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Förord

Den politiska enheten USA är en sak, den mångfasetterade kon-
tinenten Nordamerika en helt annan. De starkaste intrycken jag 
fått från ett antal resor genom olika områden av Amerika är för 
det första att mina förutfattade meningar om landet och folket 
ständigt motsagts och min uppfattning nyanserats. För det andra 
att jag blivit varse hur mycket av min uppväxt som färgats av 
denna världsdel, och hur många av de kulturyttringar jag tagit till 
mig under åren som har sitt ursprung där.

Det har blivit lättare för mig att tala om Amerika än om 
USA. Ordet verkar inbjuda till färre generaliseringar och kan fås 
att antyda mer av det fenomen som fängslat mig mest: den myt-
skapande fantasi som ligger tätt intill en ofta sjaskig amerikansk 
verklighet. Bluestexterna befolkas av folksageliknande gestal-
ter, och sångarna och sångerskorna har ibland själva tagit steget 
över till legendplanet. Filmen var mytskapande från början, de 
tecknade serierna ännu mer. I litteraturen liksom i musiken har 
myt och verklighet fortsatt att glida in i varandra, och under 
resorna har jag ofta undrat om vanliga gatuscener och replik-
växlingar hört till en faktisk vardag eller det ständigt pågående 
skåde spelet Amerika.

Europa har en längre historia än det Amerika resenären  
möter, men den amerikanska historien blir just genom att 
vara överblickbar mer närvarande. Den verkar befinna sig i ett 
mer uppenbart växelspel med nuet, och som besökare är man 
kanske också mer uppmärksam på de ställen där linjerna korsas 
och utbytet sker. De kan sedan vara ett vitt trähus mitt i South 
Bronx, eller en grillbar på den ständigt tyfonhotade atlantkusten. 
Liksom jag tyckt att dröm och verklighet överlagras i Amerika 
har jag upplevt enskilda byggnader och platser som nycklar och 
tecken, laddade med betydelse.

Något av min fascination och mina växlande känslor gav 
jag ord i en serie tidningsartiklar som här arbetats igenom och 
 utökats. De visar fasetter av kontinenten, inte mer, men samlar 
tankar och funderingar som formats av besök och vistelser på 
många skilda platser. Det går som nordeuropé inte att skriva om 
Amerika utan att skriva om sig själv; det har jag inte heller för-
sökt undvika. Fotografierna är tagna av Elisabeth Mansén, min 
res- och livskamrat.
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Den försvunna kolonin

North Carolinas kust bildar en mjukt konvex kurva mot Atlan-
ten. Där landet sticker ut längst i havet skyddar långsträckta, låga 
sandrevlar, the Outer Banks, hjälpligt de innanför liggande öarna 
mot de stormar och tyfoner som är vanliga i trakten. Genom det 
som idag heter Oregoninloppet når man Roanoke-ön – det vill 
säga, dagens tunga lastfartyg har ingen möjlighet att ta sig fram 
i de grunda vattnen, men år 1585 kunde en expedition, utrus-
tad och ivägsänd av drottning Elizabeth I:s gunstling sir Walter 
Raleigh, nå öns kust, landstiga och grunda den första engelska 
kolonin i Nya världen.

Kolonin blev inte långlivad. 1587 anlände ytterligare koloni-
satörer, några namn är kända: kartografen John White utsågs till 
guvernör och hans dotter Eleanor födde sin man muraren Ananias 
Dare en dotter, Virginia, som för nybyggarna blev det första ame-
rikanska barnet, den outforskade kontinentens första medborgare.

Förnödenheter behövdes och skickades efter från hemlandet, 
men när sändningen anlände tre år senare fanns inget kvar av 
kolonin, Fort Raleigh. Den tycktes ha utplånats från öns yta, och 
det enda spår man fann efter de strax över hundra nybyggarna 
var ett obegripligt ord, ”Croatoan”, karvat i en palissadstolpe. 
Många förklaringar till den försvunna kolonins öde har prövats 
genom åren – epidemier, inre stridigheter, indianöverfall – men 
någon sanning har inte gått att nå.

Idag är platsen för Fort Raleigh ett nationellt minnesmärke, 
trots avsaknaden av påtagliga historiska lämningar. Varje sommar 
sedan 1937 uppför man på en utomhusteater en musikpjäs av 
Paul Green som heter The Lost Colony och som på den bräckliga 
faktagrunden bygger en berättelse om hjältemodig förmåga att 

Ödehus, North Carolina. 
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länge borta, i de spruckna skorstenarna bor fåglar och ekorrar. 
Träd och sly skjuter upp på det som en gång var en avröjd gårds-
plan, och tittar man in genom dörröppningen växer blekt gräs 
över vad som en gång var golv. Det är vackert och egentligen inte 
sorgligt, fast jag inte kan göra klart för mig varför.

Det är en orolig trakt, ett de ständiga uppbrottens land, tycks 
det. Under många århundraden flyttade de tidiga kolonisatö-
rerna och deras ättlingar, som blev mer och mer amerikaner, 
gränsen för sina erövringar längre och längre västerut. Slutligen 
mötte den andra oceanen och det fanns inte längre någon ny 
plats att sätta upp sina palissader. Men driften att befinna sig i 
rörelse har tydligen dröjt kvar, the frontier spirit får fortfarande 
folk att söka lyckan någon annanstans och överge sina dittills-
varande hem. Amerika är fullt av försvunna kolonier.

uthärda svårigheter. Det är ingen tillfällighet att pjäsen skrevs 
och teatern byggdes under president Roosevelts 30-tal, då man 
ansträngde sig att vända modlösheten efter den stora depressio-
nen i hopp och framtidstro.

Från huvudvägen mellan delstatens huvudstad Raleigh och 
the Outer Banks pekar en skylt mot detta nationella minnes-
märke som inte finns, som består av en teater från vårt eget 
århundrade och en fiktion som spelas upp varje sommarkväll på 
dess tiljor. Det är ren fantasikraft hos besökarna som skapar och 
håller liv i myten om den första bosättningen, den Försvunna 
kolonin.

*

Under de veckor vi kör omkring i North Carolina slås jag av 
hur många övergivna hus vi passerar. Det är ett jordbruksland-
skap vi åker genom, delstaten står för mer än 40% av USAs 
totala tobaksproduktion och majs och jordnötter är andra viktiga 
grödor. Bomullsfält, söderns gamla stolthet, ser vi inga. Men det 
är en bördig trakt, det borde inte finnas anledning till så många 
flyttningar. Uppbrotten är hastiga, vad vi kan förstå: de över-
givna husen är ofta inte gamla, de verkar fortfarande vara i bra 
skick, gardinerna är inte nertagna och ibland står en bil på upp-
farten eller vid gaveln, kvarlämnad och dyster. Längs en väg-
sträcka som många turister trafikerar och som kantas av mängder 
av souvenirstånd och små affärer ser vi till och med att några av 
dem lämnats helt vind för våg, varorna ligger kvar i de flätade 
korgarna som börjat mörkna av fukt.

