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Förord
Det fanns även ett skäl till att USA för mig var
särskilt intressant just den här hösten. Det pågick
en intensiv, delvis hätsk, politisk debatt om det
amerikanska vårdsystemet. Det engagerade mig
verkligen. Under flera år har jag läst och skrivit
om, och förundrats över, hur dåligt det amerikanska vårdsystemet fungerade med sina extremt höga kostnader och ändå dåliga resultat.
Att kommentera det jag under resan hör och läser
om sjukvårdsdebatten är den röda tråden i dagboken. Det var inte svårt att få inspiration. Sjukvårdsdebatten dominerade i högsta grad TV och
andra media under de här fyra veckorna. Så vid
sidan av trivialiteter som väder och vind och annat innehåller anteckningarna en hel del tankar
om det amerikanska samhället så som det speglas
i den pågående sjukvårdsdebatten. Det är väl
detta icke-triviala som möjligen gör boken värd
att läsa.

Jag har aldrig tidigare skrivit dagbok. Men under
den månadslånga resa i västra USA som jag har
gjort i höst blev det faktiskt så att jag dag för dag
skrev ner vad som hade hänt, och vilka funderingar jag hade. Det är alltså dessa dagliga anteckningar som finns i den här boken. Bortsett från redigeringar är texten intakt, exakt så här skrev jag (för
det mesta tidigt på morgonen ”dagen efter”). Jag
betalar ett pris för det. Det finns en del upprepningar och kanske några formuleringar som skulle
ha blivit annorlunda om jag haft mera tid.
Vilken var meningen med resan? Ja, det ärliga svaret är att någon djupare tanke bakom fanns inte.
Jag hade inget större projekt för hösten och kände
att jag var tvungen att uppfinna ett. Det blev den
här 600 mil långa bilresan genom fem av USAs
västkuststater (Kalifornien, Nevada, Arizona, New
Mexico och Colorado). Det var inte ett helt slumpmässigt val av resroute. Det handlade om nostalgi
i meningen att delar av den här resan gjorde jag för
43 år sedan tillsammans med några andra Stanfordstudenter. Det handlade också om att jag sedan länge hade haft tanken att en gång åka vackra
och omskrivna Highway 1 längs Stillahavskusten.

Groveda den 13 december 2009
Karl-Henrik Pettersson
PS Pappersvarianten av boken innehåller bilder.
Alla dessa är borttagna här.
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mycket video och diverse mat och dryck gjorde att
vi förvånansvärt snart, så kändes det, var framme i
Los Angeles.
Och också att också komma in i USA gick bättre
än väntat, inte minst för min del. Jag fick min väska först av alla, jag kom först i kön till immigrationskontrollen, tullengubben hade inga frågor och
jag var ute i ”friheten” efter allt som allt en halvtimma. Rekord!
Vi – alla som skulle ha en Avis-bil – transporterades utan väntetid med egen buss till Avis enorma anläggning någon kilometer bort från flygplatsen och lika effektivt, på 10 minuter eller så, fick
jag ut min internetbokade bil. Man får ett nummer
och får sedan själv på en gigantisk bilparkering
leta upp bilen som står med startnyckeln i färdig
att använda. Det var en vackert röd, somliga skulle
säga illröd, Chevrolet Impala.
En dryg timma efter det att jag landat hade jag
fått min bil och det enda som återstod var att hitta
hotellet, Travelodge, också det internetbokat. Det
skulle ligga i närheten, det var planerat så för det
kändes inte riktigt klokt att ge sig ut i Los Angelestrafiken efter nästan ett dygns resande utan sömn.
Efter ett par varv kring kvarteren hittade jag hotellet och hade checkat in före klockan fem, mindre
än två timmar efter landning.

Lördag 10 oktober
Jag väcktes kvart över fyra på lördagsmorgon genom att Andreas ringde och sa att jag borde ha
med Tamiflu på resan. Det hade vi snuddat vid
under middagen kvällen innan men inte kommit
till något beslut. Klockan fem hämtade jag upp
Andreas på Karlaplan, han skulle köra mig till Arlanda, och vi åkte till apoteket vid Åhlens som
snabbt fixade att jag för 200 kronor kunde få en
förpackning Tamiflu. Vi var ute på Arlanda vid
sextiden. Planet skulle gå kvart över sju vilket det
också gjorde.
Jag flög British Airways till London Heathrow
där jag fick vänta ett par timmar bland annat för
att byta terminal för att komma med American
Airways flight AA 137 till Los Angeles. Vi kom till
Los Angeles tre minuter över tre på lördagseftermiddagen. Eftersom det diffar 9 timmar mot Stockholm var klockan i min kropp midnatt natten till
söndag. Allt som allt hade jag varit i farten nästan
20 timmar, varav kanske 13 timmar inklämd i en
trång flygplansfåtölj.
Men resan från London var bättre än väntat. Jag
tillbringade tiden med en 25 årig irländska, nästan
färdig veterinär, som skulle på tre veckors praktik
i Kalifornien. Samtalen med henne, lite läsande,
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fungerade inte. Eller rättare sagt den passade inte
ihop med den jordade kontakten till laddaren för
laptoppen. Och det betydde en snabbt annalkande
kris. Batteriet visade redan på låg nivå.
Jag började resan norrut på 401an, en hårt trafikerad sexfilig motorväg, och upptäckte efter en
stund att motorhuven inte var ordentligt fast, den
fladdrade så att säga. Det är en farlig situation för
åker huven upp, vilket inte är en omöjlighet, sitter
man risigt till, inte minst på en motorväg med
mycket bilar och höga hastigheter. Jag fick snabbt
hitta en avfart för att se vad jag kunde göra. Det
visade sig vara lätt åtgärdat. Det var inte Avis som
hade slarvat. Det var jag som när jag försökte lära
mig bilens alla knappar förmodligen hade tryckt
på motorhuvslåset.
Det är söndagförmiddag och hård trafik. Dessutom slås jag av att amerikanarna kör fort. Jag skulle
säga att genomsnittshastigheten är närmare 80 miles/h (130 km i timman). Och det byts filer djärvt.
Min Impala, som är ganska stor med svenska mått
mätt, är en småbil jämfört med de gigantiska SUVar och vans som dominerar på motorvägen, åtminstone upplever jag det så, när de susar förbi i ännu
högre fart. Det känns som om jag kör på gränsen
till det förnuftiga. Det är lite speciellt för det är sällan när jag kör bil som jag tycker att det går för
fort. Det måste ha med ovanan att göra.

