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ABSTRACT 
Denna studie är en analys av Geronimos självbiografi samt annan litteratur rörande 
honom och apacheindianerna. Syftet är att undersöka apacheindianens självbild och 
klargöra eventuell påverkan av den amerikanska kulturen efter kolonisationen och 
krigen. Vidare undersöks hur dåtidens nybyggare uppfattade Geronimo och apacherna 
för att förstå båda parters handlande. Dessutom granskas hur andra författare har valt att 
presentera Geronimo och apacherna i jämförelse med hur han framställt sig själv. Detta 
leder även analysen vidare till om dessa författare påvisade eventuella tendenser i sin 
uppfattning av Geronimo och apacherna. Diskussionen rörde eventuell subjektivitet i 
frågan hur Geronimo och apacheindianerna behandlades av amerikanerna såväl som 
mexikanerna. Metoden är heurmeneutisk i analysen av Geronimos självbiografi. 
Forskningsläget utgår mycket från Angie Debo’s bok Geronimo: The man, his time, his 
place, men all litteratur diskuteras även utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv genom 
Ludvig Igras teorier kring hur människan hanterar traumatiska situationer. Detta är ett 
sätt att försöka förstå Geronimos handlande utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 
Analysen visade att Geronimo aldrig identifierade sig som amerikan, även om han 
respekterade deras kultur och lagar. Mot slutet konverterade han till kristendomen vilket 
visar att han integrerats i det amerikanska samhället. Dåtidens nybyggare ansåg 
indianerna som primitiva vildar och som ett hot mot utvecklingen av det nya landet. 
Dock försvarade många av författarna indianernas beteende i krigen och pekade mot att 
de utsatts för folkmord. En del författare visade sig vara tendensiösa, dock på olika sätt. 
En del skrev med underliggande fördomsfullhet mot indianerna, trots att de försvarade 
dem. Medan en del visade bitterhet mot amerikanernas handlingar mot indianernas 
befolkning. 
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1 INTRODUKTION 
Geronimo. De flesta känner igen namnet av olika anledningar. En del känner till 

apacheindianen Geronimo som krigade mot amerikanerna under 1800-talets slut. En 

del minns namnet som USA:s kodnamn för Usama Bin Laden under 2000-talet. Åter 

andra kanske refererar namnet till ett uttryck för mod i olika Hollywoodfilmer. 

Ursprungligen syftar man förstås till indianen Geronimo, eller Goyathlay (han som 

gäspar) som var hans ursprungliga namn. Det var mexikanerna som kallade honom 

för Geronimo.1  Geronimos mest kända personlighetsdrag är att han var orädd och 

målmedveten när han härjade i krig och han ska ha fått sitt namn utifrån detta. 

Mexikanerna skulle skrikit ut ”Cuidado! Geronimo!” [Akta! Geronimo!] i skräck så 

fort han närmade sig. Troligen var Geronimo det närmaste mexikanerna kunde 

komma till att uttala Goyathlay och därefter valde apacherna att använda det som 

krigsutrop och Goyathlay kallades därför istället Geronimo. Hans våghalsiga mod är 

så pass välkänt att hans namn fortfarande kan ropas ut vid tillfällen då man tänker 

göra något våghalsigt och behöver mod: ”Geronimo!” som ett tecken på att man 

besegrar sin rädsla2, vilket kan vara anledningen till att många känner till namnet 

från Hollywoodfilmer. Hans egen självbiografi går under det namnet. Kanske gillade 

han det namnet bättre, kanske använde han det för att det var under det namnet 

människor kände igen honom. Kanske var det för att sälja fler böcker eller kanske 

var det för att han identifierade sig med det namnet. Hur som helst ska inte denna 

uppsats behandla Goyathlays namn, utan den underliggande meningen till att han 

kallade sig Geronimo istället. Det är inte säkert att hans egentliga självbild stämmer 

överens med hur han framställt sig själv. Dock borde det finnas en anledning till 

varför han valt att porträttera sig själv på ett visst sätt i sin självbiografi. Det är ändå i 

den som han är huvudperson. 

I övrigt kanske han inte såg sig själv på samma sätt som andra såg honom, en 

intressant tanke är att den Geronimo utmålar sig för att vara kanske inte alls 

överensstämmer med vad andra tyckte om honom. Kanske stämmer det inte heller 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 Debo, Angie. Geronimo: the man, his time, his place. Norman: University of Oklahoma. 1976, s.13. 
2 Debo. 1976, s. 13. 
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med vad andra tycker om honom idag. I en självbiografi kan man välja vem man vill 

vara, vem man vill att andra ska se, men det är inte säkert att Geronimo ville vara 

den vi tror att han ville vara heller. En fängslande föreställning kan handla om att 

försöka ta reda på sanningen genom att titta på vad som skrivits mellan raderna. 

Finns det en tendens? Vem och varför skulle vilja fabricera sanningen och vad är 

sanningen? Den absoluta sanningen kommer inte kunna avslöjas i en liten studie som 

denna, men däremot kan det kanske finnas möjlighet att utmana en del uppfattningar 

om honom och apacheindianerna. Möjligen även hitta tecken på en viss tendens hos 

olika författare beroende på var man står i frågan om hur indianerna behandlades. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Geronimo valt att framställa sig själv i sin 

självbiografi och detta i jämförelse med hur andra författare framställt honom. Är 

han framställd mer som en av urbefolkningen eller framställer han sig som mer 

amerikaniserad. Grunden till att denna undersökning kan vara relevant är hypotesen 

att en minoritet som indianerna fortfarande blir förtryckta i den mån att bilden av den 

ociviliserade röde mannen ännu fortlever i litteratur. Dock kan det i Geronimos 

biografi förefalla sig som att det skulle kunna handla om stolthet för sitt ursprung. 

Fast vad har de andra författarna för anledning eller syn på indianer, kan man utläsa 

det genom en analys av språkbruket i böckerna? Finns det en tendens hos dem? För 

att ta reda på detta har följande frågor konstruerats: 

• Hur framställs Geronimo i sin självbiografi? 

• Hur upplevdes han av dåtidens nybyggare? 

• Hur har andra författare valt att presentera honom? 

• Uppvisar olika författare i ämnet någon tendens i uppfattningen av Geronimo 
och apacheindianerna? 

 
För att besvara den första frågeställningen analyseras Geronimos självbiografi, detta 

för att se hur han själv valt att framstå. Medan den andra frågeställningen besvaras 

genom en kombination av att analysera Geronimos självbiografi och att undersöka 

annan litteratur som behandlar både apacheindianerna och honom. Den tredje 

frågeställningen kommer dock enbart besvaras utifrån vad andra författare skrivit om 

honom. Den fjärde frågeställningen besvaras med hjälp av litteratur om både 

Geronimo såväl som litteratur rörande indianer i allmänhet. Detta för att kunna 

urskilja   möjliga   tendenser   i   författandet   av   Geronimo   genom   att   studera 
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betraktelsesätt av indianerna. Därefter kommer dessa att jämföras för att få en bild av 

hur han velat framstå och hur han framställts. 

Studien blir relevant eftersom det inte finns tidigare försök att studera detta. 

Den kan ses som aktuell i och med att den undersöker om författarna fortfarande 

visar tecken på underliggande fördomar gällande detta minoritetsfolk. 
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2 METOD OCH TEORI 
Studien görs som en heurmeneutisk studie3 genom en analys av Geronimos 

självbiografi för att utläsa hur han framställt sig själv. Analysen lutar sig mot 

frågeställningarna för att se huruvida Geronimo skildras som inföding eller som mer 

amerikaniserad. Dessutom analyseras annan litteratur för att klargöra hur dåtidens 

nybyggare upplevde honom och de andra indianerna, samt hur man porträtterat 

honom i nutida litteratur och varför man valt att beskriva honom på ett visst sätt. 

Studien har utförts som en fallstudie på en skriven berättelse, Geronimos 

berättelse om sitt liv.  Självbiografin är central litteratur  i studien medan  annan 

litteratur om Geronimo och apacherna analyseras och jämförs med självbiografin.4 

Självbiografin har studerats för att uppdaga hur Geronimo själv berättar om sitt liv, 

hur han tänkt och agerat i olika situationer och för att förstå hans ställningstagande 

gällande andra kulturer. Geronimos berättelser jämförs med annan litteratur som 

behandlar samma skeenden och som behandlar Geronimos liv. Detta för att urskilja 

varför Geronimo valt att skildra vissa angelägenheter och hur han har beskrivit 

händelser i jämförelse med andra. Genom att undersöka detta kan det uppkomma en 

viss tendens hos Geronimo men även hos andra författare och det är i tendensen man 

skulle kunna finna hur han upplevt sig själv och hur andra upplevt eller upplever 

honom. 
 
2.1 Studiens utvecklingsgång 
Det material som samlats in har granskats via litteraturens förord och artiklarnas 

abstrakt för att hitta eventuell relevans till studien. Detta sätt att bearbeta 

källmaterialet avsåg att utvisa materialets validitet till undersökningen. De källor 

som ansågs ha hög validitet selekterades och framställs både som teori och resultat 

beroende på inriktning och tillämplighet. När källmaterialet sorterats bearbetades 

litteraturen mer utförligt genom att antingen enbart studera väsentliga kapitel eller 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3    Dahlgren,   Stellan   &   Florén,   Anders.   Fråga   det   förflutna:   En   introdution   till   modern 
historieforskning. Lund: Studentlitteratur. 2010, s. 192ff. 
4  Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur & Kultur. 2008, s. 25ff. 
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hela böcker. Därefter bedömdes vilken litteratur och vilka artiklar som ansågs kunna 

besvara frågeställningarna, det är värt att påpeka att detta var en process och flera 

källor valdes ut och togs bort, en del upptäcktes mot slutet av studien och en del i 

början av den. 

 
2.1.1 Avgränsningar 
Det finns mycket litteratur angående den amerikanska urbefolkningen att tillgå, men 

eftersom den generella urbefolkningens historia inte är väsentlig för denna studie har 

den rensats bort. Anledningen till detta är för att de olika stammarna skiljer sig 

mycket i seder och bruk, vilket inte ger välgrundad information för studien om 

Geronimo. Därmed har nästan enbart apacheindianernas historia undersökts. 

Angående litteratur om Geronimo som person verkade det svårtillgängligt. 

Majoriteten av litteraturen behandlade urbefolkningen i allmänhet och inriktade sig 

därmed inte på Geronimos liv. Trots detta verkade även relevanta källor om 

apacheindianerna relativt svåråtkomliga. Det har skrivits mycket om den 

amerikanska urbefolkningen men desto mindre av det som skrivits är relevant för 

studien. 

 
2.1.2 Begränsningar 
Den största begränsningen för en studie som denna är bristen på relevant källmaterial 

att studera, detta i och med att det inte finns möjlighet att undersöka amerikanska 

arkiv för denna studie. Därför lutar sig studien mycket på andrahandskällor i form av 

tidigare forskning. Det är inte många svenska författare som valt att bedriva 

forskning inom historien kring den amerikanska urbefolkningen, vilket gör 

förekommandet av vetenskaplig litteratur i Sverige skral. Dock betyder detta 

egentligen bara att det är svårt att få ett svenskt perspektiv på historien eftersom det 

finns amerikansk litteratur kopplad till ämnet. Den amerikanska litteraturen blir 

intressant i och med att den möjligen kan påvisa tendenser, den kan vara partisk. 

En annan aspekt värd att påpeka är att det exemplar av Geronimos självbiografi 

som studerats i denna uppsats saknar sidnumrering. Det är möjligt att det finns 

exemplar som har sidnumrering men tyvärr var inte detta exemplar ett av dem. Detta 

förklarar varför alla referenser till denna bok saknar sidnumrering i noterna, istället 

hänvisas till kapitlens beteckningar. Dock är boken inte längre än ungefär hundra 

sidor, vilket underlättar om någon önskar kontrollera källorna. 
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2.2 Teori 
Analysen av Geronimos synsätt och handlande jämförs med böcker innehållande 

psykoanalytiska perspektiv om olika synsätt och fördomar för avvikande företeelser. 

