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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

Sommaren rullar på och snart är det dags för kräftskiva. Härligt! Tänk när man var liten och fick följa med ut mitt i natten och
gå där längs bäcken hemma i Småland i stövlar och med ficklampa
för att vittja kräftburarna. Det var äventyr det för en liten knatte.
När rådjuren hostade i skogskanten och räven skällde längre uppe
i skogen. Det var trolskt. Vilken spänning! Och att få lyfta burarna
och se hur det kryllade av svarta kräftor i dem. Det var tider det…
Idag är det bara mördarsniglar som visar sig i ficklampsskenet när man går sina kvällspass i trädgården. Och det är ju inte
lika spännande. Men tiden har sin gång och idag finns det ju kartonger med kinesiska kräftor i affärernas frysdiskar året runt. Det
är synd när gamla traditioner urholkas eller försvinner…
Jag såg nyligen i lokaltidningen att myndigheterna nu äntligen har uppmärksammat förfallet med den eftersatta skötseln av
vår egen lilla bäck, Lussebäcken i Ramlösaparken. Nu ska man tydligen ta itu med att rensa upp och ta bort en del av de vandringshinder som finns där. Så nu ser vi fram emot en bättre vattenföring och även förbättrade lekbottnar för öringarna. Det har varit
lite skralt med den leken nu de senaste åren. Men det finns ändå
yngel i bäcken, så allt är inte nattsvart… Och Rödstjärtsparet, som
troget kommer tillbaka till vår trädgård år efter år, har nu till slut
fått ut årets ungar, som nu virrar omkring i buskarna och flyger på
fönstren. Det tar ett tag innan de lär sig, de små liven. Men det
här betydde att jag äntligen kunde klippa häcken, där de haft sitt
bo. Den hade vuxit till sig lite väl mycket i år, då det dröjde längre
än vanligt innan rödstjärtsparet kom i våras. Det hade väl varit för
dåligt väder, kan tänka…
Oron i USA inför vad Mr Trump tänker göra (eller kanske
snarare, vad han kommer att kunna göra) med de sjukvårdsreformer som han aviserade redan på ett tidigt stadium ältas nu ofta i
amerikanska medier. Får han som han vill så kommer det med säkerhet att bli en ren katastrof för de fattiga indianerna på reservaten. Hoppas Kongressen tar sitt förnuft tillfånga. Frågan är dock
öppnad nu, men med minsta möjliga marginal. Det finns dock Republikaner som är emot. Så ännu finns det chans att allt stoppas.
Sommarhälsningar Bertil Thörn
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Missade mailutskick
I mitten av juni månad, närmare bestämt den 19 juni, fick jag felsignaler som talade om att de
mailutskick jag då hade gjort inte hade gått fram till ett antal av mottagarna. Den gemensamma nämnaren tycktes vara att alla var mottagare som hade Yahoo-adresser. Så är det några av er som har er mail
via Yahoo och som upplever att ni saknat några av mina utskick, men som gärna vill ha dem, sänd mig
ett mail och berätta, så fixar vi det. Det verkar som att det här var något tillfälligt fel hos de servrar som
sköter Yahoo-adresser, för det senaste utskicket verkar ha gått fram till alla.
Kvinnliga indiankrigare
I det förra utskicket berättade jag om en kvinna från Blackfoot-stammen som hade valt att leva sitt
liv som jägare och krigare, snarare än i den traditionella kvinnorollen. Det här var inte precis vanligt, men
det förekom lite då och då bland många indianska folkgrupper. Och här kommer ett bevis på att det fortfarande står kvinnor fritt att välja sin livsbana, även om den inte tillhör den mest traditionella formen.
Jag fick ett foto från Carol Bailey nyligen som visar just moderna sådana kvinnor. De här unga flickorna

har alla valt att utbilda sig inom det militära. Och speciellt flickan längst till höger på bilden, som är från
Nordcheyennernas stam, kommer från en familj som har varit nära bekanta med Baileys i många år. Hon
heter Mica Highwalking och är en av sju indianska flickor, som vid en powwow nyligen hedrades med en
gammal ceremoni, där de fick rätt att bära dessa vackra fjäderskrudar som ett tecken på att de nu utexaminerats med godkända resultat från krigshögskolan West Point. Carol säger att den här ceremonin inte
hade genomförts på många, många år, men att det var en både mäktig och vacker syn. Man kan inte
göra annat än att hålla med.
Carol berättar också att både hon och Jack Bailey hedrades vid samma powwow med fina presenter. Jack fick ett par pärlbroderade mockasiner och Carol fick en Pendletonfilt.
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Nya gränsregler i USA drabbar indianer
När han som vill bestämma i det stora landet USA har fått för sig, att ”om man kommer från vissa
länder så är man terrorist”, då måste vissa lagar och ordningsregler anpassas därefter. Så nu gäller nya
in- och utreseregler för amerikanska medborgare mellan USA och dess grannar Kanada, Mexico och de
Västindiska öarna.