Jag hade ätit så mycket under dagen att jag inte
var det minsta hungrig. Det snålas inte med måltider under dessa långa flygningar. Så efter att kollat
att mitt trådlösa internet fungerade (vilket det gjorde) och efter att ha tittat lite på TV somnade jag.
Jag gissar att klockan inte ens var åtta.
Första dagen var till ända.
Söndag den 11 oktober
Priset man betalar för att gå tidigt till sängs är att
man vaknar därefter, alltså denna söndagsmorgon
vaknar jag redan klockan halv sex. Mindre en timma senare hade jag ätit frukost och var klar för dagens program. Jag hade ett pensum för dagen, att
köra upp till Morro Bay, en turistort 30 mil från
Los Angeles längs Highway 1 vid Stillahavskusten,
där jag hade bokat rum. Los Angeles och Morro
Bay (och New York) var de enda hotellbokningar
jag hade gjort på förhand. Det var mest för att få en
mjukstart på resan.
Innan jag checkade ut från Travelodge (som väl
inte var någon höjdare men som var OK för sitt
pris, $69) försökte jag att via Skype ringa, först
Nina, sedan Anita och sist Andreas men ingen svarade. Jag hade upptäckt ett problem. Min på Clas
Ohlson inköpta reseadapter (för att hantera att
svenska och amerikanska elkontakter ser olika ut)
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om de inre delarna av Spanien, det finns så här års
nästan inget grönt. Vad används marken till? Ja,
till viss del för boskapsskötsel men också till vinodling. Mycket stora landområden längs vägen är
vinodlingar. Man kan åtminstone gissa att många
av mexikanarna som jag såg i Santa Maria arbetar i
jordbruket eller på vingårdar.

Jag åkte av vid Santa Barbara för att äta lunch
(och för att se om jag kunde få tag i en adapter).
Santa Barbara visade sig vara, det lilla jag såg, en
högst charmfull stad, spanskinspirerad, och av allt
att döma bebodd och besökt av människor med
gott om pengar.
Det kan man inte säga om den andra staden jag
åkte in i under dagens resa, Santa Maria, 10-15 mil
längre norrut. Anledningen till att jag åkte av var
att jag såg ett Walmartvaruhus från vägen. Det intresserade mig av av två skäl. Dels eftersom jag
aldrig varit inne i ett Walmartvaruhus, de fanns
inte på den tiden jag bodde här. Dels eftersom jag
behövde diverse grejer – tandkräm, schampo, papper, pennor och sådant. Tillsammans med mängder av latinos, de var helt dominerande bland kunderna, gick jag runt med min vagn i det gigantiska
varuhuset och kom ut med de saker jag ville ha –
och till låg kostnad ($19). Walmart, för övrigt världens största företag i antal anställda, är känt för
sina låga priser.
Vägen som jag åkte är mycket scenisk och vacker, nästan dramatisk. Här och där ser man skyltar
som säger att vägen sammanfaller med den klassiska El Camino Real, spanjorernas och mexikanarnas gamla huvudväg från San Diego upp till San
Fransisco. Det är ett torrt landskap, det påminner

Så småningom kom jag fram till Morro Bay, hittade lätt mitt hotell och checkade in. En av de första
åtgärderna var att se om den trådlösa uppkopplingen fungerade (vilket den gjorde). Eftersom nu
batteriet var i verkligt lågläge tänkte jag att snabbt
skicka ett mail och berätta att allt var OK. Därefter
ge mig ut på stan för att försöka hitta en adapter.
Det som hände när jag öppnade datorn var att
det kom upp ett Skype-meddelande att ”Anita
ringer”. Och det gjorde hon verkligen. Eller rättare
sagt Skype kände av att min dator var uppkopplad
och meddelade Anita det. Eftersom klockan i
Stockholm var nästan halv två natten till måndag
hade jag inte en tanke på att få tala med någon.
Men nu blev det så och jag kunde berätta att flygresan gått bra, och att allt i övrigt var som det skulle.
Jag behövde inte heller bekymra mig för att skaffa en ny konverterare. Med hjälp av hotellets porti-
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Man åker i praktiken hela vägen, och det rör sig
om kanske 20 mil, omedelbart intill havet, Stilla
havet. Man åker på en efter amerikanska mått mätt
liten enkelfilig väg med mötande trafik, det är som
att köra på en svensk normalväg. Här och där
finns avkörningsramper, Vistas, där utsikten är
utsökt och där man också kan titta på diverse djur.
Djurlivet är uppenbarligen mycket rikt. För min
del åkte jag av på några ställen och fick se ett antal
sjöelefanter. En man som stod intill mig sa: Såg du
valen? Det hade jag inte gjort.
På den andra sidan vägen, mot öster, är det också imponerande vackert med stora, trädlösa slätter
med berg i fonden. Landskapet är som sagt torrt,
det finns mycket litet av grönt.

er och en tång kunde jag fixa till min omkopplare
så att den funkade. Ett stort problem, som det kändes, var undanröjt.
Morro Bay är idag en turistort. Det var ursprungligen ett fiskeläge, det finns fortfarande en
hel del fiskebåtar i hamnen, men är nu tillhåll för
surfare och för andra som gillar den marina miljön.
Och det är uppenbarligen många. Det finns mängder med restauranger och hotell. Men just nu är
det lågsäsong. Det är lite sömnig, dagenefterstämning över staden. Men jag gillar det jag ser.
Inte minst efter middagen. Jag strosade omkring
i hamnen och hamnade på en fiskekrog, lite exklusivt gourmet-stuk, och åt en tallrik jätteräkor tillagade så att det smakade fantastiskt. Middagen kostade mig över 200 kronor, men det var det värt, i
synnerhet eftersom jag i Santa Barbara bara åt en
hamburgare.

Efter någon halvtimmas färd från Morro Bay kan
man högt upp på ett av bergen se konturerna av
Hearst Castle, detta osannolika kitchslott ute i
ödemarken (för detta är områden som bör kallas
ödemark) som tidningskungen Hearst byggde någon gång på 1920-talet. Idag är området nationalpark och en stor turistattraktion, förmodligen den
största attraktionen mätt i antal besökare längs
Highway 1. Det går bussar upp till slottet, man får
inte åka med egen bil, och uppenbarligen var det
något som amerikanarna var intresserade av att

Måndag 12 oktober
Om söndagens resa upp till Morro Bay gick genom
ett vackert landskap var det ändå ingenting mot
vad jag mötte denna dag. Nu kan man verkligen
tala om naturens dramatiska sceneri. Jag undrar
om inte den här delen av Highway 1, från Morro
Bay och upp till Monterey (där jag skriver det här)
är en av världens vackraste vägsträckor.
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köper han/hon samtidigt ”one soda”. Kunden får
en jättestor pappersmugg, jag gissar att den rymmer minst en halv liter, och kan sedan i en automat
fylla på efter smak – Pepsi, Coke eller något annat.
Dessa maskiner ser man i stort sett på varje vägkrog. Dessutom är det fri backning, det vill säga
den som en gång betalt får fylla på sin mugg hur
många gånger som helst. Det är naturligtvis inte så
att det här upplägget ensamt förklarar varför amerikanen i gemen är tjock. Men att det bidrar behöver man inte tveka om. Dessutom gynnar det självfallet ”sodaindustrins” försäljningsutveckling.
Det ganska platta, öppna landskapet förändrades
och blev mer laddat när jag fortsatte norrut. Vägen
blev krokigare, det var snäva kurvor ungefär som i
alperna. Fortfarande åker man bara något hundratal meter från havet men högre upp på berget. Det
betyder att utsikten här och där bedövande vacker.
Jag läste någonstans att landskapet kring Big Sur,
inte så långt från Monterey, har kallats världens
vackraste kuststräcka. Jag lägger också min röst för
det.
Efter kanske 5-6 timmars resa var jag framme i
Monterey och hittade ganska omgående mitt hotell, ett Days Inn högt upp på Munras Street. Det
hade jag förbokat i Morro Bay.

