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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

Trots datorhaverier och medföljande hemsideshaveri
så ger vi inte upp. Vi ska överleva… banne mej!!! Hur det
ska gå till vet jag inte, men jag kämpar på för att hitta
vägar genom allt trassel. Mycket material har jag lyckats
hämta ut ur den havererade datorns hårddisk, så att vi är
inte helt strandsatta. Men vissa program måste förmodligen nyanskaffas och installeras på nytt. Men just nu kämpar jag mest med att försöka fatta hur Windows 10 fungerar och hur jag kan använda det missfostret på ett någorlunda vettigt sätt. Vissa framsteg har gjorts. Under tiden så har så gott som allt material till sommarnumret av
vår tidning färdigställts och kommer att levereras till
tryckning någon av de närmaste dagarna.
Våra informationsblad lyckas jag också fortsätta att
producera och det här blir det andra sedan haveriet. Det
största problemet med den verksamheten är att mailprogrammet också har försvunnit och måste nu ersättas av
Outlook, som verkar vara gjort av någon med ett allvarligare förståndshandikapp. Jag vet att det finns andra mailprogram, men jag orkar inte byta nu. Men skam den som
ger sig helt och hållet. Hemsidan får ni dock tyvärr vänta
på, för det verkar vara svårare att fixa.
Vi har vidare en stor sak framför oss. Vi har nämligen fått en stor mängd indiansaker donerade till oss.
Dessa ska så småningom erbjudas till intresserade medlemmar. Hur det ska gå till och när i tiden det kan ske har
vi inte beslutat än. Men det troliga är att vi nog försöker
arrangera någon typ av auktion via mail. Men det är alltså
ännu för tidigt att komma med definitiva tider och att beskriva ett tillvägagångssätt. Vi har som bäst inventerat
och katalogiserat allt. Till samlingen hörde också cirka 170
böcker. Men dem har jag inte sorterat ännu och de kan
kanske komma att hanteras separat vid ett senare tillfälle.
Med hopp om att veckans löften om mera sommarlikt väder håller i sig; Hälsningar från Bertil Thörn
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Nytt Museum i Philadelphia… vad har det med indianer att göra?
Ett nytt museum har sett dagens ljus. Museum of the American Revolution invigdes
i Philadelphia den 19 april. Den amerikanska revolutionen, den som resulterade i att landet
blev United States of America, USA, den
4 juli 1776, berörde naturligtvis även
landets urinnevånare. Det var då främst
de indianska folk som levde i de östra
delarna av landet. Det var stammar som
redan under många år hade varit involverade i kampen mellan Frankrike, England och Spanien om herraväldet över
handeln i det nya landet. En handel som
till en början företrädesvis hade varit
kopplad till skinn från pälsbärande djur.
Här var till en början fransmännen mera
framgångsrika än de övriga. Mestadels
beroende på att de i första hand var intresserade av ett få en effektiv och ärlig
handel till stånd, medan engelsmännen upplevdes som aggressiva och nedlåtande och bara
tänkte på att göra så stora vinster som möjligt. Engelsmännen, och i viss mån även holländare och svenskar, hade dessutom ambitioner att lägga beslag på mark och etablera egna
samhällen. Samhällsbildningar som inte tillät indiansk vistelse i områdena. När så konkurrensen mellan de olika europeiska stormakterna resulterade i omfattande och blodiga konflikter, så hade indianerna inget annat att göra än att välja sida och ansluta sig till den ena
eller andra, för att inte själva helt gå under. Till en början hade nog fransmännen, med sin
mera humana inställning till indianerna, mest nytta av deras hjälp. Men efterhand vägde
maktförhållandena över mer och mer till engelsmännens fördel. Men även den engelska
överhögheten hade interna problem. Det dröjde inte länge förrän den engelsktalande delen
av befolkningen alltmer började sätta sig upp emot den engelska aristokratin och mot det
dominerande styret från London. Det var så revolutionen växte fram och småningom exploderade i militärt uppror. Och på nytt stod indianerna där mitt emellan och blev tvungna att
ännu en gång välja sida.
Stora delar av Irokesförbundet hade från början
stöttat fransmännen, men övergått till engelsmännen
allteftersom fransmännen successivt försvagades. När
nu en ny maktsfär började växa fram, stod irokeserna
inför nya svåra överväganden. Beslut skulle nu fattas,
som för första gången skulle komma att testa deras demokratiska beslutsförfarande. Där man tidigare hade varit vana vid att beslut fattades efter att man först debatterat frågorna tills alla varit ense och sedan hållit fast
vid fattat beslut, kom man nu till en situation där den
här beslutsformen hotade att spricka. Risken var uppenbar att olika stammar inom förbundet nu för första
gången skulle misslyckas med att samsas om en gemensam hållning. När så krig utbröt mellan den engelska myndigheten, med sin professionella armé, och de
olika koloniernas i hast hopsamlade milisgrupper, ökade
också kampen bland de vita för att försöka värva indianernas stöd för sin respektive sak.
Sålunda kom det sig, att av de fem stammarna,
som utgjorde Irokesförbundet, så kom oneidastammen
att ansluta sig till de upproriska kolonierna och deras
miliskårer, medan de andra fyra stammarna och främst
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En av dagens oneidaledare, Ray Halbritter, invigningstalar i Oneidastammens avdelningen på museet

