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Sommar, Sommar, Sommar
Visst är det härligt. För nu är den här på riktigt allvar. Och snart är den
över… Om två och en halv vecka vänder det och blir mörkare igen. Kan ni fatta?
Men nu är den i alla fall här. Svalorna är komna och jordgubbarna blommar så
det står härligan till och proffsen skördar redan!
Häromdagen hände dessutom en mycket positiv sak. För första gången
på flera år såg jag storkar här i sta’n igen. Det kom plötsligt tre stycken och flög
alldeles över huset. Det var en mäktig syn. Jag var tvungen att rusa in och se om
de eventuellt hade lämnat någon liten bäbis i sovrummet. Men som tur var
hade de inte gjort det. Vi är nog för gamla för sådant nu.
Men det är mycket glädjande att man har lyckats med det mångåriga projektet
att ånyo få en frilevande stam av storkar tillbaka i Skåne. Hoppas framgången
fortsätter och att det kan ske ytterligare spridning norrut. Såväl tranor som hägrar är andra stora fåglar som tydligen har varit framgångsrika och ökat stort i
antal. Speciellt gäller det tranorna. Tranor som under min uppväxttid närmast
betraktats som enbart Norrlandsfåglar, men som nu häckar överallt, till och
med här nere i Skåne. Och i år har korparna fått ungar här i Ramlösaparken. En
annan typisk ”Norrlandsfågel” som har spridit sig. En händelse som kanske inte
enbart är av godo. Folk ojar sig över att inga andungar syns till i stadens dammar numera. Men det är ju inte så underligt när korpen regerar.
För övrigt sitter den positiva känslan kvar efter den synnerligen lyckade
medlemsträffen i Uddevalla. Flera positiva eftermälen har hörts. Tack ännu en
gång till alla involverade och tack till alla medlemmar som ställde upp, kom till
Uddevalla och gjorde vår träff till den glada tillställning det blev.

Privatkonto : 8214-9 944 446 818-6
Bankgiro: 5070-4295
E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com
Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