göra, det var långa köer till bussarna som gick i
skytteltrafik. Jag var inte intresserad.
Jag fortsatte norrut och nu inträffade dagens incident. Jag hade noterat att bensinmätaren började
närma sig ”rött” och det gick, tyckte jag, ganska
fort mot tom tank. Å andra sidan visste jag att jag
hade en 10-15 mil lång sträcka framför mig där det
sannolikt skulle vara få bensinpumpar. Jag stannade och konsulterade kartan och den bara bekräftade att det här var öde marker. Efter visst funderande tog jag beslutet att vända om. Jag hade nämligen för någon halvtimma sedan passerat en stad,
för övrigt den enda på hela sträckan skulle det visa
sig, och där fanns rimligen bensin att köpa. Så för
att göra historien kort åkte jag tillbaka till Cleaver
(som staden heter), tankade bilen och passade på
att äta lunch.
Jag åt en hamburgare, för övrigt en av de mest
välsmakande jag har ätit. Det kanske har sin förklaring. Det här är boskapsuppfödningsområden
av klass. Jag har svårt att tänka mig att det finns
någon större näring i Cleaver än den som har med
boskapsuppfödning att göra.
Jag gjorde också en annan observation på den
här lunchrestaurangen. Amerikanen beställer sin
hamburgare eller vad det vara och i nio fall av tio
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I USA är det mycket mer komplicerat. Politikerna i
kongressen tar en mer aktiv roll i att själva forma
förslagen än svenska riksdagspolitiker. Förslag om
ett nytt sjukvårdssystem har inte bara senatens finanskommitté arbetat med. Det har också andra
senatsutskott, och enskilda senatorer, gjort. Och
parallellt pågår samma sak i representanthuset. Så
vad som kommer att ske är att efter det att finansutskottet fattat sitt beslut idag skall i första steget
det förslaget jämkas med andra förslag i senaten.
På samma sätt pågår en jämkningsprocess i representanthuset och slutligen, någon gång mot slutet
av året när de båda kamrarna i sin tur jämkats, kan
eventuellt ett förslag om en reform av det amerikanska sjukvårdssystemet bli lagfäst verklighet.
Om det kommer att lyckas? Ja, det återstår att se.

På kvällen åkte jag ner till berömda Fishermans
Wharf, åt dålig pasta på en restaurang och strövade runt någon timma eller så tillsammans med de
andra turisterna.
Tisdag 13 oktober
Det är tidig morgon, jag har ätit frukost, och sitter
och tittar på Fox News. Det är högljutt (som det
ofta är i amerikanska TV-debatter, inte minst när
Fox är inblandade), och frågan gäller om senaten,
eller rättare sagt finansutskottet i senaten, kommer
att enas om ett reformförslag för det amerikanska
sjukvårdssystemet. Det kommer att avgöras idag,
den 13 oktober, och det står och väger. I går presenterade försäkringsbolagen uppgifter om att en
reform kommer att höja premierna för en genomsnittsfamilj med $1 700 per år. Det var säkert ingen
tillfällighet, försäkringsbolagen känner sig klämda
och vill påverka. Deras utspel är en bricka i det
politiska spel om sjukvårdssystemet som just nu
går in i en avgörande fas på Capitol Hill. Det börjar brännas.
För en svensk är den politiska processen i USA
svårfattlig. I Sverige lägger regeringen fram en
proposition till riksdagen som efter utskottsbehandling tas upp till omröstning, en ganska rak
och enkel väg för ett regeringsförslag att bli beslut.

Det hade aviserats väderkris för idag. Det regnade
också kraftigt när jag gick ut till bilen för att ge mig
i väg. Jag hade planerat att fortsätta Highway 1,
alltså ”slicka” kusten upp mot San Fransisco (men
åka österut i höjd med Stanford för att komma till
Palo Alto där jag hade förbokat mitt boende). Jag
lämnade Monterey med Santa Cruz som närmaste
mål, jag gissade att det handlade om någon timmas färd genom sanddynerna och jordbrukslandskapet. Det tog längre tid. Det var verkligt dåligt
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hans eller hennes sjukdomshistoria. En mjukare
variant är att försäkringsbolagen differentierar
premien efter personens hälsotillstånd, det blir helt
enkelt dyrare ju sämre utsikterna är så att säga. För
det andra ingår vad man kallar individens uppdrag (”individual mandate”). Det betyder i korthet
att alla medborgare i fortsättningen måste skaffa
sig en sjukförsäkring. Den som inte gör det kommer att bli bötfälld. För det tredje finns det en del
som syftar till att omfördela kostnaderna mellan
generationerna. Och det finns en del annat.
Det bidde en tumme skulle man kunna säga. Det
här är inte en radikal reform av det amerikanska
vårdsystemet. Reformen kommer inte att väsentligt
sänka kostnaderna för sjukvården (som andel av
BNP). Reformen tacklar inte det grundläggande
problemet med en för svag ”efterfrågesida”. Det
har stått klart länge att ett av skälen till att sjukvårdskostnaderna ständigt stiger snabbare än BNP
i USA är splittringen på finansieringssidan. De privata försäkringsbolagen har inte kraft att stå emot
utförarsidans, sjukhusens och doktorernas, krav på
högre ersättningar. Slutligen, reformen ökar inte
konkurrensen i försäkringsledet. (Hälsoutskottet i
senaten har ett förslag om så kallad ”public option” som eventuellt, om det skulle gå igenom, kan
komma att öka konkurrensen. Jag skall återkomma
till det.) Och det finns mer att säga.

väder, kraftigt regn och blåst, och trafiken gick
långsamt. Så småningom kom jag fram till Santa
Cruz, tog en kaffe på Starbuck, och funderade igenom det kloka i att ge sig ut på kustvägen. Jag
visste ju från färden upp mot Monterey att den här
vägen är förhållandevis lite trafikerad, och det
finns få avfarter och små möjligheter att få hjälp
om det skulle krävas. Beslutet blev att avstå. (Jag
har definitivt blivit gammal.) Och istället välja väg
17 mot San Jose. Det visade sig vara besvärligt nog
med intensifierat regn (senare hörde jag att det
hade kommit ca 100 mm i området) och blåst där
man kör i skogen över Santa Cruz Mountain. Efter
ett par timmar var jag framme i Palo Alto.
Den här dagen blev därmed kortare ”on the
road” än planerat. Men det gjorde samtidigt att jag
fick tid att skriva lite mer om senatens ställningstagande som hade kommit under dagen. Det blev ett
positivt beslut. Med 14 för och 9 emot.
Vad är det då för slags reform som finansutskottet
har enats sig om? Ja, den består av tre delar. För
det första skall försäkringsbolagen tvingas ta emot
alla som vill ha en sjukförsäkring. Det verkar mer
än självklart för en svensk men så är det inte i USA
idag. Ett försäkringsbolag kan säga nej till en person som vill sjukförsäkra sig med hänvisning till
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problem jag ser handlar om att politikerna inte tar
sitt ansvar. Underinvesteringarna i de gemensamma resurserna, till exempel vägar, är ett exempel.
De stora ekonomiska orättvisorna ett annat. Det
dåliga hälsoläget ett tredje. De snåla trygghetssystemen för medborgarna ett fjärde. Och, apropå
det jag just diskuterat, att USA har ett dyrt, orättvist och ineffektivt vårdsystem som man dessutom
har försökt reformera i snart 50 år utan att lyckas,
är även det politikernas ansvar. Och också den här
gången ”bidde det en tumme” (om nu något i stil
med finansutskottets förslag överhuvudtaget går
igenom). Vilken slutsatsen blir? Ja, det tycks som
om det amerikanska politiska systemet är ineffektivt i meningen att det inte förmår tackla de verkligt djupgående samhällsproblem.
Bara en liten fundering.

