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 Det är mörkt… Mycket mörkt… Åtminstone för oss 

här nere i Skåne, som inte har någon snö som lyser 

upp. Vi har i stället slask!!! Och det blåser och regnar 

och är så där otrevligt kallt som det bara kan vara i en 

kuststad i landets södra delar. Men håll ut! Om precis 

en vecka så vänder det. Torsdagen den 21 december 

kommer  han som sköter om solen att trycka på knap-

pen som gör att solens bana börjar vända uppåt igen. 

Tack och lov för det. Det är nästan så att man kunde 

förledas att i hastigt mod lova att man skulle delta i 

nästa Soldans. 

 Samtidigt så har årets sista nummer av vår med-

lemstidning nu landat hos de allra flesta. Och nu ska det 

bli intressant att se hur många som väljer att fortsätta 

med sina prenumerationer för ytterligare något eller 

några år. Det är nämligen ovanligt många som nu sitter 

på utgående abonnemang. Hela 110 medlemmar när-

mare bestämt måste nu göra ett nytt val om att fort-

sätta eller inte fortsätta ett eller ett par år till. Vi hoppas 

naturligtvis att de flesta vill vara med ännu ett tag. Och 

ett antal har faktiskt redan förnyat. Det tackar vi för. 

 Vår ekonomi är positiv, inte minst tack vare det 

stora penningtillskott som de genomförda auktionerna 

på böcker och indiansaker inbringade. Den renodlade 

”tidningskassan” har dock gått back under det här året. 

Det som en kombination av sjunkande medlemsantal 

och kraftiga kostnadsökningar. Inte minst då ökade por-

tokostnader. Men nästa år kommer, om vi får en god 

andel förnyade abonnemang, att inbringa betydande 

kassaförstärkningar på nytt igen. Vi klarar oss!  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar Bertil Thörn 
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Etnografiska Museet - en möjlighet på nytt 

 En mycket positiv nyhet nådde mig i förra veckan. Jag fick då ett mail från Martin 

Schultz. Och vem är då Martin Schultz och vad skulle det vara som var så positivt med att 

få ett mail från honom? Jo det visar sig att Martin Schultz har blivit utsedd till ny Amerikain-

tendent för Statens Museer för Världskultur, med placering i Stockholm. En post som har 

saknats sedan Staffan Brunius slutade som Amerikaintendent på Etnografiska. Och det posi-

tiva med det här, förutom att vi nu har en företrädare på museet för det intresseområde 

som vi delar, så visar det sig att han redan har observerat (som den förste efter Staffan!) 

att något som heter Indianklubben existerar och har nu bjudit in oss att komma och presen-

tera oss närmare, vilket vi naturligtvis ska göra så snart som möjligt. Kanske det här på 

nytt öppnar upp för oss på museet, med vilka vi har haft en tämligen frostig relation ända 

sedan Staffan Brunius dagar. Kanske vi nu på nytt kan få till stånd ett dubbelriktat utbyte. 

Det första tillfället skulle kunna vara redan under nästa år, när den indianska delen av mu-

seets utställningar har arbetas om och fått en delvis ny utformning. Något som Tony Sandin 

redan håller på att arbeta med. Jag tycker att ett tillfälle när den omgjorda utställningen ska 

öppnas - alternativt invigas, beroende på hur museet väljer att markera det - skulle väl 

vara ett lämpligt tillfälle även för oss att strömma till och träffa såväl varandra som att få 

träffa den nye Amerikaintendenten. Det här är något som Curt Währme redan sedan en tid 

(innan vi visste något om Martin Schultz) har jobbat på tillsammans med Tony och där vi då 

även har haft lite andra idéer om såväl utformning som innehåll. Det har dock varit ett pro-

jekt som har känts tungt att dra just gentemot museet, då där inte har funnits en person 

med beslutanderätt som har gått att samarbeta med. Därför blev jag nu mycket glad när vi 

plötsligt får en sådan person på plats igen. Nu gäller det bara att snarast ta itu med det här 

och försöka att utveckla det till något bra. Den uppmärksamme noterar nu givetvis att det 

här riskerar att kollidera med andra planer på ett traditionellt medlemsmöte i Helsingborg 

till våren, så kanske får de här planerna med Etnografiska resultera i något lite senare.   