Dessutom undersöks vad i det undermedvetna som påverkar begäret att hämnas. 

Detta analyseras i frågan varför hämnd var en sådan draghjälp för Geronimo när det 

gällde att försvara sitt folk. Detta med hjälp av definitioner och redogörelser från 

psykoanalytikern Ludvig Igra.5 Dessa psykoanalytiska teorier diskuteras i ett försök 

att förstå personen Geronimo och anledningen till hans handlingar. Dock används 

dessa definitioner också i diskussionen kring amerikanernas ställningstagande i 

indianfrågan, såväl som under analysen av nutida författares eventuella tendenser i 

porträtteringen av Geronimo. 

Trots att de flesta böcker i ämnet bygger på Geronimos självbiografi finns en 

del analytisk litteratur som även studerat autentiskt källmaterial och den litteraturen 

bejakas i denna studie. Vidare analyseras litteratur om apacheindianer generellt och 

Geronimo för att svara på den tredje och fjärde frågeställningen om hur man 

framställt urbefolkningen i denna typ av litteratur. I och med att alla källor utöver 

Geronimos självbiografi blir andrahandskällor av hans berättelse blir de relevanta i 

aspekten av hur dessa författare tolkat Geronimos berättelser eller beskriver 

Geronimos liv i allmänhet. 

 
2.2.1 Forskningsläge 
Det finns ett par böcker om Geronimo och hans liv. De flesta är av en berättande typ. 

Studier av denna art har inte uppdagats, liknande studier fokuserar främst på att 

återberätta hans liv i tolkningar och klarlägganden om vem han var, vad han gjorde 

och hur han var som person. Ett exempel är Angie Debo’s bok Geronimo: The man, 

his time, his place.6 Hon har doktorerat vid Oklahomauniversitetet inom indianernas 
historia. Hennes bok beskriver Geronimos liv från början till slut. Hennes bok är till 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

5 Igra, Ludvig. 1988. På liv och död: om destruktivitet och livsvilja. Stockholm: Natur och kultur. 
Igra, Ludvig. 1994. Vedergällningens drivkrafter. Psykisk Ohälsa, Vol. 35(2) pp.87-95. Igra, Ludvig. 
1996. Inre värld och förändring: om narcissism, identifikation och inre objekt. Stockholm: Natur och 
kultur, Divanserien. Igra, Ludvig. 2001. Den tunna hinnan - mellan omsorg och grymhet. Stockholm: 
Natur och kultur. 
6  Debo, 1976. 
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stor hjälp i denna uppsats, för att förstå Geronimos situation. Trots att hon också 

använt hans självbiografi som grund har hon även letat efter information i olika arkiv 

i USA. Därför är hennes bok en god källa att använda som teori utöver Geronimos 

självbiografi.7 

Utöver Debo’s bok studeras även Odie B. Faulk’s verk The Geronimo 

campaign för att få en fylligare bild av hur Geronimos öde i slutskedet tedde sig och 

relationen  med  amerikanerna.8   Dessutom  studeras  John  M.  Coward’s  bok  The 
Newspaper Indian: Native American Identity in the Press, 1820-909, som är en studie 

av medias framställning av indianerna under åren 1820-1890. Denna bok assisterar 

undersökningen om hur dåtidens nybyggare såg på indianer och på Geronimo. Även 

om Coward inte diskuterar Geronimo finns värdefull information om den generella 

synen på indianer och även skillnader på hur de behandlades i olika delar av Amerika 

under tiden Geronimo levde. Coward’s slutsatser jämförs sedan med nutida 

författares porträttering av Geronimo och apacherna för att förstå skillnader och 

likheter på de olika tidernas synsätt och skildringar. 

Tre böcker och en artikel av Ludvig Igra har inkluderats i studien för att 

fördjupa förståelsen kring hur det mänskliga psyket fungerar när det kommer till 

handlingar. Dessa ämnar beskriva definitioner av hur människan fungerar under 

traumatiska situationer med fokus på att förklara destruktiva beteenden. Detta blev 

relevant att resonera om efter analysen av Geronimos självbiografi, där det är tydligt 

att han, i halva sitt liv, agerat utifrån att hämnas. 

Dessutom studeras en antologi med ett brett antal studier kring den 

amerikanska urbefolkningen och deras identitet, som understödjer resterande källor i 

analysen och medför ett fylligare resultat, samt ger vidare förståelse för indianernas 

levnadssätt, kultur och agerande. Antologin heter Native Voices: American Indian 

Identity & Resistance och är redigerad av Richard A. Grounds, George E. Tinker och 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

7  Debo, 1976. 
8 Faulk, Odie B. 1969. The Geronimo Campaign. New York. 
9 Coward, John M. The Newspaper Indian: Native American Identity in the Press, 1820-90. Urbana: 
University of Illinois Press. 1999. 
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David E. Wilkins.10 Värt att påpeka är att alla författare i denna antologi har ursprung 

från olika indianstammar, vilket kan ge en god insyn i deras perspektiv på historien. 

Ett exempel på bortvald litteratur var Peter Glas bok Geronimo som först 

ansågs vara relevant och blev en bärande informationskälla i beskrivningen av 

Geronimos bakgrund. Dock tydliggjordes att denna källa inte var tillförlitlig. Efter 

analysen av Geronimos självbiografi insåg jag att Glas beskriver angelägenheter som 

inte överensstämmer med Geronimos berättelser, men inte heller andra forskares 

beskrivningar. 

2.3 Avslutande diskussion av metoden 
Till en början fanns ett intresse att hitta svenska tidningsartiklar om Geronimo för att 

få möjlighet att analysera svenska mediers ståndpunkt och uppfattningar om honom 

och de då pågående krigen i USA. Dessvärre fanns inget sådant tillgängligt på 

Internet och med tanke på den begränsade tid som ålades till studien gjordes ingen 

ytterligare sökning via svenska tidningsarkiv. Detta eftersom att denna del av studien 

enbart skulle vara en intressant aspekt att nämna snarare än att vara bärande 

information i uppsatsen, vilket ledde till beslutet att inte föra uppsatsen i denna 

riktning. 

Denna studie analyserar framställningen av en historisk person, vilket påverkar 

utfallet  eftersom  det  handlar  om  tolkningar.  Det  finns  säkerligen  möjlighet  att 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

10  Grounds, Richard A., Tinker, George E. & Wilkins, David E. (red.). Native Voices: American 
indian identity & resistance. Lawrence, KS: University Press of Kansas. 2003. 
11 Glas. 2011, s. 14. 
12 Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre, Illustration: 8. 
13 Debo. 1976, s. 216. 
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komma fram till andra resultat och även att invända mot detta resultat med andra 

möjliga teorier. Därför blir studien enbart ett exempel på en reflektion utifrån 

materialets fakta. Skulle en ansenligare studie utföras kring detta skulle det finnas 

möjlighet att studera artiklar från media i dåtidens USA men även i Sverige eller 

andra länder. 
 
2.3.1 Etiska överväganden 
En etisk aspekt är att uppsatsen är ämnad att vara kulturvetenskaplig men trots detta 

har jag valt att lägga in ett psykoanalytiskt perspektiv på studien. Detta är ett 

medvetet val och även om mina kunskaper inom ämnet är svaga ses det ändå 

passande. För att kunna redogöra för varför människor, i detta fall Geronimo, gjort 

vissa val i livet och handlat därefter ansåg jag det nödvändigt att studera Geronimos 

handlande utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Detta ser jag som ett etiskt 

övervägande i och med att jag länge funderade på hur jag skulle kunna beskriva vem 

Geronimo var på ett vetenskapligt sätt, och det psykoanalytiska perspektivet ansågs 

mest lämpligt för att kunna diskutera handlande med faktamässig information och 

inte enbart spekulera kring det. Alltså, för att uppsatsen skulle få en vetenskaplig 

grund tog studien riktning mot denna teori. Med detta sagt agerar de psykoanalytiska 

aspekterna enbart som hjälpmedel i diskussionen om Geronimo och är därmed inte 

bärande i uppsatsens utformning. De står som stöd till de teorier som framkommit 

under analysen av vem denne man var. 
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3 GERONIMOS  LIVSHISTORIA 
Geronimo tillhörde apacherna. Apacheindianernas områden sträckte sig över den 

sydvästra delen av USA, i Arizona och New Mexico, och in över de mexikanska 

staterna Sonora  och Chihuahua.14 Geronimo  beskriver  apacherna som  sex  olika 

stammar, bedonkoheapacher, nedniapacher, chienneapacher, chokonenapacher, vita 

bergen apacherna och chieahenapacherna. Nedniapachernas besittning var 

uteslutande  inom  Mexikos  gränser  medan  de  andra  stammarna  var  en  del  av 

amerikanskt territorium. Trots att det fanns sex stycken var det de förstnämnda fyra 

som hade starkast vänskapsband mellan varandra, enligt Geronimo själv.15 Etnologer 
har senare delat in stammarna i ett samlingsnamn, chiricahuaapacherna, eftersom 
det föreföll sig svårt att skilja de olika stammarna med tanke på att det inte fanns 

några klara gränser dem emellan.16
 

Under rubriken 3.1 beskrivs apacheindianernas konflikter med mexikanerna 

och under 3.2 förklaras samma typ av historia mellan apacherna och amerikanerna. 

Dessa underrubriker beskriver händelseförloppens orsaker och konsekvenser för att 

beskriva Geronimos livshistoria och redogöra för hans handlande i olika situationer. 

Detta kommer i sin tur ligga till grund under analysen av hur Geronimo porträtteras 

eftersom hans erfarenheter och hur han bemött framgångar och motgångar kan ge en 

bild av vem han var och en förståelse för hur han framställts i sin självbiografi såväl 

som i annan litteratur. 
 
3.1 Apacheindianernas kamp mot mexikanerna 
Apacherna höll ett stort område inom Mexikos gränser, vilket inte godtogs av 

mexikanerna. I de mexikanska delstaterna Sonora och Chihuahua hade man sedan 

länge använt sig av hänsynslösa medel för att undanröja apacherna, man betalade till 

exempel ut prispengar för apacheindianers skalper.17 Apacherna var ett problem för 

mexikanerna, de plundrade och stal från deras gårdar och de som försökte hindra 
 

 

 
 
 
 
 
 

14  Malm, Einar. Berömda indianhövdingar. Uddevalla: Bohusläningens AB. 1960, s. 56. Se även 
Bilaga A. 
15 Geronimo, 1974. Kapitel: Subdivisions of the Apache Tribe. 
16 Debo. 1976, s. 9. 
17 Malm. 1960, s. 57. 
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dem dödades.18 Mexikanerna ansåg att det var deras land och att det var apacherna 
som inkräktade, inte tvärtom. Därför valde man att gå ut med prispengar för skalper. 
En apachekrigarskalp gav 150 pesos, en apachekvinnoskalp gav 100 pesos och en 

skalp från ett apachebarn gav 50 pesos.19 Detta utlystes år 1835 och det var många 
som utnyttjade detta system i och med att apacherna var svåra att jaga. Om man 

lyckades få tag på någon var de så pass duktiga krigare att man oftast själv blev 

dödad.20 Från Geronimos berättelser verkar det som att synen på krigande  var 

ärofyllt bland apacherna, och innan Geronimo fick chansen att bli antagen i gruppen 

av krigare kände han en längtan att slåss tillsammans med stammens krigare.21 

Apacherna var exceptionellt vältränade och uthålliga22 och därför var det många som 
dödade icke-apacher och skalperade dem för att komma åt prispengarna. Det räckte 

med en man med långt, rakt, mörkt hår så visste ingen skillnaden på en äkta 

apacheindian och inte.23 Dock fanns det en del som tillämpade en annan taktik för att 

komma åt prispengarna. Med slughet lyckades en del mexikaner infiltrera grupper 
med apacher och vinna deras förtroende. Man gav dem gåvor och lockade med 
förmånliga överenskommelser. Detta för att sedan, när de minst anade det, 

massmörda dem och skalpera dem.24
 

 
3.1.1 Sveket 
Snart insåg man i Chihuahua att systemet inte höll och man övergav det för en ny 

strategi. Man började istället bjuda in apacherna till fester en gång i kvartalet, där 
man utbytte gåvor mot fred. De menade att de kunde slippa plundringarna om de gav 

bort de saker som apacherna tidigare stulit.25 Det var en del som misstänkte att 

mexikanerna hade något i görningen men Geronimo och bedonkohestammen var 

övertygade om att det var ett genuint försök till fred från mexikanernas sida.26 I mars 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

