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Vi blåser bort

en tidskrift med historiskt och kulturellt
material om indianer, skrivet av medlemmar i

Nästan i alla fall. Högtrycket håller lågtrycken just väster om oss och precis här i gränszonen så uppstår det starka vindar. Men varmt är det och myggen
blåser ju bort, så vi ska väl ändå inte klaga alltför mycket. För samtidigt kan man
i tidningen läsa texter som ”Njut av den begynnande sommaren. För nu varnar
meteorologer för att vintern blir ovanligt kall”. Ja, ja… Det är ju inte ofta man
lyckas spå rätt ens några dagar framåt… Och så har vi ju den globala uppvärmningen… Men antagligen är det så att det blir vad det blir. Och nu blir det höst.
På Indianklubbsfronten är det stiltje kan man säga. Jag hör inte så mycket av medlemmarna. Men ni håller väl på och badar och har er kan jag tro. Själv
väntar jag som bäst på att höstnumret av vår medlemstidskrift ska komma från
tryckaren. Ska inte dröja alltför länge nu. Är faktiskt på väg idag!
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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

Jag hade inte känt något större tryck på att ordna någon medlemsträff
innan våren nästa år. Men nu har det ändå signalerats från några håll att det
kunde vara kul med en träff även i höst. Och då är det faktiskt hög tid att gå
igång med en planering om vi ska hinna.
Om det ska kunna ordnas något med så kort varsel så är det tvunget att
bli här nere i Skåne, där det är lättare för oss att samordna allt med lokaler och
sådant. Ett tag hade jag hoppats att Preston Singletary skulle ha kommit till Sverige för den konstglasutställning som öppnar på Österlen i oktober. Det hade
varit ett ypperligt tillfälle att då locka honom till Helsingborg och här få honom
att berätta lite om sitt ursprungs folks kultur (Tlingit) och hur han väver in den
kulturens symboler i sina konstverk. Men som jag har meddelat tidigare, så
kommer han ju tyvärr inte till Sverige personligen. Utan han sänder bara över
några exempel på sin konst för utställningen. Men jag ska ändå åtminstone åka
bort till Brösarp och se utställningen när den öppnar i början av oktober. Se
informationen som vi hade i vårt informationsutskick nummer 15 den 31 juli.
När då uppslaget med Preston sprack så hade jag egentligen inte någon
annan klar idé om vad ett höstmöte borde innehålla. Men sedan har det gått
fort. Och vi har nu bestämt att det blir här i Helsingborg. Och vi har alltså fastnat för andra helgen i oktober (17 - 18/10). Det blir alltså ett program över en
lördag och söndag. Men det kommer naturligtvis att vara möjligt att välja att
bara vara med under en av dagarna, om det inte passar att vara med på båda.
Programutkast har diskuterats, men vi ber att få återkomma med det senare.
Men mycket tyder på att lördagen handlar en del om indianska religionsföreställningar, medan söndagen har Crazy Horse som tema. Men vi återkommer
alltså med detaljer. Drygt 20-talet medlemmar har ändå redan anmält sig.
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Chatsida / Medlemsforum
Ytterligare några medlemmar har redovisat sin inställning till förslaget om att sätta upp en chatsida för medlemmarna.
Men som jag meddelade i förra utskicket är intresset alltför svalt för att nu börja experimentera med något sådant. De tre ytterligare som har delgivit mig sina synpunkter har inte heller nämnvärt förändrat bilden.
Så mitt förslag blir nu i stället följande. Jag har uppfattat, att de som har visat störst intresse för en sådan här funktion,
har i första hand varit ute efter att få kontakt med andra medlemmar. Kanske få klart för sig om det bor flera andra i den egna
hemtrakten. Jag har nämligen fått just sådana förfrågningar. Men ni känner ju också till hur mycket tjafs det är kring det här
med ”den personliga integriteten” och hur lätt det är att fördärva för någon genom att till andra utlämna namn– och bostadsuppgifter utan att ha den personens godkännande. Så för att vara på den säkra sidan har vi hela tiden varit noga med att vi
inte lämnar ut några som helst personuppgifter om medlemmarna.