I spåren av #metoo 

Det har naturligtvis inte undgått någon, att det sedan en tid har pågått en massiv 

kampanj i sociala medier som vill fästa vår uppmärksamhet på hur bedrövligt det är ställt 

med kvinnors rätt till ett tryggt och bra liv även i vårt - som man inbillade sig laglydiga och 

mänskliga - samhälle. Men tyvärr verkar ju det här vara en situation som finns i hela värl-

den. Jag uppmärksammade er i det förra informationsutskicket på hur illa ställt det var för 

indianska kvinnor i västra Kanada. Nu är det dessvärre inte bara där som indianska kvinnor 

är lika illa utsatta. Redan i oktober introducerade den demokratiske senatorn från Nord Da-

kota, Heidi Heitkamp, ett lagförslag i Kongressen som skulle förbättra förutsättningarna för 

brottsbekämpande samarbete i avsikt att komma tillrätta med krisen kring saknade och 

mördade indianska kvinnor i USA. Hennes lagförslag fick titeln ”H.R.4485 - Savanna's Act”. 

En ”act” som introducerades i Representanthuset den 29 november. Samma dag gick sena-

tor Heitkamp ut på sociala medier för att uppmärksamma alla på detta betydande missför-

hållande i samhället och då speciellt på de flesta indianska reservat om kvinnors utsatthet. 

Samtidigt säger hon, att:  

”En av svårigheterna att få till det här lagförslaget hade varit bristen på vetskap utanför re-

servaten och det indianska samhället om denna epidemi och att det är först när vi kan få 

den här krisen ordentligt offentliggjord som vi kan få till stånd några lösningar”. Hon säger 

vidare: ”84% av alla indianska kvinnor upplever våld i någon form under sin livstid och att 

mord sker tio gånger så ofta på indianska kvinnor som på det genomsnittliga samhällets 

kvinnor. Dessa kvinnors livssituation är i stort okänd för allmänheten och den här vetskapen 

måste nu komma fram för att det ska vara möjligt att göra något åt problemen”. 

 Det namn som gavs åt det här lagförslaget (Savanna´s Act) valdes för att uppmärk-

samma och hedra Savanna LaFontaine-Greywind, som brutalt och tragiskt mördades i sta-

den Fargo, ND, i augusti månad 2017.
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Nya kostnadsbesparingar på Postnord 

 Nu har räknenissarna på vårt gamla hederliga Postverk - numera halvdanska Postnord 

- gjort ytterligare en insats för att spara pengar åt den plågade organisationen. Det är ju 

inte så länge sedan som man helt tog bort möjligheten för föreningar och små organisation-

er som vår att skicka post till medlemmarna med så kallade ”Föreningsbrev”. Portot för såd-

ana hade ju då varit reducerat med en krona per brev och dessutom fick breven, för att få 

frankeras med endast ett sådant frimärke, väga upp till 100 gram, till skillnad från ett van-

ligt brev som bara fick väga 20 gram. Det här gjorde det möjligt för oss att då skicka vår 

medlemstidning till er för en kostnad av fem kronor. Den här förmånen tog man alltså bort i 

avsikt att tjäna mera pengar. Det innebar att kostnaden för våra försändelser direkt ökade 

med 100%, då vi nu var tvungna att sätta på två frimärken på varje brev! Alltså tio kronor 

per brev i stället för fem kronor! Och inte nog med det, för snart fick man för sig att höja 

portokostnaderna ytterligare för alla brev med en krona, men valde att fortfarande ha kvar 

varianterna ”A-brev” och ”B- brev” vilket innebar att man kunde välja att betala fullt pris om 

man ville ha en garanti för att brevet skulle delas ut första vardagen efter att det hade 

postats. Man kunde däremot alltså få en kronas rabatt om man accepterade att Posten fick 

tre vardagar på sig att dela ut brevet, som då skulle vara märkt med ett ”B” och då kallades 