18 Malm. 1960, s. 57. 
19 Malm. 1960, s. 57. 
20 Malm. 1960, 56f. 
21 Geronimo, 1974. Kapitel: The Family. 
22 Malm. 1960, s. 56. 
23 Debo. 1976, 28f. 
24 Debo. 1976, s. 28f. 
25  Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre. 
26 Debo. 1976, s. 34ff. 
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1851 kom de därför till den angivna mötesplatsen vid Kaskiyeh, som många gånger 

tidigare. De vidtog dock en del försiktighetsåtgärder, såsom att ha en hemlig 

återsamlingsplats om de, mot förmodan, skulle bli anfallna. De hade också vakter 

som höll utkik.27 Stammens hövding Mangus Colorado28 kunde prata engelska och 

kunde därför kommunicera med mexikanerna utan tolk. Utdelningen av gåvorna 

sköttes genom att männen lämnade vapnen hos kvinnorna i lägret medan de tog sig 

mot den mexikanska staden Janos för att hämta gåvorna. Efter de hämtat gåvorna den 

andra dagen möttes de av att kvinnorna sprang från lägret i panik.29 Det var trupper 

från den andra delstaten, Sonora, som attackerat dem. I Sonora hade man fortfarande 

kvar systemet med prispengar för skalper och överste José Maria Carrasco som ledde 

attacken avskydde apacherna.30 Det var ett blodbad, de flesta dödades och bara ett 

fåtal kom undan. Därefter inväntade mexikanerna krigarna som skulle komma 

tillbaka. Apachekrigarna var obeväpnade så deras enda chans var att försöka ta sig 

till den hemliga återsamlingsplatsen. Där väntade man på att andra överlevande 

skulle ta sig dit. Dock fick man tillslut konstatera att majoriteten hade omkommit.31 

Geronimo älskade sin fru Alope väldigt mycket, de fick tre barn ihop och var mycket 

lyckliga tillsammans. Därför var det ett stort nederlag för honom när mexikanerna 

från Sonora hade attackerat deras läger utanför Kaskiyeh och dödat både Geronimos 

mor, hans fru och hans tre barn. Han hade förlorat allt och var olyckligare än 

någonsin, han svor att hämnas sina nära och kära, han avskydde mexikanerna.32
 

Mangus Colorado var även han redo att hämnas på mexikanerna. I ett möte där 

man diskuterade detta var det tydligt att Geronimo var mest motiverad och därför 

fick han en ledarroll i planeringen av hämnden.33 Geronimo själv förklarar hur han 
tänkte på sin döda familj och hur han svurit att hämnas under tiden han krigade mot 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

27  Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre. 
28 Mangus Colorado’s namn kan stavas på olika sätt, exempel är Mangas Coloradas. Denna stavning 
valdes eftersom det var så Geronimo stavat hans namn. 
29  Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre. 
30 Debo. 1976, s. 34ff. 
31 Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre. 
32 Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre. 
33  Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge. 
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mexikanerna. Han förklarar att hans ilska tog över när han slogs, han dödade många 

och var alltid den förste i ledet.34
 

 
3.1.2 Hämnden fortsätter 
Efter hämnden för Kaskiyeh var de andra apacherna nöjda men inte Geronimo själv, 

han ville hämnas ännu mer på mexikanerna.35 Geronimo lyckades därför övertala två 

andra krigare att anfalla mexikanerna men expeditionen misslyckades, de två 

krigarna dödades medan Geronimo lyckades fly hem till Arizona. Det var många 
som skyllde de andra krigarnas död på honom och hans trovärdighet hade blivit 

sämre. Trots att han fortfarande ville hämnas var det nu mycket svårare att få andra 

att följa med honom på plundringståg i Mexiko.36 Geronimo lyckades dock få med 

sig ytterligare två män för en andra räd. Den misslyckades också, för på vägen hem 
förföljdes de av mexikanerna som sen attackerade deras bosättning och dödade fem 

personer.37 Geronimo verkade dock fast besluten att hämnas sin familj och fick efter 

detta skeende med sig tjugofem krigare för att jaga mexikaner. Trots att de lyckades 
förfölja mexikanerna och vann kampen hade de förlorat så mycket att det inte hade 

känts som en vinst. Geronimo själv hade blivit skadad till medvetslöshet och efter 

detta var det ingen som verkade intresserad av att gå på en liknande krigsstig igen.38
 

Inte förrän ett år senare fick han med sig tolv män, de var borta under lång tid 

men blev tillslut attackerade av flera mexikaner och fick fly hemåt. Därmed kom de 

återigen hem tomhänta, skadade och hade förlorat män i strid, återigen skyllde man 

på Geronimo, återigen gav han inte upp.39 Inte långt därefter attackerades deras läger 
av hundratals mexikaner och nederlaget blev stort, i enlighet med detta skulle det 

dröja en längre tid innan de gick ut i strid igen.40
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

34  Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge. 
35 Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
36 Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
37 Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
38 Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
39 Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
40  Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
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3.1.3 Plundringstågen 
Under flera kommande plundringståg stal apacherna gods från förbipasserande tåg. 

De gick alltså ut på räder för att attackera mexikaner och stjäla deras gods från 

tågen.41 1862 hade de varit ute och tagit massvis med gods från ett tåg, tagit med det 

hem och haft en stor fest. Detta pågick i tre dagar: de gick ut, stal gods, kom tillbaka 

till lägret och delade upp varorna. På den tredje dagen kom dock ett mexikanskt 

kavalleri till attack. Apacherna, under ledning av Mangus Colorado och Geronimo, 
lyckades döda tio mexikaner och enbart förlora en man själva, vilket tvingade 

mexikanerna till reträtt. Därefter kom inga fler mexikanska trupper under det 

vinterhalvåret.42 Deras mest lyckade plundringståg var under sommaren 1863, de 
lyckades ta sig in i en mexikansk stad efter att mexikanerna flytt under deras attack. 

Där fann de en butik som de tömde och fick med sig ranson som skulle räcka ett år 

eller mer framåt. Det blev en stor fest när de anlände till lägret.43 Under senare 

plundringståg började man driva hem boskap, hästar och mulor, de stal alltså djur 
också. Boskapen dödade man och torkade köttet. Hästarna och mulorna använde man 

under plundringstågen tills man inte behövde dem längre, då åt man dem också.44 

Under deras räder kunde de passera mexikanska hem, oftast dödade de dem 

inneboende direkt men om de kapitulerade och inte gjorde motstånd togs dem till 

fånga istället.45
 

3.2 Apacheindianernas kamp mot amerikanerna 
Geronimo hade i många år fört gerillakrig mot mexikanerna i söder för att kunna 

behålla sitt område men med amerikanerna var det annorlunda.46 Den första gången 

Geronimo kom i kontakt med de vita männen var strax efter massakern vid 

Kaskiyeh. De mätte land med, för apacherna, underliga instrument. De var vänliga 

och de kom överens med apacherna. De började byteshandla med dem och de var 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

41 Se Bilaga B. 
42 Geronimo, 1974. Kapitel: Raids That Were Successful. 
43 Geronimo, 1974. Kapitel: Raids That Were Successful. 
44 Geronimo, 1974. Kapitel: Raids That Were Successful. 
45  Geronimo, 1974. Kapitel: Heavy Fighting. 
46 Brown, Dee. Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee: Erövringen av vilda västern ur indianernas 
perspektiv. Stockholm: Karneval Förlag. 2008, s. 29f 
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inga soldater så det var väldigt fredligt dem emellan. Geronimo uttryckte till och med 

att apacherna var ledsna över att männen tagit sig tillbaka västerut. Omkring tio år 

senare kom det fler vita män men dessa var soldater. De var inte otrevliga men de var 

inte lika omtyckta av apacherna. Tydligen hade några indianer blivit felaktigt 

behandlade av de vita männen så Geronimo var nu på sin vakt.47 Hövding Mangus 
Colorado hade tillsammans med amerikanerna skapat ett vänskapsfördrag. Ändå tog 
amerikanerna sig friheten att utföra militär träning och guldgrävning på apachernas 

områden och detta gillade inte Mangus Colorado.48 En del i stammen trodde 
fortfarande att man skulle kunna bibehålla fred med amerikanerna medan andra inte 

såg skillnad på dem och de ”skoningslösa” mexikanerna.49
 

 
3.2.1 Svek och förräderi 
Ungefär ett år efter fredsavtalet blev apacheindianernas olika ledare inbjudna av 

amerikanerna på en konferens men de blev förrådda och attackerade i ett  tält. 

Mangus Colorado och några andra lyckades fly men de flesta dödades. Geronimo 

misstänkte dock att befälhavaren inte hade med detta förräderi att göra, utan att det 

helt var på soldaternas bevåg. Han menade att deras ledare hade behandlat indianerna 

väl och saknade anledning till att utföra en sådan handling. 

Efter incidenten i tältet flydde apacherna mot bergen, där planerade de en 

attack mot amerikanerna. Det gällde två stammar, dels bedonkohe som Geronimo 

tillhörde, och dels chokonenapacherna. De båda stammarna leddes av hövding 

Cochise. De började med att kapa ett godståg, dödade några och tog några till fånga. 

Detta för att de ville göra ett byte med soldaterna, så de kunde få tillbaka de 

tillfångatagna indianerna. Detta vägrade amerikanerna att gå med på så apacherna 

dödade fångarna och flydde tillbaka upp i bergen. Efter detta bestämde indianerna att 

de inte skulle lita på eller vara vänliga mot de vita männen igen. De valde alltså att 

aldrig lita på amerikanska trupper någonsin igen.50
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

47 Geronimo, 1974. Kapitel: Coming of the White Men. 
48 Brown. 2008, s. 29f. 
49 Brown. 2008. s. 30. 
50 Geronimo, 1974. Kapitel: Coming of the White Men. 
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Enligt Geronimo var det amerikanerna som uträttade det värsta dådet mot 

indianerna någonsin. 1863 tog sig hövding Mangus Colorado till Apache Tejo51 i 

New Mexico tillsammans med tre krigare. De hade fått veta att de vita männen som 

var stationerade där var mer pålitliga än de i Arizona. Man reste dit för att förhandla 

fram ett fredsavtal. De kom överens om att hela stammen kunde bo där och att 

amerikanerna skulle förse dem med alla möjliga förnödenheter. Mangus Colorado 

reste då tillbaka till stammen i Arizona och förklarade att de alla skulle flytta till 

Apache Tejo för där kunde de leva tryggt med amerikanerna. Geronimo hade dock 

onda aningar och avvisade förslaget men han blev nedröstad och man bestämde att 

flytten skulle ske. Trots detta ville man ändå vidta försiktighetsåtgärder och därför 

reste bara Mangus Colorado och halva stammen till Apache Tejo till att börja med. 

Man tänkte inleda med att be om en del av ransonen för att se om de skulle hålla sitt 

löfte innan resten av stammen skulle anlända. Geronimo stannade som ledare i 

Arizona. Man gav nästan alla sina vapen till de resande för att försäkra sig om att de 

skulle kunna försvara sig om de skulle bli förrådda.52
 

Geronimo och de andra som var kvar i Arizona hörde ingenting från Apache 

Tejo, de hade hört rykten om att de skulle blivit förrådda och tillfångatagna som 

slavar. De visste inte riktigt vad de skulle göra och de var oroliga att amerikanerna 

kanske skulle komma för att attackera dem så de valde att retirera till bergen. 

