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America; Land of  the free, home of  the brave. Jag hade en lång dag framför mig, och 
trots idoga försök att knoppa in vid 20:30-snåret så kändes det lite kymigt att kliva 
upp när diverse tidsinställda signaler började ljuda klockan halv tre. Jepp; det finns ett 
halv tre på morgonen också. 
Icke desto mindre tog jag mig upp, tvagade mig och stekte frulle. Nu skulle västra 
halvklotet utforskas! 
 

Med vandringssneakers genom stan 
Genom öde gator och torg gick jag, med rygga på ryggen och maga på magen. Enda tecken 
på liv var några nattflanörer som börjat midsommarhelgen lite tidigare, samt en gäng 
taxibilar, förmodligen med mål att profitera från sagda flanörer. Och till slut även den 
flygbuss som skulle ta mig till Landvetter. 
Check-in och seccheck gick problemfritt, om än något långsammare än brukligt. Jag var på 
väg, och färden gick till Bryssel. 

AA? Snarare 2-7 offsuit 
Virgin är toppen. Quantas klagar man inte på. Hell, till och med 
British Airways har en känsla för hur man behandlar sina 
passagerare. Men American Airways? Ack nej: Inget benutrymme, 

bärsen kostar pengar, tv:n är liten, hänger i taket flera meter bort och skyms delvis av 
bagagehyllan, den visar bara den film de själva bestämt och maten är urusel. Och på 
inrikesflyget, 6,5 timmar mellan New York och San Fran serverades inte ens mat, om man 
inte ville slanta upp $10 för en macka. Jag är skeptisk. 
Efter ett löjligt långt dygn tog jag äntligen mina första steg på nordamerikansk mark. Billig 
tunnebana in till stan och sedan hittade jag mitt hostel tämligen omgående. Eftersom det 
var midsommarafton lokal tid, kändes en OP på sin rätta plats. 
 

 
San Francisco skyline 
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Släpp fångarne loss 
Det var en underbar, solig dag. Jag tog spårvagnen till pir 
33 och bordade båten till Alcatraz. Frank Heaney, som 
var vakt på fängelset på 40-talet, var hedersgäst just idag, 

och berättade om sina erfarenheter med kriminella celebriteter som 
Robert ”Birdman” Stroub och Al Capone. En välskriven ljudguidning 
med före detta vakter och fångar ljöd i hörlurarna medan jag 
spatserade omkring bland celler och betongkorridorer. 
 

 
The Rock 

Brant, brantare, San Fran 
När jag kollade min stegräknare på kvällen visade den strax över 31 000 
steg för dagen, sisådär 4,5 gånger rekommenderat minimum. Och detta 
trots att jag hade åkt den obligatoriska kabelkärran och hängt ut från sidan, 

som sig bör. Chinatown, hamnen, Cable Car Museum och creperian hade alla bidragit mitt 
idoga traskande. 
 

 
The Golden Gate Bridge 
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Men med San Francisco följer också ett brobesök. Golden Gate bridge ståtar med 2335 m 
kabel, har patent på sin röda nyans och drar till sig miljardtals turister som en stor, 
kabelupphängd, patentröd magnet. Och detta skedde i sällskap med mitt resesällskap de 
kommande tre veckorna. 
Tjugo pers var vi som skulle per van åka genom USA bort till New York, så vi fick dela 
upp oss i två bilar. Danni från Oz, Mairon, Norea och Johannes från Norrland, Scott, 
Gemma och Aimi från England, Cristina från Italien och Joran från Holland blev mina van 
buddies. I den andra samsades Tom och Bas från Holland, Mike och Johnny från Northern 
Ireland, Meagan från Australia, danska Mette, tyska Sarah, stockholmsblondinen Emma, 
Alexandra från Schweiz och Lucie från Frankernas rike. Efter en smarrig Crab Chowder på 
Fisherman’s Wharf  och strosande i hippiekvarteren i Haight/Ashbury for vanen genom det 
platta californiska landskapet, via Wal-Mart, bort till Yosemite, där samkväm uppstod över 
the barbie och tält restes. 

Nationalparker 
Trots en sen kvälls ”Ring of  fire” var man uppe i tid att beskåda den excellenta 

utsikten från Glacier Point. Yosemite National Parks oerhörda landskap är lätt 
jämförbart med det nyzeeländska eller det sydafrikanska. Så det gjorde ingenting att ta en 
närmare titt, med hajksandalerna på. 
 

 
Yosemite 

 
Uppe på 5000 meters höjd är det lite småkyligt, även i California i juni, men nere på -40 är 
det desto varmare. Cirka 45 grader ståtade Death Valley med. Devils’s Golf  course, 
Zabriskie Point och Badwater var några av de temperaturstinna platser som besöktes. 
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Devil’s Golf  Course, Death Valley 

 
Och efter dödens dal korsades gränsen till spelstaten Nevada, förbi bordelltätaste staden i 
världen, Pahrump, och vidare in i Las Vegas. 
Vi checkade in på vårt hotell, placerat i skuggan av de gigantiska casinona MGM, Luxor 
och Excalibur, duschade och förberedde oss för kvällens galej. En med stripppålar utrustad 
partybuss forslade fram 20 festglada backpackers genom kitschens huvudstad, och det åts 
och dracks. Nja, kanske inte så mycket åts. Ljusshow med Queen, besök på Ceasar’s Palace 
och en vandring genom the city of  light avrundade natten. 
 

