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Livets gång
Nu står det och väger. Vi har gått in i september. Är det första höstmånaden, eller är det sista sommarmånaden? Ja, mycket beror väl på hur vädret utvecklar sig. Men just nu, så här alldeles i början av månaden, så är det väl snarast att betrakta som sommarväder. Det man mest märker av är att det blir
mörkt om kvällarna. Och att det kommer allt tidigare. En annan sak som också
pekar åt hösthållet är att ishockeyn äntligen drar igång. Vårt lag här nere, är
Rögle, och de har varit aktiva redan under en längre tid. Ett flertal träningsmatcher har klarats av med goda resultat. Men snart närmar det sig allvaret. Får se
hur det går i år. Förra året var första året i SHL (högsta ligan) och det gällde i huvudsak att hålla sig kvar, vilket fixades på bästa sätt. I år är väl förväntningarna
lite högre, men det återstår naturligtvis att se hur det utvecklar sig. Heja Rögle!
Häromdagen, när jag skulle göra rent vår tunna för trädgårdsavfall, överraskades jag av att på lockets insida hitta en verklig skönhet. En korsspindelhona som antagligen hade följt med trädgårdsrenset ner i tunnan och sedan inte
kunnat ta sig ut igen. Så nu fick jag rigga upp locket så att några buskgrenar
hängde över kanten för att skönheten skulle kunna ta sig ut igen - vilket också
skedde under natten. Korsspindlarna är verkligen vackra - och då menar jag honorna, hanarna är mycket mera
oansenliga, smala och spinkiga
och utan några egentliga färger. Men honorna är som sagt
verkligen vackra. Nästan som
beströdda av pärlor. Kan i och
för sig vara allt från nästan tegelröda till mera brunaktiga.
Men den här var faktiskt ett
praktexemplar. Synd att hon
snart ska dö. De parar sig nämligen i augusti och lägger sina
ägg i september. Då väver hon
en kokong att lägga äggen i och över den ett stormaskigt nät, där hon själv sitter
och vaktar under några veckor, tills att hon dör. Ungarna kläcks sedan nästa vår.
I veckan var jag på bilbesiktning. ”Allt är som nytt”, blev besiktningsmannens omdöme. Mycket glädjande för en bil med fem år på nacken!
På Indianklubbsfronten inte speciellt mycket nytt. Ett antal medlemmar
har även i år varit över i ”Injun Country”. Får se vad de har att berätta.
Eftersommarhälsningar från Bertil Thörn
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Filmserien ”Den Våldsamma Vilda Västern” en sista gång
Jag måste ha blivit alldeles förvirrad av den här mycket märkliga TV-serien. I det förra utskicket skrev jag att jag nu hade
sett halva serien. Men nu visar det sig att samtliga 8 avsnitt redan är visade. Jag trodde alltså att jag bara hade sett 4 avsnitt?!
Vad detta kan bero på fattar jag inte. Kan det ha varit att serien var så erbarmligt dålig, att jag till och med har förträngt att jag
sett hälften av avsnitten? Och var fanns avsnittet om Buffalo Bill, som enligt förhandsreklamen också skulle finnas? Har TV2
bara valt ut delar av serien? Eller är det jag som har sovit mig igenom hälften? Är det någon mera än jag som har missat hälften? Om inte så föreslår jag att vi stänger ner det här ämnet nu och låter ett minnets grå slöja lägga sig över dessa sorgliga
minnesrester… Men visst var det synd. Borde ju ha kunnat vara något betydligt mera intressant. Man hade ju till och med kostat på sig att ha ett antal gamle kändisar (filmskådisar) med som ”experter”! Kan ju inte ha varit så billigt...