Veckorna gick och deras mat och andra förnödenheter var på väg att ta slut. De mötte 

fyra män med en flock kor, så de dödade männen och stal korna. De hann dock inte 

ta hand om allt kött innan de blev attackerade av amerikanska trupper. Amerikanerna 

dödade sju indianer i stammen. Eftersom de hade dåligt med vapen kvar var de 

tvungna att slåss med spjut och pilbåge. De lyckades komma undan men vid 

soluppgången hittade de amerikanska trupperna dem igen och nu saknade man vapen 

helt och hållet. De slogs med stenar och pålar ett tag men var tvungna att fly igen, så 

de tog sig högre upp i bergen där det skulle bli svårt för amerikanerna att hitta dem. 

Dagen därpå hade deras spejare sett att amerikanerna hade retirerat.53
 

 
 

 
 
 
 
 
 

51 Se Bilaga A. 
52  Geronimo, 1974. Kapitel: Greatest of Wrongs. 
53  Geronimo, 1974. Kapitel: Greatest of Wrongs. 
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3.2.2 Förflyttningar, fångenskap och fred 
Eftersom de inte hade hört något mer från Mangus Colorado och de andra var de 

tvungna att anta att de var döda. De hade ett möte och valde Geronimo till stammens 

nye hövding. Inte förrän ett år senare kom nästa attack från amerikanska trupper. De 

dödade femton av indianerna och stal alla deras förnödenheter, de hade ingenting 

kvar efter denna attack och vintern åstundade.54 De hade dåligt med mat men 

Geronimo ville inte be regeringen om förnödenheter, han litade inte på dem. Han 

hade hört att chienneapachernas hövding Victoria55 höll råd tillsammans med de vita 

männen nära Hot Springs i New Mexico och att de hade massvis med ransoner. 

Bedonkoheapacherna och chienneapacherna hade alltid haft en god relation till 

varandra och speciellt med deras hövding Victoria. De valde därför att ta med sig 

stammen dit, de hittade dem utan problem och de blev tilldelade förnödenheter över 

vintern. De stannade hos Victoria i ett år och när de förklarade att de skulle lämna 

dem anordnade hövdingen en stor fest för dem som varade i fyra dagar. 

Chihenneapacherna och Victoria var mycket godhjärtade och Geronimo förklarar sig 

mycket stolt över att kalla dem sina vänner.56
 

Vid Fort Bowie57  var General Howard befälhavare. Han och Geronimo gick 

med på ett fredsavtal och Geronimo talar mycket gott om General Howard. Han 

menar att det var den ende mannen i den amerikanska armén som var pålitlig och 

god. De levde under fred med honom ända tills han lämnade Amerika. I Fort Bowie 

fick de nya förnödenheter ungefär en gång i månaden, men behövde de extra kunde 

de bara fråga. En tid efter General Howard lämnat USA utbröt dock flera bråk 

mellan andra indianer, vilka resulterade i ett antal dödsfall. Efter detta ansåg 

Geronimo att de inte skulle kunna leva lika fridfullt mellan de olika stammarna i Fort 

Bowie längre så de separerades och bedonkohestammen tog sig tillbaka till Hot 

Springs och hövding Victoria.58 I New Mexico möttes Geronimo och Victoria av två 

 
 

 
 
 
 
 
 

54  Geronimo, 1974. Kapitel: Greatest of Wrongs. 
55 Även Victoria’s namn kan stavas annorlunda, exempelvis som Victorio eller Victorias, även denna 
stavelse valdes ut från Geronimos självbiografi. 
56  Geronimo, 1974. Kapitel: Removals. 
57 Fort Bowie var en av USA:s militära besättningar under denna tidpunkt. Det var som ett läger som 
inkluderade sjukhus, hus, handelsplatser etc. Se Bilaga A. 
58  Geronimo, 1974. Kapitel: Removals. 
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sändebud som bad dem komma in till staden San Carlos59, de ansåg att de verkade 

vänliga så de antog att man ville ha ett råd. Så fort de anlänt möttes de dock av 

soldater som tog deras vapen och förde dem till deras högkvarter. Därefter ställdes de 

inför rätta. Man släppte Victoria men höll kvar Geronimo som dömdes och häktades. 

När han frågade varför de fängslade honom förklarade de att det var för att han 

lämnat Fort Bowie. Geronimo förstod ingenting, han hade inte trott att de ägts av 

soldaterna vid Apache-passet60. De fängslade nu även sju andra apacher. Geronimo 

hölls häktad i fyra månader men efter ännu en rättegång, som Geronimo inte 
medverkade vid, släpptes han fri. Trots att han släpptes kände han sig aldrig helt fri, 

de hade inte längre problem med soldaterna men de kände sig inte heller trygga.61
 

Efter Geronimo släpptes fri fick stammen bo vid ett reservat ovanför San 

Carlos som kallades Geronimo, de hade inga problem med soldater där och allt var 

bra men de kände sig ändå inte tillfreds.62 1883 ville några officerare hålla råd med 

hövdingarna vid Fort Thomas63. Geronimo och de andra apacherna trodde inte att 
något gott skulle komma ur detta så de höll ett eget råd först och eftersom de oroade 

sig för förräderi valde de att lämna reservatet. De tyckte att det skulle kännas mer 
värdigt att dö under väpnade kamper än att dö i ett fängelse. Sammanlagt handlade 

det om ungefär tvåhundrafemtio indianer, både bedonkoheapacher och nedniapacher, 

ledda av Geronimo och hövding Whoa. De tog sig mot Old Mexico (Kalifornien- och 

Arizonaområdet) men blev attackerade av amerikanska trupper, de stred i timmar. 

Den här gången hade de mycket vapen och ammunition och de gick segrande ur 

kampen.64 De strövade omkring i bergen vid Old Mexico i ungefär ett år, för att 

sedan ta sig tillbaka till San Carlos. När de nådde staden hade de en hjord med kor 

med sig men när de kom fram beslagtogs korna av befälhavaren General Crook. 

Geronimo försökte förklara att det inte var amerikanernas utan deras kor, som de 

hade fått tag på under strider med mexikaner, men Crook ville inte lyssna. Geronimo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

59 Se Bilaga A. 
60 Apache-passet var en ca 3 mil lång förbindelseväg i Arizona. Se Bilaga A. 
61 Geronimo, 1974. Kapitel: In Prison And On The War Path. 
62 Geronimo, 1974. Kapitel: In Prison And On The War Path. 
63 En stad i Kentucky som också var amerikanska militärers tillhåll. Se Bilaga A. 
64 Geronimo, 1974. Kapitel: In Prison And On The War Path. 
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tog sig då mot Fort Apache65. General Crook hade gett order att arrestera honom och 

om han försökte göra motstånd skulle de döda honom. Geronimo fick vetskap om 

detta av andra indianer så  han rörde sig tillbaka mot Old Mexico och ungefär 

fyrahundra indianer följde honom, både bedonkoheapacher, chokonenapacher och 

nedniapacher.66
 

De tog sig till Sonora och slog läger i bergen. Dock blev de förföljda av 

amerikanska trupper som attackerade dem efter att de hade satt läger i bergen i 

närheten av Casa Grande. Nästan alla deras kvinnor och barn tillfångatogs och 

därefter tog de sig till Casa Grande för att sätta läger men blev då attackerade av 

mexikanska trupper. De klarade sig ur detta utan att förlora någon och dödade några 

mexikaner. Därefter tog de sig mot Sierra Madre bergen för att sätta läger där istället, 

men mexikanska trupper förföljde dem och efter några nätter blev de attackerade 

igen. Den här gången var den mexikanska armén för stor för att de skulle kunna 

vinna så de flydde istället.67 De visste att både mexikanska och amerikanska trupper 

var efter dem från olika håll i bergen och däribland General Crook som ville träffa 

Geronimo. Det gick Geronimo med på, och under deras möte hade Crook frågat 

varför de hade lämnat reservatet. Geronimo svarade att han hade trott att apacherna 

skulle få bo där på samma villkor som de vita männen och att han fått vetskap om 

ordern Crook gett om att döda Geronimo. Crook nekade till detta så Geronimo valde 

att följa med honom till San Carlos, trots att han inte litade på honom.68 Geronimo 

och hans stam följde Crook mot USA trots att han var orolig för förräderi. Oron 
växte sig dock större på vägen och eftersom det inte var någon som vaktade dem 
valde de istället att vika av och stanna i Mexiko. De lyckades komma undan och inte 

långt därefter dog General Crook och General Miles tog över befälet.69
 

Trupperna jagade apacherna ständigt så de valde att dela upp sig i mindre 

grupper. Geronimo och tio andra strövade omkring i New Mexico ett tag i väntan på 
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att trupperna skulle lämna Mexiko, så de kunde återvända.70 På vägen genom Old 

Mexico attackerade de varenda mexikan de stötte på eftersom de misstänkte att de 

samarbetade med amerikanerna. Det var många fraktbilar på vägen som de stoppade 

och dödade föraren för att ta godset. De litade inte på någon nu och de hade 

ingenstans att ta vägen. Om de skulle ta sig tillbaka till reservatet skulle de bli 

fängslade och dödade, och stannade de i Mexiko skulle de få slåss mot soldater 

oavlåtligen. Därför stannade de aldrig länge på samma ställe och bad inte om tjänster 

av någon.71 När de tagit sig tillbaka till resten av stammen vid Sierra de Antunez 
bergen upptäckte de dock att de amerikanska trupperna inte alls hade lämnat Mexiko. 

De var konstant förföljda och blev överraskade vid sitt läger ett flertal gånger, då de 
blev av med hästar och mat bland annat. Inte långt efter detta ordnade man ett 

fredsavtal med de mexikanska trupperna.72 Man kom överens om att inte slåss längre 
så länge apacherna tog sig tillbaka till USA. Detta accepterade man med 
förhoppningen om att kunna ordna ett fredsavtal med amerikanerna och få flytta 

tillbaka till Arizona. Det kändes som att de inte hade något annat val.73
 

3.2.3 Ett brutet löfte 
Geronimo gick med på att träffa General Miles för att förklara hur de hade blivit 

felaktigt behandlade och att han ville komma tillbaka till USA med sitt folk och 

återförenas med deras tillfångatagna familjemedlemmar.74 General Miles förklarade 

att han fått order från USA:s president om att tala med Geronimo, att presidenten 

kände till hur han och hans folk blivit felaktigt behandlade och att de ville ingå i ett 

fredsavtal. General Miles lovade Geronimo att bygga honom ett hem, låta honom och 

hans stam bo där, att de inte skulle behöva arbeta, de skulle få boskap och att 

amerikanerna skulle tillhandahålla ransoner under vintrarna. Geronimo tvivlade på 

honom och förklarade hur han blivit lurad av tidigare officerare, och att han inte 

kände till amerikanernas lagar och kanske därför skulle bryta dem. General Miles 
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förklarade att Geronimo inte skulle bli arresterad så länge han levde. De svor en ed 

på att inte bryta fredsavtalet och att inte försöka lura varandra.75 General Miles höll 

inte sin del av överenskommelsen.76
 

Geronimo placerades istället ut vid Fort Pickens i Florida. I två år var han och 

flera andra apachekrigare placerade där för slavarbete och de träffade inte sina 

familjer under denna tid.77 Därefter skickades de vidare till Vermont i Alabama. Där 

fick de träffa sina familjer men de fick ingen egendom som Miles hade lovat. De 

stannade i Vermont i fem år och arbetade för regeringen. Flera av Geronimos krigare 

tog livet av sig och sina familjer, deras arbetsförhållanden var hemska. Först när de 

kom till Fort Sill78 fick de hus av regeringen. De fick också boskap, grisar, höns och 

kalkoner. Dock var de fortfarande inte fria.79  Geronimos sista önskan var att hans 

folk skulle få återvända till Arizona och därmed leva där de hörde hemma, på deras 

land.80 Även om de skulle tvingas följa amerikanernas lagar och regler gjorde det 

inget eftersom de nu respekterade dem.81 Han ville mycket gärna leva sina sista år 

bland bergen i Arizona och se sitt folk öka i antal istället för att minska, som de nu 
gjorde. Han oroade sig för att de skulle utrotas, bara om de fick komma tillbaka till 
Arizona skulle hans oro försvinna och han skulle dö en lycklig man. Då skulle han 