”Ekonomibrev”. Samtidigt ändrade man viktgränsen på så kallad ”A-post” till max 50 gram, 

medan ”B-post” fortfarande var 100 gram. För oss gjorde det här alltså ingen skillnad. Vi 

kunde fortfarande skicka våra tidningar i ett brev frankerat med två frimärken och med un-

dantaget att vi nu fick betala den allmänna portohöjningen av en krona per frimärke - alltså 

totalt två kronor mera per brev. Ett tidningsbrev kostade därmed 12 kronor i stället för tio. 

Men snart var det dags för en ny portohöjning igen. Nu med ytterligare femtio öre, så att 

våra försändelser åkte upp till 13 kronor. Alltså från 5 kronor till 13 kronor på bara ett par 

år! Det är ju rätt så häftigt… eller? Vilket privat företag skulle kunna föra en sådan prispoli-

tik? Och, trodde ni att det var nog med det? Nej, minsann… Räknenissarna hade nu kommit 

igång på riktigt allvar. Här fanns flera möjligheter. Det där med att hålla på och sortera upp 

posten i två olika grupper hela tiden, bara för att vissa brev inte skulle komma fram förrän 

efter tre dagar… det verkade ju dumt… Det var ju ändå inga brev som kom fram redan da-

gen efter att det postats. Så vad göra? Så den första april i år släppte man sitt aprilskämt. 

”Ekonomibrev” skulle slopas vid årets slut. Okey, då hade man ju i alla fall hela året på sig 

att anpassa sig och de budgetar man hade lagt skulle ju inte behöva spricka för det här. 

Ända till man upptäckte att det efter den första april inte längre gick att köpa frimärken för 

just ”Ekonomibrev”!!! Alltså produkten ”Ekonomibrev” fanns fortfarande kvar ända till års-

slutet, men man kunde inte köpa de en krona billigare frimärkena som då behövdes. Alla 

som därmed inte hade varit förutseende och köpt på sig ett förråd av frimärken för sex kro-

nor styck fick nu vara så snälla att betala sju kronor per styck för helt vanliga så kallade 

”valörlösa” frimärken! I ett huj blev alltså våra tidningsförsändelser ytterligare två kronor 

dyrare och är nu uppe i totalt 14 kronor!!! En ökning alltså från 5 till 14 kronor på ett par 

år!!! En ökning med 180%!!! Häftigt, va? Och tro det eller ej - 2018 ska man höja på nytt. 

Nu från sju till nio kronor för 50 gram!!! För 100 gram då troligen 18 kronor, för B-post 

finns då alltså inte längre! Snart är portot dyrare än själva tidningen! Men vi fortsätter ändå 

ytterligare ett år med oförändrade medlemsavgifter. Vi har ju som bekant samlat på oss lite 

reserver de sista åren. Men ska Postnord fortsätta på det här sättet så vete tusan om vi inte 

startar upp Ponyexpressen på nytt, eller så gör vi som man gjorde när ”Kungliga Svenska 

Postverket” bildades 1636. Då skulle det på var annan eller var tredje mil finnas en edsvu-

ren bonde som fick vara postiljon (vi får väl ersätta det med en indianklubbsmedlem då). 