Som alternativ kan ni ju gå in på Discshop.se där det nu går att förboka ”Bone Tomahawk” som vi skrev om i förra utskicket. Där har man nu dessutom ytterligare erbjudanden om en stor mängd andra Västernfilmer. Där finns dels andra nya
filmer som: ”Jane Got a Gun”, ”Forsaken”, ”Wild Horses”, ”Love and Death”, ”The Hatefull Eight”, alla från 2015. Men så finns
där naturligtvis också alla de verkligt bra äldre filmerna som, ”Little Big Man”, ”Dances With Wolves”, ”A Man Called Horse”,
”Horse kommer tillbaka”, ”Soldier Blue”, med flera. Så passa på nu att skaffa er ett lager inför kommande höstkvällar.

Efterlysning foton
Den här förfrågan riktar sig till er som var med oss på vår allra första gruppresa. Den som vi genomförde 1994 och som
då gick till de norra prärierna. Jag har försökt att scanna av de fåtal foton jag har kvar sedan den resan och som har tillräcklig
kvalitet för att kunna ligga till grund för ett bildspel om den resan. Tyvärr var inte det kameramaterial jag hade på den tiden
tillräckligt bra. Jag använde dessutom mestadels en filmkamera för rörliga bilder, vars material inte längre går att använda till
något vettigt. Men kanske finns det några av er som var med oss då, som har bättre bilder och som vill dela med er till mig. Det
går även bra med pappersbilder som jag kan scanna av. Hör av er så att vi får komma överens om vad och hur vi gör.

Rättelse av felaktig uppgift
Jag försöker alltid vara så noga jag kan med historiska uppgifter. Jag letar alltid efter olika källor och jag dubbelkollar så
långt det går. Men ibland blir det ändå fel. Nu senast i den text ni fick i det nyligen utskickade höstnumret av vår tidskrift. I det
här fallet var det en uppgift som många säkert tycker är närmast löjlig att leta efter. Men ändå. Att göra rätt är betydelsefullt
och det känns inte bra när något blir fel. Men som tur är går det att upplysa om fadäsen i efterhand.
Vad är det då som är så märkvärdigt, att det nu behövs en rättelse? Jo en så liten och oväsentlig uppgift som att, hur
många man bestod överste Carringtons regementsmusikkår av!!! Kan tyckas löjligt kanske att lägga tid och möda på. Men
rätt ska vara rätt…
På sidan 8 i vår medlemstidskrifts höstnummers historia om mordet på French Pete och striden vid Crazy Woman Crossing skrev jag, att bandmaster Currys orkester bestod av fyrtio man. Jag reagerade i och för sig redan när jag skrev det, på att
siffran lät orimlig. Men jag kunde bara hitta en referens. Och det var inte vilken som helst. Det var en uppgift som finns i Hebard och Brininstools klassiker ”Bozeman Trail” från 1922 (sidan 268, Vol 1). Ett verk som ända sedan dess har betraktats som
standardverket om historien kring Bozemanvägen och om Red Clouds krig.
Men jag kunde inte släppa tanken. Och efter ett envist letande så hittade jag faktiskt i en av överste Carringtons egna
rapporter, från den 3 januari 1867, en uppgift som bekräftade att 18:e Infanteriregementets musikkår bestod av 24 man plus
bandmaster, sergeant Samuel Curry. En siffra som låter betydligt mera sannolik. Allrahelst som vi från ett foto kan se att 7:e
Kavalleriets regementsorkester bestod av totalt 27 man, plus bandmaster Felix Vinatieri.
När den här uppgiften äntligen hade hittats på Internet, så visade det sig, att när jag läste längre bak i Hebard och Brininstools bok, (på sidan 337) så fanns just den rapporten där också! Alltså två olika uppgifter i samma bok! Och jag måste ju
dessutom alltså ha läst det förut utan att nu komma ihåg det... Är det möjligen ännu ett tecken på att hjärnkapaciteten kanske
börjat att avta? (Men säg nu inget till min hustru, för då får hon vatten på sin kvarn). Och det var inte nog med det här. För när
jag sedan på nytt läste tillämpliga avsnitt i John Monnettes bok, ”Where A Hundred Soldiers Were Killed”, så fanns uppgiften
även där, på sidan 40. Det gäller alltså att läsa noga och att ha minnesfunktionerna i hjärnan påkopplade.
