i stammen gav han sig av. 

Little Crow avslutade sin tid som ledare för stammarna med att skylla förlusten på de som 

hade sympatiserat med de vita
80

,  

to be sure, ”he concluded, ”the whites had big guns and better arms than the Indians and outnumbered us . 

. . but that is no reason we should not have whipped them, for we are brave men while they are cowardly 

women. Little Crow could not help but charge that the defeat must have been engineered by “traitors in 

our midst”
 81

 

 

Till en början motsatte sig vissa indianer Little Crows önskan om att lämna över de sista 

fångarna fredligt men han fick de som vägrade att lämna över fångarna att skämmas genom 

att deklarera att om de inte dödat kvinnor och barn så hade de kunnat stanna kvar och söka 

fred och de gav därefter fångarna till de andra indianerna. Efter det gav sig Little Crow och 

hans följeslagare av ut mot prärien och hans sista ord innan avfärden mot prärien ska ha varit 

”We shall never go back there”.
82

 

Little Crow visar ganska tydligt innan själva konflikten har tagit fart att han inte 

hade valt att gå till väga som man gjorde vid Acton men det verkar som att det han ångrade 

mest med agerandet var att indianerna blev tvingade in i en konflikt som de inte hade valt att 

utlösa gemensamt och på ett välplanerat sätt. Han visar gång på gång hänsynslöshet och att 

han inte bryr sig om att konflikten drabbar civila människor då de har åsamkat denna 

förödelse själva genom att behandla indianerna på ett nedlåtande sätt, likt Myrick. Att han 

heller inte gör något nämnvärt för att stoppa indianernas övergrepp på de civila är ett tecken 

på att han inte visade någon hänsyn till de vita som bodde i området. Little Crow visar att 

även om kriget är förlorat så är ära och värdighet extremt viktiga för honom och en ärofull 

död där han dödar så många motståndare som möjligt i strid verkar vara något som han 

strävade efter. Samtidigt visar han hela tiden att han tänker på framtiden och söker det bästa 
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för sin stam även om det innebär att Little Crow inte kommer att kunna fortsätta vara ledare 

för dem. Det minne som Little Crow lämnar efter sig verkar väldigt glorifierande då de som 

berättar hans historia berättar om hur lite valmöjligheter han hade och att han vid själva slagen 

inte kunde påverka så mycket då det var soldatråden som styrde mycket själva. Även själva 

avfärden kan tolkas som att den är lite förhärligad då Little Crow ger sig av ut på prärien för 

att aldrig återvända likt en martyr och symbolen för mannen som vågade stå upp mot de 

mäktiga vita vägrar att bli tagen levande. De hemska sakerna som Little Crow var med om att 

utföra verkar vara glömda och utraderade ur det kollektiva minnet.  

6.3.2. Big Eagle 

Big Eagle föddes 1827 och var en av de indianer som blivit jordbrukare och brukade 

jord vid Redwood Agency. När kriget bröt ut så gick han motvilligt med på krigarnas sida där 

han ledde sin stam vid de andra slagen vid New Ulm och Fort Ridgely i egenskap av att han 

var under-hövding(sub-chief) samt slagen vid Birch Coulee och Wood Lake. Efter konflikten 

blev han dömd till döden men fick uppskov och benådades sedan av president Lincoln och 

dog efter en lugn ålderdom 1906. Big Eagle anser att kriget inte var rättfärdigt och att 

indianerna gjorde fel som startade konflikten. Big Eagles berättelse och minne av konflikten 

nedtecknades av en tidnings reporter 1894 som intervjuade honom om hans del i kriget där 

Nancy McClure Huggan och Pastor John Eastman, Huggans svärson, fungerade som tolkar. 