Det här kan man komma runt om vi i stället gör så här. Den som är intresserad av att få andra medlemmars namn och hemuppgifter, telefonnummer, mailadresser eller liknande kan sända mig ett mail och själv presentera alla de uppgifter om sig
själv som ni vill lämna ut och sedan tala om vad det är ni vill ha för gensvar. Till exempel att ni vill börja att mailväxla, eller kunna ringa till varandra, eller till och med kunna besöka varandra eller träffas på något annat sätt. Självfallet måste ni ”avslöja”
vem ni är, vilket syfte ni har med att vilja få kontakt och kanske också berätta lite om vilka intressen och bakgrundskunskaper
ni har i ämnet. (För vi utgår naturligtvis från att önskemålet om att utbyta kontakter i första hand har att göra med att ni som
medlem i Indianklubben vill utbyta erfarenheter och kunskaper som hänger samman med just intresset för indiansk historia
och eller kultur). Sedan sätter jag ut det jag får från er i nästkommande informationsutskick och därefter får ni vänta och se om
någon eller några nappar på det här och svarar med att då direkt till er (och enbart till er) uppge sina kontaktuppgifter.
Om och när ni eventuellt får svar från någon eller några var då själv noga med att inte i er tur börja att skicka ut dessa namn
och kontaktuppgifter till ytterligare andra med mindre än att ni först har frågat och fått godkänt av personen ifråga för att göra
det. Om ni sedan i förlängningen lyckas bilda någon liten intern kompisgrupp och gärna vill tala om det så kan vi sprida den
informationen genom de här Indianklubbsutskicken. Men endast under förutsättning att alla i gruppen är överens om det. Det
kan då skrivas enkelt, som till exempel: ”En lokal kontaktgrupp av Indianklubbsmedlemmar har nu bildats i Stockholm (eller
Växjö, Östersund, på Gotland, eller var det nu kan vara). Men inga namn på deltagarna. Finns det andra som då blir intresserade av att komma med i den gruppen, så kan vi säkert hitta en form för hur vi då kan vidarebefordra nödvändiga uppgifter om
kontaktperson. Kanske det här skulle kunna bli en början till ökade kontakter mellan personer med samma intresse.

Film att hålla ögonen på
Från Morten Krogh, som just nu befinner sig i USA, har vi fått följande uppdatering om vad som är på gång i filmvärlden
och som har med indianska intressen att göar. Det här är alltså en historia om hur det gick till när storstaden New York kom till.
En film där flera kända indianska skådespelare deltar. Så här skriver Morten:

Direkte news fra Minneapolis, fra klubbens film mann.
New Amsterdam er et historisk eventyr om
New York City da det var en nederlandsk
bosetning kalt New Amsterdam, som ble
oppdaget av Henry Hudson og drevet av
den beryktede Peter Stuyvesant. Filmen vil
bli regissert av den svenske regissøren Daniel Fridell, og skrevet av en russisk og Sierra Leone dame, Kira Madallo Sesay. Av indianske skuespillere kan vi nevne Graham
Greene (Danser med ulver, Coyote Waits,
Maïna), Chaske Spencer (Twilight Saga, The
Jingle Dress, Winter in the Blood og Shouting Secrets ) og Rudy Youngblood (Spirit:
The Seventh Fire, Apocalypto). Filmen forteller den fascinerende sanne historien om
grunnleggelsen av New York City, og i henhold til deres nettsted, kan filmen beskrives som en krysning mellom "Gangs of New York" og "Danser med ulver". Så dette blir spennende. :-)
For mer info, se disse to linkene: http://www.imdb.com/title/tt2463744/?ref_=nm_flmg_act_1
Og..: http://www.kiramadallosesay.com/new-amsterdam.html
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Den 25 augusti år 1737 (det finns även uppgifter om att det skedde den 30 augusti) så undertecknades ett landförsäljningsavtal mellan en grupp delawarehövdingar och Thomas Penn, son och arvtagare till den omtalade William Penn. Överenskommelsen byggde på ett gammalt avtal från 1686, då William Penn med ett ärligt uppsåt hade köpt land av samma indianer.
Men det som nu hände har betraktats som ett av de största landsvindlerier som någonsin förekommit i USA. Avtalet har
kommit att gå under det kufiska namnet ”Walking Purchase”. Det kommer sig av den modell för ny avtalstext som Thomas
Penn och hans medhjälpare James Logan lyckades lura på indianerna.