Även om det inte har funnits några universella regler för hur en regementsmusikkår skulle vara sammansatt, så var med
utgångspunkt från vilka stämmor som behövdes, en storlek runt 20 - 25 ganska naturlig. Men såväl mindre som större band har
naturligtvis alltid funnits. Nu har vi i alla fall rett ut det här och kan alltså lugnt lägga detta världsproblem åt sidan.
En annan intressant detalj kring sådana här orkestrar var att mannarna egentligen inte betraktades som soldater i samma bemärkelse som annan stridande personal. De hade därför inte sällan andra, ofta mycket avvikande, typer av uniformer.
Ofta utrustade med mera teatraliska detaljer. De var inte heller så ofta utrustade med vapen och under strid blev deras främsta uppgifter att bistå sjukvårdare med bårbärning och liknande. De enda musiker som regelbundet deltog i strid var de som
användes som hornblåsare, trumslagare och pipare. Alltså sådana som hade till uppgift att dels förmedla officerares order till
stridande grupper, eller för att hålla takt och ordning på marscherande trupp. Men i fallet med överste Carringtons regemente
så var hans musiker trots allt beväpnade. Och vi kan dessutom notera att de faktiskt var de bäst beväpnade medlemmarna i
hela regementet. De hade nämligen blivit utrustade med Spencerkarbiner, till skillnad från det stridande manskapet som hade
gamla omoderna mynningsladdare av typen Springfield Rifle eller Starrkarbiner överblivna från Inbördeskriget. De senare var
då troligen av 1858 års modell. Skillnaden mellan de här beväpningarna var att musikerna hade repetervapen, som hade sju
skott i magasinet, mot att manskapet bara hade enkelskottsvapen, där visserligen de som hade Starrgevären kunde ladda med
färdiga papperspatroner, medan de övriga fick ladda med krut och kula, vilket var både tidsödande och besvärligt.
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Ökat antal medlemmar
Så har vår lilla sammanslutnings antal medlemmar ökat på nytt. Nu till totalt 154 stycken, sedan Bo Sörensson i Malmö
åter tagit upp sitt medlemskap efter att ha varit borta under några år. Vi hälsar härmed Bo välkommen tillbaka i församlingen.
Till er som har varit lite till och från under åren, eller ni som har kommit till sent, ska ni veta att det fortfarande går att
köpa många av de tidningar som ni har missat, om det nu skulle vara så att ni tycker att det skulle vara intressant att även få
läsa dessa. Gå då till vår hemsida www.indianklubben.org där ni klickar på länken ”Medlemstidning”. Där hittar ni under rubriken ”Tidigare utgivna tidningar” en lista över allt som har givits ut sedan starten, med såväl uppgifter om tidningarnas innehåll
som om de fortfarande är tillgängliga för köp. Där finns också en prismodell så att ni kan se vad det kommer att kosta beroende på hur många tidningar ni skulle vilja köpa. Dessa pengar går sedan oavkortat till förstärkning av budgeten för fortsatt utgivning av vår tidning i ett pappersformat.

Uppmaning att komma med synpunkter
Jag vill så gärna ha löpande kontakter med medlemmarna. Detta för att få en bild av hur pass intressant vår verksamhet
är och även vilka delar det är som ger er mest. I det förra utskicket efterlyste jag synpunkter på hur ni uppfattade mitt lilla tilltag att i den senaste medlemstidningen gå ifrån vår sedan länge inkörda layout med två kolumner på varje sida. Något som
gjordes för att helt enkelt få rum med mera text. En enda kommentar har jag fått. Och den gav mig informationen att själva
layoutförändringen i och för sig inte gjorde något. Men fontstorleken (alltså bokstävernas storlek) var i minsta laget. Det kan
alltså vara svårt för oss gamlingar att läsa utan förstoringsglas. Jag tackar för den synpunkten, men skulle gärna vilja höra mera
om detta, samt om mitt andra lilla tilltag, att nu börja ge er texten i novellform i stället för mera strikt dokumentär historia.