 
Excalibur Hotel and Casino 

 

The Strip 
I outhärdlig hetta och med tungt huvud vandrade jag The Strip fram. Då var det angenämt 
att komma in i de luftkonditionerade spelpalatsen. Luxor, MGM, Tropicana, Hooters och 
Excalibur besöktes utan att en enda dollar spelades bort. Nej, jag ämnade vänta till kvällen, 
för att då spela pokerturnering i Las Vegas. 
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QQ 
50 hoppfulla kombattanter, sex in-the-money-platser. Jag inledde tight, ställde 
höga krav på mina starthänder och höll mig nånstans runt medelstack. Jag 

hade lite blödande stack, och kände att jag skulle fada om jag inte rodde hem nåt snart. När 
jag så från vettig position hittade damerna och potten redan var ganska okej, gick jag all-in. 
Naturligtvis blev jag synad av storstacken, och riskerade att åka ut, speciellt med tanke på 
att hann visade AA. Besvikelsen blev dock kortvarig, ty floppen gav mig den dam jag så väl 
behövde, och jag hade raskt mer än dubblat upp. 
Några händer senare gick jag all-in mot en marginellt större stack än min med AA och det 
räckte. Jag hade ånyo ungefär medelstack, men nu var det lättare att se, eftersom jag hade 
tagit mig till finalbordet. 10 spelare kvar, fyra skulle bort innan pengaplatserna skulle 
fördelas. Några var extremt shortstackade och försvann ett par givar in. Andra var ganska 
shortstackade och rykte något senare, och plötsligt var vi sex spelare kvar. ’In the Money 
(in the money)’ sjöng jag, och medan min trave blödde ner till big blind-storlek, hann 
ytterligare en spelare lämna bordet. Men till slut tvingades jag mörka all-in och min 10-6h 
nådde inte fram. 
Att sluta femma av femtio i sin första casinoturnering är inte fy prutt, och $205 innebar ett 
jag gick plus sisådär hundra buckaroonies (205 i vinst minus 80 buy-in minus 25 i dricks ger 
100 dollaroos), något man uppskattar väldeliga. 
 

 
Casinot i vilket min första casinoturnering spelade 
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Route 66 
En lång dag i bilen avbröts av lunch i form av bisonburgare i den lilla konstiga 
staden Seligman, födelseplats för historiska route 66. Menandes att när 

interstatevägarna byggdes och riktiga route 66 förföll, bestämde man sig i den lilla 50-
talshålan för att skapa en turistattraktion av den gamla vägen. 
 

 
Extravagant utsmyckade bilar fyllde Seligman 

 
Efter Seligman for vi vidare in mot Grand Canyon och slog upp tälten i regnet. 

The Grandest of canyons 
Hajkkängor på, allesamman! Vi for till parkeringsplatsen vid Grand 
Canyon, fick varsin papperspåse att sätta över huvudet, leddes som 
ett radband över vägar och genom besökscentrum till randen av 
den Stora Kanjonen, där vi blev ombedda att ta av påsen. På så sätt 
blev aaaahhhh-upplevelsen än större när man beskådade naturens 
under i dess storslagenhet. 
 

 
Panoramavy över Grand Canyon 



 
It’s a chopper, baby 9 

Jag fick äntligen användning för mitt stativ, emedan den 
var en mulen morgon och jag ville ta ett panorama. Det 
kom även till bruks då vi tog gruppfoton mha 
tidsutlösaren. 
Vädret växlade från varmt och soligt till hällregn och 
tillbaka ett par gånger innan det var dags att bege sig 
tillbaka till p-platsen, ty nu var det transport till 
flygplatsen som gällde. 

It’s a chopper, baby 
$165 för en halvtimmes helikopterritt kanske kan tyckas 
vara kraftigt, men i Vic Falls var det definitivt värt det så 
jag tänkte why the hell not? För att första gången är så 
mycket mer imponerande, that’s why. Men nog var det 
en majestätisk upplevelse, alltid. Och jag blev fotad i 
förarsätet, med headset på. 
Dagen avslutades med solnedgång över Grand Canyon 
och pizza. 

 

 
Solnedgång över Grand Canyon 
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Vinter-OS? Här? 
I Utah lever och kanske inte så mycket frodas Navajo-stammen. Många livnär sig på turism, 
eftersom deras land i Monument Valley är makalöst vackert och vilda västern-mässigt. Man 
nästan väntade sig se en karavan med vita vagnar tåga genom slätterna, omgivna av de röda, 
lodräta bergväggarna. 
 

 
Monument Valley, John Hustons favoritinspelningsplats 

 
Snart sagt alla klippformationer hade namn som The Sleeping Dragon Mesa, Great 
Sombrero, King’s Butte osv. 