http://www.indianklubben.org
Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Medlemsantalet
Som ni kan se av hemsidan så har antalet medlemmar återigen ökat. Vi
har nu nått 150-gränsen, efter att Synnöve Rweyendela i Norge har lyckats
tråckla sig igenom alla krångliga betalningsprocedurer och förnyat sitt medlemskap igen. Att det ska behöva vara så krångligt (och dyrt) att bara skicka lite
pengar mellan två så likartade grannländer… Man blir bara trött…
Har faktiskt funderat på hur det skulle vara att öppna en ren handelssida, där
det skulle finnas möjlighet att betala med de vanliga, internationellt gångbara,
kreditkorten. Men jag har dragit mig för det, då vi ju inte egentligen tänker oss
att börja sälja saker. Alltså att bedriva försäljning i syfte att tjäna pengar. Tvärtom skulle vi ju helst vilja avveckla allt var kostnader heter. (Som ni förstår har
jag alltså inte helt släppt tanken på att vår tidning skulle distribueras enbart
digitalt). Men jag har respekt för att det fortfarande är många som vill ha sin
papperstidning. Så bli nu inte oroliga.
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Försäljningar
Som en fortsättning på föregående textrutas antydningar om utvidgad handel kan noteras ett par saker. Det har framförts ett förslag på att vi skulle kunna ta fram och till medlemmarna erbjuda köp av diverse enklare prylar som T-shirts och klistermärken med Indianklubbens påtryck. Kanske vi skulle kunna ta fram ett medlemskort. Någon hade tänkt sig att springa långloppet ”Göteborgsvarvet” i en T-shirt med Indianklubbens logga och namn på. Det är ju naturligtvis en cool grej. I linje med det
skulle man också kunna tänka sig andra likartade ”reklamgrejer”, som skyltar att sätta upp vid postlådan, på husväggen, i gillestugan… you name it. Vi har gjort ett test med att lasergravera glas (dricksglas, grogglas, konjaktskupor, askkoppar i glas m.m.)
med Indianklubbens logga. Det här skulle kunna vidareutvecklas. Men… och det är här jag är tveksam… Vill vi ha sådant? Och
kommer det att finnas ett så stort intresse, att det kan motivera en sådan satsning. Vi är ju trpts allt ”bara” 150 medlemmar.
Dessutom… vill vi (jag) lägga ytterligare tid och kraft på sådant? Om inte jag, vill någon annan ta på sig ansvaret att utveckla
och driva den här nya delen av vår verksamhet som det då skulle bli? Frågor som ni gärna får ha synpunkter på. Jag håller envist fast vid att vår sammanslutning skulle må bäst av att inte över huvud taget behöva hålla på med affärstransaktioner. Men
om någon vill ta på sig att hjälpa till med det, så låt gå för det då. Jag vet att jag nu talar emot mig själv. Vi har ju verkligen hållit
på med försäljningar i tämligen stor skala genom alla bokförsäljningar. Men det ser jag mera som en engångsföreteelse, nu när
vi plötsligt och oväntat fick alla dessa böcker till skänks och ville göra en insats för att de skulle kunna tas omhand av intresserade i stället för av papperstuggen på återvinningsstationen.
Beträffande böckerna så kan det nu meddelas att det fortfarande finns 15 faktaböcker kvar (plus ett halvdussin böcker
om Grönland och Ishavet som kanske lär vara svåra att placera). Men när det gäller ungdomsböckerna finns det fortfarande en
stor mängd kvar och till dessa ska jag komma tillbaka när jag nu har hunnit dra andan efter medlemsträff och utskick av vår
tidnings sommarnummer. Men redan nu kan aviseras att det då kommer att bli någon typ av kanonerbjudande, i stil med en
struntsumma per bok (någon eller några kronor per styck, bara för att det ska vara en symbolisk summa). Det kommer ju ändå
att vara fraktkostnaderna som blir avgörande för de som inte själva kan komma och hämta.
Slutligen, till er som vid vår träff i Uddevalla passade på att köpa böcker och som vet med er att ni inte betalade, så går
det bra att bara sätta in summan av det som stod på de små nummerlapparna på något av våra konton . I vissa fall var det så
små summor att det knappast är lönt mödan. Men även om jag vid tillfället sade att jag skulle komma att skicka ut fakturor så
tror jag inte att jag kommer att göra det. Det blev nämligen så pass rörigt när vissa betalade direkt kontant och då i vissa fall
även passade på att betala andra upplupna kostnader. Jag kan nu se att jag inte lyckades göra tillräckligt tydliga noteringar vid
tillfället, så jag är nu tämligen osäker på vilka som inte har betalat. Jag överlåter alltså åt ert eget samvete att erlägga det ni
anser er vara skyldiga och skulle det vara små struntsummor så ser vi dem precis för vad det är. Vi struntar alltså i dem. Vill ni
betala så kan ni göra det antingen till Bankgiro 5070-4295 eller via banköverföring till banknummer 821499444468186, där de
fem första siffrorna är Swedbanks clearingnummer. Men allt skrivs i en följd. Skriv bara vem det kommer från, så jag vet.