Det skulle vara ”helst den som skriva och läsa kan”, enligt poststadgan. Så snart han hörde 

den ankommande postiljonen tuta i sitt horn ”måste han strax göra sig i ordning för att i det 

ögonblick postväskan kommer in på gården vara beredd att ta den och så snabbt som möj-

ligt, natt som dag, oaktandes vad väder som kan vara, fort vidare löpa”. Och snabbt skulle 

det gå, för om postiljonen tog mera än två timmar på sig för var mil blev han inte bara av-

satt, utan skulle dessutom ”med åtta dagars fängelse vid vatten och bröd straffat bliva”! Det 

var tider det! Men breven kom nog fram, förhoppningsvis… (Allt enligt Herman Lindqvist i 

sin bok: Historien om Sverige, del 3, När Sverige blev stormakt). 
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Indianklubbens hemsida 

 På vår hemsida sker fortfarande inte några större omvälvningar. Samtidigt är jag tack-

sam för att vi inte miste den helt och hållet i det stora datorhaveriet i våras. Jag känner mig 

dock fortfarande inte helt säker på att jag gör allt rätt i alla situationer, om jag nu skulle 

börja att ändra något. Därför har jag legat lågt med några sådana ingrepp. Mitt problem är 

att jag egentligen har lyckats skapa en så omfattande och komplicerad filstruktur för mina 

skrivprogram (det där förbaskade Windows 10 - jag lär mig aldrig), att jag varje gång jag 

ska ändra eller lägga till något knappast vet vilken av alla filer det är som sedan tidigare 

ligger uppladdad på vår hemsideserver. Och ni ska veta att jag har varit flitig och har nu 

myriader av filer liggande både här och där… Så jag är nu alltså livrädd till och med för att 

försöka rensa upp i den röriga filstrukturen, då jag kanske, om oturen skulle vara framme, 

skulle kunna råka ut för att sudda bort någon fil. Vän av ordning frågar sig då: ”Har du ing-

en back-up?” Fan vet, och knappast jag heller… Samtidigt känner jag att sidan skulle må 

bra av att lite nya saker skulle tillföras då och då. Men även om jag själv har en del idéer, 

så skulle jag gärna se att ni medlemmar hörde av er och tipsade mig om saker som ni 

skulle vilja ha på sidan. En av de få saker som regelbundet dateras upp är uppgiften om hur 

många besök vi har på sidan varje ny vecka. Och den förra veckan (vecka 49) blev det re-

kord. Hela 630 besök hade registrerats av räkneverket. Merparten är naturligtvis från 

svenska besökare, 233 stycken. Men sedan. Och det tycker jag är märkligt, från Ukraina 85 

stycken! Tyskland 62, och först därefter Kalifornien med 48 och Washington med 36. Därut-

över ett antal ytterligare amerikanska delstater, men också Kina och Indien med mindre an-

tal registrerade besök. Jag har aldrig brytt mig om att försöka snoka i vad som ligger 

bakom de här siffrorna. Men Ukraina, av alla platser, det låter märkligt! Jag kan dock inte 

se att det någonsin har funnits tecken på att någon försöker hacka oss eller placera virus 

hos oss. Men man undrar ju vadan detta intresse för en sida som består av enbart svenska 

och några få engelska texter...  

President Trump stövlar på 

 

 Med hjälp av sina Republikanska väljarrepresentanter i Representanthuset har presi-

denten nu till slut, efter flera försök, lyckats driva igenom sitt budgetförslag som innebär 

inskränkningar och försämringar för många - inte minst för indianer på reservaten - att få 

behålla de sjukvårdsförsäkringar som president Obama skapade. Det här kommer att inne-

bära klara försämringar för de grupper av människor som redan har det tufft ekonomiskt, 

medan det ger Trump möjligheter att nu sänka skatten för de som har det bättre ekono-

miskt ställt och som därför tidigare har fått vara med och betala för de sämst ställda grup-

perna. Alltså ett typiskt högerpolitiskt synsätt. 