Nu gäller att man måste ha ett giltigt pass, eller i vissa fall något som kallas ”passcard” för att passera dessa gränser, där man tidigare bara behövde tala om att man var amerikansk medborgare! Det här
drabbar alla som alltså ska passera någon av dessa gränser. Men eftersom resefrekvensen är betydligt
tätare för indianfolken som lever i närheten av gränserna, som till exempel Blackfootindianer som lever i
Montana eller de Irokesfolk som lever i delstaterna New York, Vermont och Maine och som ofta har släkt
på andra sidan gränsen i Kanada, så drabbar det här dem mera än den ”vanlige” amerikanen. Nu, så här
på sommaren så ökar också den här trafiken i samband med de otaliga powwows och rodeos som anordnas på ömse sidor gränserna i dessa trakter. Allrahelst detta år, när Kanada nu firar att man varit en
egen suverän stat i 150 år!
Att få ett pass, vilket många aldrig har haft, är en både tidsödande (upp till en eller ett par månader) och kostsamt. Ska man ha ett pass kostar det idag 135 dollar, plus vad man får betala för att få giltiga fotostatkopior av alla handlingar som ska lämnas in tillsammans med ansökan (födelseattester, medborgarskapsattester och liknande). Väljer man att dessutom samtidigt ansöka om ett ”passcard” så åker
kostnaden genast upp till 165 dollar! Och är det första gången man ansöker om ett pass, så måste man
göra det genom ett personligt besök på myndigheten!
Är man nu sent ute och ”bara måste ha” ett pass, så går det att köpa sig före i kön mot en ytterligare kostnad av 60 dollar och om man dessutom vill ha det skickat till sig på snabbaste sätt, ytterligare
20:66 dollar.
Allt det här bråket om nya inreseregler och stressen det har förorsakat gränsvakter och tullpersonal
har numera gjort många av dem en smula griniga. Så till indianer är rådet att inte försöka att skoja till
det, genom att till exempel på frågan vilken nationalitet man har svara ”Sioux Nation” eller något liknande. Det gnisslar också runt de förmånsregler som indianer på båda sidan gränsen mellan USA och
Kanada har när det gäller att fritt passera gränsen och att utöva handel på båda sidor. Allt enligt den
gamla lagen ”Jay Treaty of 1794” och som har fastställts även i amerikansk lag och uppdaterats så sent
som 1965. Det här är regler som står i strid med de nya inreselagarna och som man inte har anpassat,
varför det så småningom lär dyka upp en hel del rättsfall förorsakat av detta.
Sequoyas gamla hem restaurerat och öppnat för allmänheten
Cherokeestammen tog förra året över den historiska byggnad, där Sequoya en gång bodde och
som nu en tid varit ett museum tillhörande Oklahoma Historical Society. Det var som bekant Sequoya
som skapade det alfabet som gjorde att cherokeernas språk också kunde skrivas.
Innan museet kunde öppnas
på nytt, nu under cherokeernas
egen förvaltning, så behövdes en
del renoveringar. Samtidigt har
man gjort vissa andra ändringar
som har givit en bättre plats för
såväl Sequoyas egen historia som
det arbete han gjorde med alfabetet. Här berättas också om hur
deras språk behandlas och lärs ut
idag. Andra utställningar berättar
om cherokeernas egen historia,
om tvångsförflyttningarna och om
hur stammen har det idag. Vidare
har man skapat en yta för en giftshop, där cherokeeindianskt hantverk och diverse souvenirer säljs.
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Konsekvens för indianerna om sjukförsäkringssystemen ändras som president Trump vill
The Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) är en amerikansk tankesmedja som analyserar hur resultatet av federala och statliga myndigheters budgetpolicys påverkar samhällets olika grupperingar. Deras uppdrag är att ”genomföra analyser i syfte att ta fram objektiva argument att använda i den
allmänna debatten, samt att uppmärksamma policyskapare på att förstå vad deras planerade beslut skulle
innebära för olika grupper av samhällsmedborgare”.
CBPP lade den 12 juli fram en sådan detaljerad analys, som hade gjorts för att påvisa konsekvenserna av hur det skulle påverka Amerikas indianer och Alaskas ursprungsbefolkning om Senaten gick vidare
med förslaget att avskaffa och ersätta den sjukvårdsreform som infördes av president Obama år 2010 och
som kallas ”Affordable Care Act” (ACA, också populärt kallad Obamacare). Av rapporten som har fått titeln Coverage for American Indians and Alaska Natives at Risk Under Senate GOP Health Bill (ni kan
klicka på länken för att själva läsa den) framgår att Republikanernas förslag helt enkelt och mycket effektivt skulle avbryta möjligheterna för en vidare utveckling av den del i försäkringen som kallas Medicaid ,
vilket i sin tur direkt skulle göra det svårare för den organisation som kallas Indian Health Service (IHS)
att kunna fortsätta att upprätthålla nivån på sin service till sina indianska patienter.