Det som är positivt, för det finns naturligtvis saker som är bra, är att långt fler amerikaner kommer att ha sjukförsäkring om förslaget går igenom.
Liksom att försäkringsbolagen tvingas bete sig civiliserat gentemot sina kunder. Det är också en
öppning för mer långtgående förslag, de politiska
kommentatorerna betraktar finansutskottets förslag som ett ”golv”. Det är vad som minimum
kommer ut om det blir ett kongressbeslut framemot jul. Det slutgiltiga beslutet kan komma att bli
mera radikalt.
Jag har till och från de senaste dagarna tänkt tanken att USA för mig inte längre är ett föredöme.
Det tyckte jag för 43 år sedan när jag bodde här.
Jag menar inte att jag då okritiskt accepterade allt
amerikanskt. Men i stort var USA ett samhälle som
jag vid den tiden tyckte i det mesta låg före Sverige
och Europa i övrigt. Det kan jag inte säga att jag
tycker nu. Visst, det finns all anledning att med
beundran se på dynamiken i den amerikanska ekonomin. Entreprenörsandan, arbetsmarknadens
flexibilitet, riskkapitalmarknaderna och mycket
annat i ekonomin är mer utvecklat än i Europa.
Men priset är för högt. Symptomen är många på
att det amerikanska samhället har stora strukturella problem till följd av ”dålig” politik. För de stora

Onsdag 14 oktober
Det här skall bli nostalgins dag. Det första jag gjorde idag var att försöka hitta det hus där jag bodde
ett år för snart 45 år sedan. Det ligger i Menlo Park,
granne med Stanfords campus. Med bil tar det 10
minuter till Stanfords centrala delar från Menlo
Park, att promenera tar bortåt en timma (jag vet för
det gjorde jag några dagar 1966 innan jag hade
skaffat bil).
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var intresserad av, jag tentade i några ämnen utan
att anstränga mig etc. Däremot tillbringade jag
mycket tid på campus. Jag fick en hel del vänner
och vi framlevde många timmar på Tresidder Union, Stanfordstudenternas kårhus, med att samtala,
dricka kaffe eller bara finnas till. För många verkar
det fungera exakt på samma sätt idag.
Det kunde jag konstatera när jag senare under
dagen vandrade runt på Stanford. Eller man kanske skall precisera och säga, Stanfords centrala delar. För campus är enormt stor. Det jag talar om är
själva kärnan runt det som kallas Main Quad. Där
finns en stor del av de akademiska institutionerna,
bibliotek av olika slag, liksom den fantastiska bokhandeln (som nu var ännu mer fantastisk än under
min tid) och som sagt Tresidder Union.

Jag hade svårt att hitta, jag hade glömt vad gatan
där jag bodde hette och det är ett gammalt villaområde där husen är förvillande lika varandra.
Efter en stund parkerade jag bilen och började
vandra runt i området – och då hittade jag plötsligt
vad jag sökte. Det var ingen tvekan om att det var
det hus jag hade bott i. Adressen var 950 Fremont
Street, i korsningen till Fremont Plaza. Att det var
rätt hus bekräftades av att ingången till min enrumslägenhet, som låg i något slags halvt källarplan, såg ut exakt som den gjorde för 43 år sedan.
Ja, hela huset verkade intakt, i varje fall om man
talar om det yttre. Jag ringde på men det var ingen
hemma.
Det var inte mer med den saken. Men det vore
fel att inte medge att nostalgin trängde sig på. Här
hade jag trots allt tillbringat en massa tid, jag hade
handlat på Safeway som fortfarande låg kvar ett
par kvarter bort, och jag hade hämtat min tidning i
lådan på Santa Cruz som också fanns kvar (fast
numera var det många fler tidningar/lådor). Och i
den här lägenheten hade jag suttit och pluggat.

Där finns också Bechtel International Center som
var en nyckelplats för mig under tiden här. Det är i
praktiken en stor villa med personal, de flesta frivilliga, som står till de utländska studenternas förfogande. Jag fick tala med en äldre kvinna som var
något slags föreståndare och det hon berättade om
vad man gör idag, det stämde väl med vad man
gjorde på 60-talet. Bland annat fanns programmet
”English in Action” kvar. Det innebär att en nyanländ utländsk student en gång i veckan eller så får

Det senare skall inte överdrivas. Akademiskt var
mitt Stanfordår i stort sett utan värde. Jag kallades
av någon anledning ”visting scolar”. Det gav mig
fullständig frihet. Jag gick på de föreläsningar jag
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väg som klättrar upp för berget. Huset hittade jag
naturligtvis inte. Nu var det här en gata med stora,
påkostade hus. Det såg helt annorlunda ut än
1966-67.

chansen att öva sin engelska. Man samtalar helt
enkelt med en infödd amerikan.
Det var så jag träffade Virginia Anderson, och
ganska snart därefter hela hennes familj. Virginia
var en, då kanske 40-årig, dynamisk, charmig, tillåtande och pedagogisk person som på en massa olika sätt tog hand om mig. Och inte bara om mig.
Hon hade via English in Action med tiden byggt
upp ett ”stall” av utländska studenter, kanske var
vi 4-5 stycken. Alla inkluderades i hennes stora
omtanke och familj. Det senare betydde att man
alltid var välkommen hem till familjen Anderson.
Kanske för att man ville ha lite hemlagad mat, för
att bada i poolen, eller bara för att umgås med en
vanlig amerikansk familj. För det var Andersons.
Jag vet inget om deras ekonomi men det handlade på sin höjd om medelinkomst. Deras hus var
ganska nedgånget. Det låg i Portola Valley någon
mil väster ut, mot kusten, från Stanford räknat. För
mig som uppfostrats med att det skall vara ordning och reda i ett hus var det en chock. Virginias
starka sida var inte städning. Hon tog hellre hand
om sina barn och sina hundar, och inte minst om
sina utländska studenter.
Jag åkte ut till Portola Valley för att se om jag
kunde hitta gatan där Andersons bodde. Och jag
gjorde det efter visst letande. Det är liten, brant