 Ett annat beslut som han alldeles nyligen lyckades driva igenom var att riva upp den 

segslitna frågan om ägarstatusen för ett par landområden som tidigare presidenter (Clinton 

respektive Obama) hade givit National Monument - status. Det handlar om två landområ-

den i delstaten Utah, som indianerna hävdar har stor religiös betydelse för dem. Den ena är 

Grand Staircase - Escalante National Monument, som nu ska minskas till ungefär hälften av 

sin ursprungliga storlek och den andra är Bear’s Ear National Monument, som efter lagänd-

ringen bara kommer att ha 15% av sin ursprungliga yta skyddad. Det här beskriver nu pre-

sidenten som, att hans åtgärd äntligen ser till att värdefulla landområden inte längre ska 

vara ”inlåsta och oåtkomliga för lokalbefolkningen genom att okunniga byråkrater sitter i 

Washington och bestämmer om sådana hinder”, utan nu i stället överlåts till lokala företag 

och myndigheter att förfoga över. Det kan ju låta som demokratiskt och bra. Men vad bety-

der det egentligen. Jo, det betyder, att det nu blir fritt fram för lokala energibolag, rika per-

soner med intressen i markspekulation, ranchägare, samt lokala myndigheter, att bortom 

federala myndigheters kontroll kunna starta till exempel olje- och uranutvinning, öka sina 

betesmarker i områden som indianerna sedan årtusenden ansett vara för dem heliga platser 

av stor betydelse för deras religiösa liv. Indianerna kommer att protestera och menar att 

Presidenten egentligen inte alls har befogenheter att genomdriva den här typen av beslut. 
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 Jag skrev i det förra informationsutskicket att vi har börjat planera för ett nytt Indian-

klubbsmöte under nästa år (2018). Och det ser vi verkligen fram emot att genomföra. Men 

jag skrev också att vi redan hade bestämt tiden till den 11 - 12 maj. Men betrakta inte 

dessa tidsuppgifterna som definitiva ännu, då vi fortfarande inte definitivt har gjort alla lo-

kalbokningar och liknande saker klara. Det kan komma att bli något annorlunda. Men vi ska 

i första hand ändå hålla oss till Kristi Himmelfärdshelgen, om det går. 

Jag skrev då också att vi anslår två dagar, men det ska uppfattas som att vi gör som vi 

brukar, nämligen att vi bjuder in till en samling den första dagen då vi i första hand räknar 

med att ni tar er hit, inkvarterar er under dagen och att vi framåt eftermiddagen eventuellt 

träffas någon kortare stund för de som vill, samt äter en middag tillsammans på kvällen. 

Det egentliga mötet, med ett program innehållande föredrag och liknande aktiviteter sker 

först den andra dagen. Definitivt program kommer att skickas ut i god tid innan, men ni får 

naturligtvis redan nu höra av er om ni vill framföra några synpunkter, har önskemål, frågor 

och liknande.  

För den som inte vill komma hit redan första dagen och övernatta, men vill vara med under 

andra dagen går det naturligtvis också bra. Men räkna med att vi då kommer att ha börja 

omkring klockan 10.00 och sedan hålla på till fram emot klockan 16.00 eller något sådant. 

Kommande indianklubbsmöte 

Tidplan för informationsutskick 2018 

 Den preliminära tidplanen för nästa års utskick av informationsblad till er blir så här: 

 Eventuellt kommer jag att slopa den 

 29 juni och den 28 december för att  

 ta lite extra ledigt i stället. Det betyder 

 att ni kan se fram emot att få totalt 24 

 utskick under det kommande året. Och 

 jag räknar med att de blir i ungefär 

 samma form som de nuvarande. 