kunna glömma alla missöden och svek från tidigare.82 Vilket är det sista Geronimo 
nämner om sin livshistoria. 
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77 Geronimo, 1974. Kapitel: A Prisoner of War. 
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4 DÅTIDENS SYN PÅ INDIANERNA 
Under Columbus resor till Amerika och det första mötet med urbefolkningen ansåg 
européerna direkt att urbefolkningen var annorlunda och även att de var 

underordnade européerna själva.83 Man betraktade dem som ociviliserade och 
primitiva, Columbus menade att de ändå hade tillräckligt med intelligens för att 

kunna bli bra slavar.84 Det fanns flera tankar om indianerna som var anskrämliga. Ett 
av de äldsta synsätten européer haft var att indianerna skulle varit kannibaler. Man 
talade om att efter indianerna dödat sina offer ska de ha druckit deras blod och sedan 

lemlästat kropparna. Det är dock välkänt att Aztekerna offrade människor, oftast 

fångar, och människoblod till solen.85 Dock har man nyligen hittat bevis på att en del 
indianer skulle kunnat vara kannibaler. Bevisen gäller människolämningar som 

verkar ha tillagats86, detta bevisar dock inte att alla indianer skulle varit det. 
Indianernas kannibalism blev sedan en utsaga som spreds som propaganda i media 

under krigen med indianerna.87 Man menade att indianerna var djur och att 
européerna istället var Guds utvalda folk som därmed också var de enda som var 

menade att öka i befolkningsmängd. De enda ”goda” indianerna var de indianer som 

konverterat till kristendomen. Dessa kunde istället hyllas i media medan de andra 
ansågs vara barbariska, ociviliserade hedningar. Dock blev även de ”goda” 

indianerna separerade från européerna, trots att de var kristna var de ändå annorlunda 

och därför underordnade.88
 

Detta förändrades emellertid. Efter ett tag började man istället romantisera 

indianerna. Man såg dem som ”skogens barn” [min översättning] och som den 

naturliga människan. En människa som symboliserade ärlighet, heder och som stod 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

83 Coward. 1999, s. 25. 
84 Coward. 1999, s. 25. 
85 McKay, John P., Hill, Bennett D., Buckler, John, Buckley Ebrey, Patricia, Beck, Roger B., Haru 
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86 Marlar, Richard A., Banks L. Leonard, Brian R. Billman, Patricia M. Lambert, & Jennifer E. 
Marlar. ’Biochemical evidence of cannibalism at a prehistoric Puebloan site in southwestern 
Colorado.’ Nature 407, no. 6800. 2000, s.76. 
87 Coward. 1999, s. 33. 
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utanför den korrupta civilisationen.89 Istället för att se indianerna som mördare valde 

man att porträttera dem med samma oskuldsfullhet som ett barn och med en speciell 

relation till naturen. Enligt Coward var detta synsätt mer av en fabel än 

sanningsenlig. Han menar att anledningen till romantiseringen ska ha varit att 

indianernas kultur verkade vara på väg att gå förlorad och även indianerna själva, 

urbefolkningen   hade   minskat   avsevärt   och   fortsatte   att   minska.   Detta   fick 

amerikanerna att tycka att indianernas existens och levnadssätt var mystisk och 

spännande.90
 

Effekten av dessa två helt olika inställningar om indianernas identitet var att 

man bibehöll tanken om indianerna som hot mot den amerikanska civilisationen. 

Oavsett om de var mördare eller naturens barn var de ändå främmande, de var inte en 

del av de amerikanska traditionerna och hörde inte hemma under principerna för den 

amerikanska livsstilen.91 Oberoende om man såg dem som exotiska människor eller 

barbariska djur var de likväl en symbol för något främmande, som utomjordingar.92 

Det var en stark ”vi och dem”-mentalitet från båda parter. Thomas Jefferson stod 
dock upp för indianerna. Han menade att de inte var mindre intellektuella, de var 
också minst lika mänskliga som euro-amerikanerna. Den enda skillnaden han såg 

som annorlunda var det barbariska liv som indianerna levde93, alltså det främmande 
liv de levde. 

Indianernas utanförskap syntes tydligast i västra USA. Där började man bygga 

järnvägar och tog över land för att bygga städer. Man började även införa skolor. 

Detta gjordes helt utan hänsyn till indianernas ägor eller viljor, vilket ledde till att 

indianerna i väst inte längre hade någonting kvar och de kunde inte göra någonting åt 

det.94 I och med att man betraktade indianerna som underlägsna var det lättare att ta 

över deras land. Det var också enkelt att straffa dem om de attackerade för att 
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försvara det som var deras. Det ansågs berättigat eftersom man ansåg sig mer 

civiliserad och överlägsen, och därför visste man bäst.95
 

Eftersom media påpekade indianernas olikheter med amerikanerna 
underminerades deras status som urbefolkning och blev orsaken till att det 

amerikanska språket och den amerikanska kulturen blev dominerande.96 I slutskedet 
av krigen blev möjligheterna för indianerna små, de hade gett upp majoriteten av sitt 

land så allt de hade kvar var sin kultur.97 Den amerikanska mentaliteten var att 
indianer var något som skulle tas bort, de skulle utrotas, alternativt underkuvas, och 

därför fortsatte den osympatiska synen och bristen på respekt för indianernas kultur 

och strävanden.98
 

Skildringen av indianer utgjordes främst av tidningarnas och regeringens 

åsikter, och deras val att vinkla utlåtanden om dem påverkade den amerikanska 

befolkningens ställningstagande. De menade att indianerna var annorlunda, i negativ 

bemärkelse, och att de var ett hinder för Amerikas ekonomiska tillväxt och nationella 

expansion.99 Artiklarna var även vinklade så att amerikanska värderingar och mål 

beskrevs som mest värdiga och mest adekvata. Dessutom kunde man hänvisa till de 
teknologiska framsteg man gjort för att ytterligare påvisa indianerna som enkla och 

obetydliga i utvecklingen. Man standardiserade indianen och prisade amerikanen, 
som skildrades som heroisk och fantastisk. Denna paternalistiska identitet 

genomsyrade media i årtionden.100 Faulk förklarar till exempel paniken som media 

orsakade när Geronimo och hans folk var på väg mot USA från San Carlos. 

Tidningsrubrikerna ska ha varit ”Apacher på krigsstig” [min översättning].101 Vilket 

antydde att Geronimo och hans folk kom för att attackera, men enligt Geronimo var 
det aldrig så, de försökte enbart hålla sig undan och undvika att själva bli 

attackerade, de var på flykt.102 John Phillip Clum var en agent vid San Carlos, han 
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ansåg att apacherna var tjuvar och mördare.103 Han hade kanske anledning till detta i 
och med att han fått order att gripa Geronimo på grund av att han stulit hästar och 

mulor.104 Han talade om Geronimo som den mest hämndlystna och elakartade person 

han någonsin träffat.105 Han menade att han sett många människor med hat i blicken 

men aldrig någon som Geronimo.106 General Miles förklarade att apacherna styrdes 
av en krigar-mentalitet och respekterade aldrig svaga människor. Han ska ha sagt att 
apacherna betraktade sig som den äkta mannen, och att den som lyckas nedslå en 

apacheindian och visa sig starkare skulle respekteras djupt. Han menade att detta 

skulle varit anledningen till att apacherna enbart torterade svaga motståndare men 

aldrig modiga sådana. Vidare påstod han att detta skulle vara anledningen till att de 

tillslut kapitulerade, de hade mött sin överman i amerikanerna och skulle därmed 

respektera detta.107
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5 FRAMSTÄLLNINGEN AV GERONIMO 
I detta kapitel analyseras och diskuteras framställningen och uppfattningen av 

Geronimo. I underrubriken 5.1 diskuteras hur Geronimo själv valt att presentera sig 

och händelser han varit med om. Därtill kommer andra författares beskrivningar om 

detta också förklaras och diskuteras i likhetsgranskning med Geronimos påståenden. 

Under 5.1.1 läggs fokus på Geronimos relation med mexikanerna och amerikanerna 

för att tydliggöra och diskutera kring hans åsikter och känslor gentemot dem, samt 

analysera Geronimos ställningstagande till sitt nya liv efter att han kapitulerat för 

amerikanerna. Detta för att besvara den första frågeställningen. 

I underrubriken 5.2 beskrivs och diskuteras den andra frågeställningen genom 

att belysa dåtidens nybyggares ställningstagande angående indianerna och Geronimo. 

Där inkluderas medias roll såväl som återberättandet om synen på Geronimo och 

apacherna från Brown, Coward, Debo, Faulk och Geronimo. 

Under 5.3 behandlas och diskuteras hur andra författare valt att presentera 

Geronimo såväl som apacheindianerna. Diskussionen går kring vad författarna 

fokuserat på att skriva om, hur de väljer att återberätta detta och hur detta samverkar 

med Geronimos berättelser. Detta för att besvara den tredje frågeställningen gällande 

detta. Denna punkt leder sedan vidare diskussionen till den fjärde frågeställningen. 

Vilken besvaras i underrubriken 5.4 där analysen över huruvida de andra författarnas 

återberättande om historien skulle kunna utvisa tendenser. Diskussionen behandlar 

sättet de beskrivit händelser och personer, hur de formulerat sig och vad de har 

fokuserat på att diskutera. Här kommer även en del författade källor om 

apacheindianerna i allmänhet vägas in för att kunna utgöra ett fylligare resultat och 

möjligen påvisa ett underliggande ställningstagande hos författarna. 

Under de rubriker där det anses relevant diskuteras Igras teorier kring 

beteendet hos Geronimo och hans motståndare för att analysen ska leda till en 

förståelse kring detta. 
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5.1 Geronimos återgivning 
Det är tydligt att Geronimo tar avstånd från att vara amerikaniserad. Han pratar om 
de vita männen och mexikanerna som ”dem” medan apacherna beskrivs som ”vi”. 

Detta är påtagligt genom hela boken.108 Enligt Coward var detta vi-och-dem- 

tänkande ömsesidigt mellan amerikanerna och indianerna.109 Geronimo beskriver ett 
flertal gånger hur apacherna hade svårt att förstå de vita männens handlingar och 

kultur. De förstod inte deras lagar, de förstod inte deras beteende och de förstod inte 
deras tankesätt. Medan amerikanerna inte heller förstod indianernas kultur och 

beteende, det klassades som primitivt och underligt för dem.110 Geronimo ger tydliga 

exempel i boken om olika saker som är främmande för apacherna. I slutet ägnar han 

till exempel ett helt kapitel åt att beskriva hur han upplevde ett amerikanskt tivoli.111 

I just detta kapitel förklarar han ingående om olika saker han såg och upplevde på 
tivolit, och hela tiden har han ett främmande förhållningssätt till detta. Han beskriver 

det som om det vore det underligaste och mest oförklarliga han varit med om, vilket 

tyder på hur han inte identifierar sig med amerikanerna alls.112 Han förstår dem inte, 

men är noga med att säga att han likväl respekterar dem.113
 

I Geronimos bok märks det att det är hans röst som beskriver allting, detta 

påpekar även Turner i introduktionen när han förklarar att Barrett inte tillagt något 

själv utan att Geronimo fått berätta och det han sagt har skrivits ner.114 I och med 

detta får man en känsla för vem Geronimo är. Dock vet man inte hur mycket Barrett 

redigerat texten eller inte. Debo slår hål på mycket av det Geronimo berättar, särskilt 

gällande hur han daterar vissa händelser.115 Detta betyder inte nödvändigtvis att 

Geronimo har fabulerat sanningen utan kan likväl handla om att han inte riktigt 

minns exakta årtal. Han verkar vara en mycket lugn och harmonisk person och det 

han berättar om apachernas leverne beskrivs som det mest naturliga och lämpligaste 
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typ av liv en människa kan ha.116 När han beskriver sin historia och olika handlingar 

han utfört verkar han inte heller känna någon typ av ånger. Trots att han oprovocerat 

attackerat mexikaner och dödat dem verkar han vara till freds med detta, som att han 

ansett att det varit berättigat. Han verkar vara en person styrd mer av logiskt 

tänkande, trots att han agerat utifrån känslor. Dock kan det verka som att han påvisar 

benägenheter för narcissism, han verkar mycket självupptagen och är tydlig med att 

hans sätt att agera var rätt. Igra beskriver att narcissister kan använda sig av 

projektion, att man gärna överlåter sina oönskade känslor på någon annan.117 Detta 

kan också användas som ett sätt att attackera någon annan118, vilket är tydligt i 
Geronimos starka vilja att hämnas på grund av att han förlorat sin familj. Sättet han 
beskriver händelser övertygar läsaren att han agerat på det mest naturliga sätt en 

människa kunde gjort, och därmed saknar han ånger eller skam över sitt 

handlande.119 Han säger flera gånger att han gärna slogs mot mexikanerna, alltså att 
han tyckte det var kul att gå ut på de olika räderna. Han beskriver att han fortfarande 

inte tycker om mexikaner, han anser att de är förrädiska och ondskefulla.120 

Fortsättningsvis poängterar han att han är gammal och kommer inte gå ut på krigsstig 

igen men att om han hade varit ung hade han vandrat mot Old Mexico.121 Alltså 
verkar det som att Geronimo har stora svårigheter med att förlåta. Dessutom 

generaliserar han alla mexikaner, han bedömer onyanserat att alla mexikaner är 

omoraliska människor. Igra diskuterar Freuds teorier om hur människan föds med 
hat, och att denne först i vuxen ålder bestämmer hur denne tänker hantera orättvisa. 