Stanford är en nästan osannolikt tilltalande miljö.
Jag gjorde den reflektionen när jag satt och fikade
på Tresidder att studenterna som går här förstår
inte hur privilegierade de är. De har tillgång till en
av världens bästa universitet med allt vad det innebär. Men Stanford är så mycket mer. Miljön är
maxad. Det kulturella utbudet, de vackra och påkostade byggnaderna, samhället runt omkring, ja
till och med naturen är mer än vanligt till sin fördel. Men som student har man nog inte det perspektivet. Då är det nästa tenta, eller kärleken, eller
pengarna (det senare är kanske inte så troligt för
Stanfordstudenten som till största delen kommer
från välsituerade familjer, hur skall man annars
kunna betala de knappa $50 000 som ett läsår idag
kostar enbart i avgift för en som läser till exempelvis ekonom eller läkare?) eller något annat liknande som dominerar. Det är lättare för en 72-åring att
förstå att det är ett privilegium att få vistas på
Stanford under några år.
Bara ett exempel. När jag anlände idag parkerade jag i den stora rundeln framför Stanfords hu-
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Enklaste vägen från Stanford upp till San Fransisco är att ta motorvägen, antingen 101 eller 280. Då
gör man resan på en halvtimma. Jag tänkte mig
emellertid något annat, något jag aldrig gjorde när
jag bodde här, att ta kustvägen. Och för att komma
till kusten måste jag åka rakt västerut från Stanford
över Santa Cruz Mountains.
Det visade sig vara en resa utöver det vanliga.
Det här bergsmassivet är ganska högt och vägarna,
för det finns flera, vindlar sig först uppför berget
och sedan ner. Jag åkte en av de minsta. Det fanns
nästan ingen trafik. Man skulle inte tro att en väg
som bara ligger några miles från tättbefolkade områden skulle kunna vara så öde. Men så var det.
Resan är värd sitt pris. När man kommer upp på
höjderna har man utsikt över hela bukten, San
Fransisco Bay, med Palo Alto och Stanford nedanför berget, längst i söder ser man San Jose, på
andra sidan bukten kan man ana alla orter och städer som ligger söder om Oakland. Och längst i
norr alltså San Fransisco.
Så småningom när man närmar sig Stillahavskusten blir området mera bebott, och trafiken tätare. Uppe på berget är det torrt och sterilt men ju
längre ner man kommer blir det mer odlingsbart.
En sak man uppenbarligen kan odla här är pumpor. Och pumpor är något som amerikanen är fa-

vudentré och när jag gick upp emot Main Quad
upptäcker jag något som inte fanns för 43 år sedan.
Det är en grupp av sex stora skulpturer. Redan på
långt håll ser man att det här är något extra. Det
visar sig vara ett konstverk av Auguste Rodin.
Man kan läsa att borgerskapet i Calais beställde de
sex skulpturerna av Rodin någon gång på 1880talet och att gruppen donerades till Stanford 1991.
På mig gjorde det här konstverket starkt intryck.
Om det gör det också på en student kan man undra.
För övrigt noterar jag ovanligt många Volvo i Stanfordtrakten. Det kan man inte säga att jag gjort hittills på resan. I de fall jag sett en Volvo har det varit en gammal herrgårdsvagn, de var mycket populära i USA för 15-20 år sedan och en del exemplar lever uppenbarligen kvar. Här uppe finns det
däremot ganska många nya Volvo. Det värmer det
nationalistiska hjärtat.
Torsdag 15 oktober
Jag hade bestämt mig för att nästa stopp på resan
skulle vara San Fransisco och hade internetbokat
ett hotell, Beresford på Sutter Street, bara ett kvarter från Union Square, alltså så centralt beläget
man kan tänka. Jag skall återkomma till hotellet.
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(däremot i lobbyn) vilket vållar mig en del bekymmer.

scinerad av, och köper i stora mängder. Det dräller
av stånd där man säljer lokalt odlade pumpor. Jag
läste att det var en Pumkin Festival på gång kommande helg.
Jag kom så småningom ner till kusten och Highway 1 och vände norrut mot San Fransisco. Det var
inte särskilt långt att köra, kanske fem svenska mil.
Den kuststräckan är känd för sina beacher. När jag
bodde här var jag flera gånger ute vid beachen,
bland annat med familjen Andersson. Det var
mera som en picknick. Man hade med sig något att
äta, man kanske spelade volleyboll eller bara umgicks. Däremot badade man inte på grund av risken för strömmar. Jag kommer fortfarande ihåg att
det skrämde att utströmmarna, det amerikanen
kallar tow, är så starka att det räcker med att vattnet går upp till knäna för att man, med lite otur,
skall dras ut. Den här gången kunde jag bara titta
på hur andra utnyttjade beachen. Det fanns på vissa ställen en hel del surfare, bland annat vid berömda Half Moon Bay.
Jag var snart framme i San Fransisco. Och kom
in i stan via den långa Market Street och hittade så
småningom Beresford Hotel. Det var ett hotell i
gammal klassisk stil, lite nedslitet men med vänliga människor och ombonad miljö. Det är första
hotellet som inte har fri internetaccess på rummet

Barack Obama kom till San Fransisco i dag, 16 oktober, för en så kallad ”fundraising dinner” på The
Western St Francis Hotel vid Union Square. Det
var ett presidentbesök på bara några timmar. Men
mängder av människor stod och väntade och hoppades att få en skymt av presidenten. Också jag.
Det var emellertid inte en väntan utan underhållning. Tvärtom. För här hade samlats allsköns
demonstranter. Fredsaktivister. Miljöaktivister.
Frihetsaktivister (där budskapet för det mesta kretsar kring att individen är viktigare än det gemensamma, och sämst av allt är ”government”). Och
där fanns inte minst sjukvårdsreformens aktivister.
”Health care” är verkligen en het fråga i USA
just nu. Men det var spridning i åsikterna. Alltifrån
högljudda kritiker till Obamas reformpaket på temat ”socialized medicine” eller typ ”Obama care
will make you sick” över till ”Doctors for Public
Option”. Det senare betyder att man vill skapa ett
parallellt, offentligägt sjukförsäkringssystem för
att förbättra konkurrensen med de helt dominerande privata försäkringsbolagen. Men där fanns också en banderoll med texten ”We want a single payer system” (som betyder att det skall finnas en fi-
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Dagens höjdpunkt var besöket på SFMOMA, det
ganska nybyggda museet för modern konst i San
Fransisco. Det sägs i reklamen att det är USA’s
andra största museum för samtida konst (efter
”riktiga” MOMA i New York). Det kan nog stämma för det är ett imponerande museum. Jag gick
runt ett par timmar och dagens höjdpunkt var en
stor specialutställning med fotografen Richard
Avedons bilder. Jag har kollat in honom tidigare.
För mig är han intressant eftersom han i bilder beskriver den tid jag själv levt, det var bilder från
perioden 1946-2004.

nansiär av vården, det system som finns i bland
annat Sverige och Kanada). Tanken på ett ”single
payer system” i USA är emellertid just nu politiskt
död i kongressen. Förutom att republikanerna utan
undantag är emot – ett ”single payer system” är ett
uttryck för ”socialized medicine” – är också den
stora gruppen konservativa demokrater emot.
Det som förvånade mig mest var att den våldsamma kritik mot Obamas sjukvårdsreform som fanns
i augusti i årpå något sätt hade tappat sugen. Då
talades det om ”dödspaneler” och vi fick se TVbilder på upphetsade äldre herrar som protesterade mot de politiker som försökte förklara den nya
sjukvårdsreformen. Det fanns naturligtvis starka
kritiker, och en del övertoner, också här i San Fransisco. Men de dominerade inte bilden. Det kan nog
Obama tolka positivt.