Lokalkultur 
Efter en eftermiddag fylld av fotande och springande nerför sanddyner var 
det dags för traditionell navajoiansk kokkonst, vilket visade sig vara ett slags 
tacos (så navacos, helt enkelt). Och efter middagen, en sång- och dansshow 

med de lokala indianerna, i vilken vi till slut alla deltog. Och natten tillbringades direkt 
under den klara stjärnhimlen. 
 

 
Gammelfarmor har varvat ullkardandet med västernfilmroller i hela sitt händelserika liv 
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Vi väcktes av en stilla flöjtrevelj och for iväg för att betitta och befota soluppgången över 
makalösa Monument Valley. 
Miljardtals filmer har skjutits i området, och en av de mer Oscarsstinna är Forrest Gump. 
Vi stannade till på den öde landsväg vid vilken Forrest helt sonika bestämde sig för att sluta 
springa. 

Grönt bord 
Förr i världen bodde det indianer lite varstans i Amerika, inklusive på de lodräta 
klippväggarna i södra Colorado. Ancestral Puebloans kallas de skickliga 

krukmakare och sedermera stenhuggare som byggde flervåningshus av ibland perfekt 
rektangulära byggstenar i skydd av utskjutande alkover i bergväggarna. Mesa Verde (grönt 
bord på spanska) är den första nationalparken i USA som tillkom för att skydda kulturella, 
snarare än biologiska, värden. 
 

 
Mesa Verde andelslägenhetskomplex 

 

Söderkisar 
Det är varmt i södern, och varken New Mexico eller Texas är undantag. Men där är i alla 
fall hettan torr och tämligen uthärdlig. 

 
Santa Fes typiska arkitektur 
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Annat är det med Louisiana. Vi hade passerat Santa Fe med dess märkliga lerarkitektur och 
Roswell med sina rymdisar, och plöjt igenom Texas med ett stopp i San Antonio. Floden 
där ligger cirka en våning under själva gatuplan, och dess banker är kantade med pittoreska 
resauranger, barer och caféer längs en angenäm strandpromenad. Men nu var det ett 
trenättersstopp i The Big Easy som gällde. 
 

 
Party i NO, från vä till hö: Danni, Mairon, Johnny, Meagan och Scott 

 
I New Orleans erbjuder alla hak plastmuggar till den som så önskar, ty sådan är kutymen; 
man tar med sig sin drink och går vidare till nästa ställe. Hurricanes, Handgrenades och 
lokala ölet Abita dracks i stora och dyra mängder, och även en $15 absint slank ner. Och 
självklart gick man på jazzklubb. Att finna taxi i denna delvis för trafik avstängda stad 
visade sig vara lättare sagt än gjort. Cirka en och halv timme tog det för en droska att bli 
haffad, och då hade inte bolaget vi ringt fyra-fem gånger behagat dyka upp. 

Med flaggan i topp 
Fjärde juli är en stor dag i Staterna. Och detta år, marginellt mindre extremhet 
än tredje juli. Icke desto mindre kändes det som en bra idé att stanna i poolen 

så länge som möjligt, för att ge sig av bortmot Mississippis blockiga banker i lagom tid 
till Fyrverkeriet.  
Den som någon gång lyckats befinna sig i Sydney vid nyår vet hur maffigt ett 
välregisserat krutspektakel kan vara. Amrisarna vill naturligtvis inte vara sämre, och har 
man en schysst kamera och ett stabilt stativ kan man även spara delar av upplevelsen i 
digital form. 

 

 
Fyrverkerier över Mississippi 
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Om New Orléans’ gator var fulla med folk på Independence Eve var de totalt knôkade på 
Independence Day. Det viftades med flaggor, det dracks handgranater, mer eller mindre 
spontana halvorganiserade synkroniserade danser bröt ut på gatorna, oftast under ledning 
av en eller ett par he-she-its med prålig utstyrsel och Beyoncé-moves. 
Något annat som mer eller mindre spontant bröt ut på gatorna var hundratals människor 
springandes i panik mot oss medan vi var på jakt efter en taxi. Jag sprang med ett tag, men 
det hela var över på några sekunder, och folkmassan hade lösts upp. I efterhand fick jag 
veta att de hade flytt ett skottdrama. Helskinnade lyckades vi dock ta oss hem, och 4:th of  
July var över. 

I have a dream 
Det var dags att lämna Louisianas tryckande hetta och korsa Mississippi (floden 
såväl som delstaten) och fara in i rödnackeland: Tennessee väntade, med marginellt 

mindre tryckande hetta. I april 1968 sköts Martin Luther King till döds på rum 306 
på Lorraine hotel. Denne kanske störste och mest inflytelserike medborgarrättskämpen i 
amerikansk historia hedras numera med The Civil rights museum, vilket byggdes på och 
kring den plats vid vilken han dog. 
 

 
Lorraine Motel, vid vilket MLK sköts 

 
Efter en rejäl dos av lättat socialt samvete for vi till en campingplats på krälavstånd från 
Graceland. Precis innan tälten blev helt resta öppnades himlens portar och ett 50-årsregn 
föll på oss och vår packning. Det var inte mycket att be för, så på med badbyxor och ner i 
poolen. Tourguidernas försök att bjuda på lokaltypisk Tennessee BBQ föll om intet, 
emedan grillarna var placerade strax utanför regnskyddet. 