Men för att förstå sammanhangen får man börja med att gå tillbaka till 1686 års avtal. William Penn, som hade rollen
som förvaltare av land i den nya kolonin Pennsylvania, var en person med stor integritet och var synnerligen betrodd, även
bland indianerna. De avtal han genom åren slöt med olika indianska grupper var i grunden ärliga och han betalade dem skälig
ersättning. Men vid den här tiden var det inte så noga med skriftliga dokument. Indianerna kunde ju ändå inte läsa. Dessutom
hade de ju inga uppfattningar om engelsmännens sätt att beskriva områdens ytinnehåll, längdmått och liknande. Därför fick
man komma överens kring mera hangripliga värden. Således var det vanligt att man beskrev ett markområdes utsträckning i en
viss riktning som ” så långt en man kunde gå under en dag”, eller liknande. Det var också så man beskrev landområdets storlek
i 1686 års avtal, där måttet var ”så långt en man kan gå på en och en halv dag”. Man hade då låtit göra vissa kalibreringsmätningar som innebar att man uppfattade måttet ”en mans möjlighet att gå på en dag” som att det motsvarade ungefär 40 kilometer. Men det här var inget definitivt. Inget som var dokumenterat på något sätt. William Penn utnyttjade heller aldrig det
här på något otillbörligt sätt.
Det gjorde däremot hans söner, som efter faderns död fick ta över förvaltningsansvaret i Amerika. Således kom det sig,
att när de vitas kolonier blev allt större och man ansåg sig behöva mera mark, så sändes sonen Thomas Penn till Amerika för att
köpa mera land av indianerna. Han och hans medhjälpare grävde då fram det här gamla avtalet från 1686 och föreslog att man
nu skulle göra en liknande överenskommelse, där de vita skulle köpa land från indianerna som sträckte sig från Delaware River,
ungefär vid det moderna Easton, Pennsylvania och västerut ”så långt som en man kunde gå under en och en halv dag”. Indianerna hade ingen uppfattning om huruvida det funnits ett avtal tidigare med en sådan lydelse, då alla ledare som sades ha godkänt det, inte längre var i livet. Men för att vidmakthålla det fredliga förhållandet mellan indianer och vita så gick slutligen delawarehövdingarna Manawkyhickon, Nutimus, Teeshacomin och Lappawinzoe med på att de accepterade det gamla avtalet som
en mall för det nya.
Provinsens sekreterare James Logan beslutade då att man omedelbart skulle röja en väg genom den lämpligaste terrängen. Sedan efterlyste han de tre snabbaste skogslöparna som fanns i området. De här tre fick så i uppgift, att tillsammans
med tre kontrollerande indianer, genomföra marschen västerut.
Den 19 september startade så de tre, Edward Marshall, Solomon Jennings och James Yeates, tillsammans med tre indianer och övervakade av sheriffen för Bucks County, Timothy Smith, från en punkt som faktiskt låg en bit från Delaware River,
närmare bestämt från en plats som låg i linje med Lehigh Rivers sydostliga strömriktnings förlängning, i byn Wrightstown, (se
bifogad kartbild). Redan här hade amerikanerna alltså lurat till sig en god bit mark.
Härifrån satte de igång med sin språngmarsch i nordvästlig riktning. Man gick alltså
inte rakt västerut! Och det här hade man en speciell baktanke med.
Tanken var alltså att någon av de här tre skogslöparna skulle kunna avverka
så lång sträcka som möjligt på de en och en halv dagar man hade satt upp som
gräns. Alla tre startade nu i en sådan rasande takt från Wrightstown på morgonen
den 29 september, att de medföljande indianerna direkt protesterade. Takten var så
hög att den första av de vita, Solomon Jennings, var tvungen att ge upp redan efter
de första 2,9 milen. Men de två andra joggade på hela den första dagen. Morgonen
därpå hade dock även James Yeates fått nog och Edward Marshall fick fortsätta ensam. Han kämpade på ända till han efter totalt 18 timmars språngmarsch hade avverkat hela 10,5 mil! Han var då nära platsen för det nuvarande samhället Jim Thorpe. Han hade då halvsprungit sträckan i en takt av 5,8 kilometer per timme, mot vad
man tidigare hade beräknat som en normal gångtakt genom obanad terräng av 3,3
kilometer i timmen. Alltså nästan dubbelt så långt som man tidigare ansett vara skäligt!