då mohawkstammen, i stället höll fast vid engelsmännen. Det här resulterade i att irokeser
kom att slåss mot irokeser i den kanske våldsammaste av militära drabbningar som förekom
under det så kallade Revolutionskriget. Nämligen striden vid Oriskany den 6 augusti 1777.
När nu ett nytt museum, med syfte att berätta om revolutionen, har instiftats, så har
även indianernas situation uppmärksammats och fått en given plats. Och det är av naturliga
skäl främst oneidastammens göranden och låtanden som här ges utrymme. De var ju alltså
de som anslöt sig till de revolterande kolonierna
och stred på deras sida i den blodiga kampen.
Stammen har också bidragit med inte mindre
än tio miljoner dollar till färdigställandet av museet
och har för detta bidrag fått en hel avdelning till
att framställa sin roll i Revolutionen. I den avdelningen finns bland annat en installation bestående
av sex stycken dockor i naturlig storlek föreställande betydelsefulla ledare i stammen. En installation där publiken inte bara kan se de här mycket
I utställningens diorama kan man bland
naturtroget framställda dockorna, utan också höra
andra se hövdingen Hanyerry och hans
i en ljudupptagning hur dessa ledare resonerade
hustru
Two Kettles Together deltaga i stamsig fram till beslutet, att de skulle ställa sig på de
mens
diskussion. De båda deltog också i
revolterande kolonisternas sida, även om det innestriden vid Oriskany den 6 augusti 1777
bar att själva Irokesförbundet därmed splittrades
och att stammens krigare kunde komma att ställas mot de andra irokesstammarnas krigare,
vilket också skedde i striden vid Oriskany den 6 augusti 1777. (Om den här striden kan ni
läsa i vår medlemstidskrift nr 1 2013. En tidning som jag avser att lägga ut på hemsidan,
när jag har lyckats få ordning på programmet igen efter datorhaveriet). Det nya museet är
nu öppet för besökare och finns alltså i staden Philadelphia, Pennsylvania. Ni hittar det i
korsningen av Tredje gatan och Chestnut Street. Väl värt ett besök.
Konsekvenser av datorhaveriet
Efter att den första chocken av att inte längre ha tillgång till den gamla invanda datorn
nu har börjat lägga sig, har jag efterhand kunnat överskåda konsekvenserna. Mycket har
kunnat räddas. Huvudsakligen då så gott som alla skriv– kalkyl– och registerfiler, vilket naturligtvis har inneburit en lättnad. Men andra saker som olika typer av program, samt hela
mailhanteringsapparaten, inklusive tidigare mail som varit sparade, är förlorade för gott. Ett
stort räddningsarbete är dock redan gjort i och med att jag offrat ett antal timmar på att
återuppbygga adressboken med alla medlemmars mailadresser. Men för övrigt måste jag
nu starta om från början, lära mig hantera ett annorlunda mailprogram och dessutom överväga om jag ska kosta på mig att köpa nya program för vissa projekt som bildbehandling,
musikhantering, bildspelsbyggande, CD– och DVD-bränning med mera. Jag måste därför
även plocka ut DVD-brännaren ur den gamla datorn och på något sätt få den att fungera
ihop med den lilla bärbara datorn, som nu är hjärtat i min datorvärld. En bedrift som jag
inte har en aning om ifall det går eller ej. Men det helt överskuggande och kanske allra viktigaste ställningstagandet blir anskaffning av ett nytt program för hemsidesproduktion. Den
hemsida som Indianklubben successivt har byggt upp är nämligen en av de funktioner som
inte går att rädda. Hemsidan finns visserligen kvar i det skick den hade den 10 april, när
det stora raset inträffade. Men den kommer tyvärr inte att gå att uppdatera, varför jag med
det snaraste måste ta ställning till hur jag gör med den delen av vår verksamhet. För en
hemsida anser jag vara en nödvändighet. Kom gärna med tips om hur en ny sida skulle se
ut. Den vi har haft är ju tämligen amatörmässigt gjord. Nu finns chansen att göra något
bättre. Så till en rätt så penibel sak. Jag fick en fråga från någon, om jag inte hade någon
backup. Jo, visst hade jag det. Problemet var bara att den också slogs ut vid haveriet! Jag
hade alltså en extern disk, och inte en skiva. Disken (en WD My Book) låste sig och man
måste ha ett lösenord för att kunna låsa upp den. Och vem kommer ihåg ett lösenord som
man hittade på för 10 år sedan och sedan dess aldrig har använt?! Gissa om jag har letat i
alla mina papper... tyvärr förgäves! Sensmoral… kasta aldrig några papper! Det går dock
att använda disken igen… om man först raderar allt som finns på den!!! Upplyftande, va’...
3