En möjlighet att öka på fontstorleken något vore att samtidigt öka antalet sidor i tidningen. Något som faktiskt är tekniskt möjligt sedan samarbetet med vår tryckare har inneburit att vikten per sida faktiskt har minskat en aning. För att slippa
dubbla portokostnaden (som faktiskt utgör 30% av totalkostnaden) så kan vi tillåta att varje brev får väga upp till 100 gram. De
24 sidor (inklusive ett lite tyngre omslag) samt ett kuvert och en adressetikett väger normalt numera cirka 75 gram. Vi skulle
alltså teoretiskt kunna gå upp till hela 32 sidor (alltså ytterligare två A5-blad vikta). Det skulle innebära att vi kunde kosta på
oss en betydligt större bokstavsfont och samtidigt gå tillbaka till layouten med två kolumner och mera luft per sida. Kanske till
och med öka radavståndet en aning för att ytterligare förbättra läsbarheten. Det som då finns i den andra vågskålen är att priset för tryckning naturligtvis ökar. Med den nuvarande priskalkylmodellen, som jag har gjort upp med tryckaren, så skulle kostnaden per tidning öka med 10% om vi ökar innehållet till 28 sidor och 15% om vi ökar till 32 sidor. För att behålla budgetbalans
skulle då medlemsavgiften behöva höjas från 170 kronor till 188 respektive 195 kronor per år om vi kan fortsätta att vara nuvarande antalet medlemmar (154 stycken). Ännu något mera om medlemsantalet fortsätter att sjunka och naturligtvis något
mindre om vi blir flera. Om vi då inte gör någon prisförändring utan i stället börjar att tulla på den buffert vi har skaffat oss
genom bokförsäljningarna och andra donationer, så skulle dessa pengar (25 846 kronor i dagsläget) räcka i 2,3 respektive 1,7
år, beroende på det sidoantal vi väljer, innan dessa pengar vore uppätna, vid oförändrat antal medlemmar och oförändrat 4
tidningsnummer per år. Här finns alltså lite olika möjligheter att fundera över och möjligheterna ligger som synes inte helt
utom räckhåll att hantera. Kanske det också går att fila lite till på kalkylmodellen. Killen som gör tryckningsjobbet är mycket lätt
att ha att göra med. Sedan kanske inte de avgiftsökningsnivåer som det här skulle innebära inte är alltför avskräckande. Kanske
en kombination av prisökning och kostnadsanpassning skulle kunna ge ännu bättre förutsättningar. För visst skulle det väl finnas ett värde i att också få mera att läsa i varje tidning, eller hur?
Sedan är det en annan sak om vi verkligen är kapabla att producera flera artiklar, om vi nu inte bara ska använda det
ökade sidoantalet till att välja en större bokstavsfont och en luftigare layout. Det förutsätter att ni i så fall sätter igång och hjälper till med skrivet material. Och det vet jag att ni kan. Dessutom är det faktiskt kul att skriva! Så sätt igång nu. Men glöm för
den skull inte att ge mig era synpunkter på ovanstående.

Bok för våra finsktalande vänner
För er som läser och förstår finska (min finska är tyvärr tämligen begränsad) så finns nu en ny bok att köpa via Adlibris
som handlar om de finska emigranter som kom till Amerika tillsammans med de första svenska kolonisatörerna. Den här boken
handlar alltså om hur dessa finsktalande nybyggare lyckades förhålla sig till urinnevånarna (Delawarerna) till en början och hur
detta har påverka finskamerikaner ända in i våra dagar.
Bokens titel är ”Fintiaanien mailla”, av Katja Kettu, Maria Seppälä och Meeri Koutaniemi. Boken är
alltså på finska och jag har inte sett någon svensk översättning ännu. Med sina 316 sidor och drygt
ett kilo tung, kostar den på Adlibris just nu 215:- SEK.