SFMOMA är så typiskt amerikanskt. Det är, gissar
jag, till så gott som 100% ett privat finansierat museum. Överallt finns namnlistor över alla som bidragit, allt från de stora bidragsgivarna till dem
som lämnat ett bidrag på ”…at least $1 000”. Och
vid ingången till varje enskilt utställningsrum kan
det stå till exempel ”The Anderson Gallery” (som
var ett namn jag kommer ihåg). Jag vet inte hur
systemet fungerar exakt men i vissa fall har givaren inte bara ställt upp med en stor summa pengar, vi talar säkert om tiotals miljoner dollar, utan
också med den konst som visas i rummet. På taket
till museet fanns en så kallad ”Sculpture Garden”.
En av de dominerande skulpturerna var av Alex-

Fredag 16 oktober
Jag hade upptäckt på torsdagskvällen att jag åkt
ifrån min jacka i Palo Alto. Jag ringde hotellet som
bekräftade att jackan fanns där så jag ägnade ett
par timmar på fredagsförmiddagen åt att åka tillbaka till Stanford/Palo Alto, den här gången åkte
jag motorvägen, för att plocka upp jackan. Det var
dagens incident.
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Apropå den underutvecklade offentliga sektorn
uppvisar San Fransisco andra goda exempel. Gatorna är i verkligt dåligt skick. Inte alla men många
av de mest trafikerade som Market Street och van
Ness Ave är i stort behov av underhåll.
Jag tror att underinvesteringarna i gemensamma
resurser kommer att slå tillbaka mot amerikanarna, och den amerikanska ekonomin, någon gång i
framtiden. Tragedin ligger i att det politiska systemet, men också amerikanen i allmänhet, inte verkar vara beredd att ta sig an problemen. Att exempelvis tänka sig en skattehöjning för att öka investeringarna i underhåll av infrastrukturen, vägar
och sådant, är nog för de allra flesta amerikaner en
omöjlig tanke.
Vad som kommer att ske på sikt? Ja, det vet naturligtvis ingen med säkerhet något om. Men antingen blir USA akterseglad av andra länder som
förstår att marknaden inte klarar allt på egen hand.
Det kommer att så småningom synas i en sjunkande relativ välfärd för USA. Eller också kommer vi
att få se en ny politisk rörelse som bygger på insikten att det gemensamma måste få mera resurser.
Och att det måste bli attraktivt att också arbeta i
offentlig sektor. Det är det inte idag i USA.

ander Calder. Och där kunde man läsa: ”Gift of
Rita B. Schreiber in memory of her husband Taft
Schreiber.”
Är det här ett bättre system än det vi har för till
exempel Moderna Museet där staten svarar för
den helt dominerade finansieringen? Jag tror inte
det, i varje fall inte sett ur konstnärlig och administrativ synpunkt. Konstnärligt betyder den amerikanska modellen att det, åtminstone till viss del,
är donatorns smak som avgör. Antingen genom att
familjen ger ett konstverk som de redan äger till
museet. Eller genom att de påverkar valet av den
konst som köps med de pengar som doneras. Det
är med andra ord de rika amerikanernas smak som
till stor del uttrycks i urvalet av konsten för ett museum som SFMOMA. Är det bra?
Administrativt måste det också vara svårt. När
folk tjänar stora pengar eftersom tiderna är goda är
tillflödet av donationskapital gott, i dåliga tider
försvinner en del av den fundingen. Det måste managementmässigt vara en knepig situation.
Om jag kommer ihåg rätt är den totala summa
som varje år doneras till alla olika former av ändamål i USA i storleksordningen 5% av BNP. Det är
inte mycket pengar om man vet att den offentliga
sektorn i Sverige, bortsett från transfereringar,
uppgår till runt 20% av BNP.
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går kväll då jag åt middag och råkade sitta intill ett
amerikanskt par från Alaska. De var på en veckas
semester och hade tillbringat tre dagar i vindistrikten, det som brukar kallas Napa Valley, och var
entusiastiska. ”Du måste åka till West Side Road
vid Russian River, det är så fantastiskt.” Jag tog
dem på orden och bokade ett hotell i Rohnert Park,
strax söder om det område där Russian River ligger. Det lite märkliga namnet fick floden tydligen
av att i USAs tidiga historia fanns här en stor rysk
koloni. De var i första hand skogsarbetare. Det här
är nämligen Redwood-områden där det tidigare
har avverkats mycket skog.

Ett par avslutande noteringar:
*I shoppen på SFMOMA hade Design House
Stockholm fyra svarta pinnstolar i ett fönster. Hur
gammal man än blir är det kul att se något svenskt
när man är i andra länder.
*Taxibilarna i San Fransisco är i många fall mini
SUVar, alltså typ BMWX3 (även om taxi inte kör
just BMW). Det är något nytt som jag inte sett tidigare i USA.
Lördag 17 oktober
Starbuck har blivit ett favoritställe för mig. Det är
inte bara det att man serverar verkligt gott kaffe
(som man dessutom kan skräddarsy efter egen
smak). Det finns Starbucks lite överallt, alltid till
hands så att säga. Och de serverar inte bara kaffe
och bröd. Man kan äta en verkligt god ”Farmers
Market Sallad” och hoppa över en lunch eller middag. Dessutom finns alltid internetaccess i lokalen
(men inte gratis som jag trodde, man betalar $3 för
2 timmar).
Så denna morgon i San Fransisco drack jag mitt
förmiddagskaffe på Starbuck vid Union Square.
Jag hade just köpt Lonely Planets guide över Napa
Valley dit jag hade tänkt åka idag. Idén fick jag i

Innan jag gav mig iväg från San Fransisco tänkte
jag mig ytterligare en dos nostalgia. Jag tog bilen
och for över till Fishermans Wharf (hamnområdet
mitt emot Alcatraz) och en av de första saker jag
råkade se var en skylt där det stod: ”Bueno Vista
Café”. Det var ett ställe där jag tillbringade en hel
del tid för 43 år sedan. Bueno Vista Café var berömt för sitt Irish Coffe. De till och med hävdade
att de hade uppfunnit drinken. Men det var också
ett tillhåll för unga människor. Jag har en del trevliga minnen från Bueno Vista Café.
Det andra jag gjorde var att köra nerför den del
av Lombard Street som brukar kallas ”the crooki-
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est street in the world”, en extremt brant, vindlande gatstump med fabulös utsikt mot väster och
Telegraph Hill. Gatan såg annorlunda ut än som
jag kommer ihåg den. Nu var den uppenbart ett
turistmål och gatan var inramad av blommor och
grönt. Mängder av turister står och tittar på när
bilarna sakta tar sig nerför branten. Jag åkte två
gånger för att få den riktiga dejavu-känslan.
Det tredje jag gjorde var att fara ut till den stora
parken och marinan vid södra brofästet till Golden
Gate Bridge, och med en magnifik utsikt mot bron.
Den var dessutom extra storslagen denna dag eftersom ett moln hade lagt sig över bron. Bara pylonerna stack upp ur det vita.