Andra hus möter vi på våra promenader i naturen. De skym-
tar vid sidan av stigen, körsbärsblom regnar ner över de sviktande 
taken och sönderfallande verandorna. Fönsterrutorna är sedan 

Pir på pålar, Outer Banks. 
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Flytta fyren!

De långa sandrevlar som kallas the Outer Banks sträcker sig 
mer än femton mil i huvudsakligen nord-sydlig riktning utanför 
North Carolinas kust. På en punkt böjer de tvärt av åt sydväst: 
udden som bildas heter Cape Hatteras, och här uppfördes år 
1803 ett av de viktigaste fyrtornen på den amerikanska östkusten.

Navigeringshjälp behövdes sannerligen för de många fartyg 
som forslade varor och människor från syd till nord och omvänt. 
Dels är kustvattnen i North och South Carolina långgrunda och 
rymmer många förrädiska undervattensrevlar som hela tiden 
flyttar sig, dels är strömmarna och tidvattnet starka och slut-
ligen förekommer ofta häftiga stormar. En veritabel spökflotta av 
sjunkna skepp ligger på bottnen utanför the Outer Banks; sedan 
1600-talet har hundratals fartyg förlist här. Inte alla har blivit 
vindarnas och vågornas rov – den livliga kusttrafiken i krig och 
fred samman med de gömställen som de många öarna, vikarna 
och sunden erbjöd gjorde kusten till ett populärt sjörövartillhåll.

Under sin militärtjänstgöring i slutet av 1820-talet på 
Sullivan’s Island utanför South Carolinas kust fick Edgar Allan 
Poe stoffet till sin novell ”The Gold Bug”, den fantastiska 
berätt elsen om hur upptäckten av ett gammalt chiffer på ett 
stycke pergament leder till att man hittar kapten Kidds skatt. 
Ingen senare sjörövarhistoria har kunnat undgå att influeras av 
Poe, och frågan är om hans berättelse om den gyllene skalbag-
gen inom sin genre någonsin överträffats. Den suggestiva miljö-
beskrivningen får naturligtvis mycket av sin kraft genom att vara 

Fyrtornet på Cape Hatteras. 
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 baserad på egna erfarenheter, men också fabulerandet kring den 
tid då  pirater gjorde farvattnen osäkra har verklighetsbakgrund: 
när Poe strövade omkring på Sullivan’s Island var det bara lite 
mer än hundra år sedan kapten Svartskägg, Edward Teach, och 
hans skepp Adventure slutligen hade uppbringats och infångats.

Rakt utanför Cape Hatteras ligger vraket av ett annat legen-
dariskt krigsfartyg, det av den svenskfödde ingenjören John 
Ericsson konstruerade pansarskeppet Monitor. Dess klumpiga 
utseende gav det många öknamn på de smäckra segelfartygens 
tid – en ostkupa på en flotte, en plåtburk på en takplatta – men i 
strid bevisade det att framtiden tillhörde dess propellrar och rör-
liga kanontorn. Sjöduglig var Monitor däremot inte, och redan 
några månader efter den historiska drabbningen våren 1862 med 
sydstaternas pansarskepp Merrimac sjönk det i en storm.

Stormarna och atlantströmmarna flyttar inte bara sand-
revlarna utanför kusten, de ändrar också kustlinjens utseende. 
När det nya fyrtornet på Cape Hatteras byggdes år 1870 stod 
det på säkert avstånd, 500 meter, från högvattensgränsen; på 
1920-talet hade oceanen närmat sig och var bara 100 meter bort 
och på 1980-talet stod det klart att fyren var direkt hotad. Den 
amerikanska vetenskapsakademin utförde en undersökning och 
lämnade en entydig rekommendation: Flytta fyren! varken våg-
brytare eller sandutfyllnad är tillräckliga åtgärder. Tio år senare, 
i januari 1999, inleddes ett av de mest imponerande ingenjörs-
arbetena i vår tid: the Hatteras project, flyttningen av den 60 
meter höga fyren nästan en kilometer inåt land.

Rent tekniskt var uppgiften en oerhörd utmaning. Fyr-
tornet, byggt av en och en kvarts miljon tegelstenar och med en 
spiral trappa i gjutjärn, vilade på hörnstenar av granit tre meter 
ned i marken. I stark förenkling gick arbetet så till att fyrtor-

Spiraltrappan i fyrtornet.
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net  sågades och borrades loss från sin sockel samtidigt som en 
konstruktion av järnbalkar fördes in under tornet, vilket sedan 
med hydraulik lyftes cirka en och en halv meter för att därefter 
skjutas på utlagda spår längs en iordningställd, tilljämnad bana 
och slutligen sänkas ned på ett nytt betongfundament. Under 
den långsamma förflyttningen längs banan kontrollerades jäm-
vikt och lutning av ett avancerat hydrauliskt sytem som kunde 
neutralisera ojämnheter i underlaget och motverka spänningar i 
tornets struktur. Processen från lyft till nedsänkning tog ungefär 
två månader, och jämte det stora tornet flyttades också fyrvaktar-
bostäder och andra byggnader som hörde till den ursprungliga 
anläggningen, vilken återuppfördes med exakt samma inbördes 
förhållanden.

I dag står tornet på sin nya plats, än så länge omgivet av ett 
orange plaststaket eftersom arbetena med reception och turist-
shop inte är helt avslutade. Ett redan stort antal publika tioner 
har dokumenterat bedriften, och det slår mig när jag läser 
Moving Hatteras av Cheryl Shelton-Roberts och Bruce Roberts 
att de egentligen inte för någon diskussion alls om varför det 
ansågs så självklart att tornet skulle flyttas. Det hade med säker-
het varit billigare att uppföra en ny fyr, låt vara att fyrtorn inte 
längre har den betydelse för sjöfarten som de hade för tvåhundra 
eller hundra år sedan. Kanske är det just där knuten ligger: det 
gigantiska projektet att flytta fyren på Cape Hatteras var inte 
praktiskt betingat, det hade till syfte att bevara en sinnebild för 
omsorg och hopp i påtaglig form. Det svartvitrandiga fyrtornet 
är ett profant altare, och det komplicerade men handfasta  arbetet 
att flytta det undan elementen förkroppsligar övertygelsen att 
tekniken kan åstadkomma goda ting i en tid då vi inte utan skäl 
ofta betraktar den som ett dolt hot.