Menestyskirjailija, huippuvalokuvaaja ja rautainen dokumentaristi yhteistyössä.Suomalaisten siirtolaisten ja Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön jälkeläisten fintiaanien katkeransuloinen taival
läpi kaivosten, kasinoiden ja reservaattien. Suomesta lähti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa kymmeniätuhansia siirtolaisia paremman elämän toivossa Pohjois-Amerikkaan. Leipä kotimaassa oli kaventunut, mutta ei elämä aina auvoisasti alkanut uusillakaan asuinsijoilla: siirtolaisten taakkana oli
tuolloinkin usein kantaväestön ennakkoluulot. Töitä kuitenkin löytyi kaivoksilta ja metsähakkuilta,
ja siellä alettiin solmia suhteita niin ikään ahtaalle ajettujen ojibwe-heimon intiaanien kanssa. Suomalaisia ja intiaaneja yhdistivät tiivis luontosuhde ja samankaltainen mielenmaisema. Parhaiten heidän keskinäisen yhteiselonsa syvyyttä kuvastaa se, että myöhemmin heidän jälkeläisistään alettiin käyttää termiä "fintiaani". Silmiä hivelevästi kuvitettu,
faktaa ja fiktiota taidolla tarjoileva Fintiaanien mailla avaa koskettavan näkymän tämän unohdetun kansanosan elämään.
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Totempålars folk
På fredag (i dag) är jag inbjuden till en förening här i Helsingborg för att berätta för dem om totempålar. Det här kommer jag att göra i form av ett halvtimmes långt bildspel, som jag eventuellt senare kan lägga på en DVD-skiva med bilder och
kommentarer. En skiva som kan få köpas av vem som vill. Men till det får jag återkomma senare.
Till dess kan det kanske här vara intressant att få lite tips om vad som finns i form av olika typer av information om fenomenet totempålar och om de mycket speciella kulturer som folken i ”totempåle-landet”, Nordvästkustens kulturområde
omfattade, vilka folk det var, hur de levde, och hur deras hela tillvaro såg ut.
Från Adlibris kan ni köpa dessa intressanta böcker om totempålar och om Nordvästkustens folk

THE TOTEM POLE ; av Aldona Jonaitis, Aaron Glass
Inbunden, Engelska, 2010; 383 KR
The Northwest Coast totem pole captivates the imagination. From the first descriptions of
these tall carved monuments, totem poles have become central icons of the Northwest
Coast region and symbols of its Native inhabitants. Although many of those who gaze at
these carvings assume that they are ancient artifacts, the so-called totem pole is a relatively
recent artistic development, one that has become immensely important to Northwest Coast
people and has simultaneously gained a common place in popular culture from fashion to
the funny pages. The Totem Pole reconstructs the intercultural history of the art form in its
myriad manifestations from the eighteenth century to the present. Aldona Jonaitis and
Aaron Glass analyze the totem pole's continual transformation since Europeans first arrived
on the scene, investigate its various functions in different contexts, and address the significant influence of colonialism on the proliferation and distribution of carved poles.The authors also describe their theories on the development of the art form: its spread from the
Northwest Coast to world's fairs and global theme parks; its integration with the history of tourism and its transformation into
a signifier of place; the role of governments, museums, and anthropologists in collecting and restoring poles; and the part that
these carvings have continuously played in Native struggles for control of their cultures and their lands. Short essays by scholars and artists, including Robert Davidson, Bill Holm, Richard Hunt, Nathan Jackson, Vickie Jensen, Andrea Laforet, Susan Point,
Charlotte Townsend-Gault, Lyle Wilson, and Robin Wright, provide specific case studies of many of the topics discussed, directly illustrating the various relationships that people have with the totem pole.