Hans berättelse publicerades i en tidning i St. Paul och av Minnesota Historical Society.
83

 

Big Eagle poängterar att han inte ville vara med i kriget och leda sina krigare mot de 

vita men att andra ledare kallade honom för en ynkrygg och att om han inte ledde sina 

soldater skulle han bli skjuten som förrädare. Big Eagle fortsätter att poängtera att även efter 

agerandet i Acton så försökte han få indianerna att söka fred men Little Crow sade att krig nu 

var förklarat, ” Blood had been shed, the payment would be stopped, and the whites would 

take a dreadful vengeance because women had been killed”.
84

 Big Eagle säger att han var med 

om att leda attackerna vid New Ulm och Fort Ridgely och att det inte fanns någon överordnad 

ledning utan att det var varje man för sig själv. Dock var det bättre organisation vid Birch 

Coulee då indianerna upptäckte att de vita var där bestämde de sig för att närma sig på natten 

och angripa på morgonen. Striderna varade i en och en halv dag och tack vare indianernas 

bättre stridsteknik där de använde sig av skydd då de stred gjorde att de knappt förlorade 

någon enligt Big Eagle. Han påpekar också att de vita lärde sig efter hand och också höll 
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huvudet lågt men inledningsvis var de enkla mål då de stod upp och sköt. Indianerna blev 

rastlösa då striden gick långsamt och förberedde sig att storma ravinen men fick höra att 

förstärkningar var på väg och drog sig tillbaka efter den lyckade insatsen. ”The indians were 

laughing when they came back at the way they had deceived the white men, and we were all 

glad that the whites had not pushed forward and driven us away” säger han och beskriver 

även stämningen bland de vita som ängslig.
85

 Big Eagle och hans mannar återsamlades sedan 

med Little Crow och var med om att planera taktiken inför överfallet vid Wood Lake, där de 

skulle skjuta på sina fiender när de passerat dem för att då attackera deras bakre led för att 

skapa så mycket panik som möjligt och vinna slaget innan de kunnat samla sig och slå tillbaka 

anfallet. Det blev tyvärr inte så förklarar Big Eagle utan den trupp som gick ut för att skörda 

potatis till Sibleys armé höll på att köra rakt över indianerna som låg i bakhåll och de hade 

inget annat val än att skjuta på soldaterna, således kunde merparten av indianerna inte 

medverka i striden. Soldaterna drev dem ur ravinen och indianerna flydde oorganiserat och 

efterlämnade sina döda, som alla skalperades. Efter striden gav sig Big Eagle då han fått höra 

att soldaterna skulle behandlas som krigsfångar.
86

 

If I had known that I would be sent to the penitentiary I would not have surrendered, but when I had been 

to the penitentiary three years and they were about to turn me out, I told them they might keep me another 

year if they wished, and I meant what I said. I did not like the way I had been treated. I had surrendered in 

good faith, knowing that many of the whites were acquainted with me and that I had not been a murderer, 

or present when a murder had been committed, and if I had killed or wounded a man it had been in fair, 

open fight.
87

 

 

Big Eagle är noggrann med att påpeka att han inte var med om några mord som begicks utan 

poängterar att han var en soldat, en soldat som inte ville vara med i kriget ifrån början som 

tvingades in i kriget. Dock verkar han inte särskilt motvillig till kriget efter hans inledande 

tvekan och hans minne av konflikten är precis som det som formades utav Little Crows 

agerande en aning förhärligat då han inte nämner några oförrätter som indianerna har begått, 

vilket jag håller för troligt att de har gjort några. Big Eagle berättar bara vad de vita gjort fel, 

då de skalperade de krigare som lämnades döda vid slaget vid Wood Lake, och inte någonting 

om att de vitas agerande var en vedergällning gentemot indianernas tidigare agerande. Det 

kollektiva minnet av konflikten verkar till stor del innehålla glorifierade delar av de stridande 

indianerna och har precis som så många forskare påpekat, valt att utelämna mindre 
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smickrande händelser gällande sin egen historia
88

. Även om han nämner att kriget inte var 

rättfärdigt startat så visar han tydligt att han menar att själva striderna inte var felaktiga och 

menar sig inte gjort något fel.  

 Minnet av konflikten rent generellt från de dakotaindianer som var med och 

stred i konflikten verkar vara att det var ett rättfärdigt krig, dvs. ett krig som startades på 

rättmätiga grunder och som utkämpades på ett sätt som inte stred mot värderingar och därav 

inte skapade skamkänslor för de stridande indianerna. Det intressanta är att varken Little 

Crow eller Big Eagle anser att de övergrepp som de civila utsatts för tillhörde kriget i stort, 

Little Crow hävdar att de andra dakotaindianernas övergrepp på kvinnor och barn som 

anledningen till att de inte kan söka fred. Big Eagle hävdar också att han endast var med i 

regelrätta strider och därav inte borda straffas då han var motsvarigheten till en soldat på sin 

sida och inte utförde övergrepp i någon form.  

