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HEJ IGEN
Vintern, ja.. visst är det väl fortfarande vinter. Men nu finns det tecken… Snödropparna och vintergäcken
blommar! Hörde ni det, ni där lite längre upp? Snödropparna blommar!!! Lärkan är kommen och rovfåglarna
börjar dyka upp lite här och där. Svanarna har också börjat skicka ut sina spejare för att leta efter öppet
vatten inne i land. Men där tror jag nog att de får vända om och vänta ytterligare några veckor. Fast nere i
Falsterbo har årets flyttfågelsräkning startat tre veckor tidigare än vanligt. Så det finns hopp alltså…
ANTAL MEDLEMMAR
Ännu ett månadsslut har passerats och ytterligare någon förnyelse av medlemsavgift har skett. Vi är nu 162
medlemmar. Det är alltså en nedgång sedan förra året med 18. (Uppmärksamma kan notera en liten
felräkning i förra utskicket). Av dessa 18 är det 12 som inte har hört av sig alls, varför jag inte vet om det är
ett medvetet val att inte förnya, eller om ni bara har missat det. Då jag inte kommer att skicka ut några mera
påminnelser, så får det här fungera som en sista signal. Alltså, om ni inte under början av nästa vecka får
den tidning som nu samtidigt skickas ut, så beror det på att ni inte har betalat årsavgiften.
Nu är det här antalstappet naturligtvis ingen katastrof för ekonomin ändå. Kostnaden för året blir ju samtidigt
något lägre och med de åtgärder vi har genomfört i administrationen så ser det faktiskt ut som att vi kommer
att klara det ändå. Det känns ju skönt. Och jag vill ännu en gång passa på att tacka alla som på ett väldigt
generöst sätt har hjälpt till med donationer av olika slag. Tack, tack, tack…
ÅRETS FÖRSTA MEDLEMSTIDNING
2013 års första nummer av vår medlemstidskrift har just anlänt från tryckaren. Nu ska det bara packas i
kuvert och klistras frimärken och sedan iväg till brevlådan.
Trots den lite högre kostnaden så har det här första numret utökats till 27 sidor. Det beror på att den artikel
jag har tagit fram blev så lång och att jag inte ville dela upp den på två nummer. Hoppas att ni tycker att den
är tillräckligt intressant, så att den är värd hela det utrymmet.
HEMSIDANS UPPDATERINGAR
Uppdateringsaktiviteten på hemsidan har fortsatt. Jag berättade om sidan "Kunskapsfrågor" förra gången.
Där har ytterligare lite uppdateringar skett. Och nu, i och med mars månad har frågeformen "Vart är vi på
väg" påbörjats med ett test av en första resa. Var tredje dag dyker det upp en ny ledtråd och ni kommer att
totalt få tio ledtrådar, innan jag avslöjar, vid månadsslutet, vart vi var på väg. Min tidplan är att ledtrådarna
ska komma följande dagar:
De första tre har ni redan fått. Men resten kommer så här: 9/3; 12/3; 15/3; 18/3; 21/3; 24/3; och den sista
27/3. Därefter kommer rätt svar den 30/3. Gå gärna in där och titta de här dagarna. Vid det här laget har ni
alltså redan fått tre ledtrådar och nästa kommer i morgon. När vi sedan går över i april månad så initierar vi
en ny resa.
Vidare kommer det att bli helt vanliga frågor, undan för undan. Tre sådana frågeblock finns redan att välja på.
Det jag kallar "Bildfrågan" har jag funderat över en hel del. Jag har provat mig fram, men vet inte ännu riktigt
vad det ska bli. Jag har lite olika idéer och kanske det blir olika typer av bildfrågor. Det här med konstnärer
och konstverk har vi ju haft en hel del av, utan att det har varit insorterat under den här fliken på hemsidan.
Kanske kan vi göra mera av det. Rena personfrågor kan också vara något som dyker upp så småningom.
Jag har gjort några testsidor, så får vi se vad ni säger. Ytterligare ett par testsidor, som nu ligger upplagda,
gäller frågetävlingen "Vem där". Men det blev en aning rörigt, så där får vi väl se vad det blir i fortsättningen.
Ni får gärna höra av er med synpunkter och idéer.
Någon har påpekat att det inte går att öppna frågesidorna. Är det flera som har det problemet?
Annat som har uppdaterats är tabellen över indiankrigshändelser. Kom ihåg att ni kan använda
Excelprogrammets funktion "Sök" (som finns allra längst upp till höger) för att helt enkelt skriva in den
senaste uppdateringens datum och trycka på Enter, så får ni direkt reda på vilka rader dessa uppdateringar
förekommer på. Det ska samtidigt sägas att jag inte känner mig riktigt nöjd med den utformning själva