Filmrecension—stor besvikelse
Discshop kör just nu reklamkampanj för, som man kallar det, ”den nya storfilmen”. Det är
den omtalade våldswestern ”The Hateful Eight” som avses. Den har satts upp på deras ”Topplistan
DVD”. Men där har den faktiskt bara fått tre stjärnor av fem möjliga, medan de flesta andra har
fått 3,5, 4 eller 5. Filmen har alltså inte fallit publiken i smaken på det sätt man troligen hade hoppats på. Men jag kan förstå det efter att nu själv ha sett den. Och jag är faktiskt benägen att helt
skrota den! Jag ger den ingalunda några tre stjärnor ens. Jag tycker det här är en riktigt dålig film
faktiskt. Inget sammanhang, ingen logik i manuset. Jag skulle snarast vilja säga att det här ser ut
som någon slags lågbudgetvariant, bortsett från vad bemanningen såväl framför som bakom kameran måste ha kostat. Inga stora scener. Inga dramatiska effekter. Ingen utstuderad eller oväntad
händelseutveckling. Snarare är det så att man sitter och hoppas på att det ska börja hända saker
när man sätter i skiva nummer två. Men pyttsan! På skiva två finns det bara lite inblickar i hur man
gjort filmen och en massa trailers för andra, mer eller mindre ointressanta filmer. Så där sitter man
snopen och undrar, jasså… vad var det egentligen som hände i den här filmen, förutom ett sanslöst
skjutande och avlivande av den ena efter den andra, utan att det till synes fanns några logiska skäl för det.
Man har dessutom så gott som helt missat att ta vara på de fantastiska omgivningar som naturen borde ha erbjudit här ute i
vildmarken, genom att man låter allt hända inne i ett hus någonstans i ödemarken. Mycket dålig dialog i ett hafsigt hopkommet manus, som egentligen till och med saknar såväl logik som finess och sammanhang. Inte ens musiken förmår bjuda på
någonting. Och det trots att det är mästaren Ennio Morricone som står för komponerandet och trots att han faktiskt fick en
Oscar för bästa filmmusik. Något jag inte alls begriper. Men stora namn som Morricone, regissören Quentin Tarantino, skådespelare som Samuel Jackson och Kurt Russell innebär tydligen automatiskt belöningar. Men i det här fallet alldeles felaktigt
enligt min uppfattning.
Jag kan alltså inte på något vis rekommendera den här filmen, hur gärna jag än skulle ha velat se en ny stor Western efter den
halvsanna och lite tveksamma sagan om Joe Glass. Bättre kan ni Hollywood! Vi väntar nu spänt på filmen om Sacajawea, som
vi har fått läsa manuset till redan för ett par år sedan. Ett manus som lovar gott, om man nu verkligen får chansen att fullfölja
det och det inte bara snöar in på någon hylla i brist på pengar, stora namn eller annan klen uppbackning. Morten håller koll åt
oss.
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Artikelmaterial till medlemstidskriften
Jag har ju med jämna mellanrum efterlyst hjälp med artikelmaterial till vår medlemstidskrift. Vi har några olika medlemmar som med jämna mellanrum skickar mig sådant material. Det är jag mycket tacksam för. Samtidigt hade jag hoppats på att
flera skulle ta chansen att få publicera sig. Det var ju det som var lite av meningen med att starta en sådan tidning.
Ett bra tips jag har fått nyligen är att återanvända artiklar från de gamla nummer av vår tidning som nu är slutsålda och
alltså inte längre går att få tag i. Det ska vi nog ta fasta på, även om det är lite jobb med att åstadkomma det, då de flesta av
dessa artiklar skrevs redan före datamaskinens tillkomst och det därför nu inte finns några färdiga textfiler att bara stoppa in. I
stället får jag skanna av artiklarna direkt ur mina tidningsoriginal och sedan justera upp de brister som alltid brukar finnas i
sådana kopior. Vissa sådana artiklar finns redan att läsa på vår hemsida, men idén är bra och det ska vi nog ta vara på.
Ni får gärna komma med flera tips på vad ni vill se i tidningen. Och framför allt så får ni gärna skicka mig egenhändigt
författade alster. Det ser jag fram emot. Ni behöver inte vara rädda för att ni inte tror er kunna skriva. Jag hjälper till.

Köp gamla tidningar - förstärk kassan
Det finns fortfarande goda möjligheter att köpa gamla nummer av våra medlemstidskrifter. Kanske ni är nya medlemmar som aldrig har sett dessa tidningar, eller kanske ni inte har sparat dem men nu gärna skulle vilja återuppliva minnet. Om ni
går in på vår hemsida http://www.indianklubben.org/index.htm och klickar på fliken ”Medlemstidning” så kommer det upp
en sida som erbjuder ytterligare tre olika klickbara länkar. Det är ”Tidigare utgivna tidningar”, ”Läs hela tidningar” och ”Läs
enskilda artiklar”. Det är främst den första av dessa länkar som leder er till en komplett lista över alla tidningar som har kommit ut sedan starten. För varje tidning kan ni också läsa vad de innehåller i form av varje artikels rubrik. Ni kan också se vilka av
dessa tidningar som fortfarande finns att köpa.
Priset för dessa tidningar är satt så att enstaka tidningar kostar 10:- per styck. Till det kommer sedan normalt porto för
att skicka dem. Men om ni väljer att köpa flera tidningar samtidigt, så får ni rabatter enligt följande:

vid minst 10 styck 8:00/st

vid minst 20 styck 6:50/st

vid minst 30 styck 5:00/st
Alla pengar går naturligtvis oavkortat direkt till tidningskassan och förstärker ytterligare vår ekonomiska grundbas för
att kunna fortsätta att ge ut och eventuellt ytterligare förbättra vår tidning. Det som ligger närmast till hands är att utöka sidantalet med ytterligare fyra sidor i varje nummer. Det är vad som ryms viktmässigt inom portogränsen för ett 100 grams Bpostbrev, som då (liksom nu) kostar 13:- att skicka inom Sverige. Nästa viktgräns är 250 gram och kostar då det dubbla. Alltså
26:- per brev. Kostnadsmässigt ligger även det klart inom möjligheternas ram med tanke på den ekonomi vi nu har. Om det
bara gällde portokostnaden, vill säga. Men det är inte portokostnaden vi stupar på då, utan vi får en mera än fördubblad kostnad för tryckning. Vid nuvarande antalet (150) betalande medlemmar från 19 000:- till 44 000:- per år, medan portokostnaden
ökar från 7800:- till 15600:-. Den årliga kostnaden per medlem skulle då vara 178:- för en tidning med 28 sidor, men 397:- om
vi gjorde en tidning med 70 sidor och fortfarande alltså bara köpte det antal tidningar som behövs för 150 betalande medlemmar. Eller omräknat så skulle vi behöva vara omkring 400 betalande medlemmar för att få det att gå ihop med oförändrad
medlemskostnad. Men då börjar det att bli en sådan omfattning på det hela att man knappast kan hålla på att göra det här
som en sådan här enkel ”källarverksamhet / fritidssysselsättning”. Då kanske det också måste till en mera regelmässig organisation och hantering. Och då får det här ske i helt andra former, för då talar vi om helt andra pengar. Helt andra omfattningar
som skulle innebära ett ökande intresse från olika myndigheter att få redovisat vad det är vi håller på med. Jag har ju redan nu
noterat det betydligt mera skärpta intresset från myndigheter för sådana här ”affärsverksamheter” som kan tyckas ligga lite i
en gråzon. Ett exempel var det vi råkade ut för genom att man drog in tillståndet för privatpersoner att ha egna Postgirokonton. Privatpersoner skulle inte kunna ha Postgiro. Det kunde ju användas för att tvätta ”svarta pengar”! Och ni kommer ihåg
att jag, när jag då uppvaktade min egen bank, för att få ett Bankgironummer, fick beskedet att ”det kan inga privatpersoner
ha”! När så det här ändå kunde ordnas genom en bank i Uddevalla !!! (Tack och lov för Uddevalla).. Så visar det sig, att när man
på min bank här i Helsingborg nu efter en tid plötsligt har noterat att jag har ”ett företagskonto” - för det är nämligen vad man
måste ha för att kunna ha Bankgiro - så har jag plötsligt börjat få frågor om vad mitt ”företag” sysslar med. Man har till och
med sett att vi har haft ”utlandsaffärer” - vi har ju fått medlemsinbetalningar från ett halvdussin medlemmar i Norge och Finland, bevars– och då ville man veta vad det var för ”utlandsaffärer” vi gjorde!? Storebror ser dig... Snart kommer väl en anmodan att skicka in en deklaration också och en fråga om varför vi inte betalar in någon moms… Ju större omsättning, ju större
risk för misstanke om fiffel. Kanske vi också borde ha skaffat oss ett Panamakonto som de stora pojkarna… Där har man ju åtminstone under lång tid kunnat bolla in sina pengar utan bekymmer. Men kanske det var lika bra att vi inte hade det, nu när
någon tydligen har skvallrat. Det är sannerligen inte lätt det där med pengar. Har man inga är det ett helsike. Men det verkar
nästan vara än värre om man nu råkar dra på sig några. Förstår ni nu mina bakomliggande tankar när jag har propagerat för att
bara ha vår verksamhet i digital form. För det är ju ännu så länge inte förknippat med några kostnader. I varje fall inga större.
Men jag har samtidigt förståelse för de som fortfarande vill ha en papperstidning att bläddra i. Så vi fortsätter väl ett tag till...
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Kor är också människor… eller?
Eller ska man kanske säga att de skulle kunna vara det. Det här är en erfarenhet som Carol Bailey, i Rosebuddalen, i
Montana, har av ämnet. Så här berättar hon för mig i ett mail:
One time we had a cow in the corral that I called Sweetheart. She despised me for some reason. I
didn't even have to go in the corral for her to start stomping and shaking her head...if she'd see
me across the lot , her head would come up and her nostrils would flare!
Whenever I went over to the corral, she'd be watching me with blood in her eye. Needless to say
I stayed away from the corral as much as possible while she was in there.
At the time we had a hired man we called Old Jim who'd worked for us off and on for 30 years.
She liked him. He could wander around out there with her and she'd ignore him and glare at me
if I were anywhere close. He never moved very fast so it's a good thing she thought he was okay.
Old Jim served on an ammunition ship during the second World War. He was on it much longer
than he should have been and ended up in a veterans mental hospital for several years after the
war.
When he first came to work for us our oldest daughter was a baby and I was scared to death of him. He had what I
thought was a wild look about him and he had black hair that stood straight up on his head. I just knew he was going to
murder us all in our beds. It didn't take long to discover he was the gentlest of men. His worst trait was a fear of baths!!
He refused to take one unless Jack ordered him to. Since he ate at the table with us that would happen when he got so
ripe we couldn't stand him any longer!!
He was also pretty close to being a genius. He had three books published on astronomy. One after he died. His first two
were used in college libraries as research material. His passion was developing magnetism as fuel in space. He was a
man ahead of his time I think.