Redan här hade man alltså lurat indianerna på flera sätt. Dels att man hade
börjat en god bit väster om Delaware River och att man hade sprungit i stället för att
gå. Dessutom på en i förväg röjd väg och inte direkt genom vildmarken. Men nu hittade man på ytterligare ett trick! För att markera vilken landyta man nu menade
skulle ingå i avtalet, föreslog man att man från den raka linje som löpningen hade
utgjort, skulle man dra ytterligare en rak linje i nittio graders vinkel mot nordost,
ända till man på nytt nådde fram till Delawarefloden, (se bifogad kartbild).
Mot indianernas protester godkändes till slut ändå den här skamliga bluffen
och Thomas Penn kunde stolt redovisa, att han nu hade köpt ytterligare 4 860 kvadratkilometer land. Huruvida indianerna efter det verkligen fick något betalt eller ej förtäljer inte historien. Tala om lurendrejeri! Det här avtalet var alltså undertecknat
den här veckan för 278 år sedan. Och det kom alltså att kallas ”The Walking Purchase”.
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Vad såg ni i den här målningen ?
Jag tänkte mig att det här skulle kunna locka fram skrivklådan hos en del av er. Men så blev tyvärr inte fallet. Det var
bara Anders Runesson tog chansen att vädra sin fantasi en aning och sände mig sin idé om vad som syns på den här fina målningen av Howard Terpning, som han har kallat ”One Mans Castle”.
Med Anders tillåtelse får ni här hans tankar till hur han ser på Terpnings målning. Så här skriver Anders:
”Utan att ha tänk igenom det riktig, så ser jag en vit handelsman och hans indianska hustru som dragit sig undan lite,
kanske för att få tillbringa lite egentid med varandra. Kanske är de ute på uppdrag från något fort för att införskaffa proviant,
jaga vilt, eller liknande”.
Vi tackar Anders för det här bidraget och hoppas att det ska kunna väcka några flera att prova på sin författarförmåga. För jag
tänkte nämligen ge er en chans till och be er berätta vad ni får för impulser när ni ser på en målning av det här slaget. Antingen
ni vill skriva något om just den här målningen, eller om ni vill kommentera den nya som jag ger er på nästa sida.
Jag skrev ju i det förra utskicket att jag redan hade min story klar för
mig i huvudet, men ville höra era historier först. Nu blev det så att det var
ingen annan än Anders som hade skickat mig sina tankar, så därför får jag
väl nu ändå avslöja hur min text formades, alltefter som jag studerade målningen. Det här är vad jag tyckte mig se:
” Jules Robideaux var sur. Sur för att årets rendezvous var över och
för att han inte hade gjort så bra affärer i år. Sur också för att hans hustru,
som han bara kallade Woman, för att han inte kunde uttala hennes arapahoindianska namn, nu hade lyckats övertala honom att följa med ut på prärien för att söka upp hennes hemby. Men han hade ju lovat henne i ett obetänkt ögonblick. Förvisso under en kväll på fyllan och villan i samband med
festerna på rendezvous. Men nu fick det väl bli så. Han hade dock redan insett sitt misstag. Ut på prärien!... Va' fan skulle han
på prärien att göra… Här fanns ju ingen bäver. Här fanns inte ett skit att fånga och skinna. Präriehund betalde ju varken Sublette och Campbell eller Dripps något för, å' prärievargarna var så flugbitna och luggslitna nu på eftersommaren. Både varg och
björn var utjagade här på slätten redan. Buffelskinn hade han sneglat på, men dom var ju så förbaskat stora att hantera, å’
egentligen visste han inte om Sublette kunde tänkas köpa så’na, så de’ var väl bara indianerna som ville ha dom, hade han
tänkt. Så, va’ fan gjorde han här?... Å' inte hade de hittat hennes band heller ännu. Jules Robideaux var sur.
