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1 Förhistoria

I långa tider ha en stam Creekindianer levt på slätten och vid foten av Creekmassivet,
eller Creekbergen som de också kallas, som ett periodvis fastboende nomadfolk. Dessa
är en gren av Kiowa som för flera hundra år sedan slog sig ned i området och det finns
flera begravningsplatser och rester av boplatser och heliga platser. De flyttar mellan
fyra olika boplatser allt efter årstidens växlingar och består av ett par tusen individer,
även om det är bara två understammar som rör sig inom Carson’s Creek’s County och
bara en av dem vistas mer än en två årstider inom ”countyt”.

2 Den vite mannen

Creekindianerna träffade på de första vita redan på mitten av 1700-talet men det var
först 1803 som det första nedtecknade mötet ägde rum. Detta skedde mellan en han-
delsresande Johan Volfram Schmidt av tysk börd och den understam som senare kom
att kallas för Creekindianerna, BERGETS TROGNA. Därefter är det få möten mellan
vita och indianerna fram till 1814 då nybyggaren Anthony Carson slår sig ned vid flo-
den som skulle komma att ge namn till hela området. Familjen Carson följs snart av
flera andra familjer och 1823 finns det totalt tolv familjer på slätten. De har få eller inga
kontakter med indianerna eftersom de befinner sig på två olika sidor om Creekmassivet
större delen av året.

Familjerna som hade bosatt sig på den bördiga slätten är i tur och ordning Carson,
Fox, Banks, Carr, Bones, Conway, Hart, Andrews, Gleason, Nolan, Fisher och Porter.
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Då familjen Carson var först på plats och har byggt sin bondgård vid floden kommer
denna att kallas för just Carson’s Creek.

Fram till 1840 kommer det fler och fler nybyggare och staden Carson’s Creek växer
och blir igenkännbar som en stad. Man räknas stadens grundande ifrån 9:e maj 1837
då den första sheriffen väljs, Dale Gleason. Rancherna växer och en konfontration med
indianerna börjar rycka närmare då boskapen delvis betar på klassisk jaktmark, men en
guldrush kliver emellan.

3 Guldrushen

En novemberdag 1853 sker så det som en del fruktar och andra hoppas på; man hit-
tar guld i bergen. Indianerna har vetat i generationer var man kan hitta gula stenar
som kan bearbetas till smycken och religiösa föremål (man tror att det är gudens blod
som han har gjutit efter stider emot sina fiender) – en guldrush startar. Till en början
är tillstömmningen liten men efter ett par år börjar man gräva gruvor och fler ström-
mar till. På grund av guldets röda färg, som det får av föroreningar, döper man den
guldgrävarstad som växer upp till Red Nugget Town. Guldet och tillströmmningen av
lycksökare gör att man bygger ut vägen så den inte är bara ett par hjulspår de närmaste
kilometrarna runt staden och 1859 byggs diligenslinjen.

3.1 Det Stora Bankrånet

1853 skedde det som flertalet av guldgrävarna fruktade skulle hände förr eller senare
– någon rånar banken med allt deras guld. Fem desperados under ledning av Horace
Sanders, Svarte Jack (förrymd slav), Johan den Vite (albino), Idaho Samuel, Alexan-
der Smith och Horaces hustru Hannah, rånar en onsdagsmorgon banken i Red Nugget
Town och undkommer med 57 kilo guld. Uppbådet som sätter av efter dem hinner upp
och skjuter Johan den Vite – han avlider av sina skador hos läkaren – och Alexander
Smith infångas av två pälsjägare och ställs inför rätta. Han döms till fängelse men lyn-
chas av guldgrävarna efter rättegången. De övriga fyra kommer undan efter att ha grävt
ned guldet där familjen Thomasson (se Scneiarion, Herrens hjord) bara ett år senare
sätter ned sina bopålar. De får aldrig någon chans att återkomma och hämta sitt guld.
Med i bandet var också Hannah och Horaces ettåriga dotter Caroline.

4 Indiankriget

I nådens år 1856 tänds gnistan till ett kortvarigt indiankrig; två paposer som är ute och
jagar blir brutalt massakrerade av ett par guldletare som girigt vill hålla sin gruvas läge
hemligt för rivaler. Barnens far hittar kropparna och klagar inför stamrådet som kallar
till krig. Kriget varar mellan 23:e april 1856 och 7:e november samma år och förluster-
na är måttliga på båda sidor. Ett 30-tal indianer och 28 vita dödas. Kriget får armén att
bygga ett fort i området – Fort Creek – som till början är ett fort med krigsberedskap
men som med tiden omvandlas till ett utbildningsfort för unga rekryter.

5 Guldet sinar

Indiankriget och den låga guldhalten i malmen får allt fler guldletare att överge områ-
det och 1864 betraktas Red Nugget Town som en spökstad. Det finns fortfarande guld i
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bergen och där det finns guld finns det hoppfulla stackare som drömmer om jätteklim-
pen som skall säkra deras ålderdom. Numera finns det ett 15-tal guldletare kvar varav
flera även försörjer sig som pälsjägare.

6 Inbördskriget och tiden efter

Carson’s Creek påverkas knappt alls av inbördskriget mer än att fortet får mer liv och
en större garnision. Ett flertal av områdets unga män låter värvra sig men långt ifrån alla
kommer hem efter krigets slut – en del prövar lyckan annorstädes och en del stannar
på slagfältet för gott.
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