Medicaid är ett statligt sjukvårdsförsäkringsprogram i USA till stöd för låginkomsttagare
och deras familjer som startades 1965 av Lyndon B Johnsons regering. Programmet är
avsett "för personer i alla åldrar vars inkomster och ekonomiska resurser inte räcker till
för att betala för vården”
De statliga bidragen som är avsedda för att upprätthålla Medicaid har varit av avgörande betydelse
för att Indian Health Service (IHS) och de sjukvårdsinrättningar som handhas av stammarna själva på reservaten, skulle kunna fortsätta att upprätthålla nivån på sin service, att vidarerekrytera personal och anpassa servicen till en allt mera åldrande kundkrets. Rapporten visar tydligt på att avslutandet av Medicaid
drastiskt skulle reducera de inkomster som IHS och stammarnas sjukvårdsinrättningar behöver för att
kunna upprätthålla och vidareanpassa sin servicenivå. Man skulle direkt behöva krympa sina organisationer till den nivå som gällde före Medicaid ! Kort och gott; ”minskat antal tillförda dollar betyder automatiskt
minskad service till patienterna, alltså i praktiken att färre patienter kommer att få del av den service som
kan ges” !
Sådana eventuella nedskärningar skulle drabba ett redan underfinansierat system. Ett system som
har till uppgift att sköta om en del av de allra sjukaste och mest utsatta människorna i landet. Medicaid
har därför varit en betydelsefull resurs för att kunna upprätthålla en något sånär acceptabel sjukvård för
den indianska populationen. En population som redan är påverkad av betydligt högre nivåer av såväl fysiska som psykiska åkommor än den genomsnittliga amerikanska populationen. Jämfört med vita amerikaner har indianska vuxna dubbelt så lätt för att drabbas av övervikt, fetma, med åtföljande diabetessjukdomar. Rapporten noterar också att dessa grupper generellt är mera utsatta för känslor som hopplöshet,
sorg och känsla av värdelöshet. Något som resulterar i en betydligt högre självmordsbenägenhet. Medicaid har även varit betydelsefull för att kunna se till indianska barns behov. Barn som i likhet med sina
föräldrar är mera utsatta för skador och sjukdom. Rapporten noterar att indianska barn i genomsnitt har
60 procent högre risk att få astma samt dubbelt så hög risk att råka ut för dödliga skador före ett års ålder som jämförande vita gruppers barn. Man noterar också att spädbarnsdödligheten är 70 procent högre
i indianska grupperingar än i samhället i övrigt.
Man fastslår också att Medicaid för närvarande är en nyckelfinansiär för IHS och andra indianska
sjukvårdsproducenter. Tillskotten från Medicaid har inneburit att andelen oförsäkrade indianer har minskat
från 29 % år 2010 till 21 % år 2015. Om nu stödet från Medicaid skulle tas bort, som Republikanerna vill,
skulle det enligt analysen innebära att nästan 30 000 indianer skulle riskera att stå utan försäkringar som
täcker deras behov av sjukvård.
I rapporten kan man vidare se, att om president Trump’s budgetföreslag för 2018 går igenom, så
skulle 14 %, eller 76 miljoner dollar, dras bort från IHS utrustningsbudget! Det mesta av IHS’s totala budget går naturligtvis till direkt sjukvårdsarbete, men en större brist i budgeten för att kunna hålla sig med
tillräckliga och effektiva utrustningar kommer naturligtvis att få allvarliga följder. Det kan till och med resultera i dödsfall om oturen är framme, fastslår man i rapporten.
Minskad budget kommer också att slå mot organisationens förutsättningar att behålla eller att anställa kvalificerad personal.
4