Han menar att man antingen väljer att förlåta, acceptera och bearbeta sina hatkänslor 

eller väljer att förneka dem och istället utplåna umgänget med den eller de individer 

som inte delar personens åsikter.122 Geronimo väljer alltså alternativ två enligt denna 
teori, han väljer att inte ta itu med sitt förakt utan istället bibehålla det. 
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När han förklarar sin fru och sina barns död i boken beskriver han målande sin 

sorg och att han aldrig skulle känna sig hel igen, dessa känslor beskriver han som en 

anledning till hämnd.123 Han framställer sig själv som ett offer men i och med att han 

hämnats med samma medel som mexikanerna kan man diskutera om han verkligen 

är ett offer längre, och om det beteendet kan verka lika omoraliskt som 

mexikanernas. Det är tydligt att apacherna anser att de berövats på sitt land, vilket 

Geronimo tydligt poängterar.124 Eftersom de levde där före mexikanerna och 

amerikanerna skulle man kunna konstatera att han har rätt, om man väljer att se det 

så, men vem äger land egentligen? Tillhör det mänskligheten eller tillhör det 

nationen? Talimantez diskuterar detta, hon menar att amerikanernas grövsta 

missuppfattning var hur de såg på natur och land. Hon menar alltså att amerikanerna 

tagit sig rätten att äga landet fast det inte tillhör någon särskild, utan det tillhör alla 

varelser.125 Dessutom är det inte rättfärdigat att döda mexikaner som inte var 

soldater, alltså mexikaner som bara råkade befinna sig i sina hem när indianerna kom 

till området. Det är en sak att strida krigare mot krigare och det är en annan sak att 

döda oskyldiga människor som råkar ha en viss härkomst. Detta gäller förstås för 

båda parter, alla tre parter om man ska inkludera både mexikanerna och 

amerikanerna i samma beteende. Detta dementerar dock Igra genom att förklara att 

ingen ondsint människa behöver ha en störd eller skadad personlighet för att 

avsiktligt kunna döda. Han menar att människor som aldrig haft en våldsam 

personlighet kan påverkas till att begå grymma handlingar i situationer av stark 

otrygghet.126 Vilket i Geronimos fall skulle kunna grundas i känslan av att förlora sitt 

land och därmed sakna tillhörighet någonstans. Eftersom de blev tvingade att 

förflytta sig i flera år kan detta skapa en stor känsla av otrygghet, som Igra påpekar 

skulle kunna leda till att man begår grymma handlingar. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

123  Geronimo, 1974. Kapitel: Kas-Ki-Yeh: The Massacre. 
124 Geronimo, 1974. Kapitel: Hopes for the Future. 
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Gällande hämnden på sin familjs död menar han att hans ilska tog över när han 

slogs, han dödade många och var alltid den förste i ledet.127 Hans sätt att berätta det 

känns diplomatiskt, som att han förklarar sitt handlande utan ånger eller skam men 

inte heller med stolthet. Han konkretiserar enbart vad som hände och hur han 

kände.128 Det finns inga tydliga tendenser, eller är detta tendensen? Att han försöker 

verka neutral och oberoende för att övertyga läsaren att han talar sanning. Kanske, 

men han berättar sin historia med självförtroende och självinsikt vilket påvisar att 

han är självmedveten men också, som nämnt, inte alls ångerfull. Trots att han agerat 

utifrån inre ilska var han fullt medveten om att hämnden på mexikanerna inte skulle 

kunna ta tillbaka hans familj, ändå var han lycklig över att han hämnats dem och att 

apacherna hade hämnats massakern vid Kaskiyeh.129 När Geronimo talar om 

massakern vid Kaskiyeh anser han att de hade blivit förrådda av mexikanerna, de 

hade brutit mot fredsavtalet och svikit dem.130 Frågan är om de blev förrådda 

eftersom den grupp mexikaner som hade slutit fred med dem inte var samma som 

attackerade. Här väljer Geronimo att anta att alla mexikaner är lika opålitliga och 

oberäkneliga utan egentligt underlag för detta, vilket kan ses som berättigat i och 

med den förnärmelse de måste känt efter denna händelse. Det är även ett tecken på 

vilken väg Geronimo valt att gå gällande hatkänslor. Här visas det tydligt hur han 

förnekar att det skulle kunna finnas en del pålitliga mexikaner, dessutom bestämmer 

han sig för att utplåna relationen med dem.131 Igra fortsätter att diskutera en medfödd 

sadism, som även Freud talat om. Han menar att det finns ett frestande medel i 

människans medvetande. Alltså att hämndkänslor, och att agera utifrån det, kan vara 

något medfött för alla men att människan i vuxen ålder väljer om denne vill lyssna 

till dessa frestelser. Hursomhelst menar Igra att detta kan göra en vuxen människa 

mycket farlig132 och det är möjligen så att man kan se dessa benägenheter hos 

Geronimo i och med att han inte känner ånger, han bearbetar inte sin sorg och han 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

127 Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge. 
128 Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge. 
129 Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge. 
130 Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge. 
131 Igra. 1988, s. 30f. 
132 Igra. 1994, s. 91. 
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väljer att agera genom hämnd. Fortsättningsvis förklarar Igra att omsorg och grymhet 

hänger samman133, vilket skulle kunna förklara människans behov, i detta fall 
Geronimos behov, av att hämnas sin familj. 

 
5.1.1 Relationen med mexikaner och amerikaner 
Mexikanerna visade ingen barmhärtighet mot indianerna, som till exempel att man 
utlyste prispengar för apacheskalper och använde alla möjliga medel för att få tag på 

dem.134 Man skalperade alltså apacher för pengar. Det värsta sättet för att samla in 
skalper måste varit det Debo beskriver, hur en del mexikaner infiltrerade grupper 

med apacher för att kunna få deras förtroende och sedan döda dem när de minst 

anade det.135 Ett hutlöst beteende som tydligt visar att relationen mellan apacherna 
och mexikanerna var byggd på mycket förakt. 

Fortsättningsvis förklarar han att indianska kvinnor och barn som blev 

kidnappade av mexikaner behandlades som slavar eller kanske till och med värre. 

Medan kidnappade apachekrigare blev fastkedjade. Man hade även byteshandel 

mellan människor. Dock påstår Geronimo att apacherna aldrig kedjade fast 

mexikanska krigare utan de fick istället arbeta, till exempel med att valla hästar och 

hugga ved. Mexikanska kvinnor och barn behövde inte heller utföra slavarbete. Han 

menar alltså att de behandlades som deras egna.136  Vilket tyder på att Geronimo 

gärna ville framställa sig och sin stam som ett förskonande folk. Detta är alltså hur 

Geronimo beskriver detta, sedan skulle man kunna diskutera om det inte är 

slavarbete att tvinga de tillfångatagna mexikanerna att arbeta. 

Geronimo menar att indianerna enbart hade haft fredliga intentioner med 

amerikanerna, men att det var amerikanerna som ideligen svek indianerna och 

försökte sätta dit dem för olika brott.137 Detta var aningen förvånande att läsa. Varför 

skulle indianerna ha fredliga intentioner med amerikanerna? Det hade de aldrig varit 

intresserade av med mexikanerna. Dessutom beskriver han att amerikanerna endast 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

133 Igra. 2991, s. 132. 
134 Debo. 1976, s. 28f. 
135 Debo. 1976, s. 28f. 
136  Geronimo, 1974. Kapitel: Fighting Under Difficulties. 
137 Debo. 1976, s. 60 & Geronimo. 1964. Kapitel: Coming of the White Men. 
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rapporterade om indianernas misskötsel till regeringen och utelämnade när deras 

egna uppfört sig felaktigt.138 Geronimo hade inga problem att döda mexikaner 

eftersom han föraktade dem.139 Var man kanske trött på krigandet i allmänhet eller 
såg man fördelar med att vara vänliga mot amerikanerna? Kanske var det ett sätt för 

Geronimo att måla upp indianerna som offer snarare än delaktiga i krigen?140 Det 
skulle kunna vara så att man ansåg det nödvändigt att vara vänlig mot amerikanerna. 

Kanske var det därför de började byteshandla med amerikanerna.141 Ett samarbete 
kanske sågs som en chans för indianerna att besegra mexikanerna en gång för alla. 
Istället visade det sig att indianerna erhållit ännu en fiende. 

Sveket vid Apache Tejo, när hövding Mangus Colorado och halva stammen 

dödades, var kanske mest oförlåtligt för Geronimo just för att han egentligen ville 

samarbeta med amerikanerna. Detta beskriver Geronimo som det största sveket 

apacherna någonsin varit med om, det värsta dådet som utförts mot dem.142 

Mexikanerna hade utfört fruktansvärda handlingar mot apacherna men detta ser han 

ändå som det värsta någonsin. Kanske berodde det på att Geronimo verkligen var 

villig till ett samarbete med amerikanerna och att det smärtade särskilt mycket att 

förrådas av dem. Han förlät även amerikanerna efter General Miles bröt den ed de 

svurit angående hur Geronimo och hans folk skulle få ett tryggt hem, vilket istället 

gjorde  apacherna  livegna  återigen.143   Att  avlägga  en  ed  var  mycket  heligt  för 
apacherna, detta ansåg även Geronimo144 men trots det var han villig att förlåta. Med 

detta sagt förklarar Geronimo att han ändå föraktar mexikanerna mer än några andra 

och att han istället respekterar amerikanerna. Vilket kan verka intressant, eftersom 

han först menar att amerikanerna svek honom mest men ändå kan han förlåta dem 

medan han aldrig skulle kunna förlåta mexikanerna. Det som kan anses mycket 

intressant i detta beteende är att Geronimo valt den andra vägen, att acceptera, 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

138 Debo. 1976, s. 60 & Geronimo, 1974. Kapitel: Coming of the White Men. 
139  Geronimo, 1974. Kapitel: Geronimo’s Mightiest Battle. 
140 Geronimo, 1974. Kapitel: Revenge & Kapitel: Varying Fortunes.f 
141 Geronimo, 1974. Kapitel: Coming of the White Men. 
142 Geronimo, 1974. Kapitel: Greatest of Wrongs. 
143 Geronimo, 1974. Kapitel: The Final Struggle. 
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bearbeta och förlåta, i relationen med amerikanerna.145 Trots detta bibehåller han 
fortfarande sitt förakt för mexikanerna. Kanske kan detta bero på att han, som Igra 

påpekar, avslutat relationen med mexikanerna, han hade bestämt sig för att inte 

förbättra den.146
 

5.2 Dåtidens nybyggares uppfattningar av Geronimo 
Turner menar att dåtidens nybyggare såg Geronimo som en brutal krigare eller i 

vissa fall mördare. Man menade att han aldrig visade någon typ av barmhärtighet 

vare sig det gällde att döda män, kvinnor eller barn så länge det handlade om att 

försvara sitt folk.147 Medan exempelvis Debo ansåg att han enbart var en ledare som 

värnade om sitt folk och sitt ursprung. Hon bedömde att han egentligen bara nyttjade 

alla medel han kunde för att försvara apacherna.148 Egentligen skulle man kunna säga 

att dessa två säger samma sak men att de har valt att ställa sig på varsin sida av 

debatten. Geronimo skulle varit hänsynslös, och detta var ett förfärligt 

personlighetsdrag enligt Turner medan Debo anser att det var berättigat för 

Geronimo att agera på detta sätt. 