Rättelse
Som flera uppmärksamma har påpekat, hade datorn lite för bråttom i sitt räknande,
när jag skrev det förra utskicket. Under rubriken ”Månadens konstnär” berättade jag att Paul
Calle hade dött för 17 år sedan, år 2010. De flesta, som har tillräckligt antal fingrar att
räkna på, kan ju lätt konstatera, att datorn tydligen hade en vanskapt hand. Eller var det så
att den lilla bärbara inte riktigt hängde med i svängarna ännu och kunde stoppa när den
kom till 7. Jag får nu, så här i efterhand, därför be om ursäkt å datorns vägnar. Vi får väl ha
lite överseende med den så här i början.
Aktiviteter på Gilcrease Musum
Det här blev tyvärr alldeles för kort framförhållningstid. Men det kan kanske ändå vara
intressant att veta, att ni borde ha varit i staden Tulsa, Oklahoma, redan i morgon, den 6
maj. Och då skulle ni ha passat på att besöka Gilcrease Museum för att ta del av ett seminarium som fått rubriken : Behind the Brush: the Art and Life of C.M. Russell. Ett halvdussin
välrenommerade konstkännare och historiker kommer då att tala om olika aspekter av den
välkände konstnärens liv och leverne och om hans konstgärning.

Men om ni nu missar det, så kan ni i stället passa på att innan
den 27 augusti besöka museet för att titta på Ken Blackbird’s fotoutställning, som hänger där sedan den 26 februari. Till vänster
hans foto av den sedan 2011 avlidne kanadensiske creeindianen
och filmskådespelaren Gordon Tootoosis. (Jag ska inte försöka
räkna ut hur länge han har varit död. Det blir bara fel). En bild
tagen i samband med en powwow vid Fort Belknap, Montana.
Under samma tid finns även
möjligheten att se utställningen Plains Indian Art:
Created in Community. Här
visas konsthantverk framställda av hantverkare från
många olika präriestammar som Kiowa, Lakota, Mandan/Hidatsa,
Cheyenne, och Crow bland andra.
Indianklubben har fått en donation av indianskinspirerade saker
Från dödsboet efter vår i höstas hastigt och oväntat avlidne medlem, Leif Hansson, från
Laholm, har Indianklubben erhållit en mycket välvillig donation av indiansaker som Leif under många året samlat på sig. Från dödsboets sida har man uttryckt som ett önskemål att
dessa saker helst skulle tas omhand av personer som förstår de här sakernas betydelse, så
att de därigenom tas omhand och bevaras på ett seriöst och aktningsvärt sätt och att Leif’s
minne därmed kan fortleva inom Indianklubben. Mera information senare, när vi har sorterat
upp och dokumenterat allt och beslutat om hur vi går till väga med själva avyttrandet.
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Researrangemang
För alla er som blev besvikna över att vi inte längre kommer att arrangera några medlemsresor till indianland, så kanske det här kan vara ett tips. Indianstammarna i NordDakota har nämligen slagit sig samman i en organisation som kallas ”North Dakota Native
Tourism Alliance”. (Det är adressen till deras Facebooksida. De verkar inte ha någon ”riktig”
hemsida på Internet). Det är alltså en indiansk turistorganisation helt enkelt. Kanske inte