Hans kvinna var också sur. Sur för att han var sur. Sur för att de fortfarande inte hade hittat det arapahoband som hon kom
ifrån. Hon var också sur för att han inte hade köpt henne det där fina snäckskalshalsbandet hon hade sett hos Sublette, men
som Robideaux hade tyckt var för dyrt. Den rekvisition han hade fått av Campbell för sina skinn, hade bara räckt till de förnödenheter han behövde för jakten den kommande vintern. Å' så naturligtvis till ett krus med Taos Lightning…
Inte ville han göra något heller. Bara låg där och drog sig. De tre stackars präriehundarna han hade lyckats släpa hem till middag var inte mycket att slänga i grytan. De var ju egentligen inte mera än några söndertrasade köttslamsor efter att han hade
brukat sin Hawken på dem, i stället för att snara dem. Det var ju tur att hon fortfarande hade lite torkat kött i sin parfleche som
låg på marken framför henne. Och att hon hade gårdagens köttrester fortfarande på tork i solen.
Å' så hade han bestämt att de skulle slå läger här… Hon undrade hur länge han tänkte stanna här. Här, mitt på slätten. Mitt i
solgasset! Å' ingen bekväm tipi hade de heller… Hur tänkte han egentligen? Slå läger här, mitt på öppna slätten… Inget vatten
fanns det heller i närheten. Här skulle aldrig hennes släktingar ha stannat. De hade ju passerat en lämplig bäck tidigare på förmiddagen, i kullarna där bakom, där det fanns både vatten och skugga. Det var ju åtminstone tur att hon hade passat på att ta
med sig lite vatten från bäcken i sin skinnsäck. Nej… kanske var det ett misstag att kräva av honom, att de skulle ge sig ut på
slätten. Han var ju en bergsman, en mountain man, en pälsjägare”.
Så var det med det. Så löpte mina tankar. Kanske kan det vara intressant att höra vad Terpning själv har för kommentar
till det här motivet. Så här kommenterar han den helt kort:
”Lyx är ett relativt begrepp. Med tanke på hur hårda omständigheterna var i en pälsjägares tid och liv så framlevde de
ändå livet relativt avslappnat när de kunde. Som den här pälsjägaren, som har gjort det bekvämt för sig och sträckt ut sig på sin
sovfäll under ett enkelt vindskydd. Hans indianska hustru ser uttråkad ut, medan hon tålmodigt väntar på att middagens kött
ska koka i en enkel bytta över en liten lägereld”.
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Men nu är det er tur igen
När ni nu har sett ett par exempel på vad jag menade, så gör vi ett försök till. Skulle vara skojigt om några flera ville passa på tillfället att ge oss exempel på hur er fantasi tolkar ett målat motiv. Så låt oss prova på det här motivet. Det är konstnären
Don Stivers målning ”Tracking Victorio” från 1988. Den första i en serie målningar han gjorde om 10th Cavalry. Det här är alltså
en målning av en historisk händelse. En händelse som har inträffat, även om detaljerna i bilden naturligtvis är påhittade. Men
det skulle lika gärna kunna vara en korrekt beskrivning av historien. Lite svårare kanske det här. Men gör ett försök.

Vandringslegend, eller historiskt korrekt påstående?
När vi nu tidigare har hört om hur vissa vita gjorde vad man kunde för att lura till sig indianernas mark så billigt som
möjligt kommer kanske någon att tänka på den här uppgiften, som man ständigt får höra, att ”holländarna i början av 1600talet köpte landområdet som nu är Manhattan i New York av indianerna för några glaspärlor och annat krimskrams värt 24
dollar”. Men det här är inget annat än en vandringslegend. Ett sådant där slående påstående som är väldigt lätt att ta till sig
och som i få ord symboliserar allt orätt och osunt som indianer har utsatts för genom alla tider.
Var kommer det här ifrån då? Jo det är sant att holländarna, med guvernören för New Netherland, Peter Minuit, i spetsen den 26 maj 1626 gjorde vad de menade var ett köp av land på södra delen av ön Manhattan, där de då redan hade uppfört
ett fort kallat Fort Amsterdam. De hade kallat till sig ledare för de grupper av indianer som de då fann i området - troligen någon Munsee-talande Lenape-grupp. Kanske en grupp som kallades Canarsee, men som egentligen levde högre upp på ön. Det
fanns vid den här tiden ingen vit som hade någon uppfattning om vilka olika stammar som fanns här och var respektive grupp
levde. Troligen handlade det i det här området om så mycket som något fyrtiotal olika grupper med sammanlagt kanske omkring 8 000 till 12 000 individer. Vidare är det så att dessa indianer inte var helt bofasta, utan vandrade omkring i området alltefter hur deras födosök såg ut. Man hade oftast skilda sommar– och vinterboenden. Ännu viktigare är det att förstå, att dessa
indianer hade ingen uppfattning om att man kunde äga land! Enskilda grupper kunde hävda rätten att jaga, fiska, eller odla
inom vissa områden, men landet som sådant kunde inte ägas, lika lite som den luft man andades kunde ägas av någon. Holländarna däremot var övertygade om, att de nu helt lagligen hade köpt landet av dessa indianer.