2018-01-12 

2018-01-26 

2018-02-09 

2018-02-23 

2018-03-09 

2018-03-23 

2018-04-06 

2018-04-20 

2018-05-04 

2018-05-18 

2018-06-01 

2018-06-15 

2018-06-29 

2018-07-13 

2018-07-27 

2018-08-10 

2018-08-24 

2018-09-07 

2018-09-21 

2018-10-05 

2018-10-19 

2018-11-02 

2018-11-16 

2018-11-30 

2018-12-14 

2018-12-28 

Steve Reevis död 

 Ytterligare en av de bästa indianska filmskådespelarna, Steve Reevis, har gått bort i en 

ålder av bara 55 år. Steve var en svartfotskrigare från the Pikuni Nation. Han växte upp i 

Browning, MT. Hans föräldrar var Lloyd “Curley” and Lila Reevis. Han var den tredje i en 

barnaskara på tre söner och sju döttrar. 

Steve har blivit känd som en betydande skå-

despelare med roller i filmer som Geronimo, 

Dances with Wolves, Crazy Horse, Last of the 

Dogmen, The Missing, Fargo, The Longest 

Yard och Cherokee Word for Water, med 

flera.  

 Steve var gift och lämnade efter sig 

hustrun Macile Reevis, sönerna Joseph, 

Kyiyo, Pikuni och dottern Taywanee, samt 

barnbarnen Lloyd, Cashus and Uriah. Steve 

var en av de indianska skådespelare som jag 

alltid tyckt vara bäst. Det var något melanko-

liskt, men väldigt indianskt och seriöst över 

honom. Han borde ha fått ha en betydligt 

längre karriär. Dödsorsaken är okänd för mig. 
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Det här är en presentation av en person som inte hade så mycket med indianer och indian-

historien att göra. Men det är i stället en person som har gått till historien som en riktig 

Western-legend och som sådan platsar kanske den här texten ändå in här. 

 David "Davy" Crockett var en vildmarksmänniska, en folkhjälte, men också en kon-

gressman och till slut en av försvararna av Alamo, i Texas. Innan Crockett blev en av Texas 

hjältar, hade han en militär och politisk karriär i Tennessee, vilken kom till en vändpunkt 

nyårsdagen 1821. Då sade han upp sin plats som kommunpolitiker i staden Lawrenceburg 

för att kunna skaffa sig en plats i delstaten Tennessee’s 

lagstiftande församling som representant för kommunerna 

Lawrence och Hickman. Han vann valet i augusti och tog 

från början en aktiv del i frågor om landägande i Västern. 

Senare valdes han in i Kongressen, där hans rykte som 

skarpskytt, jägare och mer eller mindre trovärdig historie-

berättare gjorde honom till en kändis, vilket senare blev 

till underlag för ett antal boknoveller och teaterstycken. 

 Med detta som bakgrund och med hjälp av det kän-

disskap han uppnådde, publicerade han år 1833 en själv-

biografi, ”A Narrative of the Life of David Crockett, of the 

State of Tennessee”. Efter att boken kommit ut utnämn-

des han av Whig-partiet som en motståndarkandidat till 

Andrew Jackson i kampen om presidentämbetet 1836. 

Han betraktade sig själv troligen som en seriös kandidat, 

men var nog i praktiken bara ett politiskt redskap för 

Whigpartiet, som spelade på hans berömmelse som va-

rande en omtalad vildmarksman med ett landsomfattande 

rykte vilket kanske skulle kunna uppväga den demokra-

tiske Jackson's mera handfasta ståndpunkter i dennes po-

litiska huvudfrågor. Det hela kom dock att avgöras genom 

att Crockett redan 1835 förlorade i sin nomineringskampanj mot Adam Huntsman. 

 Efter sin förlust i nomineringsvalet tröttnade Crockett på politiken och på sina väljare 

och deras bristande stöd. I november 1835 lämnade han Tennessee och gav sig iväg för att 

utforska det avlägsna landområdet Texas långt nere i sydväst. Så gott som omedelbart ef-

ter att han kommit dit anslöt han sig till det som då kallades ”Provinsstyrelsen för Texas, 

eller till vilket republikanskt styre som än må komma att etableras”. Crockett hade tydligt 

uttalat sin motvilja mot att behöva stödja en myndighet som i en framtid skulle komma att 

visa upp ett despotiskt ledarskap och hade därför insisterat på att ordet ”republikanskt” 

skulle finnas med i den ed han skulle svära.    