6.4 Indianer som motsätter sig konflikten 

Av de berättelser som kvarlämnats är det utan tvekan flest av den typen som hävdar att de inte 

medverkade i konflikten, vilket bör vara ganska naturligt då man gärna framställer saker som 

hänt ur en positiv synvinkel för att framställa sig själv i god dager. Detta precis som det 

kollektiva minnet då man lätt förtränger mindre smickrande saker ur det kollektiva minnet. 

Precis som under 6.3 har jag försökt sträva efter att använda så komplett material som möjligt 

och likadant strävat efter att komma åt minnen utav de händelserna där övergrepp skedde mot 

de civila och har valt att försöka fokusera på dessa då det är de som har störst jämförbarhet 

med de upplevelser som de svenska emigranterna har.  

6.4.1 Gabriel Renville  

Gabriel Renville föddes 1825 och växte upp som dakotaindian och var av blandat 

etniskt ursprung men valde att motsätta sig kriget och hjälpa till att organisera ett utav de 

soldatråden som valde att motsätta sig konflikten. Efter konflikten fortsatte Renville att hjälpa 

USA i dess agerande med indianerna och skrev bland annat under ett avtal mellan de två 

parterna 1867. Renville blev hövding över sisseton- och wahpetonindianerna under 1880-talet 

och var det fram till sin död 1892. Renville skrev själv ned sin berättelse och översattes utav 

Samuel Brown och Thomas A. Robertson.
89

  

                                                           
88

 Se t.ex. Jimerson, 2009 s. 203  
89

 Anderson, 1988 s. 100 



 

37 
 

Renville fick rapporter om vad som hänt i Redwood Agency när han var i sitt hem 

vid Yellow Medicine Agency och gav sig iväg för att ta reda på vad som egentligen hänt då 

han fått höra från andra att alla blivit dödade där och att de var på väg mot Yellow Medicine 

Agency för att anfalla handlarna där. Efter att han fått rapporterna bekräftade återvände han 

hem, dock fast besluten att varna sina släktingar vid Yellow Medicine Agency, och 

meddelade sin familj att om han inte återvände inom en timme så skulle de ge sig av och 

räkna med att Gabriel var död. Renville träffade sedan sin mor när han gett sig av igen och 

fann att alla hade gett sig av under natten under ledning av John Other Day och den enda han 

träffade förutom modern var prästen Thomas Williamson som de kallade för Doktorn.
90

 Han 

förklarade för Williamson vad som hänt och fick svaret,  

”I have been a long time with the Dakotas, and I don‟t think they will kill me. My children have all gone, 

and I am alone with my wife.” Then I said to him, “It is reported that even mixed-bloods who are Dakotas 

have been killed, and the only thing for you to do is to flee.”
91

  

Renvilles uppmaning till Williamson och hans fru var korrekt då det finns flera tillfällen där 

människor som tidigare haft goda kontakter med indianerna också blivit mördade likt de som 

behandlat indianerna illa. Renville och hans familj inledde sin egen flykt men stoppades efter 

fyra engelska mil av två berusade indianer som tog hans häst i betslet. De anklagade Renville 

och hans familj för att fly till de vita och deklarerade att alla som gjorde det var fiender och 

även om de behandlade honom hårt lyckades han övertyga dem att han inte var på väg genom 

de vita bland annat genom att ta en munfull med alkohol. Indianerna hade hittat en 40 gallon 

tunna med alkohol som tillhörde läkaren och indianerna tog nu för sig av den och beskriver 

hur de som var onyktra siktade på varandra med sina vapen och hur de som fortfarande var 

nyktra höll isär dem för att förhindra att någon dog på platsen. Renville och hans familj 

förskansade sig i tegelhusen och ämnade att hålla stånd där inne.
92

  