PEOPLES OF THE NORTHWEST COAST: THEIR ARCHAEOLOGY AND PREHISTORY ; av Kenneth M. Ames
Häftad, Engelska, 2003 , 266 KR (den här boken verkar vara tillfälligt utgången vid
tidpunkten då jag letade efter den, men kommer in på nytt igen)
Extending some 1,400 miles from Alaska to northern California, America's Northwest Coast
is one of the richest and most distinct cultural areas on earth. The region is famous for its
magnificent art--masks, totem poles, woven blankets--produced by the world's most politically and economically complex hunters and gatherers. As this pioneering account shows,
the history of settlement on the Northwest Coast stretches back some 11,000 years. With
the stabilization of sea levels and salmon runs after 4000 B.C., many of the region's salient
features began to emerge. Salmon fishing supported rapid population growth to a peak
over 1,000 years ago. The spread of rain forest made available trees such as red cedar that
could be turned into vast houses and seaworthy canoes. Large households and permanent
villages emerged alongside slavery and a hereditary nobility. Warfare became epidemic,
initially hand to hand but later characterized by the development of fortresses and the bow
and arrow. Art evolved from simple carvings and geometric designs 5,000 years ago to the
specialized crafts of the modern era. Written by noted experts and profusely illustrated, this is an essential reference for scholars and students of Native American archaeology and anthropology as well as travelers to the region.

DOKUMENTÄRFILM
För att se en 70 minuter lång film av Gil Cardinale om återförandet av G’psgolox totempåle från Etnografiska Museet i Stockholm till den ursprungliga platsen i Kitlope
Valley, British Columbia, klicka på den här Internetlänken:
http://www.nfb.ca/film/totem_the_return_of_the_gpsgolox_pole/
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Christer Lindberg fotoutställning
Nyligen hemkommen från en omfattande resa i Indianland håller Christer
Lindberg i Malmö på att förbereda en fotoutställning med bilder från denna resa.
Utställningen kommer att kunna ses på Scandinavian Photo i Malmö och Christer
skriver så här i ett mail:
Har haft överläggningar med Scandinavian Photo och alla detaljer är förstås
inte spikade i nuläget. Men följande kan jag dela med mig: Utställningen av fysiska
bilder kommer att bestå av 12 porträttbilder och 8 landskaps/reservatsbilder varav
någon i riktigt storformat. Temat här blir indianerna och jag tänker mig bilder från
Crow Fair, några reservatsbilder och några heliga platser/landskap. Den stora Scandinavian Photo Expo inleds i butiken fredagen den 29 september och det blir förmodligen även vernissagen på utställningen den dagen. Lördagen den 1 oktober – eftermiddagen, troligen klockan 14-15 – kommer jag att visa bilder och hålla ett föredrag
om vår resa. Här tänker jag utvidga temat till ”Vilda Västern” då och nu.
Det vore förstås väldigt kul om andra Indianklubbsmedlemmar hade möjlighet att
vara på plats den 1 oktober. Funkar inte detta så kommer utställningen att hänga
under oktober månad, preliminärt fram till den 22:e.
Scandinavian Photo har sin butik mitt i centrala Malmö, närmare bestämt på Östra
Förstadsgatan 44 vilket ligger nära Värnhemstorget. För ytterligare information se
deras hemsida http://www.scandinavianphoto.se/butik/malmo

Fotografen själv i mitten, med kanonen
på magen. Här tillsammans med andra
resedeltagare under en tidigare resa

Museum på nätet
Numera behöver man inte lägga ut tiotusentals kronor på att resa till USA eller andra länder för att kunna uppleva
många fina museers samlingar. Många museer har nämligen möjligheter att ta del av åtminstone delar av deras kollektioner i
digital form via Internet. Här är några exempel med länkar som ni kan klicka på för att ta del av allt det intressanta.
För att börja med det bästa. BUFFALO BILL HISTORICAL CENTER i Cody, Wyoming. Det här är
faktiskt fem olika museer i ett. Först det egentliga museet, Buffalo Bill Museum, som handlar
om honom själv och hans liv och gärning. Så ett konstmuseum, Whitney Western Art Museum.