Han har lämnat 
byggnaden 
Ett måste när man är i 

Memphis, vare sig man är Elvis-fan eller 
ej, är att besöka Graceland. Så värst 
spektakulärt är det inte, men ändå en 
nödvändighet. 

Country AND 
Western 
Memphis må titulera sig bluesens 
huvudstad, men viktigaste musikhuvudstaden i Tennessee är ändå Nashville. Vi tog oss in i 
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diverse junkaffärer, kollade gatulivet och gick in i en open mike bar. Mer eller mindre 
lyckade karaoke-nummer avlöste varann (de flesta mer, faktiskt), men tyvärr var kön lite för 
lång för att mina medpassagerare skulle få njuta av min tolkning av Walk the Line. 

Banjospel och HB 
Forspaddling har man ju gjort förr, men för $40 tar 
man gärna en runda till, framför allt om det, till 
skillnad från i Rangitata, New Zealand, är cirka 20 
grader i vattnet. Och medan man stilla glider genom 
floden i redneckskogen kan man nästan höra 

duellerande banjos i faggorna.  
En smarrig barbeque, nedsköljd med moonshine (ett slags hembränt majsbrännvin) och 
poker och gitarrspel med de lokala forsrännarguiderna avslutade dagen. 

DC Comics 
Penn Republic och Sylvania heter, enligt Futurama, de stater som nu är en, under 

namnet Pennsylvania. Maryland är inte bara en kakbagare, utan även den delstat i vilken 
District of  Columbia ligger, i vilken USA:s huvudstad Washington DC huserar. 
Snart sagt varje sten, skulptur, byggnadsverk och hydda är ett monument och/eller 
minnesplats. Närapå alla är döpta efter forna presidenter, och alla deklarerar de samma sak: 
America is the greatest nation on Earth! Ever! Nationell stolthet åsido, DC är en trivsam 
stad på dagen och i centrum, och man känner sig nästan delaktig i det internationella och 
nationella maktspelet. 
 

   
 

 
Washington, Lincoln och Obama finns representerade 
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Som grädde på moset ligger The Smithsonian Institute här, och det går lätt att tillbringa ett 
par heldagar i de olika museerna. Men eftersom den sista gemensamma campingkvällen 
väntade, hörsammade vi the Call of  the Coolers och for tillbaka för att festa upp det 
dryckjom som var kvar. 

Frihet, självständighet och oststek 
Förenta Staternas första huvudstad var Philadelphia, den broderliga 
kärlekens stad. Till följd därav är allting liberty hit, freedom dit, 

independence upp, equality ner. Liberty Bell, klockan de ringde för att fira in USA:s 
självständighet används inte längre, pga de två irreparabla sprickorna. Den finns dock till 
allmän beskådan till den ringa kostnaden av gratis. 
En inhemsk specialitet är inte som man skulle kunna tro philadelphia-ost, utan något kallat 
cheese steak. Det är strimlat nötkött och ost serverat i baguette med eventuell lök, sallad, 
champinjoner odyl och är redigt gott. Sonny’s i Olde Towne är tydligen stadens bästa 
cheese steak-hak, och det tvivlar jag inte på en sekund. 
Oststek och frihetsklockor åsido, det viktigaste man kan göra i Philly är att springa uppför 
trapporna till konstmuseet och vifta triumfatoriskt med armarna i luften efter att ha nått 
toppen. Precis som en viss Rocky Balboa gjorde i filmen med delvis samma namn. 
 

 
Trapporna var varken så många eller branta som filmen gör gällande; t o m jag lyckades lubba upp hela 

vägen utan att tappa andan 
 

Staden som aldrig sover 
Den vise undviker klubbar med enstaviga namn (Push, Touch, Hip, Plain, Cool 

osv). Dock var detta vår sista kväll tillsammans, och med alla minus-21-åringar krävdes lite 
lokalkänsla från Sarah, vår tyska au pair som tillbringat det senaste året i NYC. Och det var 
därför jag hostade upp $20 i inträde till Touch, $8 för en enkel pilsner och stod ut med 
klubbmusiken i en miljard decibel. 
Några av oss gav upp efter ett tag och spatserade istället ut i det diodbelysta Times Square. 
När vi ändå var på benen gick vi in i lobbyn till Empire State Building, bara för att få reda 
på att sista hissen hade gått för sisådär tre minuter sedan. 
När morgonen kom spreds vårt sällskap för vinden, men holländarna, britterna och jag tog 
en turistbuss runt downtown och lyckades på så sätt bocka av många av de måsten New 
York har. För min del rörde det sig mest om att skumma lite på ytan för att få lite bättre 
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koll på vad jag har på agendan den sista veckan. 

 
Diverse vyer från NYC 

 
När kvällen kom blev det farvälkramar och –handslag till Mairon, Johannes, Norea, Tom, 
Bas, Joran och Cristina efter avslutad middag och bio. 