Vi uppsöker Kitty Hawk

Det fanns böcker i mitt skolbibliotek som jag undrar om de står 
kvar. Jag minns inte titlar, inte författare, jag minns vad som var 
viktigt för en tio-tolvåring: vad böckerna handlade om. Hur 
 hittade jag dem? jag vet egentligen inte, jag gick utmed hyllorna, 
läste på ryggarna, drog ut en bok här, en annan där och tittade 
på omslagsbilden, om det fanns någon innanför det rödbruna 
pansar bandet, och läste baksidestexten om binderiet sparat den. 
Att böcker sorterades och ställdes upp efter typ och ämne hade 
jag ingen aning om – gjorde man verkligen det i Svalöv, och hur 
hittade jag i så fall fram till avdelningen för romantiserade bio-
grafier eller vad den kan ha kallats? N ågonstans, på någon hylla 
stod i alla fall en bok om bröderna Wright, Wilbur och Orville, 
och hur de uppfann världens första flygplan.

När jag långt senare läste först romaner, därefter diktsam-
lingar av Lars Gustafsson kände jag alltså igen personerna och 
ortsnamnet i titeln på en bok från 1968, Bröderna Wright uppsöker 
Kitty Hawk och andra dikter. Den hade, liksom mycket i Gustafs-
sons författarskap, rentav något pojkbokscharmigt och lockande 
över sig. Minnena från skolbiblioteket var redan fragmentariska, 
och den verklighet som Gustafssons titel etablerade måste ha 
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förefallit tillräcklig: jag tog hursomhelst aldrig med atlasens hjälp 
reda på var Kitty Hawk egentligen låg.

Nu står vi här, nu har vi också uppsökt Kitty Hawk, Elisabeth 
och jag. Det ligger nära nog så långt österut man kan komma i 
USA, och är ett litet samhälle på de norra delarna av the Outer 
Banks utanför North Carolinas kust. Bankarna är låga och san-
diga, egentligen inget annat än sandrevlar, och här blåser mycket. 
Det var just de två naturegenskaper bröderna Wright letade efter 
och som fick dem att välja Kitty Hawk för sina experiment med 
först glidflygplan och sedan motordrivna plan. Egentligen var 
det inte byn Kitty Hawk de kom till, de slog läger strax  söderut 
vid foten av de höga dyner som kallas Kill Devil Hills. Möj ligen 
är det djävulens närvaro i det namnet, något som stämmer illa 
med hjältarna Will och Orv, som fått eftervärlden att stanna för 
den vackra treklangen Kitty Hawk – eller så är det helt enkelt på 
grund av att breven de skrev hem till fadern, frikyrkopastorn i 
Dayton, Ohio, var poststämplade Kitty Hawk.

Här står vi alltså, och bakom oss höjer sig Kill Devil Hills. 
Framför oss ligger två grå brädskjul, nyuppförda repliker av 
 brödernas hangar och enkla hem under perioderna av aero-
nautiska experiment. Skjulen är inredda efter fotografier från 
tiden, och man har verkligen ansträngt sig att göra ett levande 
museum av det hela: konserver med ålderdomliga etiketter står 
staplade på brädhyllorna, fotogenlampor hänger på väggen och 
en enkel kaffeservis står framme på det lilla bordet. Stolarna är 
utdragna som om bröderna just avslutat frukosten och skyndat 
ut till dagens försök.

Strax bortom skjulen, mitt på den öppna sandheden, markerar  
en skena i marken var bröderna anlade sin primitiva startbana. 
Skenan är inte bara en markering, den är också en replik: medan 

den ene brodern lade sig ned på biplanets undre vinge och däri-
från kunde manövrera och sköta reglagen, hjälpte den andre till 
att balansera flygplanet på metallskenan. Planet, som saknade 
hjul, gled igång på skenan och man fick springa bredvid och hålla 
i ena vingen till dess –

Till dess flygplanet lyfte. Till dess världens första motor-
drivna, bemannade flygning i en maskin som var tyngre än luften 
hade blivit verklighet. Det skulle dröja, det dröjde flera år. Svaret 
på frågan varför just de två bröderna Wright, till vardags cykel-
tillverkare och reparatörer, lyckades med vad så många misslyck-
ats med före dem står till inte så liten del att finna i deras tålamod. 

Replik av bröderna Wrights stuga. 
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De var duktiga ingenjörer och uppfinnare, de prövade sina idéer 
i praktiken och drog envetet lärdom av sina misstag och förbi-
seenden till dess att ingenting lämnats okalkylerat. Snille blixtar 
och lycklig slump, stapelvaror i äventyrsberättelserna, var det 
inte fråga om. ”Naturen är alltid påtaglig: skevrodret och pro-
pellern”, som det står i Gustafssons dikt.

Bortom skenan på marken står fyra stenblock på ökande 
avstånd längs en linje i skenans förlängning. De visar hur långt 
flygplanet nådde den morgon den 17 december 1903 då män-
niskan på sitt klumpiga sätt uppfyllde drömmen att flyga. Det 
är typiskt att bröderna inte nöjde sig med en lyckad flygning – 
de ville genast överträffa sig själva. Den första flygturen i män-
niskans historia varade tolv sekunder och förde planet cirka 40 
meter framåt, den fjärde varade 59 sekunder över en sträcka av 
300 meter i stark motvind.

Det finns ett foto från den allra första flygningen som har 
något nästan magiskt över sig. Wilbur har just släppt vingen, 
planet har lyft av egen kraft och styrs av Orville från hans plats 
framstupa mellan vingparen. Bilden ger inget intryck av fart, 
flygplanet verkar ha lättat från marken på samma sätt som en 
stor fågel långsamt höjer sig i luften. I de redogörelser som 
lämnades för denna den första morgonen av en ny era nämner 
bröderna omväxlande fyra och fem personer som närvarande 
vittnen. Den femte, ”Mr. John Ward of Naghead” var bara en 
nyfiken pojke från trakten – jag tänker mig att han på sätt och 
vis kanske förstod storheten i den här kalla, blåsiga morgonen 
bättre än de andra.

På reservatet

Det är sen eftermiddag när vi på slingriga vägar kör nedför slutt-
ningarna av Great Smoky Mountains i västra North Carolina. Vi 
kommer på en annan väg tillbaka till Asheville, där vi skall över-
natta, än den vi tog upp i bergen på morgonen. Jag ser på kartan 
att vi kommer att passera genom det stora cherokeereservatet 
och har just börjat undra hur det kommer att se ut när jag inser 
att vi redan befinner oss där.

Reservatet skiljer sig inte mycket från omgivningen. Det har 
alltså ingen tydlig naturlig gräns, och bebyggelsen är densamma 
som i de kringliggande småstäderna. Och naturligtvis ser man 
inga indianer klädda på det sätt böcker och filmer präglat in i oss 
(men så skarpa är de bilderna att bara ordet ”indianreservat” får 
dem att stiga upp i medvetandet).

Om det inte vore för affärs- och reklamskyltarna skulle vi 
kunna vara var som helst i Appalacherna. Foten av bergen är 
turistområde, här finns mängder av övernattningsställen, res-
tauranger och souveniraffärer. Så också i reservatet. Här kan 
man bo på Wigwam Motel, ta barnen till Cherokee Fun Park, 
köpa korgar, vävnader och keramik på Chief Saunooke’s Trading 
Post, äta på Broken Arrow Grill och avsluta kvällen på Harrah’s 
 Cherokee Casino.