De stannade inne i huset tills Little Crow kom dit och förklarade att husen var för 

starka för att de skulle låta dem vara kvar orörda och att de därför skulle brännas, vare sig de 

var där inne eller inte och vid detta ultimatum valde de att ta sig ut.   ”If these prisoners were 

only men, instead of women and children, it would be all right, but it is hard that this terrible 

suffering should be brought upon women and children, and they have killed many of even 

such as these.”
93

 Renville bestämde för att sätta samman ett rådslag för att kräva att fångarna 

skulle släppas på fri fot men innan rådslaget han kalla de fientliga indianerna fick de 
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påhälsning av dem som deklarerade att om inte Renville kom med dem skulle de anfalla 

honom nästa gång de såg honom. Renville var rädd för att de skulle ta även Wahpeton och 

Sisseton till fånga och kallade till sig indianerna och de red ca 300 stycken krigsmålade till 

deras bosättning samtidigt som de avfyrade sina gevär upp i luften. De slog upp sina tält i 

västra delen av lägret och organiserade ett soldatråd bestående av Renville och tre andra män 

och deras första uppgift var att försöka befria de vita fångarna. Efter att de slagit sig till rätta i 

lägret blev de kallade till ett stort råd där Medawakantons talare förespråkade att fortsätta 

kriget och nekade till Renvilles talares förslag att släppa fångarna. Rådet pågick länge och 

uträttade ingenting även om det var stor uppståndelse i lägren efteråt.
94

 Anledningen till att 

han befarade att stammarna skulle bli tillfångatagna låg sannolikt dels i den splittringen som 

fanns bland indianerna där Renville och hans folk ställde sig emot Medawakantons men 

troligtvis även i de gamla spänningar som fanns emellan stammarna.  

Renville och hans soldatråd fick reda på att det varit ett slag vid Birch Coulee och 

bestämde sig för att skicka dit två löpare för att undersöka saken, Medawakantons skickade 

också två löpare och de kom tillbaka påföljande dag där Renvilles man hade funnit en lapp 

som han tagit utan att någon hade upptäckt det. Renville ser att lappen är från Sibley då han 

ser hans underskrift på den, och den uppmanar indianerna att om de vill prata så ska de närma 

sig honom öppet och de skulle få återvända oskadda. Detta gjorde att de ännu mer motsatte 

sig de fientliga indianerna. Renville försökte sedan att återta de egendomar som blivit 

beslagtagna från indianer med blandat etniskt ursprung med motiveringen att de var födda av 

indianer precis som alla andra dakotaindianer. Men de fientliga indianerna gick inte med på 

det och även om de tog tillbaka en del vågade de inte återta allt av rädsla för inbördeskrig. 

Deras aktioner leder till att de fientliga indianerna rider till dem krigsmålade och utropande 

krigsrop.
95

  

Trots hotet ifrån Medawakantons så fortsatte Renvilles soldatråd att motsätta sig 

konflikten och de hade fått bud ifrån Sibley att han inte var fiende till dem som hjälpte vita, 

men att innan han skulle konfrontera de fientliga indianerna ville han ha tillbaka fångarna. Det 

var inte bara Renville och hans råd som motsatte sig Little Crows planer utan indianer inom 

Medawakantons som skickade brev till Sibley och den vänligt sinnade sidan av indianer växte 

sig allt större. Strax före slaget vid Wood Lake kom Medawakantons till Renvilles läger men 

hindrades utav en indian, ”If you come any nearer you will be shot, Why are you treating us 

                                                           
94

 Anderson, 1988 s. 186-188 
95

 Anderson, 1988 s. 188-190 



 

39 
 

this way? You have brought about the destruction of everything we had to live on. Do you 

also want to make captives of us? No, you can never make us your captives. Go back.”
96

  

Tiden för slaget vid Wood Lake hade kommit och indianerna tillkännagav att alla 

som inte hjälpte till att nedkämpa soldaterna skulle dömas utav deras respektive soldatråd. 

Under rådslagningen gällande vilken plan de hade så saboterade de Little Crows planer och 

sökte få till ett anfall under dagen så att de kunde varna soldaterna. Efter det misslyckade 

slaget var Renville en av dem som befriade fångarna och när Sibley anlände gav 

dakotaindianerna upp.  