Vidare det berömda Cody Firearms Museum, med mängder av vapen sammanhängande med
den amerikanska historien. Och så naturligtvis det världsberömda Plains Indian Museum. Dessutom finns här numera också ett naturhistoriskt museum, Draper Natural History Museum och
det finns ett stort forskningscenter med det centrala biblioteket McCracken Research Library.
För att titta in här klicka på den här länken: https://centerofthewest.org/ och sedan kan ni
klicka er vidare till mängder av olika informationer om detta fantastiska museum. För att specifikt komma till den del som digitalt visar samlingarna i Plains Indian Museum kan ni klicka på den här länken: http://collections.centerofthewest.org/
treasures/index/bbm:0/wg:0/cfm:0/pim:1/dmnh:0 Här finns sedan hur många sidor som helst att bläddra sig vidare till. Och
för att se större bilder på de enskilda föremålen och få textinformation är det bara att klicka på bilderna. Det här är en riktig
guldgruva och en otrolig möjlighet att få en inblick i vad som finns på det här museet.
För att få en mera övergripande bild av olika indianska kulturers hantverk, redskap och utrustningar gå till den otroligt futuristiska byggnaden som innehåller DENVER ART MUSEUM.
Här finns 20 000 föremål samlade uppe på våning 2 och 3 i den norra delen av byggnaden.
Men ni behöver inte åka dit. Klicka bara på den här länken: http://denverartmuseum.org/
collections/american-indian-art och så kan ni bläddra er vidare sida upp och sida ner med
bilder på deras samlingar.
Nordvästkustens spektakulära hantverkskonst kan man uppleva i AMERICAN MUSEUM OF
NATURAL HISTORY , i New York, och då under deras adresslänk : http://www.amnh.org/
exhibitions/permanent-exhibitions/human-origins-and-cultural-halls/hall-of-northwestcoast-indians
Här finns en sidokolumn (till vänster) som beskriver de samlingar man har i ”Hall of
Northwestcoast Indians” och från vilka stammar man har objekt som går att se digitalt.
Klicka på respektive stams namn och man kommer vidare till just det avsnittet.
I museet finns också en ”Hall of Eastern Woodlands Indians” och en ”Hall of Plains Indians”.
Men på dessa sidor verkar det tyvärr inte finnas några digitala sökmöjligheter, bara kortfattad text. Däremot kan man gå till länken: https://anthro.amnh.org/north och där fylla i sökrutan till vänster för vad det är
man vill söka efter. Här finns möjligheter att söka efter såväl typ av föremål som vilken indianstam man är intresserad av .

5

Månadens konstnär
Den här månadens konstnär är en av mina absoluta favoriter. Kanske mest för att han är en mästare på det media som
jag själv har fuskat lite i genom åren. Nämligen blyertsteckning. När man vet hur svårt det här är och sedan ser Robert
”Shoofly” Shufelt’s teckningar. Ja då kan man inte annat än ge sig obetingat… lägga sig platt… sluta andas… jag vet inte vad.
Hans teknik är så driven. Det finns inte ett streck som sitter fel eller har fel valör. Allt är mera perfekt än ett fotografi.
Hans motivval har dock inget med indianer att göra. Han är och förblir en cowboy och det är cowboys och deras arbete
som han förevigar. Jag upptäckte honom någon gång på 80-talet via konsttidningen Southwest Art, men jag har aldrig haft förmånen att få se någon av hans utställningar. Det skulle ha varit oerhört intressant att se honom arbeta. Att se hur han lyckas få
fram alla skuggor, alla ljusskiftningar, alla enskilda hårstrån på sina hästar och kossor…
Robert föddes 1935 i Illinois, men lever sedan 1976 på sin ranch utanför staden Wickenburg, Arizona.

Hälsningar BERTIL THÖRN
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