Vi är här lite före den egentliga säsongen, allt är inte öppet 
och inte särskilt mycket människor är ute och rör sig, men det 
hela gör ändå ett grällt, högröstat och patetiskt intryck. En jätte-
lik trästaty av en prärieindian i full fjäderskrud, geografiskt och 
kulturellt helt malplacerad, utanför ännu ett souvenirställe får 
mig till slut att vilja åka från reservatet så fort som möjligt.

Vi stannar på en ödslig parkering utanför ett snabbköp och 
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går in och skaffar mineralvatten, kex och mintkola att ha i bilen. 
Killen bakom disken är vänlig och hjälpsam, ett gammalt par 
passerar arm i arm utanför och jag lugnar ner mig tillräckligt 
för att inse vilka förhastade slutsatser jag håller på att dra. Den 
indianska kulturen har för mig som för så många andra varit en 
sinnebild av stolt oberoende, men varför skulle min romantiska 
uppfattning hindra resterna av cherokeestammen att leva på den 
turism som är det enda som finns att leva på? Att all verksam-
het inte är ren kommersialism lär jag mig dessutom på kvällen av 
de broschyrer som står i ett ställ i motellreceptionen: här finns 
också ett museum och seriösa hemslöjdsaffärer.

Det har börjat bli dimmigt när vi kommer ut ur affären. Grå-
ljuset gör den tomma parkeringen och neonskyltarna i fonden än 
tristare, och jag tänker på de magnifika utsikter i klar vårsol vi 
haft tidigare på dagen över dalar och höjder i de gröna bergen. 
Härifrån fördrevs hela cherokeestammen år 1838 i en av de 
skamligare aktionerna under indiankrigen: genom två delstater 
och över till andra sidan Mississippi tvangs skogsindianerna att 
vandra, till ett reservat i västra Oklahoma. Några lyckades fly och 
gömma sig uppe i bergen, och så småningom inrättades reser-
vatet här på sydostsluttningen av Great Smoky Mountains.

Det har blivit kväll när vi kör ut ur reservatet. Jag försöker 
hålla olusten tillbaka genom att påminna mig att jag inte har 
någon rätt att döma: jag vet inte vad jag talar om, situationen 
är mycket mer komplex än vad jag kan ana under någon timmes 
genomfärd. Jag drar mig till minnes en recension jag läst av en 
ny bok om livet på de amerikanska indianreservaten, vilket trots 
tristessen och supandet inte uppfattas alls så negativt som man 
vill tro av de som faktiskt bor där.

När vi några veckor senare kommit hem till Sverige träffar jag 
Efter regnet, Great Smoky Mountains.
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Stewe Claeson, som tillbringat en månad i New Mexico med att 
samla och översätta modern indianlitteratur. Han ger ytterligare 
några förvirrande aspekter: den indianska rörelsen är stark idag, 
och samtidigt som den inriktar sig på att stärka den tradi tionella 
kulturen uppträder den med välformulerade och självsäkra krav 
gentemot den skuldmedvetna staten vad gäller samhällslivet 
idag. Följden har blivit att om du kan visa att du till så eller så 
stor del är indian av den ena eller andra stammen, att du har så 
kallad ”tribal affiliation”, går du före i jobb- och bostadsköer, och 
det anses som ett plus för stora företag att ha höga poster besatta 
av indianer. Jag tänker på det monument över cherokeeindianer 
som slagits i andra världskriget som vi såg i reservatet, och på 
hur först skyskrapebyggena på Manhattan – det första område 
som stals från dem – och senare kriget under lång tid var de 
enda områden där indianer, uppfostrade till strid och utan svin-
del, kunde utmärka sig och vinna respekt efter trehundrafemtio 
år av konflikt med det vita Amerika.

På det rent personliga planet kommer vår resa i USA att inne-
hålla ytterligare ett stillsamt omskakande möte med indiankul-
turen. I New York går vi på det stora Museum of Natural History 
och passerar genom de salar som visar kläder, vapen och föremål 
från de amerikanska urbefolkningarna. Vi är egentligen på väg 
till en annan avdelning, men jag kan inte låta bli att dröja fram-
för montrarna och läsa informationsskyltarna. Och jag upptäcker 
att jag känner mig främmande inför den kultur som jag ändå 
genom allt ivrigt bokläsande i de tidiga tonåren trodde mig lite 
för trogen med. Men inget av den tidens fascination återuppstår i 
mig: jag ser en maskulin, styrkeförhärligande och våldsam livsstil 
och känner lite kväljningar inför alla vapen och troféer. Så lång 
tid kan det ta att bli vuxen, för de romantiska myterna att blekna.

Vattenfall, Appalacherna.
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Amerikanska bilder

Vår fasta punkt under veckorna i North Carolina är den lilla 
universitetsstaden Chapel Hill som ligger ungefär mitt emellan 
kusten och bergen i väster. Där bor vi hos min bror Mats och 
hans familj. Strax intill ligger den större staden Durham och del-
statshuvudstaden Raleigh. Båda har egna universitet som i likhet 
med Chapel Hills har satsat hårt på högteknologisk forskning 
och produktutveckling inom medicin och biokemi. Det har gjort 
området internationellt känt som the Research Triangle, forsk-
ningstriangeln – men speciellt Duke University i Durham har 
också gjort sig ett namn inom litteratur vetenskap och kvinno-
forskning.

Det är till Duke, privatägt till skillnad från de andra statliga, 
vi åker en vacker morgon. Elisabeth skall besöka och intervjua 
 kolleger, framför allt norskfödda Toril Moi; själv är jag nyfiken 
på hur amerikansk universitetsmiljö ser ut och tänker mig i övrigt 
att sitta på en bänk eller ett café och läsa. Vi har lite tid på oss och 
strosar över campus, grönt och bevuxet med stora vackra träd. 
Arkitekturen, huvudsakligen i rött tegel, är ett ståtligt misch-
masch av olika europeiska stilar. Ett hus visar sig rymma univer-
sitetets konstmuseum; vi går in.

Där pågår en retrospektiv utställning med Don Eddy, som jag 
bara känner till som ett namn förknippat med den amerikanska 
fotorealismen på 1970-talet. Utställningen är välhängd, lagom 

stor och Eddy visar sig vara en fin konstnär med en fullkomligt 
bländande teknik. Hans redskap är inte penseln utan tryckluft-
sprutan, the airbrush, samma redskap som används för billack-
ering. Hans far hade en verkstad i Kalifornien, det var så han 
lärde sig och bilar och motorcyklar blev hans första motiv.