som en komplett resebyrå, men en organisation som är avsedd att vägleda tillresande turister från hela världen och att till dem ge förståelse för indianska värderingar. Man säger:
”Det här är vår möjlighet att berätta vår historia, med våra egna ord, genom våra egna guider”. Och det tänker man rent praktiskt att göra genom att arrangera bussturer med indianska guider till olika powwows, musikfestivaler, konstarrangemang, men också till historiska platser, museer och till för indianerna betydelsefulla platser, med mera. För det här
uppdraget har man startat ett icke vinstdrivande företag som man kallar ”Native Ways Tour
Company”. Verksamheten är tänkt att starta den här sommaren. Exempel på sådana här
erbjudande kan vara endagsaktiveter, där man besöker området kring städerna Bismarck/
Mandan, med besök vid State Historic Center, On-A-Slant Indian Village, Knife River Indian
Village, Lewis & Clark Iterpretive Center och Fort Mandan. Även flerdagarsturer kommer att
erbjudas. Turer som kommer att sammanfalla med större indianska kulturella aktiviteter
kopplade till eller i närheten av någon av statens fem indianreservat. Exempel på sådana
paket kan vara: ”The Turtle Mountain Adventure”, som kommer att hållas i anslutning till
”The Keplin Music Festivals” 7–9 juli och 4–5 augusti. ”The Sakakawea Trail Adventure”
kommer att samordnas med stora lokala powwowfester som ”Mandaree Powwow” 14–16 juli
och ”Little Shell Powwow/Summer Fest” 11–13 augusti. ”The Sitting Bull Country Adventure”
kommer att arrangeras tillsammans med Standing Rock Tribe 8–10 september.
De indianska guiderna, som medföljer grupperna, ska inte bara visa vägen och informera, utan de ska också hjälpa besökare att förstå hur det går till vid en powwow, vilka regler som gäller, hur man själv bör uppträda och liknande. Det här kan man eventuellt komma
att göra under en samling kvällen före ett besök. ”Ju mera vi kan få besökare att förstå hur
indiansk kultur och filosofi fungerar, ju bättre är det”, säger man.
Självklart ser man också det här som en möjlighet för stammarna anslutna till projektet att för egen del kunna suga åt sig delar av statens 3,1 miljarder dollar stora turistindustri. Men det gäller inte bara pengar. Det här är en chans för statens alla indianstammar
att berätta för de besökande turisterna mera om den egna stammens kultur. Det finns fem
olika stamgrupper inom statens gränser. Stammar som alla är olika i sina kulturella särdrag.
Det här är något som man ser som en viktig faktor för att bevara och skydda respektive
stams särdrag. De stammar vi talar om är the Sisseton-Wahpeton Sioux Tribe, the Standing
Rock Sioux Tribe, the Spirit Lake Sioux, och the Three Affiliated Tribes: the Mandan, Hidatsa, & Arikara Nation.
Böcker om ämnen vi inte så ofta tar upp
Choctaw Women in a

The Cherokee Nation: A

Chaotic World: The

History

Clash of Cultures in

Robert J. Conle

the Colonial Southeast
Robert Conley’s historia om
Cherokeerna är den första
som Cherokee Nation har
accepterat och ställt sig
bakom. Kanske kan det ha
att göra med att den är skriven av just en Cherokee