En ny medlem
Så har vårt medlemsantal ökat med ytterligare en medlem till 148 stycken. Det är Bengt Blomdahl
från grannkommunen här nere, Perstorp, som har hittat oss. Vi hälsar Bengt välkommen och hoppas att
du ska trivas med oss för lång tid framåt. Samtidigt hoppas vi på ytterligare någon utökning, då vi har
haft sådana förfrågningar. Men vi får avvakta och se. Dock ser vi samtidigt att vissa tidningar kommer i
retur då någon glömmer ändra adress.
Hemsidan
Som jag har slitit med den erbarmliga hemsidan! Tyvärr utan att lyckas. Ja, troligen har jag snarast
lyckats ställa till det ytterligare. Det är närmast obegripligt hur den här filstrukturen ska se ut och hur den
ska laddas upp för att något ska hända. Dessbättre finns fortfarande alla sidor kvar i systemet. Men att få
dem att visa sig när man öppnar sidan - ja, se det är en helt annan historia. Jag har fått tips om hjälp
från två olika håll och jag har sökt annan proffshjälp också, men ingen lösning på problemet ännu dock.
Men för er som ändå är trogna och öppnar sidan med jämna mellanrum, så ser ni att första sidan
fortfarande fungerar. Och där daterar jag varje vecka upp besöksstatistiken och nu har jag också lagt
upp en ny film i den lilla symbolen längst ner till vänster. Dessutom har jag nu lyckats lägga in en länk till
senaste informationsbrev, där alla ni som inte har någon mailadress nu kan klicka fram och läsa det senaste utskicket. Den här gången är det alltså nummer 14, men jag ska snart ändra till nummer 15.
Jag har också försökt att testa andra hemsideprogram, och då speciellt det program som vårt eget
webhotell erbjuder. Huvudsakligen för att jag därmed trodde att det då skulle vara enklare. Men det visar
sig att deras program, hur enkelt det i grunden än må vara, är lika obegripligt att förstå och lika besvärligt att skapa något i. Här är det meningen (som i de flesta andra program) att man ska börja med någon
av deras förprogrammerade sidlayouter och sedan ändra den som man själv vill ha den. Lätt som en
plätt, enligt deras egna påstående, men jag håller inte med. Jag tycker bara att det är förvirrande. Jag
skulle vilja börja med en tom sida och sedan själv skapa mitt eget innehåll. Egentligen har jag varit
ganska nöjd med den sida vi har haft och jag har haft idéer om att ytterligare utvidga den. Men så havererade allt, när min gamla dator lade av, och nu får vi i stället vara glada, om vi kan få igång den gamla
sidan som den en gång var, i stället. Jädrar alltså!!! Jag vaknar om nätterna och grubblar på det här...
Indianerna uppmärksammar klimatförändringen
Den 29 april, samtidigt som president Trump firade sina första 100 dagar i Vita Huset, marscherade
mera än 150 000 demonstranter genom huvudstadens gator i protest mot presidentens inställning till klimatförändringen i världen. Demonstrationen leddes av stora grupper av indianer, som råkade befinna sig
i Washington för den 16:e årliga Kongressen För Ursprungsfolk. Tillsammans med dessa indianska representanter marscherade skådespelaren Leonard DiCaprio. På plats var också flera av huvudledarna för
motståndet mot oljeledningen DAPL i
Norddakota. Ledare som Dallas Goldtooth, LaDonna Allard och Chief Arvol
Looking Horse. “Trump’s aggression mot
Native Nations är oacceptabel”, sade
Dallas Goldtooth, “Vi är här för att leda
”Folkets Klimatmarsch” för att markera
att vi behöver se till att fossila bränslen
stannar kvar i jorden, om vi ska kunna
stoppa klimatförändringen”.
Den här marschen genomfördes
bara två dagar efter att presidenten
hade utfärdat sin 30:e Executive Order,
innebärande en utvidgning av tillstånden