Jag står och tittar på de här tidiga tavlorna. Akrylfärgen glän-
ser som om den lagts på i går, det blänker i bilarnas stänkskärmar 
och i navkapseln på en Harley Davidson ser man den konvexa 
speglingen av en hukande Don Eddy som med sin kamera tar 
bildförlagan till målningen. Ovanför honom och motorcykeln 

Målning av Don Eddy.
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välver sig den kaliforniska himlen, ljuset strömmar ner över krom 
och asfalt. Det är en perfekt amerikansk tidsbild, i sin detalj-
rikedom och sitt tidskrävande utförande full av kärlek och till-
hörighet. Målningen avbildar, den beskriver – parkerings platsen, 
motorcykelhjulet, den unge mannen som tillsammans med en 
röd kombi speglas i navkapselns krom – och det är tillräckligt.

Från bilarna vände sig Don Eddy till skyltfönster med skor 
eller frukt; han flyttade till New York och såg hur varu husen 
ställde upp silverserviser på glashyllor, vilket blev en säkert 
oemotståndlig utmaning för hans skicklighet att återge reflexer 
och speglingar. Det är bilder ur prylsamhället, i retrospektiv blir 
de en myt om Amerika.

Så händer något mot slutet av 80-talet: Eddy börjar intellekt-
ualisera sina tavlor, begagnar tungfotad symbolik som skall 
antyda en andlig dimension och för in element från europeisk 
konst och arkitektur i sina fortfarande bländande skickliga air-
brushlandskap. Han delar upp dukarna i diptyker och triptyker 
på altartavlevis, men fragmentariseringen visar bara tydligare att 
han inte längre vet vad han gör. Enheten har gått förlorad, han 
är inte längre hemma i sina bilder.

*

Senare sitter jag ett par timmar i det stora caféet på campus, 
dricker kaffe, läser och äter en utmärkt morotskaka. Omkring 
mig strömmar studenter och samtalar på många språk; ur radion 
strömmar musik från 60-talet, USAs ungdom. Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Neil Diamond, Doors, Bob Dylan… det är en 
nostalgi parad som inte har något med de här unga människorna 
att göra. Eller fyller de låtarna med sin egen längtan efter en till-
varo där valen är enklare och kärleken större?

Utmed vägarna

Få nationer har spunnit legender kring sina vägar och järnvägs-
linjer så som USA. Vägarna i Gamla världen är uråldriga, min-
nena har flagnat från dem – Amerika växte fram kring de vägar 
som byggdes över kontinenten, vägar som både var ett stöd för 
erövringen och ett kvarblivande tecken på segern. De rallare 
som lade järnvägen tvärs över landet, cross-country, blev hjältar 
i sånger och berättelser; med bilismens framväxt kom ännu fler 
drömmar om att bryta upp och resa mot ett nytt liv att knytas 
till vägarna. Själva namnen sjunger om längtan och frihet: the 
Mason–Dixon Line, Route 66, Interstate 40…

Man kan få en känsla av att en amerikansk motorväg leder 
hur långt som helst. Ibland är det sant: när vi kommit tillbaka 
till Chapel Hill efter utfärden till Appalacherna tittade vi på en 
väggkarta och såg att vi hade kunnat fortsätta på Interstate 40 
västerut mil efter mil, motell efter motell fram till Los  Angeles 
och Stilla havet. ”California on my mind”, som Chuck Berry 
sjunger i ”Promised Land”, en av de vackraste låtarna om dröm-
men att resa iväg: ”Left my home in Norfolk, Virginia / Califor-
nia on my mind…”

Vi tänkte oss att från North Carolina åka i andra riktningen, 
just genom Virginia på en dagsutflykt till Washington, men 
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avråddes av nyheter om demonstrationer i staden, trafikkaos 
och milslånga köer längs in- och utfarterna. I stället siktade vi 
in oss på Richmond, en gång sydstaternas huvudstad. Interstate 
85 norrut var full av skyltar som visade på avfarter mot det ena 
eller andra slagfältet, och jag insåg att jag aldrig haft någon riktig 
föreställning om på vilken relativt liten yta det  amerikanska 
inbördeskriget utkämpades. I huvudsak bestod krigsområdet 
av Virginia, den äldsta engelska kolonin, och avståndet mellan 
syd- och nordstaternas respektive huvudstäder, Richmond och 
 Washington, var inte mer än i runda tal femton mil.

Men vi är på väg bortom inbördeskriget, till ett yngre  Am  er ika. 
Richmond anlades 1737 på norra stranden av James River; 
trettio två tomter stakades ut på sluttningen och ett av husen 
som byggdes då står ännu kvar, känt som the Old Stone House. 
Omgivningarna är numera ett slitet industriområde i centrum av 
en miljonstad, och det är inte alldeles lätt att hitta fram till huset, 
som sedan 1924 är ett museum över Edgar Allan Poe.

Poe är väl den enda av de tidiga amerikanska författarna som 
lever kvar i det allmänna medvetandet, i alla fall vårt  europeiska. 
Det tog tid för honom att vinna erkännande; idag inser vi att 
han på egen hand uppfann detektivhistorien och för alltid präg-
lade skräcknovellen och sjörövarhistorien. Går man bortom de 
välkända ”sällsamma berättelserna” hittar man också en flitig 
 kri t iker, spännande essäist och märklig spekulativ tänkare. 
Han blev inte mer än 40 år – född 1809 i Richmond, död 1849 
i  Baltimore – men hans samlade verk fyller i de flesta utgåvor 
omkring femton volymer. Energin, ambitionerna och mång-
sidigheten är rena nybyggardrag, men Poes föräldralösa uppväxt, 
ständiga misslyckanden som tidningsman, hans alkoholism, hans 
hjärnspöken och tragiska äktenskap med sin minderåriga kusin 

Gjutjärnskruka vid
the Old Stone House,
Richmond, Virginia.
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gör hans öde till en motpol till den 
amerikanska framgångsdrömmen.

Museet är enkelt och välskött, 
och gör vad det kan för att kom-
pensera att huset inte spelar någon 
större roll i Poes biografi (han 
besökte det några gånger som tonår-
ing). Bakom huset har man anlagt en 
trädgård där växterna, skulpturerna 
och annan utsmyckning anspelar på 
detaljer ur Poes liv och verk. Vi stro-
sar omkring i väntan på att den gui-
dade turen skall börja, inga andra 
turister har hittat hit och eftermiddagen är lugn och klar efter 
fruktansvärda hällregn på vägen.

Längst ned i trädgården finns en loggia med en byst av Poe, 
några stolar och ett bord med ett urval böcker. Man kan förse 
sig med saft ur en tillbringare och slå sig ned och läsa. Jag tittar 
ut över trädgården, vänder mig halvt om i gjutjärnsstolen och 
möter den sorgsna blicken ur statyns ovanligt levande ögon. På 
sitt litet hjälplösa vis motsvarar nog den av beundrarna anlagda 
trädgården, en oas i storstaden som den kommit att bli, Poes 
dröm om en plats där hans ständiga oro skulle upphöra, en plats 
där han skulle ha kommit fram.