Renvilles agerande är till många delar hedervärt där han till skillnad ifrån de 

stridande indianerna söker att se skillnad på att utföra ett krig och på att anfalla oskyldiga och 

att ta kvinnor och barn till fånga. Renvilles agerande har många inslag av aktningsvärda 

aktioner som man kan se i viss utsträckning satt sig i det kollektiva minnet hos indianerna där 

de vill minnas de många bra saker som han genomförde när han motsatte sig 

Dakotakonflikten. Det kollektiva minnet kan tänkas färgas väldigt mycket av Renvilles 

agerande då han gör ”rätt” sak ifrån den synvinkeln att USA vann konflikten gentemot 

indianerna och på så sätt bör Renvilles agerande gentemot Little Crow och hans indianer vara 

en inspirationskälla och en berättelse som lever vidare bland Dakotaindianerna och på så vis 

sätter sig i det kollektiva minnet.  

6.4.2 Cecelia Campbell Stay 

Cecelia Campbell Stay föddes 1848 och hon bodde vid Redwood Agency och var sedan fånge 

tills de blev frisläppta efter slaget vid Wood Lake. Celia som hon allmänt kallades var av 

blandat etniskt ursprung och uppväxt som dakotaindian men hade liksom Renville anammat 

den vita mannens livsstil och hon och hennes familj blev tillfångatagna då de inte ville 

medverka i konflikten. Enligt Anderson är hennes berättelse om början på kriget och morden 

på de vita anställda och handlarna vid agenturen den mest informationsrika. Efter konflikten 

skrev hon ner den vid tre tillfällen och skaffade sig en familj och dog slutligen i Minnesota 

1935. Cecelia har liksom Gabriel Renville själv nedtecknat sina berättelser men hon har alltså 

gjort det vid tre tillfällen som Anderson sammanställt.
97
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 Celia fick ofta springa ärenden tillsammans med sin bror Joe bl.a. till ett 

gammalt tyskt par som ofta brukade bjuda dem på bullar och bröd när de kom förbi och de 

hade god kännedom om trakten. Vid frukosttid den 18 augusti anländer indianerna till trakten 

och Celias familj undrade varför de hade kommit och när hennes pappa anländer i ett följe av 

åtta vänligt sinnade indianer så beskriver han vad som hänt i Myricks affär. De skulle ha gett 

sig av till New Ulm tidigt på morgonen men Myrick var morgontrött och således satt hennes 

far utanför affären och såg indianerna komma. Indianerna som anlände sade att de var ett 

krigståg på väg mot Chippewas och gick in i affären för att handla, men när de stigit in hörde 

han två skott och hennes farbror kom utspringande till hennes far och berättade att de dödat 

två personer därinne. Celia fortsätter att beskriva att hon aldrig kan glömma den dagen och 

vad som hände och att hon måste skriva ner det innan hon inte minns. ”Even if some sinner 

deserved the death[,] it was yet slaughter[,] for assuredly God‟s wrath was meted out to many 

as well as too many innocents [who] suffered for those very sins [that] the earth itself could 

not contain any longer”
98

 förklarar hon gällande de attacker på alla oskyldiga i trakten. 

Hennes far och farbror gick in i affären igen för att ta vapen att försvara sina familjer med 

men stoppades av indianerna och det var då de åtta vänliga indianerna hjälpte dem och förde 

dem hem till Celia. Myrick hade inte lika mycket tur och barrikaderade sig i sitt hus och när 

han hörde att de tänkte bränna ner det med honom inuti så hoppade han ut via ett skjul ner på 

marken och blev skjuten i flykten. Hans tyska kock, Fritz, blev också skjuten. Celia berättar 

att hon inte vet exakt vad som hände med alla men att kanadensaren Giard, som brukade 

jobba för dem, tog sig in i en affär där Joseph Belland blivit mördad och föll över hans kropp 

och låtsades även han vara död tills indianerna skulle bränna huset och då flög han upp och 

skrämde dem, ”one big black-eyed fellow came[,] raised his tomahawk[,] and Giard told him 

”Ho Coda (yes Comrade) strike me here,[”] pointing to his forehead, the Indian said ”he was 

too brave to kill””.
99

 Efteråt försökte de undkomma och ta sig till Fort Ridgely och såg 

soldaterna komma och insåg att de alla skulle dö då de var väldigt många färre än vad 

indianerna var och de bestämde sig för att snabba sig till en av de indianernas by som åtföljde 

dem och när de kommit halvvägs hörde de hur striden inleddes mellan Marsh och indianerna.  