Michelene Pesantubbee

Författarinnan undersöker
här den föränderliga rollen
för Choctaw kvinnorna
alltifrån tiden före de vitas
ankomst och till 1900-talet
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Antalet besök på hemsidan
Ni som har varit flitiga med att besöka vår hemsida, har naturligtvis märkt att det sedan den 10 april inte har hänt något där. Orsaken har jag redan redogjort för här i en tidigare textruta. Jag kan alltså inte längre uppdatera den i nuvarande situation. En sak som
jag regelbundet har använt sidan till, är att berätta för er hur många besök vi har haft på
sidan under den gångna veckan. Nu har det alltså hunnit gå ett antal veckor sedan den senaste noteringen gjordes. Men även om jag inte kan uppdatera sidan, så kan jag i alla fall
hålla koll på hur trafiken till den ser ut. Och det har fortsatt att vara många besök. Aktuella
siffror ska vara så här. Fredagen den 7 april var den senaste noteringen. Det totala antalet
besök från starten var då uppe i 75 621. Fram till nästa fredag, 14 april, hade vi haft 476
besök och totalen var då 76 097. Nästa fredag, den 21 april, hade vi hela 604 besök och totalen var då uppe i 76 701. Den 28 april var det fortfarande höga siffror med 502 besök och
en total på 77 203. Här kunde man dock se en stadigt nedåtgående trend dag för dag. Om
det var tillfälligt, eller ej, får vi väl se så småningom. Slutligen så, avläsningen i dag, den 5
maj, blev en nedgång till 367 och vår nuvarande total är därmed uppe i 77 570. Det är
också intressant att notera att besöken från Sverige dominerar, vilket naturligtvis kan vara
väntat. Vad som är mera intressant är att vi stadigt har många besök från tyska och amerikanska besökare. När det gäller USA så är Virginia och Washington nästan alltid i topp. Om
Washington avser staten Washington eller Washington D.C. det framgår inte av loggfilen, så
jag vet inte. Men det här är ändå ett tecken på att vi även borde ha åtminstone en engelskspråkig version av sidan. Gärna också en tysk. Men med den mängd av text som jag hittills
lyckats peta in på sidan så skulle det vara ett hästarbete att översätta allt. Kanske det finns
någon bland er där ute som skulle kunna tänka sig att hjälpa till med det? Men om vi nu så
småningom lyckas med att starta upp sidan igen, så borde vi kanske ändå förbereda för åtminstone någon del av sidan i en engelsk översättning.
Indiansk invandringsteori… ÄNNU EN GÅNG !!!
Med jämna mellanrum dyker det upp vetenskapsmän som tycker om att få sina namn
och sina idéer publicerade. Och inte sällan använder de sig av tricket att påstå, att det som
hittills varit sanningen om indianernas invandring till Amerika inte alls är någon sanning,
utan att de nu har hittat nya bevis för ännu en tolkning av fenomenet. Det är inte alls länge
sedan en grupp ”lärde” påstod att gällande teorier helt enkelt inte kunde vara trovärdiga, då
de människor som sades ha invandrat från Asien under den senaste nedisningen, aldrig
hade kunnat försörja sig, då det helt enkelt inte fanns något att livnära sig på vid den tiden!
Nu dyker ännu ett ”bevis” upp för att människor har funnits i Amerika långt, långt före den
senaste istiden. Enligt en rapport nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Nature”
tar man upp ”bevis” baserade på vad man hittat i samband med en utgrävning redan på
1990-talet vid ett vägbygge utanför San Diego i Kalifornien. Vid undersökningar av benrester från en död mammut menar man sig kunna påvisa att det var människor som har slagit
sönder dessa ben för att utvinna benmärg. Och det är ju inget konstigt. Det har jägarfolk
gjort i alla tider. Men vad som de här forskarna nu anser sig kunna bevisa är att de här benresterna blev föremål för mänskliga varelsers hantering redan för 130 000 år sedan! Alltså
långt, långt före de maximalt 15 000 år som gällande teori bygger på. Hur har man kunnat
påvisa det då? 130 000 år är en tidrymd som ligger långt bortom vad som är möjligt att bekräfta genom vanliga metoder, till exempel kol14 och liknande. Jo, man har, med hjälp av
ett analysinstitut genomfört det som kallas ”radiometrisk analys för att spåra element av
uranium och thorium”. Enligt James Paces, vid the United States Geological Survey, som har
gjort analysen, så har man kommit fram till, att de här benen krossades någon gång mellan
135- till 125-tusen år sedan och då valt genomsnittet 130 000 år! Och den tekniken kanske
man inte kan ifrågasätta. I vart fall inte som amatör. Men vad det var som gjorde att de här
forskarna ansåg sig kunna påstå, att benen då krossats av människor i syfte att komma åt
benmärgen… ja det kanske är något som tillhör den högre skolan och som inte framgått så
tydligt. Oavsett vad man tycker, jag skulle nog vara beredd att acceptera indianernas egen