Den gamla staden

Vi flyger från North Carolina till New York, landar på La Guar-
dia öster om centrum och åker taxi in till det hotell på 17:e 
gatan där vi skall bo. Trafiken är tät och chauffören saxar mellan 
motorvägen längs East River och avenyerna inne på Manhattan 
i ett tämligen fruktlöst försök att ta sig fram lite snabbare. Jag 
tittar ut genom sidofönstren därbak och försöker orientera mig 
med hjälp av minnesbilderna från förra besöket. 52:a gatan – var 
det inte där Greta Garbo bodde, just bredvid floden? vi skymtade 
trädgården från gatan, en liten diskret grön yta mitt i storstaden, 
fylld med antika och moderna skulpturer.

Så är vi framme på östra 17:e gatan, i stadsdelen Gramercy, 
just norr om Greenwich Village. Vi checkar in på hotellet och 
går en första promenad bort mot Union Square. Åt norr längs 
Andra avenyn höjer sig Empire State Building, i andra väder-
streck syns andra skyskrapor som jag glömt vad de heter. Men – 
och det intrycket växer och blir tydligare under de första dagarna 
– New York är inte den fullständiga motpol till landsbygden och 
de mindre städerna i North Carolina som jag väntat mig.

Här händer allting, härifrån kommer alla nyheter; mode, 
underhållning och affärsliv styrs med osynliga trådar från the 

Byst av Edgar Allan Poe 
i museets trädgård.



34 Intryck från Amerika Jonas Ellerström 35

Big Apple. Men själva staden är varken ny eller skinande, den är 
gammal, sliten och ostädad. Att Manhattan trots sina skyskrapor 
på många platser gör ett närmast europeiskt intryck minns jag, 
och de här stadsdelarna sätter en ära i att understryka det: res-
taurangerna är franska eller italienska, inredningsaffärerna salu-
för skandinavisk design och hotellet talar stolt om att deras stil är 
klassiskt europeisk. Och om det betyder en viss brist på komfort 
och lite luggslitna interiörer har man rätt.

I sydstaterna tycktes alla byggnader vara antingen spritt nya 
eller övergivna. Här har klockan stannat på 1930-talet och dess 
röda tegelarkitektur i fyra–fem våningar. Inte så att staden före-
faller besvärad av sitt sjaviga yttre, tvärtom har nostalgin och till-
bakablickarna högkonjunktur. Det kan inte vara en tillfällighet 
att museerna domineras av fotoutställningar, och att de så ofta är 
antingen retrospektiver ägnade någon enskild storhet från foto-
grafiets ungdom eller tematiska återblickar på en särskild period 
eller motivsfär.

New York tycks idag hämta viktiga delar av sin självbild från 
Walker Evans’ och Berenice Abbotts svartvita dokumentatio-
ner av storstadslivet på 30- och 40-talen. Det är inte den upp-
sluppna, dagsländeartade jazzåldern som utgör förebilden, heller 
inte det framtidsoptimistiska, alltmer mekaniserade 10-talet, 
utan år tiondena av hårt och målmedvetet slit efter börskraschen 
1929. Kanske betyder det att den stora staden New York i den 
fort farande unga nationen USA mer än förr känner sig bära en 
historia, och att man som länk till sitt förflutna väljer bilder från 
en tid då så många som möjligt engagerades i samhällsbygget, en 
tid då tillvaron var – eller tycktes vara – i enkel mening demo-
kratisk.

Stadsdelen Gramercy, New York City.
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I storstadsdjungeln

New York City är stort, turisternas New York är en ganska liten 
stad. Första gången vi var här rörde vi oss inte utanför nedre 
Manhattan, mellan Central Park i norr och Greenwich Village i 
söder. Den här gången är vi djärvare och åker ned till syd spetsen 
där vi står och tittar ut mot frihetsgudinnan och den gamla 
invandrarkontrollen på Ellis Island; vi tar oss över East River till 
Brooklyn och nu är vi på väg över vår stadskartas gränser norrut. 
Än en gång lämnar vi själva ön Manhattan och åker med tunnel-
banan under floden in i Bronx.

Utanför tunnelbanestationen ligger en annan stad. Det är inte 
längre det rika, traditionsmedvetna Manhattan med sina kontor 
och eleganta affärer och sin europeiska atmosfär – här är stök-
igare, fattigare, många fler språk och hudfärger och  utseenden 
blandas på gatorna. Vi känner oss med en gång alldeles fel klädda 
och ganska bleka om nosen. ”Hey white boy, what you doin’ 
uptown?” var den replik som mötte Lou Reeds vilsne huvud-
person i ”I’m waiting for the man”, och det låtfragmentet ligger 
osvikligt och mal i hjärnvindlingarna medan vi försiktigt börjar 
fråga oss fram till East Kingsbridge Road.

Vad är det då vi gör uptown? Affärsinnehavarna och folk på 
gatan skakar oförstående på huvudet när vi undrar om vägen till 
Edgar Allan Poes stuga, men gatunamnet fungerar och kors-
ningen Kingsbridge–Grand Concourse visar sig ligga ganska 

nära. Vid mitten av 1800-talet var det här byn Fordham, idylliskt 
belägen mellan Hudson River och Long Island-sundet. Det lilla 
vita trähuset som idag ligger klämt mellan hårt trafikerade gator 
och trista hyreshus byggdes 1812, och Poe som tröttnat på stor-
staden flyttade ut hit från Manhattan år 1846.

Hyran var 100 dollar om året; det låter inte mycket men 
Poe hade stora svårigheter att få ihop pengar att försörja sig, sin 
hustru och sin svärmor. Inte desto mindre var han som vanligt 
produktiv och skrev några av sina bästa saker i det lilla huset, 
där de ofta inte hade råd att elda i mer än ett rum. ”The Raven”, 
Poes mest berömda dikt, hade blivit klar några år tidigare; här 

South Bronx, NYC. 
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skrev han bland annat den melankoliska ”Annabel Lee”, den 
märkliga ljudhärmande ”The Bells”, noveller som “The Domain 
of Arnheim” – inspirerad av de lugna, natursköna omgivningarna 
– och det minst kända men kanske mest fascinerande av Edgar 
Allan Poes verk, den kosmologiska visionen Eureka.

Efter det att hans unga kusinhustru Virginia dött av tuber-
kulos i början av 1847 förvärrades Poes eget psykiska och 
fysiska tillstånd, han återföll i alkoholism och hösten 1849 
dog han under en föreläsningsturné. Han var då på väg att på 
nytt försöka bosätta sig i södern; den skyddade plats han trott 
sig finna i trähuset i Fordham hade visat sig rymma personlig 
tragik och lika många misslyckanden som alla andra orter han 
försökt rota sig på.