 Dagen efter fick de ordern om att alla skulle flytta till Little Crows by och när de 

kommer dit hålls Celia och hennes familj fångna tillsammans med andra indianer av blandat 

etniskt ursprung som motsatt sig konflikten. Ifrån deras fångenskap ser hon indianer som går 
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med skalper ifrån strider som de är stolta över. Hennes syster blir tagen av Little Crows fru, 

som tror att hela familjen Campbell ska avrättas, och räddas inte förrän en krigare kommer 

och erbjuder sitt skydd för hela familjen. Hon förklarar även att de ser en stor rökpelare vid 

horisonten och förväntar sig att indianerna tagit Fort Ridgely men det kommer indianer, som 

inte vill strida, och dem förklarar nöjt att de har misslyckats att ta fortet och därefter flyttar 

indianerna runt tills slaget vid Birch Coulee.
100

 Dessa lyckliga indianer var sannolikt indianer 

som indianer som motsatte sig konflikten och som då såg ett misslyckat slag som en vinst i 

sig.  

Inför det avgörande slaget vid Wood Lake vägrade indianerna att släppa Celias 

far på helt fri fot då de var övertygade om att han skulle finna en väg att hjälpa de vita och 

röja deras position. Hennes far arrangerar ett hemligt rådslag mellan alla vänligt sinnade 

hövdingar i deras tält på natten och de bestämde sig för att skicka Celias far med bud till 

Sibley för att lämna bud om att fångarna skulle överlämnas och Celias far fastnar mellan de 

två sidorna under stridigheterna men indianerna får inte tag på honom och han lyckas lämna 

bud till Sibley. Celia gömde sig i en skyttegrav grävd inuti deras tält så de inte skulle komma 

till skada om det blev strid mellan indiangrupperna när de återvände ifrån slagfältet.
101

  

Celia berättar om hur stolt hon är över sin far, ”Now [How] carefully that noble 

man‟s name has been kept from history. When he did so much to alleviate the wrongs of the 

Red Man. How he soothed wounded feelings, by kind words, and wise counsels and material 

aid”.
102

 Det är tydligt att hennes minne av konflikten är dels traumatiskt men även till stor del 

en del av ett kollektivt minne där hon har mycket att vara stolt över. Hennes minne av de 

första händelserna vid Redwood Agency är precis som svenskarnas minne av händelserna vid 

West Lake något som de aldrig kommer glömma och som de bär med sig hela sina liv och 

som de sedan kommer att föra vidare till nästa generation i form av berättelser som formar 

deras kollektiva minne. Hennes minne verkar ha fostrat ett förakt gentemot de indianer som 

tog dem till fånga och som utförde hemska dåd gentemot sina fiender och de vita civila och 

hennes berättelse formar det kollektiva minnet till ett minne där man hyllar fredskämpar.  

  

                                                           
100

 Anderson, 1988 s. 135-138 
101

 Anderson, 1988 s. 249-251 
102

 Anderson, 1988 s. 251 



 

42 
 

7. Sammanfattande Analys 

Det är väldigt oklart i vilken utsträckning Dakotakonflikten påverkade de svenska 

bosättningarna i framförallt Minnesota, men som Widén skriver så fanns det senare en till 

synes omotiverad indianskräck runtom i svenskbygderna som aldrig var direkt inblandade i 

Dakotakonflikten.  

Chippewaindianerna i norra Minnesota har på det hela taget alltid dragit jämnt med de 

vita intränglingarna – ändå förekom det upprepade gånger under senare delen av 1800-

talet att rykten spreds i den ena eller andra svenskbygden, att indianerna börjat dansa 

krigsdanser och att överfall förbereddes.
103

 

Vad som emellertid står väldigt klart är att konflikten har etsat sig in i minnet av de svenska 

emigranter som skapade sig ett liv i Minnesota, att den har satt sig i minnet utav de 

Dakotaindianer som senare blev tvångsförflyttade från Minnesota. De svenska emigranterna 

förmedlar väldigt traumatiska minnen, dels på individnivå i form av A.P Omans och 

familjerna Lundborg och Brobergs berättelser men även i det som rapporteras utav Hemlandet 

vilket förmodligen hade en stor inverkan på att det fanns en utbredd indianskräck bland 

nybyggarna och vilket även kan ha bidragit till att indianerna blev illa bemötta av svenskar. 