Som Coward nämnde var en av de äldsta västerländska uppfattningarna av 

indianerna att de var kannibaler. Man var övertygad om att de drack blod till 

exempel. Vilket det kan ligga en del sanning i eftersom forskning visar att detta kan 

stämma, dock vet man inte i vilken utsträckning indianerna skulle varit kannibaler 

och hur länge.149 Fortsättningsvis menar Coward att detta var propaganda framtaget 

av media.150 Detta kan ha varit ett försök att bevara föreställningen av indianerna 
som vildar och ociviliserade, och med därmed stärka sig själva som en överlägsen 
ras. Vidare diskuterar Coward hur västerlänningarna ansåg sig som Guds utvalda 

folk och att de enda ”goda” indianerna var de kristna.151 Alltså menade man att den 
goda människan var kristen. Coward beskriver även hur man senare romantiserade 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

145 Igra. 1988, s. 30f. 
146 Igra. 1988, 30f. 
147 Geronimo, 1974. Foreword by the Editor: Characteristics of Geronimo. 
148 Debo, 1976. Förord: s. xi. 
149 Marlar, et al. 2000, s.76ff. 
150 Coward. 1999, s. 33. 
151 Coward. 1999, s. 33f. 
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indianerna i media, och att det skulle vara till anledning av att man såg de som 

exotiska varelser med ett speciellt band till naturen.152 Han menade att anledningen 
till romantiseringen var att den indianska kulturen reducerades, vilket gjorde den 

ännu mer främmande och spännande för många.153 Geronimo, däremot, ansåg att den 
kristna religionen var bättre än hans förfäders religion. Det var många delar inom 

kristendomen som han uppskattade och han valde att följa den kristna religionen till 

slut eftersom han bedömde att han den kunde förbättra hans karaktär.154 Detta var 
intressant att upptäcka eftersom han genom hela sitt liv månat så mycket om sitt 

ursprung. Det skulle kunna anses som respektingivande att en man som levt för att 
försvara sitt folk och sitt ursprung ändå kunde medge dess fel och brister. 

Enligt de olika författarnas syn på vad den vite mannen ansåg om apacherna 

och Geronimo är det tydligt att de betraktade dem som ett problem. Som nämnt åsåg 

de att apacherna var brutala mördare som skulle nedslås.155 Brown påpekar till 

exempel att agenten vid San Carlos, John Clum, uppfattade alla apachehövdingarna, 

inklusive Geronimo, som laglösa plundrare, mördare och fylltrattar. Han menade att 

de aldrig skulle gå med på de krav som den vita civilisationens ställde.156 Coward 

nämner detta som ett betraktelsesätt amerikanerna haft länge, att de ansett att 

indianerna inte var en del av normerna för hur man levde som amerikan. Dock 

nämner han också att vissa såg dem som spännande och exotiska medan andra såg 

dem som barbariska djur, oavsett var man stod i frågan var man ändå enig om att de 

var en symbol för något främmande.157 Debo redogör också för Clum’s föraktande 

känslor mot apacherna och Geronimo. Hon förklarar att Clum menade att lösningen 

på problemet med apacherna, helt enkelt, var att hänga Geronimo.158 Vilket tyder på 

att det fanns ett förakt mot indianerna hos en del amerikaner. Som Coward belyser 

ansåg man indianerna som underlägsna och att den uppfattningen gjorde att 

amerikanerna bedömde sig ha rätt att ta över deras land och straffa dem om de 
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153 Coward. 1999, s. 34f. 
154 Geronimo, 1974. Kapitel: Religion. 
155 Brown. 2008, s. 376, Debo. 1976, s. 80, Malm 1960, s. 61f & Faulk. 1969, s. 18. 
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attackerade.159 Han menar att i och med att man ansåg sig överlägsen tyckte man inte 

att man gjorde fel i att bestämma över dessa människor, det var också rättfärdigat att 

döda dem om de skulle bli en börda. Geronimo talar till exempel om plundringstågen 

och att de stal hästar, mulor och boskap.160 Vilket skulle kunna vara en berättigad 

anledning att döda dem enligt amerikanerna. Geronimo och andra indianer 

accepterade inte att amerikanerna tagit över landet och gjorde motstånd vilket kanske 

var anledningen till den bitterhet personer som till exempel Clum kände gentemot 

indianerna. Man tyckte att indianerna skulle utrotas, vilket också rättfärdigade 

handlandet mot dem. Om de inte dödades skulle de underkuvas. Detta gjorde att 

fördomarna och den negativa synen på indianerna fortlevde.161 Underkuvade blev de 

dessutom, utan att de förstod det själva. Geronimo beskriver hur han inte förstod 

varför han hade fängslats när de lämnade Fort Bowie, vilket visade att han och hans 

folk inte förstått att de hade varit livegna av soldaterna vid Apache-passet.162 Detta 

var ett tydligt exempel på hur amerikanerna lurade indianerna att tro att de hade 

tilldelats trygga hem medan de i själva verket enbart bodde där för att amerikanerna 

skulle kunna övervaka dem. Faulk förklarar att Geronimo ska ha avskytt att bli 

övervakad, att han skulle försökt hitta tillfällen att rymma ett flertal gånger.163 Detta 

nämner han aldrig själv men i och med att han inte ville acceptera situationen 

indianerna utsatts för är detta trotsiga beteende fullt möjligt. 

Coward menar att både media och regeringen påverkade den resterande 

amerikanska befolkningen angående hur man uppfattade indianerna. Man valde att 

presentera dem som ett hot. Man valde också att belysa att de var annorlunda och att 

annorlunda var något negativt.164 Detta kan anses som ett skickligt försök av media 

att påverka utrotningen av indianerna, alltså genom att få resten av befolkningen att 

ställa sig emot dem kunna påskynda utvecklingen av USA som nation. Eftersom 

indianerna var ute på räder och stred mot amerikanerna kunde man lätt vinkla detta 
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som att de hindrade amerikanerna att expandera sitt land.165 Dock kanske det i själva 
verket inte kunde ses som amerikanernas land. Det var också enkelt för amerikanerna 

att påvisa indianerna som primitiva i och med skillnaden mellan teknologiska 

framsteg.166 Vilket visar att det fanns flera aspekter som kunde förvrängas till 
propaganda för att motarbeta indianerna och bistå amerikanerna. 

 
5.3 Andra författares skildringar av Geronimo 
Debo väljer, som nämnt, att kritisera en del saker i Geronimos berättelser. Till 
exempel dementerar hon att han skulle blivit vald till hövding efter Mangus 

Coloroados död.167 Hon har inga belägg för att detta skulle vara osanning utan hon 

menar snarare att det inte finns belägg för att det skulle vara sanning. Detta påvisar 
att hon kritiskt har granskat Geronimo och därmed växer hennes trovärdighet. När 

Debo beskriver Geronimo i sitt förord väljer hon starka begrepp. Dock är hon relativt 

neutral i beskrivningen. Hon menar att Geronimo var energisk och självständig men 

han var också hårdhudad, skoningslös, sträng och gav inte vika, varken gällande sina 

åsikter eller i sitt hat mot mexikanerna.168 Dessa egenskaper var tydliga i Geronimos 
självbiografi. Debo fortsätter med att diskutera Geronimos ekonomiska fallenhet, 

som blir synlig under beskrivningen av de olika plundringståg han ledde och hur han 

och hans stam hanterade bytena från dem.169 Utifrån dessa beskrivningar av 
Geronimo är det lätt att göra ett antagande om att han skulle varit kall men Debo 

dementerar detta genom att beskriva honom som kärleksfull, snäll och lojal mot sin 

familj och sina vänner.170 Vilket också går att utläsa i hans självbiografi som 
exempelvis när han beskriver sin relation till hövding Victoria med mycket värme 

och tacksamhet.171 Hon diskuterar även hans misstänksamhet och hon menar att den 

var berättigad eftersom han blivit förrådd och sviken av såväl mexikanerna som 
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amerikanerna. Dock anser hon att det var ett normalt beteende för en vilde.172 En 

vilde, ett mycket intressant ordval av Debo. Tidigare förklarar hon dock att 

indianerna var vilda varelser och menar att de var lika vilda som djur.173 Det verkar 

som att Debo säger detta med välmening och det är möjligt att de flesta höll med 

henne under 1970-talet när denna bok skrevs. Dock skulle det troligen bli upprörda 

protester mot en sådan formulering i dagens samhälle. Detta tyder på att Debo hyste 

respekt för indianerna och vad de gick igenom, likväl verkar det även som att hon 

ändå hade en uppfattning om att indianerna var annorlunda, alltså annorlunda i den 

mån att man inte kunde inkludera dem i det västerländska ”vi”. Debo separerar 

Geronimo och apacheindianerna från västerländskt folk genom att formulera sig på 

detta sätt. Även om hon ser dem som människor så är detta inte problemet, utan det 

som gör hennes uppfattningar aningen tveksamma är att hon anser dem exotiska, 

annorlunda och inte likadana som henne själv. De har annorlunda seder och bruk, en 

annan kultur och andra traditioner. Det måhända att de har ett annat sätt tänka men 

de är inte annorlunda på grund av detta. 

Enligt Turner var Geronimo totalt orädd som ledare, även de resterande 

författarna säger detsamma om honom.174 Fortsättningsvis påstår han att många 

jämför Geronimos sätt att leda med Usama Bin Laden, vilket verkar vara Turners 

egen uppfattning eftersom han inte tillkännager någon typ av källa för detta 

påstående. Dock kan det grundas i att amerikanerna använde namnet Geronimo som 

kodnamn  för  Bin  Laden.  Han  menar  att  Geronimo  skulle  varit  lika  farlig  och 

hänsynslös som honom, men också att man är besviken över att han fått en hjälte- 

status eftersom han var en så hemsk mördare.175 Eftersom Turner väljer att belysa 

detta är det mycket tydligt att se vilken hans ståndpunkt är angående indianerna och 

Geronimo, en undangömd men tydlig tendens. Turner är den förste som talar så 

hänsynslöst om Geronimo och dessutom skildras dessa åsikter i förordet till 

Geronimos egen självbiografi, vilket skulle kunna verka oetiskt. 
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En intressant observation som påträffats i litteratur om indianerna, såväl som i 

förordet till Geronimos självbiografi, var att man verkar försöka ursäkta apachernas 

beteende. Det finns en tendens genom all litteratur som studerats, författarna vill 

försvara apacherna. De försöker slå hål på myter som beskriver apacherna som 

hänsynslösa krigare och mördare för att istället lägga skulden hos mexikanerna. I 

flera av böckerna förekommer beskrivningar om hur apacherna definitivt ville 

samarbeta och hitta lösningar med nybyggarna, och att de skulle ha plundrat och 

dödat förminskas med anledningen till att de hade rätt till det. Turner skriver till 

exempel att de flesta vita män såg apacherna som brutala mördare men att det många 

inte inser är att de hade blivit förrådda av de vita männen.176  För att kommentera 

detta synsätt skulle man kunna fråga sig varför detta skulle rättfärdiga dödande. 

Även om apacherna var en utsatt minoritet har de ändå använt samma medel som 

mexikanerna och amerikanerna, bör deras beteende försvaras ändå? De dödade inte 

bara mexikanska eller amerikanska soldater, de dödade även oskyldiga människor. 