Söndag 18 oktober
Jag gjorde som paret från Alaska föreslog – tog en
heldagstur längs västra sidan av Russian River.
Det blev en upplevelse. Varför det? Ja, eftersom
resan, kanske åkte jag 15 mil, hade tre olika komponenter. Alla med sina förtjänster. Först vingårdsdelen. Därefter vad jag skulle kalla Redwoodsdelen. Sist beachdelen, helt enkelt den del av
rundturen som ligger vid Stilla havskusten.
Det började med några mils transportsträcka på
motorväg 101, från Rohnert Park upp till Heraldsburg. Därefter viker man västerut, mot kusten, på
West Side Road. Vingårdarna börjar dyka upp redan efter några minuters körning. Så småningom
gör jag mitt första besök på en vingård, Rochioli,
och därefter på granngården Hop Kiln. Båda valda
med hjälp av Lonely Planet som uppenbarligen,
det upptäckte jag så småningom, varit sparsmakad
och bara tagit med kända och välrenommerade
gårdar. Lite längre fram i dalen gjorde jag ytterligare ett par besök, bland annat på Korbel Champagne Cellars.
Jag har bara en gång tidigare besökt en riktig vingård, det var på Vin & Sprits Domain Rabiega i
Frankrike. Det här var annorlunda. Besökare på
dessa vingårdar är välkomna att varje dag pröva
husets vin (och naturligtvis helst också köpa en

Någon gång vid ettiden lämnade jag San Fransisco. För tredje, eller möjligen fjärde gången i mitt
liv passerade jag Golden Gate bron. Jag hörde att
bron stod färdig 1937, den är med andra ord årsbarn med mig. Man måste beundra de ingenjörer
som med dåtidens teknologi lyckades bygga något
så både vackert och funktionellt.
Jag åt en något sen lunch i Sausolito och så småningom, vid fyratiden, var jag framme vid mitt hotell i Rohnert Park (som visade sig vara det kanske
bästa hotellet hittills för bara $69).
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om. Produkten, vinet, är en känslig vara med ett
specifikt, och ofta värdefullt, varumärke där det
blir naturligt att göra allt för att ha full kontroll
över tillverkningen. Det gör man sannolikt bäst i
ett litet företag.
Också det tredje ledet, marknadsföringen, saknar skalekonomi. Förmodligen är det så att vingårdarna, som måste vara flera tusen om vi talar om
hela Napa- & Sonoma-området, har lyckats göra
vinprovningen ute på gårdarna till ett effektivt
marknadsföringsinstrument. Man får tillfälle att
tala med sina kunder, som dessutom är lite dimmiga efter ett antal glas (som de betalat för), och
övertyga om det egna vinets förträfflighet. Om
tusen vingårdar arbetar på det sättet gentemot flera tusen besökare varje dag, ja då har man ett effektivt verktyg för att sprida kunskapen om sina
viner. Det förstärker man för övrigt på diverse
andra sätt, till exempel genom att sälja exklusiva
tröjor med gården som brand. Jag vara nära att
köpa en snygg tröja med Korbel i diskret tryck på
bröstet.
Att det är lönsamt att ha en Russian Rivervingård är uppenbart. En del av dessa miljöer är
rena Falcon Crest. De miljöer man visar besökarna
är med andra ord exklusiva. Det egna boendet är
uppenbart påkostat. Och det görs stora invester-

kartong eller två). För $5 får man smaka något av
vinerna. Det är inga mängder man får, kanske 1015 cl. Det är nog samtidigt klokt. För det är uppenbarligen ett söndagsnöje för många amerikanska
medelklassfamiljer att göra en ”dal”, det vill säga
besöka ett antal vingårdar i ett och samma distrikt.
Och på varje gård måste vinet provas. Det är i varje fall min bild av vad jag såg idag. Den svenska
indoktrineringen att inte köra bil berusad, och att
man nog blir klokare med åren, gjorde att jag för
min del var mycket försiktig med provandet.
En sak fascinerar mig. Dessa vingårdar är förhållandevis små företag. Både Rochioli och Hop Kiln
var till arealen ungefär som Groveda. Och det är i
de flesta fall familjeföretag, ofta har en och samma
familj ägt gården i 100 år eller mer. Som ekonom
blir man intresserad. Hur kan det komma sig att
just vintillverkning kan bedrivas i småföretag? Det
måste bero på att det saknas skalekonomi. Och det
kan man ana sig till att det gör. Själva odlandet av
druvan sköts antagligen bäst och effektivast på
små arealer. Vinodling är till sin natur mycket intensiv, och kräver djup kunskap och förmodligen
den känsla för odlingen som en ägarfamilj kan ha.
Det andra steget i processen, vintillverkningen, har
heller inga krav på att skötas i stora enheter. Tvärt-
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dena åker gärna till beachen när man har tid och
vädret tillåter. Och vädret idag var verkligen fint.

ingar i produktionen. På en av gårdarna höll man
på att göra en ny källare i berget för lagringen. Det
var inget litet bygge.

Jag skulle vilja säga att var och en av dessa tre delar av resan mer än uppfyller kraven för en upplevelse utöver det vanliga. Tagna tillsammans som
jag gjorde idag blir det extraordinärt. Det slår mig
att det förmodligen bara är i USA man kan få vara
med om att radikalt skilda naturmiljöer lever så
nära varandra.

Landskapet byter skepnad ju längre väster ut man
åker. Efter Guerneville är det Redwood som gäller.
Redwood-skogar är imponerande. Träden står tätt
och är väsentligt större, och högre, än till och med
mycket stora svenska granar. Om en stor svensk
gran håller 1,5-2 kubikmeter, är ett medelstort Redwood-träd mer än dubbelt så stort. De verkligt stora exemplaren, de som finns längre norrut längs
kusten, är mångdubbelt större. Hur som helst är
det speciellt att åka genom Redwood-skog, och det
gör man fram till ganska nära kusten där landskapet återigen blir öppet, trädlöst och nu ganska
torrt.

Måndag 19 oktober
Det här har varit en mellandag. Det regnade ganska kraftigt i morse och jag beslöt att stanna ytterligare en dag i Rohnert Park och bara ta det lugnt.
Det kanske behövs, jag har varit ”on the road” i
snart tio dagar.
Helt utan aktivitet har emellertid dagen inte varit. Jag besökte Snoopy, Charlie Brown och de
andra. Eller rättare sagt Charles M. Schulz museum som ligger ett par mil norr ut, i Santa Rosa, där
Schultz bodde sina sista 30 år och där han dog år
2000. Jag vet inte om det gav så mycket. Det var
lite ”overdone”. Familjen Schulz tyckte väl hade de
hade lite för mycket pengar och investerade en del
av dem i ett stort museum. Dessutom har jag aldrig själv varit någon stor Peanuts-läsare. Det kanske bidrog till att mitt intresse var ljumt.