Wonderfalls 
Vad hände egentligen med Tim Minears utsökta serie Wonderfalls? Nåväl, 
Niagarafallen finns kvar, där det största fallet, Hästskofallet, når en höjd av 51 
meter, en bredd av 762 meter och släpper igenom 2,5 miljoner liter vatten per 
sekund. Det är även här man tar the Rainbow Bridge över till Canada. Den 

norra sidan av fallen skiljer sig markant från den södra. Där amerikanerna har anlagt en 
park, några gångytor och utsiktsplatser och ett par turistfällor (Cave of  the Winds, i vilken 
man kan gå ner till fallens strand och bli blöt samt Maid of  the mist, med vilken man far ut 
till botten av Hästskofallet och blir blöt), har man från kanadickernas håll byggt en liten 
stad, som egentligen är mer av en nöjespark än riktig stad. Den är kitschig värre, och känns 
som ett litet Las Vegas, fast för barn. Tämligen underhållande, alltså. Och utsikten över 
fallen är mer imponerande från den canadensiska sidan. 
 

 
Niagara Falls, sett från Canada 

Totororonontoto 
Högt över Torontos skyline reser sig CN Tower, Canadas högsta byggnadsverk. 
Är man beredd att slanta upp sissådär $30 kan man ta en i 22 km/h uppåkande 

hiss till cirka 447 meter ovan marken och ta sig en titt. Och det är man. Glasgolvet på 
utsiktsdäck var dock något av en besvikelse; i min enfald trodde jag att glaset skulle gå runt 
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hela tornet, men det rörde sig bara om fönster på några få kvadrat, och de var naturligtvis 
täckta av japanska turister. 
 

 
CN Towers speglas i nyköpta pilotbrillor 

Väl nere på gator och torg finns en hel del intressant arkitektur att beskåda. Det nya 
blandas med det gamla, parker finns lite varstans och den shoppingsugna kan få sitt 
lystmäte oavsett plånboksstorlek. 

Där marken är vild 
I ett landskap inte helt olikt det svenska ligger Algonquin Provincial Park. Där 
strövar hjordar av älgar fram, flockar av svartbjörn lufsar i snåren och stim av 

bävrar plaskar omkring i sjöarna och floderna. Nå, jag kanske överdriver djurpopulationen 
en smula, men att björnsäkra sin lägerplats var ett måste. Trotsande de miljardtals myggen 
tillbringade vi dagarna trenne med hajkande, kanotpaddlande, badande och pokerspelande. 

 
Hajkande och paddlande i Algonquin Provinial Park 
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Men trots idoga försök lyckades varken vi eller våra kameror fånga någon älg, björn eller 
bäver. 

Parlez-vous le francais? 
Även om det ligger i engelskspråkiga Ontario är Ottawa en tvåspråkig stad. Den 
är även Canadas huvudstad, och är således till stor del befolkad av riksdagsmän 

och andra statsanställda. Och som sådan måste man vara flytande i både engelska och 
franska. Trot om du törs, men Ottawa är faktiskt en riktigt mysig liten miljonstad. Byward 
market är ett område med småaffärer, torgstånd, pubar och restauranger och nästan idel 
gångtrafik. Det går att strosa runt här i timtals. 
 

 
Jetboating i Montréal. Andra raden framifrån har Eddie, Martina, Daniel, Amy, Sibylle och Fiona. 

Främsta, och avgjort blötaste, raden har Mark, mig, Christine, Andreas och Mike. Övriga medresenärer 
gömmer sig nånstans i det kycklinggula folkhavet 

 
Ett annat ställe där det går att strosa runt i timtals är Montréals nattliv. Efter en 
adrenalinsparkande jetbåt-upplevelse i de 4- och 5-gradiga forsarna i River Montréal, 
besöktes Just for laugh-festivalen, följt av barcrawling och clubhopping. 
Franskakunskaperna fick mjukstartas i konversation med bilinguala lokala. 
Efter stadsvandring i bl a Vieux Montréal, Quartier Latins och Vieux Port var det dags att 
käka middag. Och denna middag var minst sagt speciell. 
O Noir är en temarestaurang, där temat är just vad som står på konservburken: Svart. Och 
då menas kolsvart. Inte minsta lilla strimma av ljus når in i lokalen, så man är blind as a bat. 

 
Inne på O Noir. Kalven var inte dum, och Strawberry Shortcaken till dessert ser riktigt smaskens ut, ja? 
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Serveringspersonalen är alla blinda och leder en till bords, varvid man äter i blindo. Jag vet 
inte om maten verkligen var så smarrig som jag upplevde det, eller om den utsökta smaken 
berodde på det faktum att mina andra sinnen hade förbättrats. Men gott var det, och 
eftersom jag vist nog valt överraskningsmål för alla mina tre rätter blev upplevelsen än 
större. 
För att göra språkförbistringen ännu större for vi vidare till det franskspråkiga Canadas 
frankofonaste stad, Québec. Med sina slingriga kullerstensgator, sin 1700-talsarkitektur och 
sitt digra utbud av barer, caféer och bistros ger den ett närmast medelhavsmässigt intryck. 
Ringmuren runt Vieux Québec bidrar ytterligare till den europeiska andan i, som Dickens 
uttryckte det, Amerikas Gibraltar. Den som letar efter en mysig och/eller romantisk stad 
med ett dämpat men ändå välfyllt nattliv kan utan att skämmas eller bli besviken fara till 
Québec. 