En ytterligare bidragande orsak till den indianskräck som spred sig kan vara att det restes 

monument för de döda i konflikten som en ständig påminnelse om de oförrätter som drabbat 

befolkningen i trakten. Dakotakonflikten har lämnat ett spår av trauma hos 

svenskamerikanerna som till stor del förmedlats av nyhetsrapporteringen som gjort att de 

blivit skrämda ifrån framtida kontakt med indianer. Hemlandets rapportering som allt mer 

fokuserar på livsöden mot slutet på konflikten bidrar starkt till att fördomar byggs upp 

gentemot indianen och en del av fördomarna är att indianen är farligare än gemene man och 

därav kommer en indianskräck. 

 Indianernas minne av konflikten är till stor del delat i två bitar, dels den delen 

som anser att de vita i USA har gjort många oförrätter gentemot indianerna och således ser 

Little Crow som en symbol för en indian som vågade stå upp för sig själv och som förhärligar 

hans minne, likt de som ser bilden av honom som martyren som vägrar låta sig fångas levande 

och ger sig ut i vildmarken för att inte återvända till sina hemtrakter. Den andra delen, som till 

exempel kan representeras utav Cecelia Campbell Stay, har väldigt traumatiska minnen av 

konflikten och har format ett kollektivt minne som arbetar emot den stora gruppen hon tillhör 
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till skillnad från dess vanliga funktion, där det har en funktion av att legitimera ens egen 

grupp och att hylla gruppens historia. Samtidigt så är hon en del av en mindre skara indianer, i 

alla fall till en början mindre, som motsatte sig konflikten och på så sätt legitimerar det 

kollektiva minnet av Dakotakonflikten hennes egen historia och exemplet på hur hon är 

missnöjd med att hennes far har utelämnats ur historien visar på att hennes tillhörighet till den 

mindre gruppen är mer dominant än hennes arv och identitet som Dakotaindian.  

Det står som ett orubbligt faktum att både de svenska emigranterna och 

Dakotaindianerna har väldigt traumatiska minnen av Dakotakonflikten 1862. Dock så är det 

en stor skillnad på de två grupperna då indianerna har både positiva och negativa minnen av 

konflikten där de svenska emigranterna endast har negativa minnen. De 

ögonvittnesskildringar som lämnats ger skrämmande bilder utav vad som hände men i en 

jämförelse mellan berättelserna ifrån den ”svenska” sidan och dakotaindianernas berättelser 

står det tydligt att fokus ligger på olika saker. De svenska emigranternas fokus och 

Hemlandets fokus ligger på de hemskheter som har begåtts medan indianerna fokuserar på 

själva händelseförloppet i konflikten. Även om det är tydligt att mindre smickrande saker 

såsom indianernas övergrepp på de vita nybyggarna till viss del har förträngts ur det 

kollektiva minnet hos dakotaindianerna så står det tämligen klart att konflikten hade påverkan 

långt efter det att rättssystemet satt sin punkt för konflikten med massavrättningen i Mankato 

den 26/12 1862.  

För att göra en analys av hur de svenska emigranterna i Minnesotas kollektiva minne 

ser ut kring sekelskiftet till 1900-talet måste man väga in olika faktorer. T.ex. så är den 

indianskräck som Widén har beskrivit ett väldigt bra exempel på hur det i det kollektiva 

minnet har etsat sig en rädsla som till stor del är grundad i vad som skett tidigare i historien. 

