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 Som ni alla vet håller vi på att förbereda oss för att genom-

föra det medlemsmöte som vi egentligen skulle ha hållit i våras. 

Något som vi då fick skjuta upp på grund av det allmänna sjuk-

domsläget i Sverige. Sedan dess har utvecklingen förvisso varit po-

sitiv och vi var nog ännu till för bara några veckor sedan överty-

gade om att läget nu hade stabiliserat sig så pass att vi tordes trycka 

på startknappen för ett genomförande av den uppskjutna träffen nu i 

höst i stället. Och jag säger att vi nog då tyckte att läget hade stabi-

liserat sig. Men så händer det saker igen och nu känns det inte 

längre fullt lika positivt. Trots det fortsätter vi ändå med vår plane-

ring och hoppas på det bästa. Mera information kommer efter hand. 

 Vi har satt världsrekord! Jo, det är sant. Vi har fått tre nya 

medlemmar på bara tre dagar!!! Det är faktiskt världsrekord - åt-

minstone för Indianklubben. Mera om det också längre fram. 

 På grund av diverse datorstrul, nödvändigt trädgårdsarbete, 

föredragsförfattande, bristande tillgång till intressanta nyheter, all-

män lathet, ja det skulle nog gå att hitta på flera ursäkter, men den 

här gången tror jag faktiskt att det saknades en hel vecka i alma-

nackan. För när jag nu plötsligt tittar i den, så visar det sig att det 

redan är den 27 augusti! Och det var då som ett nytt informations-

brev skulle sändas ut till er medlemmar. Något överraskad upptäck-

er jag att det inte finns tillräckligt mycket skrivet för att det ska 

kunna fylla ut det sedvanliga antalet sidor. Men min bedömning är 

att det är bättre att det kommer ut ett minskat antal sidor i rätt tid än 

att det inte kommer något alls. Så jag får be om ursäkt för den upp-

komna situationen och ställa väckarklockan på ringning lite tidigare 

under nästkommande två veckor, så att vi kan ta igen lite av vad ni 

gick miste om den här gången. 

Hälsningar Bertil Thörn 

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 Nordameri-
kas 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  

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE                              
Indianklubbsnoteringar 17, 2021 

Medlemsträff contra Covidsmittspridning 



2 

 Äntligen… äntligen… äntligen… Nu har vi sett siffrorna som vi har väntat på i mera än ett år! Den 19 augusti 

kom beskedet och nu kan vi alltså avslöja hur många indianer det finns i USA. Eller rättare sagt, hur många indianer 

det fanns den 1 april 2020, då man stängde insamlingen av uppgifterna. Sedan dess har det pågått kontroller, och kon-

troller och kontroller. Och jag vet egentligen inte vad man har hållit på med. Man skyller på Covid och på de problem 

av alla möjliga och omöjliga slag som det har medfört. Jag tror snarare på att man har förirrat sig in i alla ändringar 

och regelförändringar som man själva har infört ”för att beräkningen skulle bli mera rätt”!?. Tusan vet om det har 

hjälpt. Jag tror snarare att det har rört till allt så att ingen vet varken ut eller in. Och jag tror att man nu egentligen 

snarare jämför äpplen och päron och ingen vet riktigt vad det är man har ställt till med. Därför har man nu ägnat mera 

en ett helt år att skriva en mängd informationsskrifter om allt man har gjort ”för att det skulle bli mera rätt” Men nu 

har man alltså äntligen satt ner foten och den 19 augusti släppt sifferuppgifter. Hur ser det då ut? 

 Antalet amerikaner, alla kategorier år 2020 har man fastställt till 331 miljoner individer. En ökning med 7,4% 

sedan 2010, om man nu ska våga tro ens på dessa siffror. Det är ju en tämligen saftig ökning, samtidigt som jag und-

rar om man har någon koll på vad som händer vid den mexikanska gränsen. 

 Antalet personer som uppger sig vara indianer eller Alaska Native i någon form (renrasiga eller någon form av 

blandning med någon del av indianskt blod) var år 2020, enligt vad man nu uppger, 9,7 miljoner!  Samma siffra för 

2010 var 5,2 miljoner. Om jag är tveksam till en ökning med 7,4% på totalen, så är ju det här rena monsterökningen!  

En ökning med inte mindre än 86,5%. På en annan sida i redovisningen har dock någon smart räknenisse på Ameri-

kas Census Bureau fått detta till att motsvara 160%. Det här är ju typiskt för hela den röra som denna senaste folkräk-

ning har resulterat i. Hur i herrans namn kan man få ökningen från 5,2 miljoner till 9,7 miljoner att utgöra 160%??? 

Man undrar ju då hur pass riktiga alla andra siffror är, om man inte ens kan räkna ut en vanlig procentuell ökning 

mellan två tal!   