 
Och som alla städer i hela världen har förstås Québec en irländsk pub. Runt hörnet. 

 

Humrar och älgar 
Efter ett fruktlöst duty free-stopp korsade vi gränsen och var ånyo i USA. I 
Maine är älgbeståndet större än befolkningsmängden, enligt utsago. Trots det 
syntes varken klöv eller horn till av Edgar eller hans fru. Utåt kustbandet 

gjorde ett annat djur entré. Hummerrestaurangerna stod som spön (eller kanske tinor) i 
backen när vi for in i Acadia nationalpark. Dessvärre var det inte enbart 
hummerrestaurangerna som stod som spön i backen. Även så regnet. Lyckligtvis var vårt 
tält hyfsat vattentätt. 
Än mer lyckligtvis kom uppehållet lagom till morgonen, och framåt lunchdags tittade solen 
fram. Således var jag tämligen svett när jag nådde toppen av Mt Cadillac efter en och en 
halv timmes hajkande. 
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Vy via en cairn från Cadillac Mountain 

 
Den korta vägen ner visade sig vara en rejäl utmaning. Tidvis stupbrant och bitvis halt som 
smör gjorde nerklättrandet till en riskabel resa, men jag överlevde och tog mig in till 
staden/byn Bar Harbor för att nås av beskedet att den planerade valsafarin blivit inställd. 
Utan att hänga alltför mycket läpp for vi istället till Pirate Cove’s äventyrsgolf, där jag vann, 
inte bara golftävlingen, utan även en gulddublon god för en runda golf  på valfri Pirate 
Cove i hela universum. 
Middagen bestod förstås av hummer, kompletterad med färskpotatis, krabbklor och smör, 
anrättad och utkörd av en lokal hummerman. Exakt hur smaskens som helst. 
Nästa dag gjorde gårdagens idoga hajkande sig påmint per träningsverk, och jag valde att 
stilla strosa stranden fram, tog mig ett dopp i den iskalla Atlanten, tog några foton och for 
sedan till det lokala mikrobryggeriet för lite gratis guidning och ölprovning. 
 

 
Resans enda havsbad togs i Bar Harbor 
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Gårdagens inställda valsafari blev av denna andra dag i Acadia. Efter några stackars tumlare 
i fjärran, stormfåglar och en vilsen säl dök knölvalen Sedge upp, och Steves teleglugg gick 
varm. 
 

 
Sedges stjärt dök upp (och ner) 

 
Efter Acadia for vi till Maines största stad, tillika USA:s bartätaste: Portland. Eddies polare 
har ett hus där, så vi sov i våra respektive hörn efter en kväll med många barer och ännu 
fler öl. 

The septstate area 
Canadian Pioneer-trippen nådde sitt slut, och en lång dag gick åt till bilkörning. Från Maine 
for vi genom Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, New York och 
New Jersey. Och sedan åter till New York. 
En sista öl med Mark och Mike blev till betydligt fler, timmen blev sen och jag for per 
tunnelbana åter till Harlem efter ett besök i Hawaii. Morgondagen gick av förståeliga skäl i 
relaxandets tecken, och det var hög tid att skriva vykort och skicka dem. 

New Yorks många växlande skyar 
Efter en välförtjänt, efter bortåt fem veckors campande och kringkuskande, vilodag var det 
dags att utforska det kanske största av äpplen. Närheten till Central Park gjorde att jag 
begynte mitt kringströvande där. Parkens många skrymslen och vrår, irrvägar och grönytor 
besöktes, från Harlem Meer i norr till Columbus Circle i söder. 

 
New Yorks holländska förflutna gör sig påmint i diverse namn, t ex Harlem Meer i Central Park 
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Parken är verkligen enorm, och i delar av kanske främst den mindre välbesökta norra ändan 
kan man emellanåt tro att man faktiskt befinner sig ute på vischan i en riktig skog. Men tre 
timmars hajkande fick vara nog, ty nu skulle Cristina återses! Vi köpte med oss plockmat 
från Whole Foods och tog en picknicklunch i parken. Och sedan en tidvis av regn och 
sökande av skydd därfrån långsam promenad till Washington Square Park. På vägen hann vi 
bese Madison Avenue, Grand Central Terminal, Chrysler Building, Madison Square, Bryant 
Park, Flatiron Building, Union Square och Trump Tower, för att nämna några exempel. 
 