Den indianrädsla som spred sig i de svenska emigranternas samhällen var till stort ogrundad 

men då det blivit inkorporerat en rädsla för indianer i det kollektiva minnet gjorde det att för 

emigranterna så verkade inte rädslan vara ogrundad. Det kollektiva minnet bestod självklart 

av många fler delar än bara Dakotakonflikten, men ett bevis för att händelserna som skedde 

vid West Lake har blivit del av det kollektiva minne som gruppen delar är det monument som 

restes i området till minne av bl.a. familjerna Broberg och Lundborg. Monumentet fungerar 

som en konstant påminnelse till att indianerna inte går att lita på. Vidare så ligger Hemlandets 

rapportering en grund för att skräcken över vad som hänt i området kommer att sprida sig 

vidare till resten av staten och på så vis format ett kollektivt minne som innefattar fler 

människor än endast de som är i närheten av konfliktområdet. Hemlandets beskrivning av 
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konflikten där de framställer den som en välplanerad aktion och att detta var något indianerna 

bara hade väntat på att få rätt tillfälle att slå till sprider även den en skräck för indianerna som 

rotas i konflikten.   
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8. Sammanfattning 
I denna uppsats har jag genom att syna de arkiv som finns på Svenska 

Emigrantinstitutet i Växjö och är insamlade utav Albin Widén och granskat de svenska 

emigranterna i Minnesota och deras upplevelser utav Dakotakonflikten 1862 för att sedan 

jämföra dessa berättelser och deras minne av konflikten med det minne som dakotaindianerna 

har format utav konflikten. De berättelser som finns efterlämnade av svenska emigranter har 

sedan jämförts med den bild som tidningen Hemlandet  har publicerat för att sedan göra en 

analys av hur de svenska emigranternas kollektiva minne ser ut omkring sekelskiftet 1800-

1900 talet. Genom att använda mig av de grundläggande teorier som presenterats av Maurice 

Halbwachs så har jag analyserat de berättelser som efterlämnats och försökt att bedöma hur 

dessa påverkat det kollektiva minnet hos respektive grupp för att sedan göra en kort 

komparation mellan de båda. Det jag funnit är att det är tydligt att människorna efteråt har ett 

mycket gott minne utav konflikten och att det är tydligt att minnet har förmedlats till ett 

kollektivt minne, både hos de svenskar som har lämnat redogörelser och även hos de 

Dakotaindianer vars berättelser blivit insamlade av Gary Clayton Anderson. Det kollektiva 

minnet är traumatiskt för både svenskar och indianer men svenskemigranternas minne skiljer 

sig ifrån dakotaindianernas då deras kollektiva minne även innehar förhärligande delar. Det 

står klart att det fanns en indianskräck i området efter det att konflikten hade passerat och en 

del av att det fanns en indianskräck kommer ifrån det kollektiva minne som skapats efter 

Dakotakonflikten där tidningen Hemlandet har spridit en bild av indianer som inte alltid är 

helt korrekt.  
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9. Förslag på fortsatt forskning 

En annan intressant tanke är gällande de identitetsskapande effekter Dakotakonflikten kan ha 

haft på de svenskamerikaner som fanns i Minnesota, då de enligt Øverlands resonemang, har 

spillt sitt blod i konflikten mellan vita och indianer och därav kan det ses som en legitimering 

av en önskan att se sig själv som en ”riktig” amerikan. Detta är en del av var forskningen i 

ämnet kan fortsätta då det kan vara intressant att se om och i så fall hur t.ex. Hemlandet eller 

andra svenskamerikanska tidningar rapporterar om konflikten i efterhand och om det 

uppmärksammas när det är ett ”jubileum” av konflikten och det hade även varit intressant att 

undersöka om det kanske fortfarande uppmärksammas då det nästa år är 150 år sedan 

konflikten ägde rum och av vilken art ett sådant uppmärksammande kan legitimeras. Vidare 

så skulle det vara intressant att fokusera på hur just Dakotakonflikten har varit med om att 

forma den svenskamerikanska identitet som producerats i kanske framförallt Minnesota. Just 

den identitetsskapande funktion som sådana traumatiska händelser kan ha på en grupp och 

denna uppsatsens fokus på kollektivt minne skulle vara en bra startpunkt för vidare forskning 

om hur det svenskamerikanska kollektiva minnet har format den svenskamerikanska identitet 

som uppkom i USA.  

Ytterligare ett intressant forskningsområde skulle vara just benämningen av 

Dakotakonflikten, då som jag nämner lite kort i kapitel fem konflikten haft en tendens att ha 

lite olika namn eller beteckningar beroende på vem du frågar och under vilken tidsperiod 

forskningen gjordes.  
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