 Jag väljer ändå att lita på min egen räkneförmåga och säger att ökningstalet ska vara 86,5%, vilket i sig är ett 

alldeles otroligt ökningstal! Hur kan det vara möjligt??? Har alla indianer plötsligt skaffat sig både tvillingar och tril-

lingar eller hur många en mänsklig kropp nu kan producera? Eller har man räknat på något helt nytt sätt? Och i så fall 

vad är skillnaden? Och vilken siffra är det då som är rätt eller fel? De 5,2 miljonerna år 2010 eller de 9,7 miljonerna 

år 2020? Kanske det är den här villervallan som har gjort att det har dröjt så länge innan man över huvud taget har 

släppt några siffror. Kanske många har behövt slå sina huvuden ihop för att räkna ut med hur många procent indian-

befolkningen då har ökat under de senaste 10 åren... 

 Okej, vi lär aldrig få veta riktigt säkert. Men om vi nu går med på att det finns 9,7 miljoner indianer, så utgör 

dessa 2,93% av den totala amerikanska befolkningen. Åtminstone enligt min räknekonst. 

 Vidare kan vi notera, att av dessa 9,7 miljoner, som har uppgivit att de har någon form av indianskt blod i åd-

rorna, så sägare 3,7 miljoner att de är helt renrasiga. Motsvarande 38,1% av det totala antalet. Så ännu kan man inte 

säga att de ”riktiga” indianerna är utrotade. Och det känns ju skönt. Eller är det bara lurendrejeri? 

 Hur går nu en sådan här räkning till och vad används den till, förutom att vara av ett rent nyfikenhetsintresse 

och för att vi i Indianklubben ska ha något att skriva om. Och gör man alltid på samma sätt? Den sista frågan först. 

Nej man gör inte på samma sätt från räknetillfälle till räknetillfälle! Men först lite tillbakablick och sammanfattning.  

 I USA gör man en folkräkning vart tionde år (även om det den här gången dröjde i 11 år innan man visste vad 

man hade gjort). Den första folkräkningen gjordes år 1790, under Thomas Jeffersons styre. Sedan dess har man hun-

nit med att göra totalt 23 folkräkningar. En folkräkning innebär att man ska räkna alla människor oavsett om man är 

amerikansk medborgare eller ej. Man ska ingå i redovisningen om man, som det står i lagen, är: ”living in the United 

States”. Med att ”leva i USA” innebär att man: ”at the time of the census, are living and sleeping most of the time at a 

U.S. residence”.  Att man ska kunna uppge en adress utesluter alltså bland annat uteliggare och illegala flyktingar som 

inte har givit sig  till känna. I den senaste folkräkningen har man gjort ett försök med att skicka ut speciella hjälparbe-

tare för att söka upp hemlösa. Men jag vet egentligen inte hur man gör med dessa och hur många som på det sättet 

blir räknade. 

 Har alla folkräkningar gjorts på samma sätt? Nej, utan för varje år har man en tendens att vilja göra om syste-

met, ändra på frågorna, ändra på sättet att rapportera in uppgifterna och egentligen allt som går att ändra på. Det här 

gör att det blir hart när omöjligt att jämföra mellan olika årtionden. Och vid den här senaste folkräkningen verkar det 

vara så mycket som ändrades, så att det kan vara en av orsakerna till att man fått en så kraftig avvikelse från den före-

gående folkräkningen. En annan märklighet var att president Trump tog det mycket märkliga beslutet att beordra 

US Census 2020 
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  Vi bevakar naturligtvis utvecklingen i landet avseende Covid-utvecklingen. Den senaste tiden 
har oroande signaler börjat att dyka upp. Men vi hoppas ju ändå på att den ursprungliga avvecklingsplanen 
för gällande restriktioner ska ligga fast. Det har ju varit sagt att steg fyra i denna avvecklingsplan skulle 
innebära att alla restriktioner för antal deltagande i sammankomster som vår skulle kunna slopas. Och om 
inget oroande uppkommer så skulle det steget kunna tas ”under september månad”. Låt oss hoppas (även 
om det nu känns alltmer osäkert) att ett sådant beslut kommer att meddelas före den 18 september! 

 Vi får ändå vara beredda på att situationen kan försämras. Oroväckande signaler hörs ju tyvärr med 
jämna mellanrum nu. Det är signaler som kan låta så här, som nu senast den 6:e augusti: ”Antalet fall av 
covid-19 fortsätter att öka i Sverige – så pass mycket att smittspridningen inte längre ligger på låga ni-
våer. Statsepidemiolog Anders Tegnell varnar för att utvecklingen hotar restriktionslättnader i höst. Forts-
ätter det på det här viset är det svårt att motivera lättnader, säger han”.  