tabellen har. Så kanske det blir någon form av ändring där framöver. Jag har heller inte orkat med att
översätat alla texter i tabellen, som jag bara har kopierat från andra källor. Ni får gärna ha synpunkter på det
här också om ni vill.
Slutligen ska ni gå in på fliken "Medlemstidning". Där har rejäla uppdateringar skett på underlänken "Läs
enskilda artiklar". De tre artiklar som har funnits där från början, har nu plötsligt blivit hela tio olika artiklar.
Alla från sådana äldre tidningsnummer som inte längre går att få tag i. Ännu flera artiklar kommer att läggas
till efter hand.
TRAFIKEN PÅ HEMSIDAN
Statistiken för år 2012 visar att vi hade totalt 8970 besök under året, med en toppnotering under juli månad
på 847 besök. Det här kan jämföras med året innan, 2011, då vi hade totalt 8785 och med en toppnotering i
augusti på 1117 besök. Det var på totalen alltså en ökning med 2,1 %. Inte så mycket kanske. Men låt oss
slå det med råge i år i stället. Hittills, när de två första månaderna är avklarade, har det varit totalt 1552
besök. Skulle man interpolera det till årets slut så skulle vi nå 9601, vilket alltså vore ytterligare en ökning,
med närmare bestämt 7 %.
Den besöksräknare som funnits på hemsidans första sida fungerade inte. Den visade bara knappt hälften av
det som vår egen hemsidas server visar. Varför det är så vet jag inte. Men nu har jag tagit bort den
missvisande uppgiften. Tyvärr kan jag inte se att vi kan lägga ut vår egen hemsidas räknare, vilket ju är lite
märkligt. I stället får jag med jämna mellanrum manuellt uppdatera den aktuella siffran.
MINNET AV MASSAKERN VID BEAR RIVER 1863
I januari i år var det 150 år sedan den fruktansvärda massakern på så gott som försvarslösa
shoshoneindianer under Bear Hunter, vid Bear River, i nuvarande Idaho, ägde rum. Ni kan läsa berättelsen
om vad som hände, om ni går in på hemsidan och går till fliken "Medlemstidning" och på den sidan klickar er
fram till länken "Läs hela tidningar". Klicka på nr 1 av 2010 års utgåva så börjar den tidningen med artikeln
"Bear River Massacre". Där har ni hela historien.
På årsdagen i år, den
29 januari, hade stora
skaror samlats på
platsen för att
hågkomma händelsen
och hedra alla offer som
skördades den där
smällkalla vinterdagen
för 150 år sedan.
En tradition, sedan tjugo
år tillbaka, är att då
hänga upp olika offer i
form av tobakspåsar,
tygstycken, drömringar
och allehanda
personliga minnessaker
i ett träd som står
alldeles intill det stora
minnesmonumentet på
platsen. Minnessaker
som sedan får hänga
kvar där till att naturen
själv plockar bort dem.
När vi gjorde vår resa till
Nordvästern år 2010
kunde vi själva se det här trädet och se hur mycket saker som fortfarande hängde där då, trots att vi då var i
augusti månad.
AUKTION I MONTANA
Nu får ni skynda er över till The States och ta er till Great Falls, Montana. För årets kvalitetsauktion "March
In Montana. Auction and Dealer Show" går nämligen av stapeln redan i nästa vecka. Mellan 14 till 16
mars, med förhandsvisning redan den 13 mars, ska ett stort antal föremål auktioneras ut. Ni kan läsa allt om
auktionen på deras hemsida. Ni går in på adressen www.marchinmontana.com

Bland de många konstföremål som ska få nya ägare kan vi återknyta bekantskapen med målaren Andy
Thomas, som vi uppmärksammade även i förra utskicket. Hans målning "Shots from above" är nämligen ett
av många konstverk som ska gå under klubban. Så här beskrivs konstverket på auktionssitens hemsida:
Andy Thomas' piece "Shots From Above" depicts the threesome of Al Sieber, Mickey Free and Tom Horn as
they work their way through the Arizona Territory. Often referred to as the "Chief of Scouts," Al Sieber served
as principal scout through many expeditions and was highly regarded among his fellow man-white and red
alike. He said: "I do not deceive them, but always tell them the truth. When I tell them I am going to kill them,
I do it. When I tell them I am their
friend, they know it." Mickey Free
(birth name Felix Martinez) was
abducted at the age of 12 and
integrated into an Apache tribe. He
became one of the principal U.S.
Army scouts during the Apache
Wars, served as a member of the
reservation police and as a spy.
Seiber also recruited Tom Horn, who,
in 1886, was one of the scouts who
led the search for the famed
Chiricahua Apache leader Geronimo.
Horn was the last man legally
hanged in Wyoming".
Ska man ha någon synpunkt på
verket så kan det väl vara att den
gode Andy inte har lyckats så väl
med figurernas porträttlikhet. Och det
är lite märkligt, för han är normalt en mycket skicklig porträttmålare. Se bara på hans många målningar där
han har avbildat alla presidenter. Där har man inga svårigheter att uttyda vem som är vem. Här är jag faktiskt
inte alls så säker på någon. Om jag ändå skulle våga mig på en gissning, så blir det att Mickey Free är den
till vänster, Tom Horn i mitten och Al Sieber till höger, på marken. Men jag vet inte säkert. Vad tror ni?
I auktionen ingår också stor mängd indianska föremål, av vilka det här settet, med pilbåge och koger, tror jag
kommer att betinga toppris. Ett uppskattat slutbud beräknas ligga i storleksordningen 35000 till 45000
dollar!!! Auktionsfirmans egen locktext om de indianska föremålen låter så här:
Indian highlights include dozen of weavings, including several 2nd and 3rd phase chief's blankets and
beaded items, plus 60 pieces from the exceptional collection of Dr. Delwin and Karen Bokelman
(Doylestown, PA), including war shirts, dresses, moccasins, beaded bags, ethnographic items and a bow
case and quiver documented to have
belonged to "Paints Brown," the half brother
of Sitting Bull. Most of the items to be sold
are pictured in their photo essay book,
"Precious Dreams." A copy of the book will
accompany those lots.
Ni kan på hemsidan, enligt ovan, bläddra er
igenom bilder på det mesta av det som ska
säljas. Där finns många fantastiska saker.
Där finns också för varje sak firmans
uppskattning av var priset troligen kommer
att hamna. Synd bara att sådana pengar,
som säkert kommer att behövas, inte växer
på träd.
Det går också att köpa en katalog i färg över
alla föremålen. Den kostar $40 för oss
"utlänningar".
HUR HITTA BILDER PÅ INTERNET?
Ni vet väl hur ni ska hitta bilder av alla de slag på Internet? Som till exempel målningar gjorda av Andy
Thomas. Ni öppnar Google (eller vilken sökmotor ni normalt använder er av) och markerar "Bilder". Sedan
skriver ni bara i sökfältet till exempel "Andy Thomas artist" och trycker Enter. Sedan kan ni gotta er åt