*

När vi letat oss fram till stugan blir vi oroliga att den skall vara 
stängd – men en kille i 25-årsåldern kommer och öppnar och tar 
emot den blygsamma entréavgiften. Huset har så långt möjligt 
inretts med tidstypiska möbler och husgeråd. Av Poes ägo delar 
och böcker finns mycket få bevarade, många togs omedelb art 
efter hans död om hand av souvenirjägare – men gungstolen står 
kvar, och en enkel promenadkäpp med metallbeslagen krycka 
visas stolt fram som Poes egen.

Efter att ha vandrat runt kommer jag, medan Elisabeth foto-
graferar, i samspråk med killen som vaktar. Han har jobbat här 
flera år och bor själv i området; turistsäsongen har inte riktigt 
börjat än så han har tid att sitta och plugga latin med hjälp av 
en gammal Cicero-utgåva avsedd för självstudier. Han berättar 
om grunden för stadsdelen Bronx dåliga rykte, de omfattande 

The Edgar Allan Poe Cottage, NYC.
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bränderna på 1970- och 80-talen, som iscensattes antingen av 
husägare för att få ut försäkringspengar eller av hyresgästerna 
för att som olycksdrabbade bli placerade först i bostadskön. Ras-
oroligheter och gatustrider ökade allvaret och gjorde med min 
nye väns ord området till en regelrätt krigszon.

”Det stod utbrända hus överallt, folk sov i källarna och 
gatorna kantades av bilvrak, sönderslagna och sotiga. Det märk-
ligaste jag minns är en brinnande madrass som låg mitt på gatan 
när jag kom cyklande en morgon; det var en närmast surrealistisk 
scen och jag tänkte, vad är det över huvud taget för mening med 
att sätta fyr på en madrass och slänga ut den på gatan?”

”Men allt är mycket bättre nu”, fortsätter han, ”jag har inte 
sett någon skjuten på gatan på fyra år.” Stadsdelens befolkning 
är delvis ny, med ett stort inslag av latinamerikaner och asiater – 
men den huvudsakliga orsaken till att våldet minskat tycks helt 
enkelt vara att alla blev så trötta på det. Situationen var låst och 
blev bara värre till dess att folk vägrade vara med och började 
bygga upp i stället för att riva ner.

Den första av de många community groups som började städa 
upp i Bronx kallade sig the Ravens och föresatte sig att rädda just 
Poes stuga och den lilla parken runt omkring, den sista resten av 
den ursprungliga lantliga miljön. ”Bränderna slutade två kvarter 
härifrån”, berättar min vän, och idag kommer det medborgar-
grupper från hela landet för att lära sig av the Ravens arbete.

Det är en omtumlande och gripande historia ur en verklighet 
som är väsensskild från den svenska. Vi går ut bland de kanske 
tjugo träd och några tiotal kvadratmeter gräsmatta som omger 
stugan. Påskliljorna blommar och jag matar en ekorre med ett 
par jordnötter jag har i fickan. Den kommer fram och tar dem 
försiktigt ur min hand. Längs Grand Concourse tjuter bilarna.

Myten om ensamheten

I ett land där vägarna sträcker sig så långt åt alla håll, och där så 
många människor färdas utmed vägarna, växer det naturligtvis upp 
en mängd matställen för bilister och långtradar chaufförer. Drive 
in-restaurangen är en amerikansk uppfinning, liksom mo tellen 
där varje rum har sin parkeringsplats rakt utanför dörren.

Under vårt skyttlande genom North Carolina och angräns-
ande stater hinner vi med att prova en hel del highwaysnabbmat. 
Vi undviker McDonald’s och Burger King som invaderat Europa 
och vars uttalade filosofi ju är att deras hamburgare skall smaka 
likadant var man än äter dem, utan undersöker i stället Hardee’s, 
Kentucky Fried Chicken, China Palace, Waffle House… De till-
fredsställer matbehoven, oftast inte mer (China Palace är ett 
lysande undantag), men vårt syfte är ju också att försöka komma 
en del av Amerika närmare.

Det gör vi nog, men det är först på ett ställe som inte hör till 
någon av de stora kedjorna som vi verkligen trivs. Det är inte 
självklart så att Bob’s Grill i Kill Devil Hills är mer  genuint – 
amerikanska miljöer gör hela tiden intryck på oss av att vara 
oförfalskade, även när det är fråga om oförfalskad kommersia-
lism – men här sitter mer folk, det pratas och stojas mer och när 
vi lyckas göra klart för servitrisen att systemet med side orders 
– pommes eller klyftpotatis, och i så fall med ketchup eller bar-
bequesås, och så vidare – är så komplicerat att vi helst vill att 
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hon väljer åt oss nickar hon vänligt och säger ”Sure thing” på 
en sydstatsdialekt som borde komma från en filmruta. Tänker 
jag och ser mig omkring och undrar om vi inte egentligen sitter 
mitt i en uppbyggd långfilmsmiljö: båsen, plastinredningen, 
baseball affischerna, jukeboxen – är detta Amerika eller en bild av 
 Amerika? Och gör det någon skillnad?

Vid första anblicken tycks de restaurang- och caféinteriörer vi 
möter i New York vara raka motsatsen till det rustika Bob’s Grill. 
Här dricks sofistikerad cappucino och äts sallad eller bagels med 
cream cheese, konversationen är på en helt annan ljudnivå och 
inredningen går i mättade pastellfärger. Plast förekommer natur-
ligtvis inte. Men skillnaden ligger bara på ytan, tycker vi oss 

märka när vi sitter och äter frukost på det café vid Irving Plaza 
som vi gör till vårt stamställe.

Här ser lite flottare ut, men de som kommer dit med sina 
hundar nöjer sig ofta med en enkel kopp kaffe och en muffin. 
Inga extravaganser, och snart inser vi också att hundarna inte är 
deras egna: det är de här ännu inte medelålders människornas 
jobb att gå ut med någons hund – djuren är ofta nog mer vältrim-
made och har elegantare rockar än sina vårdare – och det är här 
de träffas på morgonen och pratar.

Senare på förmiddagen passerar ett annat klientel. Det är 
de som slår sig ner med sin laptop och sin handsfree och ägnar 
sig åt vad som verkar vara ivriga börsspekulationer. Det utdelas 

Tunnelbanespår, NYC.Manhattan.
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instruktioner och lyssnas uppmärksamt, och så kommer en fil-
misk slutreplik: ”Yeah, I think we got all the bases covered” – 
ja, jag tror vi täckt upp allt. Jag får ingen känsla av att det är ett 
spel för gallerierna, för den publik som övriga cafégäster utgör 
– engagemanget är intensivt, möjligen såpass att man undrar om 
det är ett skådespel med syftet att övertyga sig själv.