 Men låt oss ändå hoppas på det bästa. Det känns ju som att det skulle upplevas aningen störande om 
man hela tiden måste tänka på att hålla vissa avstånd. Att stolar måste placeras ut efter vissa mönster och 
med rätta avstånd emellan och andra liknande åtgärder. Men de allra flesta av våra medlemmar torde väl 
vara vaccinerade vid det här laget, vilket borde minska riskerna att råka ut för smitta i alla fall. Vi följer 
ändå upp utvecklingen noggrant och kommer att meddela eventuella förändringar så fort vi kan.  

Covidutvecklingen och eventuella restriktioner 

Antalet medlemmar ökar 

 Som jag skrev i inledningen på första sidan, så har vi slagit ”världsrekord”. Aldrig tidigare har vi haft  
sådan tillströmning av nya medlemmar. Av dessa kom tre nya medlemmar inom loppet av bara tre dagar! 
HÄRLIGT!!! Totalt har vi därmed fått ihop det till hela 151 medlemmar! Och det, beroende på denna till-
strömning av dessa nya och tack vare att flera av de tidigare medlemmarna också i ett sent skede har valt 
att förnya sina medlemskap även för det här året, innebär att vi nu faktiskt är en medlem flera än förra 
året! Tämligen överraskande, men samtidigt mycket glädjande och tacksamt! Och jag som gick och var 
bekymrad i våras, när vi konstaterade att vi då hade haft det näst största tappet av medlemmar från ett år till 
ett annat. Indianklubben lever och har hälsan!  

De medlemmar som har tillkommit och som jag inte hunnit presentera förut är: Per-Åke Lindblom, Spånga. 
Vidare Björn Stohlt, Vänersborg. Leon Fuchs, Oxie. Tommy Gullberg, Malmö och Kalle Bredenberg, Ny-
hammar. Nu hälsar vi er alla hjärtligt välkomna och hoppas att ni ska trivas med oss och vår verksamhet. 

Högsta Domstolen att stoppa folkräkningen innan den planerade inrapporteringstidpunkten var uppnådd. Allt för-

modligen i en strävan att lyckas behålla övervikten för Republikanerna i Congressen. Men det borde ju normalt sett 

ha inneburit att ett mindre antal svarsrapporter kom med i beräkningen, vilket då talar emot den stora redovisade 

folkökningen från föregående rapport. I olika delstater har de styrande där satt upp egna regler för hur inrapporte-

ringen skulle gå till. Många gånger uppenbart i syfte att försöka styra slutresultatet till något som skulle kunna gynna 

den egna politiska dominansen i administrationen. Här går skiljelinjerna helt klart mellan de politiska blocken, Repu-

blikaner eller Demokrater som ständigt håller på att manipulera gränserna för de olika valdistrikten i syfte att få så 

många innevånare inräknade i sin egen valkrets och försöka att ställa upp hinder för personer i motståndarnas val-

kretsar från att bli räknade. Ett typiskt sådant tilltag ser man på de stora indianreservaten, där innevånarna ofta bor 

avlägset och saknar moderna kontaktmöjligheter som telefon eller datakommunikation. Där har man ofta tillgripit 

fula knep som att vägra att godkänna svar som inte har lämnats personligen av den rapporterande. Om man inte har 

datakommunikation hemma, eller bil, och man har minskat antalet mottagningskontor där uppgifter kunde lämnas, så 

har man på det viset ofta förhindrat vissa personer från att bli räknade, då man inte godkänner rapporter som har 

lämnats via ombud. Speciellt många gamla och sjuka, utan bil, blir då oförskyllt ”icke räknade”, om man inte har 

traskat till fots kanske ett par mil, för att personligen ha kunnat lämna in sina svar på ett godkänt rapportställe! 

 Vad används då siffrorna i folkräkningen till? Det är i huvudsak två viktiga konsekvenser som man baserar på 

folkmängden i de olika delarna av landet. Det ena är hur många representanter varje delstat ska få i Representathuset. 

Det är dessutom så att man räknar personer i respektive valkrets också och det i sin tur avgör om det blir republi-

kansk eller demokratisk dominans totalt sett i respektive delstatsrepresentation. 

 Den andra huvudkonsekvensen är betydligt viktigare ur ett mera allmängiltigt perspektiv. Och det är att det är 

antalet rapporterade personer i respektive kommuner och totalt för respektive delstat som avgör tilldelningen av 

statsbidrag för sådana gemensamma faciliteter som sjukvård, skola, vägunderhåll, renhållning, brandskydd, el- och 

datadistribution och liknande. Här gäller det alltså för politikerna att se till att så många som möjligt av ”deras” be-

folkning räknas. Och det är orsaken till att det vid varje folkräkningsår är ett ständigt kattrakande om att ändra de 

olika rapporteringsområdenas gränser för att man ska få så många boende som möjligt i just sin egen kommun.  
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Månadens konstnär 

Don Oelze’s konst har vi vid något tillfälle använt på vår tidnings omslag. 

Men han kan definitivt vara värd att få sin egen utställning här 