Ekorrhus, Flatiron Building och Where Sally Left Harry (Washington Square Park) 

Breukelen 
På tisdagar är det gratis inträde till 
Brooklyn Botanical Garden, så då är det 
läge att lämna Manhattan för grannen i 
sydost. Brooklyn har en annan känsla 
än Manhattan; folket, arkitekturen, 
stadsplaneringen känns mer intimt och 
mindre uppstyrt. Bättre? Inte 
nödvändigtvis, men annorlunda. 
Så Dumbo (Down Under Manhattan 
Brooklyn Overpass), Brooklyn Heights 
och Cobble Hill blev granskade ur en 
med alldeles för välfylld rygga flanör. 
Välfylld? Ja, pga det växlande humör de 
newyorkska vädergudarna har måste 
man packa med regnkläder och 
gummistövlar och allt in emellan. Med 
denna smockfyllda rygga tog jag tuben 
till Prospect Park och dess granne 
Botaniska. När solen lyser så intensivt 
som den gjorde denna newyorkska 
julitisdag är ett besök till havet inte 
dumt. Och således begav jag mig till 
Coney Island och dess berömda 
boardwalk. 

Grand Army Plazas bombastiska landmärke 
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På Nathan’s vid Coney Island hålls varje 4:th of  July VM i korvätning 

 
Kustbesöket blev dock kortvarigt, ty listig som jag är hade jag tidigare köpt mig en biljett, 
och det var nu dags att vända på klacken och ta mig till Broadway. 

The Lamb Donkey Lies down 
on Broadway 
Fest och gamman och finklädda människor, pojkar med vattenkammat 
hår och flickor i sina finaste klänningar stod redo att äntra Broadway 
Theater för att se musikalversionen av det genre- och 
generationsöverspännande animerade mästerstycket Shrek. Så även jag, 
ty när man är i New York ser man en Broadwaymusikal. Så är det bara. 
Det var bra musik, skickliga aktörer och utsökt kostym, smink och 
scenografi. Christopher Sieber i rollen som Lord Farquaad var ruggigt 
bra och inhoppande Haven Burton som princess Fiona gjorde ett utsökt 
jobb. Enda smolket i glädjebägaren var att librettot, om det nu kallas så i 
musikalsammanhang, var detsamma som i filmen, så historien kände 
man igen. Icke desto mindre, en roande och engagerande föreställning, 
och, som sagt, något man helt enkelt gör när man är i NYC.  

Muséer 
Konst och kultur florerar på Manhattan. De mer kända platserna att besöka för att få 
anledning att ikläda sig svart polo och brun manchesterkavaj och odla pipskägg är The 
Metropolitan Museum och Museum of  Modern Art. Eftersom jag lämnat kavaj och polos 
hemma, tog mitt pipskägg och jag mig dit allena. På MoMA vandrade jag kring i timmar 
och förundrades över de faantastiska verk som fanns att där beskåda. Bland annat var min 
favoritkonstnär Salvador Dalí representerad med sitt mest välkända verk, Minnets 
upplösning. 
 

 
Allsköns 1900-talskonstnärer fanns representerade på MoMA, bl a Miró och Dalí 

 
På Met vandrade jag kring i timmar, delvis för att det var dåligt skyltat, men även pga de 
många konstskatter som här fanns att betitta och beglo. Den egyptiska sektionen med bla 
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ett komplett tempel inhyst i den gigantiska Met-kåken är värd inträdespengen bara den. 
I Chelsea och Meatpacking District kryllar det av smågallerier, och jag tog mig till några av 
dem: Andrea Rosen, Greene Naftali och Paul Kasmin. För att göra konstdagarna kompletta 
fann jag även vägen till Museum of  Cartoons and Comics, där bl a originalverk från Millers 
Batman year one fanns att beskåda. 
 

 
Gammalt och nytt på New Yorks gallerier 

 

From a certain point of view 
Det kostar $20 att ta sig upp till lämpligt utsiktsdäck, så då får 
man välja vilken kåk man ska hissas upp i: Rockefeller Center 

har enligt ryktena en strålande utsikt över New Yorks skyline. Det har även Empire State 
Building, och dess däck är i det närmaste ett måste för varje sann, hawaiiskjortebärande, 
kartkånkande och magväskeutrustad turist. Men den byggnad man omöjligen kan se från 
Empire State Building är förstås Empire State Building. Vidare måste man ta beslut om 
turen skall tas på dagen eller natten, och så måste man räkna med risken att bli attackerad 
av gigantiska jätteapor. 
 

 
New York skyline 

 
Hur som helst, jag tog det säkra före det osäkra, packade mitt lilla stativ (eftersom det stora 
räknas som en säkerhetsrisk) och tog hissen i King Kongs fotspår upp till det vindpinade 
utsiktsdäcket på Empire State Building. 
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Natten var precis lagom molning och dimmig 

 

Frihetsstatyn 
Ett mycket viktigt inslag i turistens New York är Frihetgudinnan. Man kan betala 
en massa pengar och packa in sig med en gäng andra turister och fara ut till Ellis 

Island. Eller så kan man ta gratisfärjan till Staten Island, vilken glider förbi i hyfsad närhet 
till nämnda bronsskapelse. Om man, som jag, tajmar tiden får man även möjlighet att 
knäppa en hel hoper granna bilder av New Yorks skyline i solnedgång. 