mängder av hans utsökta målerier. Bland annat kan ni se hur skickligt han har porträtterat många av USAs
presidenter i ett skojigt kollagemåleri.
Ett annat av hans motiv, som jag tycker speciellt mycket om, är en tavla som han målat till Charlie
Russellmuséets konstauktion den 16 mars. Ett motiv som han kallat "Russell Paints a Masterpiece". Jag
tycker att även Andys målning är ett mästerstycke.
Det här är en oljemålning på duk, som har måtten 86 x 122 cm och som man förväntar sig ska sälja för den
lilla nätta summan av något mellan 70 000 till 85 000 dollar!!! Så den ropar vi väl in…. Nej, jag tror jag väntar
till att den kommer som en print, vilket lär ske i mitten av månaden. Här kan ni handla:
http://gallery4collectors.com/AndyThomas-RussellPaintsaMasterpiece.htm
Ni kan för övrigt, genom att gå in på muséets hemsida : http://cmrussell.org/the-russell/catalogue-of-art
också öppna hela deras katalog för auktionen. Där finns många andra fantastiska verk också. Inte minst en
del av Russells egna saker.

FRÅGA
Den "Vart-är-jag-på-väg"-fråga som Lars Evertsson, i Haninge, hade givit oss i förra utskicket var nog inte så
lätt. Av de tre som vågat sig på ett svar var det bara Hans-Olof Ohlsson som lyckades knäcka mysteriet. Han
kom nämligen upp med samma svar som jag själv gav till Lars Evertsson, nämligen att den första platsen var
Pequotindianbyn vid Mystic River, Connecticut, som angreps och brändes av en grupp vita nybyggare, ledda
av kapten John Mason, med god hjälp av en stor skara narragansetindianer och moheganindianer under
bland andra Uncas. En händelse som inträffade den 26 maj 1637.
Den andra platsen som Lars besökte var det stora, mycket moderna och tämligen nybyggda Mashantucket
Pequot Museum and Research Center, i närheten av det jättelika Foxwoods Casino. En plats som ligger
strax norr om Mystic River-platsen. Om ni klickar på den här Internetlänken :
http://www.yelp.se/biz/mashantucket-pequot-museum-mashantucket
så kan ni se dels ett 18 bilder långt bildspel samt en kort videofilm från museet. Något man kan vara speciellt
tacksam för, då man inte själv får fotografera inne i utställningen. En utställning som är oerhört fin.
ÄNDRINGAR I FLYGSÄKERHETSBESTÄMMELSERNA
Så ser vi att Transportation Security Administration (TSA) har förbarmat sig och ändrat i reglerna för vad som
i fortsättningen ska bli tillåtet att föra med sig som handbaggage ombord på flyget. Bland annat kommer det

hädanefter att bli tillåtet att ta med sig sitt lacrosseracket ombord. Men max två sådana tillåts!!! Dock, en
lättnad är en lättnad och underlättar, om man nu skulle vilja ta med sitt nästa gång… Och skulle du i stället
vilja ta med dig din ishockeyklubba eller dina skidstavar så går det faktiskt också bra. Tack så mycket, TSA!
EN KATT BLAND HERMELINERNA
"Katten bland hermelinerna" den här gången var tydligen inte så svår att hitta. I kollaget med McCarthys
målningar var det bilden allra längst ner till vänster, som i stället är målad av den välkände Charles Russell.
Ett motiv han har kallat " When Blackfeet and Sioux Meet". Det här visste Ingvar Bergman, i Uddevalla, LarsErik Karlsson, i Markaryd och Anders Runesson i Malmö. Vi gratulerar!
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