Pälsjägarmuseet i Pinedale har öppnat för säsongen 1 maj
Angie Thomas, den nye verkställande direktören för Museum of the Mountain Man, i Pinedale, Wyoming skriver i ett
mail till mig följande:
I am pleased to announce that the Sublette County Historical
Society/ Museum of the Mountain Man Board of Trustees appointed me to the position of Executive Director. I have been
the Museum Assistant for the past seven years and was involved in all the activities and workings of our institution. I hope
to ensure a strong continuum for our organization.
Laurie Hartwig, previous director for the past 14 years, stepped
down from the head position and will continue as the part-time
Museum Assistant.
Alongside this change in management, we are excited about all
the new and upcoming events, projects and programs that will
be introduced in 2016 including the release of the movie “The
Revenant.” This is the first movie in many years set during the
fur trade era. In anticipation of the movie release we created a
new website, www. HughGlass.org to tell the real story of Hugh
Glass. Debuting this spring is our new Hugh Glass exhibit and
diorama. Please take a few minutes to check out our website or
follow us on Facebook for upcoming opportunities to volunteer
or participate in upcoming activities.
Museets egen hemsida hittar ni här: http://www.museumofthemountainman.com/
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Ska vi öppna ett diskussionsforum?
Jag har med jämna mellanrum frågat medlemskretsen om det finns något i vår organisation/administration/utbud som
vi borde ändra på eller lägga till. De flesta verkar vara nöjda som det är, för jag hör inte så mycket. Men nu har vi fått ett förslag som jag själv också har funderat på ett tag. Det gäller frågan om vi inte borde ha ett diskussionsforum öppet för medlemmarna, där alla kan ventilera frågor rörande vårt intresseområde.
Det här är en sak som jag har varit inne på tidigare, men inte ansett mig kunna hantera tillräckligt bra för att dra igång.
Jag känner att jag har för lite kunskap dels om tekniken, men också om vilka konsekvenser det här kan få och hur det hela ska
styras så att det inte spårar ur. Det jag har tittat på är en programvara som heter ProBoard och ni kan se exempel på hur en
tillämpning ser ut om ni går till Internetadressen http://thelbha.proboards.com/ och sedan klicka er vidare till någon av de
många ämnestrådar som finns där.
Det här verkar väldigt intressant, men jag är fortfarande väldigt osäker på om jag mäktar med att hantera det och hur vi
kommer igång, även om det verkar vara mycket lätt att sätta upp själva programmet, som dessutom tycks vara gratis om man
accepterar att det dyker upp reklam på sidorna.
Jag tar gärna emot synpunkter, tips, råd och önskemål om det här och om annat som skulle göra vår sammanslutning
ännu mera intressant. Tala gärna om för mig om ni skulle registrera er som medlemmar i en sådan diskussionsklubb och kunna
ta del av andras synpunkter och själva skriva eller svara på frågor. En gallup alltså för att testa intresset. Inget är bindande.