 
En av en hel hoper granna bilder av New Yorks skyline i solnedgång 



 
26 North America 2009 

 
Dock är själva Gudinnan på sådant avstånd att det krävs ett schysst teleobjektiv för att plåta 
i närbild, eller halvfigur. Steves glugg låg denna kväll säkrad i skåpet på vandrarhemmet, så 
jag gjorde en repris av Staten Island-turen morgonen därpå, denna gång med ett 75-300 
monterat på kameran. 
 

 
Lady Liberty. Varför vi kallar henne gudinna här i Sverige är och förblir en gåta 
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Akronymer 
Strax norr om Lower Manhattan, med Battery Park, Bowling Green och Wall 
Street, ligger sstadsdelar med namn som Soho, Noho och Nolita, vilket 

betyder SOuth of  HOuston Street, NOrth of  HOuston Street resp NOrth of  Little ITAly. 
Här finns knish (en traditionell judisk potatisrätt), Puck Building och en gäng mer eller 
mindre obskyra butiker. 
Jag slank in på Other Music och köpte olyssnad musik innan jag utforskade barutbudet. 
Nurse Bettie var ännu inte öppet, men det var Whiskey Ward, så dit gick jag för en, såklart, 
whisky. Jag blev dock sittande längre än planerat, emedan jag hamnade i angenämt 
samspråk med Tennessee-tjejen Micha, och sedermera hennes kompis. 
Men jag hade tidigare arrangerat att träffa Cristina för middag, så vi gav oss av till Katz 
Deli, haket där den berömda orgasmscenen i When Harry met Sally filmades. Dock 
övergav vi det stället och gick till en liten australiensisk krog och åt barramundi. 
 

 
Micha, Mike och Martin i New Yorks nöjesliv 

 
Granngårds låg rockklubben Mercury Lounge, där ny, uppåtgående indierock spelas live. 
Nightmare of  You var kvällens huvudakt, och de var så bra att jag köpte deras CD för ynka 
$10. Och sedan var kvällen över. 

Hemfärd 
Med tunga ryggor och ännu tyngre hjärta stapplade jag bort till 
tunnelbanestation med sikte på John F Kennedy Airport. Efter bortemot två 

och en halv timmes färd kom jag äntligen fram, checkade in och for hem. Efter 20 besökta 
stater i USA, två canadensiska provinser, 210 vunna dollar i poker i Las Vegas och fler öl 
med fler trevliga människor man kan räkna var jag åter i gamla goa Göteborg. Med 
ryggorna nonchalant slängda på golvet kunde jag konstatera att det bara är att instämma i 
Nelly Furtados spörsmål: Why Must All Good Things Come to an End? 
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Ryggorna 2009 
 

Rygga för vad Vinnare Bubblare 
Bomullsryggan för bästa boende Under stjärnorna i 

Monument Valley 
America’s Best Value 
Inn, Las Vegas 

Plyschryggan för bästa transport Partybussen i Vegas  
Glasryggan för bästa hak Red Lion, Greenwich 

Village, NYC 
 

Gummiryggan för bästa äventyrs-
upplevelse 

Hajka nerför Mt 
Cadillac 

Forsränna i Tennessee 

Tegelryggan för bästa stad New York Montréal 
Granitryggan för bästa landskap Monument Valley Grand Canyon 
Frottéryggan för bästa bad Hotsprings strax 

utanför Yosemite 
Glida med strömmen i 
Tennessee 

Pälsryggan för bästa 
naturupplevelse 

Algonquin PP, Ontario  

Khakiryggan för bästa guide Eddie från TrekAmerica  
Silverryggan för bästa mat Hummer i Maine Cheese steak hos 

Sonny’s i Philly 
Maltryggan för bästa dryck Thunder Hole Ale  
Krutryggan för bästa fyrverkeri 4:th of  July över 

Mississippi 
 

Celluloidryggan för bästa foto ”Trails of  Sunshine” – 
mina resekamrater i 
Anton Corbijn-poser i 
soluppgång i Mon 
Valley 

”No giant apes 
tonight” – toppen av 
Empire State Building 
om natten, i dimma 

Jaderyggan för bästa 
kulturupplevelse 

Monument Valley Mercury Lounge, NYC 

Nylonryggan för bästa rygga Min daypack  
Kopparryggan för mest prisvärda 

upplevelse 
Staten Island-färjan  

Velourryggan för mest softa hän-
delse 

Stilla kanotpaddling och 
efterföljande bad i 
Algonquin 

 

Kalikåryggan för bästa överrask-
ning 

O Noir – vad var det jag 
åt egentligen? 

Gästfriheten och 
bonuslunchen i 
Roswell 

Magmaryggan för hottaste brud Servitrisen i Algonquin 
– mörkrött hår och 
gröna ögon 

Många av mina 
medresenärer; ingen 
nämnd, ingen glömd 

Bleckryggan för årets låt Surfin’ Bird (The 
Trashmen feat Peter 
Griffin) 

Great DJ (The Ting 
Tings) 

Och sist, men inte minst 
Guldryggan för bästa 

totalupplevelse 
New York City Poker i Las Vegas 

 





 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