för olje- och gasborrning i såväl den Atlantiska som den Arktiska Oceanen.
Leonardo DiCaprio tillsammans med indianska ledare i spetsen för protestmarschen
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Mount Adams, Yakama Nations heliga berg
I nyhetsbrevet nr 13 berättade jag om vissa insatser som den kritiserade president Nixon trots allt
gjorde för indianerna. Jag nämnde då något om det niopunktsprogram han föreslog, förutom att det var
han som stoppade det som kallades ”termination policy”.
En av de punkter han tog upp i sitt niopunktsprogram var att land skulle återlämnas till indianerna.
Ett exempel på sådant land, som faktiskt kom att återlämnas, var ett område som idag är inkorporerat i
det som kallas Yakama Indian Reservation, i delstaten Washington, i nordvästra USA.
Det var den 20 maj 1972 som han i en Executive Order beordrade att 21 000 acres (85 kvadratkilometer) skulle återlämnas till Yakama Nation för att få stopp på en mångårig dispyt om reservatsgränsen.
Så skedde och äntligen hade stamgruppen fått tillbaka den östra sidan av berget Mount Adams, en drygt
3 700 meter hög, snötäckt vulkantopp, som är en av fem toppar heliga för indianerna. Toppar som de
kallar de fem systrarna. Det här var en topp som av misstag kom att bli utelämnad från reservatsområdet
efter att det från början, i 1855 års fredsavtal, hade ingått. Efter kriget som pågått i ytterligare fyra år
efter att avtalet slöts, godkändes så småningom avtalet och en utmätning gjordes. Det var då man av
misstag utelämnade området kring Mount Adams. Indianerna protesterade, men utan resultat. 1897
skapades Mount Rainier Forest Reserv alldeles intill Yakamareservatets västra gräns. Tio år senare, 1907,
utvidgade president Roosevelt skogsreservatet med 21 000 acres, som man då trodde var statligt land.
1942 avsattes en del av området som Mount Adams Wild Area och efter 1964 fick det status som
”allmänt land” enligt regelverket i den så kallade Wilderness Act. Men 1972 såg alltså president Nixon till
att det här landet återfördes till dess rättmätiga ägare, Yakama Nation, ett förbund av 14 olika stammar
och band i södra delarna av delstaten Washington. Därmed hade man alltså rättat till ett fel som hade
begåtts 65 år tidigare, därför att myndigheterna helt enkelt hade slarvat bort den karta som upprättades
i samband med fredsavtalet 1855 och som hade varit försvunnen i arkiven ända sedan dess, vilket alltså
var orsaken till att man 1907 tillförde de här 85 kvadratkilometrarna till skogsreservatet.
Det här var naturligtvis en stor seger för Yakamafolket som alltid hade betraktat Mount Adams som
en helig plats och ett legendariskt landmärke. Ett landmärke som de från allra första början hade varit
noga med att det måste ingå i deras reservat. Något som nu alltså till slut hade fastslagits. Ett berg som
vi också passerade under vår resa 2010 till Nordvästern.
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Nya böcker om intressanta och lite ovanliga ämnen
Det har funnits en efterfrågan från medlemmarna på material om indianska kvinnors liv och leverne och det har funnits önskemål om information om vad man kallade ”De Civiliserade Stammarna” i
USA,s sydöstra hörn. Här kommer nu ett par nya böcker utgivna av University of Nebraska Press, som
innehåller just sådant material. Här är länken till hela deras katalog: http://nebraskapress.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/05/14204516/NativeStudies17_Linked.pdf
Choctaw Resurgence in Mississippi Race, Class, and
Nation Building in
the Jim Crow
South, 1830–1977
Katherine M. B. Osburn