Snett över gatan ligger det hus där Washington Irving, en 
av de tidiga amerikanska författarna, växte upp. Då hette staden 
ännu New Amsterdam. Ett århundrade senare bodde Oscar 
Wilde där under sina föredragsturnéer – han om någon visste 
att gränsen mellan vanligt liv och skådespel inte är så lätt att dra, 
och att masken för ansiktet kan visa den djupaste sanningen om 
en person.

I detta väldiga land – som vi naturligtvis bara sett några 
glimtar av – går det inte alltid att skilja mellan försöken att leva 
upp till en myt och manifestationerna av myten. Inte heller är 
det så lätt att säga att det ena skulle vara mer äkta än det andra. 
Vad är verklig och vad är spelad hjärtlighet mot främlingar, för 
att ta bara ett exempel? Och om den blivit en vana, kan då ens 
den person som dunkar oss i ryggen säga om gesten är spelad 
eller genuin?

 En myt ser vi dock inte besannad. Knappt någonstans möter 
vi den stora amerikanska ensamheten, den som målaren Edward 
Hopper gett så pregnanta bilder av: det enkla matstället, den 
ensamme gästen som sitter och ser ned i den långa disken, neon-
ljusen som knappt förmår skingra dunklet utanför fönstren. Ed’s 
Diner, det vill säga vilket hak som helst, har blivit det offentliga 
matrummet – men där Hopper framställde en förödd intimsfär 
hör vi ett ivrigt surr av samtal, ser folk luta sig fram över borden, 
tycker oss befinna oss mitt i en otvunget delad vardag.

Gitarrtoner och nya myter

Resan närmar sig sitt slut, men eftersom vi är i New York för 
andra gången känner vi oss nästan lite hemmastadda och har 
inget behov av att försöka hinna med så mycket som möjligt. En 
del saker såg vi förra gången, andra kan vi se nästa: ungefär så 
sorglöst resonerar vi över morgonkaffet. I stället strosar vi runt, 
träffar vänner, tar skydd för regnskurar på museer och i bok-
handlar och korsar Central Park i alla riktningar.

På kvällarna går vi ofta på konserter; New York är nästan 
utan att anstränga sig ett av den moderna musikens centra och 
utbudet är bra men kanske inte fantastiskt. Tyngdpunkten tycks 
ha förskjutits från nedre Manhattan till Brooklyn; här ligger 
de flesta klubbarna och musikaffärerna, och här står vi en kväll 
inklämda på ett sunkigt men hippt hål i väggen som kallas the 
Dumba Club, nästan rakt under landfästet till Brooklynbron. 
Tre  feministiska rockband skall spela och publiken – glad, ung, 
 påfallande nykter – består till 80% av lesbiska par. Det är en 
märklig och ganska upplyftande känsla att som straight och utan-
förstående befinna sig i denna frizon.

Så banar sig två tjejer väg genom det fullproppade rummet 
med instrument och förstärkare. Någon egentlig scen finns inte, 
man ställer upp grejerna i ett hörn och drar igång. En duo på 
gitarr respektive trummor och sång, det är minimalistiskt men 
kraftfullt och the Need, som de heter, är rejält samspelta och 
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utvinner förbluffande mycket dynamiskt och harmoniskt ur det 
enkla formatet.

Gitarrflickan är så liten att vi knappt ser henne från vår plats 
långt bak vid ingången, men hon hörs: det rullar tunga blues-
rockfraser ur hennes Rickenbacker, figurer vars embryonal-
stadium är bomullsplantagernas Södern, som överförts från 
akustisk till elektrisk gitarr i industrialismens Chicago, som 
ärvts och utvecklats av svarta och vita, engelska och amerikanska 
 musiker – och här står en tjej och gör utan att tveka Jimmy Pages 
och Jimi Hendrix ärkemaskulina toner till sina egna. Det är vack-
ert, det är mycket vackert.

Något av samma koncept, det vill säga nyskapande (i bästa 
fall) utifrån traditionsmedvetenhet, tycks behärska musik scenen 
överhuvudtaget. Avantgardet gör inte mycket väsen av sig, man-
doliner och fioler desto mer och än en gång påminns man om hur 
mycket av 1900-talets musik som till sitt ursprung är amerikansk: 
gospel, jazz, blues, country, rock, soul, rap, techno – genrer som 
glider över i eller tar spjärn mot varandra, som hybridiserar för 
att sedan återföras till grundformen och nytolkas, som kommer-
sialiseras och slätas ut men lever vidare på små klubbar under 
Brooklynbron och var som helst.

På väg hem genom natten ser vi hur vattenångan stiger ur 
gatubrunnarna i skenet från lampor, reklam och skyltfönster. 
Staden sover aldrig, men killen som sköter den nattöppna deli 
där vi stannar till för att få något att äta gör det nästan: han har 
lagt sig framstupa över disken, vilar huvudet mot armarna och 
vill bara stänga och gå hem. Men han håller öppet medan vi 
plockar till oss ur hans småvarma buffé och sätter oss på andra 
våningen, äter och tittar ut på den upplysta gatan. Det kunde 
vara en film.

Inte bara musik – film, radio, TV, serier, dataspel. De media 
som färgat tjugonde seklet och fortsätter forma vårt medvetande 
på 2000-talet är i hög utsträckning amerikanska. Och de myter 
som fötts i dessa media är det också – om något utmärker USA 
är det landets mytskapande fantasi, tänker jag där vi sitter mitt 
i det nattliga New York som är Batmans Gotham City och på 
dagen blir Supermans Metropolis. Dagen och natten, gott och 
ont och alla nyanser däremellan, det medvetna och det under-
medvetna, skyskraporna och kloaksystemet… Med en kraft som 
blir desto större eftersom processen rimligen är oavsiktlig har 
populärkulturens underbetalda tecknare, manusförfattare och 
filmare skapat gestalter och miljöer som inte utgör vår verklighet 
utan just en bakomliggande mytisk värld.

Kanske går de två sakerna hand i hand: medvetenheten om en 
historia som inte är längre än att den går att överblicka och för-
mågan att lyfta över delar av den mänskliga vardagserfarenheten 
på ett mytiskt plan; att skapa tolkningsmönster, förebilder, att 
visualisera hoppet och skräcken, ge form åt det som ligger under 

Rockkonsert, NYC. 
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våra tankars yta. Rallaren John Henry, the steel-driving man, 
som besegrade rälsläggningsmaskinen men dog av ansträng-
ningen har kanske aldrig funnits, men gestalten lever. Han är 
Herkules, försatt i en mer komplicerad situation, liksom det en 
gång mänskliga monstret Two-face i Gotham City är den sam-
tida populärkulturens motsvarighet till den tvehövdade guden 
Janus. Visste tecknaren om sin förlaga, eller är det helt enkelt 
samma arketyp som tar ny gestalt på andra sidan havet?

Andra sidan havet. Europa. Det är dags att åka hem. 

New Yorks skyline från Central Park.
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