Geronimo förklarar till och med själv när de dödade fyra män och stal deras flock 

kor, trots att de var medvetna om att dessa män inte var soldater eller ens utgjorde 

något  hot.177   Man  skulle  kunna  påstå  att  båda  parter  utfört  lika  förskräckliga 

handlingar mot varandra, men vilken part har fått utstå mest ohyggligheter? Historien 

berättar att det är indianerna, men är det därför mer godtagbart att dem dödar och 

plundrar? Det beror kanske på, kanske är det så, kanske inte. Ju mer reflektionen 

kring detta går, desto mer växer tendensen. Alltså, vad är dessa författares tendens 

egentligen? Tendensen skulle möjligen kunna vara att det anses politiskt korrekt att 

försvara minoriteter, att man idag kan ta på sig skulden som vit man eller kvinna för 

att man anser att det är det rätta sättet att tänka. 
 
5.4 Olika författares tendens 
Talamantez diskuterar den amerikanska urbefolkningen i allmänhet, och trots att det 

inte handlar specifikt om Geronimo kan mycket av det hon skriver appliceras på 

honom som apacheindian. Hon diskuterar tre perspektiv i synen på urbefolkningen i 

 
 

 
 
 
 
 
 

176 Geronimo, 1974. Foreword by the Editor: Broken Treaties with the US Government. 
177 Geronimo, 1974. Kapitel: Greatest of Wrongs. 



 
41 

 
dagens samhälle. För det första menar hon att antropologer studerar indianerna som 

ett fenomen från förr.178 Detta eftersom de utrotats på så vis att de integrerats i den 
västerländska kulturen, och inte eventuella folkmord de kan ha utsatts för under 

kolonisationen. Talamantez uttrycker alltså att antropologer inte anser att det finns 

några ”riktiga” indianer kvar.179 Fortsättningsvis förklarar hon att det andra 
perspektivet handlar om historiker, att de flesta historiker inte har inkluderat 

indianerna som en bärande del i den amerikanska historien.180 Hon kritiserar 
historiker hårt genom att påstå att man haft uppfattningen att indianerna enbart stod 

och tittade på medan västerlänningarna kom och tog över deras land, att de alltså 

skulle saknat förmågan att tänka eller agera.181 Detta verkar för det första vara en 
generalisering och för det andra verkar det vara skrivet utifrån personlig bitterhet, för 

att inte tala om att det kan anses mycket oetiskt av henne att uttala sig på detta sätt. 

Hursomhelst fortsätter hon genom att säga emot sig själv. Hon anser att enda sättet 

att kunna återberätta indianernas historia är genom att lyssna på inspelade orala 

källor, vilket kräver att historiker lär sig språket. Sedan påstår hon att det inte skulle 

ha någon betydelse att lära sig språket för att historiker skulle ändå inte förstå 

helheten av historien.182 Därefter sammanfattar hon detta perspektiv genom att 
förklara att det finns historiker som lärt sig språket och lyckats tolka historien på ett 

lämpligt sätt men att dessa skulle vara få. Hennes åsikter grundar sig främst i att 

dagens historiker är västerlänningar och därför kan de inte studera indianerna med 

vetenskapligt neutrala ögon.183 Det sista perspektivet beskriver Talamantez vara att 

forskare anser sig förstå den indianska kulturen, historier, traditioner etcetera. 

Talamantez påstår dock att det är mycket stor skillnad på de orala berättelserna och 
den producerade text som gjorts efter dem. Alltså menar hon att det krävs att man har 

indianska språkkunskaper för att överhuvudtaget kunna förstå indianernas kultur.184
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180 Talamantez. 2003, s. 275. 
181 Talamantez. 2003, s. 275. 
182 Talamantez. 2003, s. 275. 
183 Talamantez. 2003, s. 275. 
184 Talamantez. 2003, s. 275. 



 
42 

 
Det är svårt att hitta tendensiösa utlåtanden i Faulks bok, hans sätt att skriva är 

mycket berättande och mycket konkret. Det finns inte några direkta analyserande 

tankar hos honom, utan han har enbart valt att förmedla den fakta han funnit om de 

olika krigshändelser som gjorde sig gällande mellan apacherna och amerikanerna. 

Det material som var mest intressant ur hans bok var snarare de autentiska brev och 

utlåtanden i tidningsartiklar från de amerikanska soldaterna.185 Debo skriver också på 

ett diplomatiskt sätt men trots detta görs det tydligt att hon hyser stor respekt och 

varma känslor för apacheindianerna och Geronimo. Detta syns genom hela boken 

men är särskilt påtagligt i förordet där hon med egna ord beskriver vem Geronimo 

var.186  Dock upptäcktes även att Debo verkar ha en del fördomsfulla tankar om 

indianerna, i och med hennes ordval om att de var vildar.187  Detta är den stora 

skillnaden mellan Debo och Faulk eftersom Faulk aldrig visar någon typ av egen 

ståndpunkt gällande varken händelser eller personer. Debo däremot är mycket tydlig 

med vem, vad och varför hon kritiserar vissa personer rörande händelser. Det är 

genom hennes kritik man skulle kunna finna en tendens. Den är inte särskilt tydlig 

och det syns klart att hon vill dölja detta, men när man analyserar djupare syns att 

Debo analyserar, kritiserar och beskriver utifrån ett amerikanskt perspektiv. Detta 

betyder inte att hon var medveten om detta, det skulle snarare kunna kopplas till att 

det fortfarande fanns mycket omedvetna fördomar kvar rörande minoriteter under 

1970-talet. Möjligen brottades hon med att släppa känslan av vad som var 

annorlunda den vite mannen och känslan att alla människor är likställda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

185 Faulk. 1969, s. 171. 
186 Debo. 1976. Förord: s. xi. 
187 Debo. 1976, s. xi. 
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6 SLUTSATS 
Geronimo verkar varit en speciell person, han visar tendenser till narcissism och 

hade ett enormt hämndbegär medan han hade mycket svårt att förlåta. Han har dock 

inte presenterat sig själv på detta sätt, utan det syns i underbyggande meningar som 

kan hittas om man analyserar hans röst i boken. Dock är det svårt att veta hur mycket 

Barrett har påverkat vad som skrevs och hur det skrevs. Geronimo verkar vilja 

presenteras som en person som gjorde rätt för sig, oavsett om det gällde att döda 

människor. Han verkade se sig själv som någon som inte skulle göra något 

oprovocerat, som att han hade anledning till alla sina aktioner. Likväl verkar han 

även vara en trygg person i det skede i sitt liv som boken skrevs. Det är mycket 

tydligt att han beskriver all fakta med ett lugn. Det han är tydlig med är dock att han 

inte identifierar sig som en amerikan, vilket man inte behöver läsa länge för att inse. 

Dock är han även tydlig med att han hyser respekt för amerikanerna, och som nämnt 

konverterade han till kristendomen, som tyder på att han blev relativt integrerad. 

Dåtidens nybyggare skulle inte kalla Geronimo för lugn och harmonisk, 

eftersom de flesta ansåg att han mer liknade ett odjur. Man tyckte att han var mycket 

hämndlysten, föraktfull och otäck. I många fall beskrivs han som opålitlig och 

exempelvis Clum ansåg att enda sättet för fred skulle vara att hänga honom.188 

Hursomhelst verkar alla enade om att han var en stor krigare som aldrig gav upp och 

gjorde allt för sitt folk. 

När andra författare beskriver honom verkar de betrakta honom som en 

korsning mellan den galne krigaren som inte hejdades för någon men också en 

insiktsfull gammal man med mycket visdom. Debo är dock mån om att kritisera 

honom stundtals, det verkar som att hon respekterar honom men samtidigt inte riktigt 

litar på det han säger, även om det kan gälla obetydliga saker verkar hon vilja säga 

emot för att det finns möjlighet till detta. 

Gällande möjliga tendenser var det tydligast hos Talamantez som verkar vara 

mycket bitter över resultatet av indianernas situation. Hon kan anses som partisk 
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eftersom hon själv härstammar från apacheindianerna. Det är möjligt att hon har 

släktingar som behandlats felaktigt av amerikanerna, och hon kan eventuellt fått höra 

historier om hur allt gick till av sina förfäder vilket gör att hon kan bli färgad av det. 

Hon skäms inte för att verka partisk heller, hennes röst i texten låter mycket 

anklagande och förargad. Det verkar också som att hon menar att det är försvarbart 

för henne att vara arg eftersom hon är apacheindian. Vidare kunde en del tendenser 

till fördomar synas hos Debo, även om dessa troligen inte var frivilliga kan det tyda 

på att en del betraktelsesätt är svåra att avlägsna. Det behöver inte vara sanning men 

jag skulle vilja syfta till perioden hon skrev boken och hennes ålder. Samhället har 

förändrats och synen på människor idag är mycket mer jämställd än den var då. 

Människor är bättre på att arbeta bort eventuella fördomar, och även om de 

fortfarande finns kvar är vi i dagens samhälle mycket mer medvetna om dem. I och 

med dessa iaktagelser skulle man kunna hänvisa vidare forskning att beröra hur 

synen på minoriteter förändrats historiskt sett och vad som lever kvar utifrån gamla 

uppfattningar och tankar. Detta skulle kunna appliceras på anknytningen mellan 

media och dess påverkan på befolkningens föreställningar om indianerna som 

minoritet. Samt möjligen jämföra liknande självbiografier för att genomföra en 

djupare diskussion kring indianernas uppfattningar i kontrast till amerikanernas 

uppfattningar. 

Ytterligare vidare forskning skulle kunna ta riktning mot huruvida indianerna 

utsattes för folkmord eller inte. I slutet av sin självbiografi diskuterar Geronimo 

kring problemet med att indianerna var ett utrotningshotat folk189, även Coward tar 

upp detta när han förklarar hur antalet indianer minskade avsevärt under en lång 

period.190 Det dessa två inte nämner är varför antalet minskade. Det finns de som 

anser att indianerna var utsatta för folkmord. De skulle rensas bort, och detta kan 
även ses som en tenderande åsikt redan för Columbus när han beskriver kristna 

västerlänningar som de enda människor värda att öka i befolkning.191 Man skulle 

eventuellt  kunna  koppla  sveket  vid  Apache  Tejo  och  utrensningen  av  halva 

 
 

 
 
 
 
 
 

189 Geronimo, 1974. Kapitel: Hopes for the Future. 
190 Coward. 1999, s. 34f. 
191 Coward. 1999, s. 33f. 
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Geronimos stam tillsammans med Mangus Colorado till denna föreställning. 

Talamantez talar om att indianernas sätt att leva av- och med naturen bidrog till att 

de överlevde just folkmord. Hon menar att deras kultur gav dem kunskaper som var 

nödvändiga för överlevnad.192 Trots att det är samlevnaden med naturen och deras 

religion hon åsyftar till kan det också appliceras på deras gerillakrigföring och hur de 

kunde röra sig smidigt i terrängen. De klarade av detta eftersom de kände till naturen. 

Talamantez skyller dessa eventuella folkmord på kristna pilgrimer, hon menar att 

euro-amerikanerna hade uppfattningen att kristendomen var den enda rätta religionen 

och att den föryttrade det enda rätta sättet att leva. Därför tog sig dessa vallfärdare 

friheten att sprida religionen, och att de ansåg det naturligt att om man inte följde den 

kristna   tron   skulle   det   påverka   ens   öde.   Detta   menar   Talamantez   är   en 

romantiserande bortförklaring till att folkmorden skulle vara acceptabla.193 Det skulle 

möjligen vara intressant att utforska närmare för att se redogöra för om indianerna 

utsattes för folkmord eller inte. 

En avslutande reflektion jag hade var att jag nog kan hålla med Talamantez i 

hennes åsikter om hur den amerikanska historien inte inkluderar indianernas historia 

tillräckligt mycket. Jag har aldrig reflekterat över detta tidigare. Kanske skulle det 

kunna anses vara en bärande del i den amerikanska historien men att det istället blivit 

en liten portion av historia som nämns i förbifarten under diskussionen om 

inbördeskriget eller det mexikanska kriget. Därför känner inte den allmänbildade till 

så mycket historia kring indianerna, vilket är synd eftersom det är mycket intressant 

att läsa om dem. Jag är glad att jag valde att studera Geronimo och därmed få en 

inblick i hans liv utifrån hans perspektiv. 
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