The Woman
Who Loved
Mankind The
Life of a Twentieth-Century
Crow Elder Lillian Bullshows
Hogan As told to
Barbara Loeb and
Mardell Hogan
Plainfeather

Despite overwhelming poverty and significant racial prejudice in the rural
South, the Mississippi
Choctaws managed,
over the course of a
century and a half,
to maintain their ethnic identity, create a functioning tribal government,
and establish a prosperous and stable reservation
economy. The Choctaws’ struggle against segregation in the 1950s and 1960s is an overlooked story
of the civil rights movement, and this study of
white supremacist support for Choctaw tribalism
considerably complicates our understanding of
southern history. “A vital contribution to both Mississippi Choctaw and Southern history.”—Mikaëla
M. Adams, Journal of American Ethnic History “The
national narrative Osburn creates here coheres and
opens up new lines in inquiry, while her suggestive
interventions on race and class call attention to the
importance of local and regional context to our understanding of tribal histories.”—Jacki Thompson
Rand, Journal of Southern History 2014

The oldest living
Crow at the dawn
of the twenty-first
century, Lillian
Bullshows Hogan
(1905–2003) grew
up on the Crow
reservation in rural Montana. Here she recounts
her own long and remarkable life and the stories of
her parents, part of the last generation of Crow,
born to nomadic ways. “This fascinating book is
part autobiography, part history, part memoir, part
cultural guide, and part poetry. . . . Loeb and Plainfeather made the wise decision to adopt an ethnopoetic approach to the reminiscences, thus preserving not only Lillian’s words but also the rhythm
and structure of her speaking.” —Choice “Essential
reading for new and seasoned students and scholars of American Indian cultures.”—Kelly M. Branam, Great Plains Quarterly “A must-read for anyone interested in native, feminist, or humanistic
studies.”—Timothy P. McCleary, Montana: The
Magazine of Western History 2012

342 pp. • 6 x 9 • 9 photographs, 1 map $65.00 •
hardcover • 978-0-8032-4044-5 $25.00 • paperback • 978-0-8032-7387-0 Indians of the Southeast
series

• 496 pp. • 6 x 9 • 23 illustrations, 1 map, 5 figures
$60.00 • hardcover • 978-0-8032-1613-6

Höstnumret av vår medlemstidskrift
Jag vill redan här varna för att årets höstnummer av vår medlemstidskrift är i uppenbar fara att bli
försenad. Normalt skulle den skickas ut under september månad. Men jag har inget material liggande och
jag har inte börjat att skriva på något eget material. Vi går nu om några dagar in i augusti månad. Och
att nu hinna med att skriva något som inte ens är planerat eller förberett är nog rätt så uppenbart att jag
får svårt att klara. Att vi dessutom skulle få den tryckt och distribuerad innan september månads slut är
således inte speciellt troligt. Så bered er alltså på att risken för förseningar är uppenbar.
Den främsta anledningen är att jag har varit helt upptagen med problemen kring hemsidan, samt
slutförandet av auktionen på indiansakerna och med att sedan få alla dessa saker utskickade till de nya
ägarna. Därmed har jag helt enkelt inte förmått att också ägnat tid åt att fixa tidningsartiklar. Är det någon därute som har något material liggande, så tar jag naturligtvis tacksamt emot.
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Månadens konstnär
Under senare år har ett antal mera seriöst upplagda indianfilmer sett dagens ljus. Sådana som
Thunderheart, Last of the Mohicans, Dances with Wolves, Geronimo med flera. Jag har imponerats av att
filmmakarna bakom dessa filmer har lagt ner så stor möda på att framställa indianerna i ett mera verklighetstroget ljus. Inte minst då vad gäller kläder, vapen och annan utrustning. Att man sedan dessutom har
bemödat sig om att låta indianerna tala sina egna språk är ytterligare ett plus, samt att man har försökt
använda verkliga indianer i de flesta roller. Men främst har jag fastnat för de många fantastiska utrustningsdetaljer man har valt att använda. Att låta tillverka tipier, med komplett inredning, fantastiska klädedräkter, redskap av allehanda slag… fantastiskt! Detaljer som kanske bara syns under några sekundsnabba filmscener. Och det, allrahelst med tanke på vad man vet att sådana föremål kostar idag!
Ett flertal mycket skickliga hantverkare, såväl indianer som vita, har engagerats för att tillverka alla
dessa fantastiska saker. En av de allra bästa ska vi nu uppmärksamma.
Cathy A. Smith är en av de mest kända, efter filmer som Dansar med Vargar,
Geronimo, Missing, Son of the Morning Star, Comanche Moon med flera. För
en ordentlig presentation av henne klicka på länken och se en film

https://www.youtube.com/watch?v=9LNeeruC-6Q
CATHY A. SMITH
och några av de föremål hon tillverkat
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