 Tidigt i februari 1836 anlände Crockett till San Antonio de Béxar. General Antonio 

López de Santa Anna anlände med sin stora mexikanska armé den 23 februari. Crockett 

anslöt sig omedelbart till den grupp av Texas motståndsmän, som under överstelöjtnant 

William B. Travis och klart i strid med direktiven från Sam Huston, hade förskansat sig i 

den gamla missionskyrkan San Antonio de Valero, senare mest känd som Alamo, för att 

försöka stoppa mexikanerna. Antagligen såg han för sitt inre ett framtida oberoende Texas, 

som han ville stödja och dessutom var han inte den som backade undan för en god kamp.  

 Crockett var bland de omkring 200 amerikaner som dog under mexikanernas slutliga 

stormning av Alamo den 6 mars 1836. Omständigheterna kring hans död har allt sedan 

dess omgärdats av rykten och många olika påståenden. Men oavsett vilka av alla de histo-

rier, som cirkulerar om honom och hans insats i kampen som verkligen är sanna, så får 

han ändå betraktas som en sann hjälte fullt i klass med en sådan annan vildmarkshjälte 

som Daniel Boone. Båda var råbarkade representanter för det vi har kommit att uppleva 

som vildmarksfronten med dess oberoende livsföring och dess dygder.  

En vildmarkshjälte - verklighet eller legend 
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Fredagsmys 

 Så här i sista stund, innan vi avslutar årets strida ström av informationsblad från Indianklubben, kan 
vi väl göra som man gjorde i skolan (på min tid i alla fall), att man fick låta den sista timmen på fredagen 
före årsavslutningen vara en lite lättsammare stund - en ”roliga timmen”. Så här kommer nu något som 
inte alls har med varken indianer eller med livets hårda slit i en orolig värld att göra. 

 I tidningsvärlden förekommer ibland felskrivningar, eller riktiga så kallade tidningsgrodor, när stres-
sade journalister och rubriksättare jagas av presstoppstider. Här är nu ett antal mer eller mindre putslus-
tiga exempel på vad deras tankemöda och tidsbrist har resulterat i.  

 ” Rekordbrännare dömd till två år i Eslöv.”  SDS 

 ” Arbetslösa har rätt till dagisplats.”  Aftonbladet 

 ” Och skolbespisningar, där barn jag åt.”  Bergslagsposten 

 ” Sjuksköterska prickas efter självmord.”  Arbetet Nyheterna 

 ” Det finns tre sorters människor, de som kan räkna och de som inte kan.”  Dagens Industri 

 ” Arbetslösheten blir i bästa fall ännu värre.”  Falu Kuriren 

 ” Jag vill sälja villan men inte sambon - hur ska jag göra?”   SvD 

 ” Det är tydligt att man trampat i ett ormbo, fullt med begravda hundar.”  Bergslagsposten 

 ” Ät inte margarin, äldre och gravida.”  Expressen 

 ” 21-åring anhölls misstänkt för grov stöld av åklagare. ”   Sydöstran 

 ” Sexbomber funna vid station i Indien.”  Ystads Allehanda 

 

 Och så till slut något som hör ihop med Julen. 

 Det finns tre stadier i en mans liv: Först: Han tror på tomten. Något senare: Han tror 

 inte på tomten. Till slut: Han är tomten 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

till er allihopa 
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Månadens konstnär 

 Till slut låt oss så titta lite på Bob Scrivers produktion av bronsskulpturer. Han gjorde 

alltså såväl stora utomhusplacerade monumentala skulpturer som mindre av de typer som 

visas här. Det var såväl avbildningar av djur som av människor. 