Något skriftligt avtal som bekräftar den här uppgörelsen finns inte, utan det enda vi vet är att det i ett brev från en styrelsemedlem i Nederländska Västindiska Kompaniet, Pieter Janszoon Schagen till det nederländska parlamentet, noterat att ”Peter
Minuit har köpt hela ön från lokala indianer i utbyte mot varor värda 60 guilders”. Antagligen dåtida tyska Gulden. Varifrån
kommer då värdet ”24 dollar”? Det fanns ju inte ens något som hette dollar vid den här tiden! Jo, år 1846 gjorde historikern
John Romeyn Bordhead ett försök att räkna om 60 guilders till dåvarande amerikanska dollarvärde. Något som för övrigt är
helt omöjligt att göra och som väl bäst bevisas av att det genom åren har gjorts ett flertal uppskattningar om vad denna summa skulle vara värd i dagens penningvärde, alltifrån 500 dollar till 15 000 dollar beroende på vem man frågar.
Det var naturligtvis inte heller så att Minuit räknade upp sextio stycken guldmynt och lämnade över till indianerna. Sådana
skulle de givetvis inte ha varit ett dugg intresserade av. I stället var det åtråvärda europeiska handelsvaror, företrädesvis av
järn och andra metaller, som yxor, knivar, järngrytor, spadar och andra jordbruksredskap, förutom naturligtvis färgade tyger
och de lika eftertraktade färgade glaspärlorna och annat krimskrams som lockade indianerna. Sådant som för holländarna kostade 60 guilders, men som för indianerna var ovärderliga. För holländarna var det säkert en bra affär, ända till de upptäckte att
indianerna inte alls förstod det där med att äga land. Så efter bråk med en annan grupp, troligen Wappinger, fick de krypa till
korset och betala en gång till för fredens skull. Indianerna däremot tyckte säkert det här var toppen, att plötsligt få så här fina
presenter i utbyte mot att de bara behövde tillåta de vita att jaga i området, som ändå var stort nog för att rymma alla.
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Boktips
Några boktips om indiansk religion. Samtliga hämtade från Amazon. Böcker med *) finns också på Adlibris.
Teaching Spirits: Understanding Native American Religious Traditions; av Joseph Epes Brown; Oxford University Press, 2001 *)
Native American Religions: An Introduction; av John Tully Carmody, Denise Lardner Carmody; Paulist Press, 1993
The Land Looks after Us: A History of Native American Religion; av Joel W. Martin; Oxford University Press, 2001 *)
The Blackwell Companion to Religion in America; av Philip Goff Wiley; Blackwell, 2010 *)
Spirit Wars: Native North American Religions in the Age of Nation Building; av Ronald Niezen; University of California Press,
2000
The Indian Great Awakening: Religion and the Shaping of Native Cultures in Early America; av Linford D. Fisher; Oxford University Press, 2012 *)
Religions in the Modern World: Traditions and Transformations; av Linda Woodhead, Paul Fletcher, Hiroko Kawanami, David
Smith; Routledge, 2002
Before the Great Spirit: The Many Faces of Sioux Spirituality; av Julian Rice; University of New Mexico Press, 1998
Sacred Words: A Study of Navajo Religion and Prayer; av Sam D. Gill; Greenwood Press, 1981
Creek Religion and Medicine; av John R. Swanton; University of Nebraska Press, 2000 *)
Dream Catchers: How Mainstream America Discovered Native Spirituality; av Philip Jenkins; Oxford University Press, 2004 *)

Månadens konstnär (John Buxton)
Den här gången har jag gjort ett litet collage av motiv målade av John Buxton. Han är, precis som flera av de här andra
kända konstnärerna som målar Westernmotiv, väldigt produktiv. Och han målar övervägande motiv från Österns 16 - 1700-tal
I nästa utskick är det ny månad igen och då blir det en ny konstnär. På Anders Runessons begäran blir det då James Bama.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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