Hantverkare i Slovakien vill ha hjälp att skaffa råa älgskinn
Jag har fått en förfrågan från en kille i Slovakien som tydligen sysslar med konsthantverk och tillverkar ”indianska” föremål. Han har frågat mig om vi har någon här i Norden som skulle kunna hjälpa honom att få tag i råa älgskinn. Han garvar och
bereder själv, men säger att han bara får tag i hjortskinn i Slovakien. Han har tydligen haft kontakter i Norge tidigare men har
inte lyckats få några skinn därifrån. Han behöver i första hand något tiotal skinn och tänker sig att själv komma med bil från
Slovakien för att hämta dem. (Helst bara till södra delarna av Sverige, var han nu drar gränsen för det.) Jag har bara möjlighet
att få fram ett par, tre stycken under höstens jakt, via min son Mikael, som är yrkesjägare.
Men ärligt talat, så vet jag inte riktigt hur det här skulle kunna gå till. Man inser ju lätt att det finns ingen som fäller och
slaktar upp tio vuxna älgar på en eller ett par dagar. Och om man ska behålla skinnen obehandlade så måste man ju åtminstone salta in dem ordentligt, så att de inte ruttnar. Alternativt frysa dem. Men vem har utrymme att frysa ner tio älgskinn och ha
dem liggande under en tid? Killen, som heter Vladimir Blahuta, säger dessutom att han kan inte betala mera än tio euro per
skinn, så det blir ju inte någon lockande affär precis.
Men kanske någon annan vet någon som skulle kunna hjälpa till trots allt. I så fall hör av er till mig.

Intressant auktion i Dallas, TX
Den 11 juni kan ni via Internet vara med på en intressant auktion hos Herrtage Auctions. Gå till den här Internetadressen så kan ni se vad som ska bjudas ut och ni kan också se vad utropsbuden ska vara: http://historical.ha.com/c/searchresults.zx?N=49+793+794+792+2088+4294948526&type=hero-left-hist--open-6159--tem052416
Lycka till med era inrop! Men passa er så att ni inte förköper er bara...

Kvinnliga konstnärer
På nästa sida kan ni se att vi nu väljer att presentera en manlig konstnär igen. Men det finns så många duktiga kvinnliga
målare att jag ändå inte kan låta bli att visa er ytterligare ett exempel här. Sandra Corpora har målat av sin hund i studion. Tänk
vad man kan göra med en pensel och lite oljefärg. Jag är helt stum av beundran…
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Intressant bok om indiansk storytelling
Spider Woman's Web: Traditional Native American Tales about Women's Power
av Susan Hazen-Hammond
HÄFTAD, 1999, Engelska, ISBN 9780399525469
126 KR FRÅN ADLIBRIS
In the Americas, the oral tradition has created one of the oldest surviving bodies of literature on
earth. Native American storytelling, in particular, stands out for its distinctive honoring of womanly power and the female forces of the universe.
Gathered here are traditional versions of stories and songs that best portray this strength and
vitality. Illuminating the scope of human behavior from treacherous mates and medicine men to
magical sages and murderous mothers these tales offer universal truths. And for readers who
wish to explore the transformative healing gifts of these stories in a more personal way, each is
accompanied by thought-provoking exercises and meditations. Also included are brief introductions to provide historical and cultural context. Entertaining, educational, and inspirational, this
collection of timeless wisdom will shed light on the lives of readers for generations to come. "

Månadens konstnär
Efter ett tips från Marianne Ekwall, i Spånga, så ska vi den här månaden presentera en navajoindiansk konstnär som
huvudsakligen målade med pastellfärger, men även i olja. Han var dock från början i huvudsak fotograf som gärna dokumenterade livet omkring sig. Clifford Beck Jr. föddes i Keams Canyon, på Navajo Indian Reservation, Arizona. Hans mor var en skicklig
mattväverska och hans far satt i stamrådet under mera än tjugo år. Hans farfar var en välkänd silversmed. Clifford gick i grundskolan på reservatet och college i Flagstaff, men sin konstnärsutbildning fick han vid California College of Arts, 1968. Efter utbildningen kom han tillbaka till reservatet där han tjänstgjorde som lärare vid Navajo Community College (nuvarande Dine College) och han var art department director vid Many Farms High School, på reservatet. Han är speciellt välkänd för sina porträttstudier av indianska figurer som gärna liksom träder fram ur lite diffusa bakgrunder. Han var bosatt i Flagstaff, men dog en
alltför tidig död i Scottsdale, Arizona redan 1995, bara 49 år gammal.
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