teori, att det alltid har varit här… Allt annat tycker jag egentligen är ganska ointressant.
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Så är det att vara cowboy
Det här är ett mail jag har fått från Carol Bailey, där hon berättar om vad de håller på
med just nu på sin ranch i Rosebuddalen uppe i Montana. Ursäkta att jag inte har översatt.
Branding and shipping are the most important times of the year for a rancher. We're in
the process of branding right now.
Branding time...horses are wrangled , horse trailers loaded and the crew heads for the
hills early in the morning to get the cattle in while it's fairly cool. The mountain is at it's best
with the grass it's greenest and the wildflowers blooming. The early morning air is clean and
cool and the birds are singing.
Once the cattle are in the corral, the sound of bawling echoes off the mountain while
the cowboys separate the calves from the cows.
By the time they get them sorted, the cook is usually there and building a campfire to
cook steak. The smell of the campfire makes everyone hungry since breakfast was very early. Suet is thrown in the Dutch oven to melt, and soon the steak is frying. Never mind the
calories or the cholesterol, they'll work it off. The cowboys come down to the campfire and
grab a roll, slather it with butter, salt and pepper. The cook takes the steak directly from the
fire and puts it on the roll...heavenly... Everything else that goes with it is minor. They love
their meat and bread.
It doesn't take the cowboys long to eat and they're ready to go to work. We use a calf
chute rather than ropers any more. It's easier on both the calves and the help. It also
doesn't require quite as large a crew.
The slam of the chute as the pusher gets the calf in is soon followed by the smell of
burning hair. Ears are marked, shots are given when needed. Castration is done or pills are
given in very few minutes. The calf is turned loose and soon finds his mother who comforts
him. In a very short time he seems to have forgotten his earlier trauma.
The next morning the crew is invited for a special treat for breakfast...Rocky mountain
oysters, or as the South American cowboys call them "testes". They're skinned, cleaned and
rolled in flour, salt and pepper, then fried in half butter and half oil. I use my big Dutch oven
and cook them on the barbecue grill when there's a crowd. Eaten with pancakes, it's a real
treat for the cowboys. This tradition started in South America , where a lot of the cowboy
traditions came from.
We have several brandings before we're finished and all the cattle are put out to summer pasture. After that, until fall, the only attention they usually require is to make sure
they have water. We're busy cutting and baling hay from then until shipping time.
We're branding again tomorrow for the third time and have probably three more to go at
least. The stragglers at the Schmaus place, the ones that are missing ( hopefully we'll find
them ) and another one at Lynch Coulee. There are usually a few real late calves to be
branded too. We keep them for yearlings since they aren't big enough to sell in the fall with
the rest. We've found we make money with them by keeping them until spring.
Förstår ni vad “Rocky Mountain Oysters” är för något? Om inte… så är det tjurkalvarnas
bortskurna testiklar! Går faktiskt att beställa på restaurangerna här ute i Western också.
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Månadens konstnär
Maj månads konstnärspresentation blir inte som vanligt ett uppmärksammande av en
enskild konstnär. I stället blir det en presentation av en konstart, eller ska vi kalla det en
variant av motivval och sättet att framställa sådana motiv. Och då är det huvudsakligen syftet med att göra just sådana målningar som jag vill uppmärksamma.
Konstarten, som av många inte anses vara värt så mycket som konst betraktat, är
mera bildkompositioner avsedda att tillfredsställa känslan av lugn, skönhet, romantik,
glädje, lycka och sådana saker. Saker som ska kännas positivt. Den konstarten kallades förr
ofta ”hötorgskonst”. Ofta var det lite nedvärderande, ”rynka på näsan” åt och ansågs alltså
inte vara ”fint”. Men man får tycka vad man vill. Och det här är en målerivariant som ofta
används för att framställa massupplagor av billiga objekt. Bilder som vem som helst kan ha
råd med att hänga upp där hemma. Produceras ofta som så kallade ”posters” och kan naturligtvis ha en plats att fylla. Speciellt om man inte köper konst som en investering, utan
mera bara vill ha ett motiv som fyller ut en tom plats på en vägg.
Det här ska inte ses som att jag ser ner på sådan konst. Tvärtom kan motiven i många
fall vara både vackra och mycket väl gjorda. Eller vad säger ni om nedanstående bilder?
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