När jag kommer till kusten åker jag återigen på
Highway 1, samma väg som jag åkte längs kusten
från Los Angeles och norrut. Den sträcka jag åker
här, nu söderut, är kanske ett par mil lång innan
vägen svänger in mot öster. Men det är en dramatisk sträcka, förbi Bodega Bay, med de stora vågorna som bryts till bränningar, ett dis över landskapet och beacher här och där med ganska mycket
folk. Det är söndag och amerikanen i de här områ-
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Det finns ett antal symptom på att den amerikanska ekonomin, ja det amerikanska samhället i stort,
har allvarliga problem.
Överinvesteringarna i privat sektor är en av de
första saker man som besökare lägger märke till.
Det mest tydliga exemplet är det som kretsar kring
bilen. Det finns, förenklat sagt, för många bilar och
för stora bilar. Och följden har blivit för stora investeringar i vägar, shoppingmalls, parkeringsplatser
och allt annat som har med bilen att göra.
Ta Rohnert Park som exempel. Staden delas på
mitten av en motorväg (101) och båda sidor om
denna regerar, bildligt talar, bilen. Där finns diverse hotell och motell. Jag bor på ett av dem, Best
Western, som har ca 100 rum och alltså behöver
100 parkeringsplatser. Det är i sig en ganska stor
yta. Tvärs över gatan ligger ett stort, och då talar vi
verkligen om stort, shoppingområde med varuhus
som Target, Burlington, Home Depot och diverse
mindre shopar. Och man kan lätt föreställa sig hur
mycket parkeringsplats som krävs för det. Parkeringsområdet är gigantiskt. Till det kommer bensinmackar, drive-in restauranger och allt annat som
kan skötas från en bil. Dessutom behöver man inte
åka många miles på motorvägen för att komma till
nästa ”Rohnert Park”, och därefter till nästa etc.
Och likadant ser det ut i hela landet.

Jag har ägnat dagen åt att försöka förstå lite mera
av den pågående debatten om sjukvårdsreformen.
Jag är inte säker på att jag har blivit klokare. Läget
för dagen är att det både i senaten och representanthuset pågår ett arbete med att få ihop de olika
reformförslag som finns till något som respektive
kammare kan enas om. Därefter skall de två förslagen i sin tur arbetas ihop till det som, i bästa fall,
blir ett kongressbeslut. Den här processen kommer
att ta tid. Obama vill ha ett beslut före årets slut.
Det finns många som inte tror att det blir möjligt.
Hur som helst med den saken kommer den reform som man nu ser konturerna av ändå inte att i
grunden tackla det amerikanska sjukvårdssystemets djupgående problem – de enormt höga kostnaderna, 70% högre kostnader än i Sverige (mätt i
relation till BNP), och det riktigt dåliga resultatet i
termer av relativt hälsoläge. Amerikanen är trots
de stora resursinsatserna i vården mycket sjukare
än i andra jämförbara länder. Det amerikanska
vårdsystemets effektivitet är med andra ord lägre
än i andra länder.
Hur kan det komma sig att man trots alla ansträngningar, försöken att reformera sjukvårdssystemet har pågått i snart 50 år, inte kommer till
skott? Ja, ett svar hittar man inte utan att vidga
perspektivet.
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el- och teleledningar. Men inte bara där. Det ser
likadant ut i många städer. Menlo Park är ett exempel, San Fransisco är ett annat. Så har det inte
sett i Sverige på flera decennier.
Och det här är bara de yttre tecknen man kan se
när man passerar förbi. Man kan misstänka att
också andra delar av offentlig sektor som vi känner den i Sverige är underinvesterad. Skolan till
exempel.
Ett tredje symptom är de ekonomiska orättvisorna.
Det är så uppenbart att här finns en stor medelklass som har det bra, eller mycket bra ekonomiskt
(för att inte tala om den ekonomiska överklassen,
”the stinky rich people”). Men lika uppenbart är
att det finns en stor grupp människor som lever på
mycket små medel. De är påfallande ofta här i Kalifornien spansktalande. Ta mitt motell som exempel igen. Alla som arbetar här talar dålig engelska,
eller ingen engelska alls. Och man kan lugnt utgå
från att deras löner är på mininivån (som i Kalifornien betyder $8 per timma).

Ett annat tydligt och aktuellt exempel är överinvesteringarna i hushållens boende, det som för ett
år sedan eller så utlöste finanskrisen.
Vad beror dessa överinvesteringar på? Ja, att incitamenten har varit fel. Både priset på kapital och
energi har varit för lågt. Det har berott på att det
har funnits gott om sparande i dollar som gjort kapitalet både tillgängligt och billigt. Det har med
andra ord varit lätt att få kredit och räntan har varit låg. Och det har inte funnits någon politisk vilja
att beskatta upp priserna på till exempel bensin så
som vi gjort i bland annat Sverige.
Det skall naturligtvis sägas att en mycket stor
del av de privata investeringarna, de som görs av
företagssektorn, har varit bra för den amerikanska
ekonomin. I motsats till vad som har gällt i många
andra länder kan man inte påstå företagen här investerat fel i någon strukturell mening. Det är
framsidan av en starkt konkurrensutsatt och avreglerad marknad.
Pendangen till detta är underinvesteringarna i offentlig sektor. Det har jag skrivit om tidigare och
det tål att repriseras. Nästan var man än åker i Kalifornien slås man av de dåligt underhållna vägarna och gatorna. Och längs så gott som alla vägar
på landsbygden ser man fortfarande stolpar med

Ett fjärde symptom på djupgående problem är den
dystra makroekonomiska verkligheten. För sanningen är den att idag är det Japan och Kina som
till stor del äger USA i meningen att de finansierar
den helt dominerande delen av den amerikanska
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att till och med att republikanerna ibland tycker att
Fox åsikter är i mesta laget. Det är klart att Fox
News framgångar i form av ökat tittande speglar
den allmänna högervridningen i USA under de
senaste två decennierna. Om det finns inte så
mycket att säga. Men det jag reagerar mest på är
tonen, oförsonligheten och oviljan att lyssna på
motståndarnas argument. Om en av de idag viktigaste TV-nätverken, Fox, beter sig som de gör är
det ett tecken på att samhället i stort har problem.
Ett ytterligare tecken på ett strukturellt problem är
rättssystemet. Det amerikanska rättssystemet är
självfallet i många delar ett föredöme. Men ”sue”kulturen, detta att man stämmer allt och alla när
möjligheten finns, är kostnadsdrivande. Vill man
uttrycka sig i ekonomiska termer kan man säga att
transaktionskostnaderna, allt annat lika, blir högre
till följd av risken för stämning och process. Ett
exempel är sjukvården. De kostnader som följer av
att missnöjda patienter går till domstol för att få
ersättningar, och många gånger får det, dessutom
rena fantasisummor, räknar man med uppgår till
$5 miljarder per år. Och det är naturligtvis långt
från hela kostnaden. Den kostnad som ligger i att
det skapas en atmosfär av försiktighet är mycket
högre. Det finns gott om studier som visar att det i
den amerikanska sjukvården görs extra många tes-

statsskulden. Det gör de genom att köpa statsobligationer och andra guldkantade värdepapper.
Men den dag man i Japan och Kina bestämmer sig
för att också köpa amerikanska reala tillgångar,
företag och fastigheter till exempel, blir det utländska ägandet mera tydligt och handfast. Det är
inte helt uteslutet att det kommer att bli så eftersom den svaga dollarn gör det mera ekonomiskt
att köpa reala tillgångar än statspapper.
Oavsett vilket är det bara att konstatera att USA
har en stor, och snabbt växande statsskuld. Det är
återigen ett tecken på en snedvridning i incitamenten så att man konsumerar mer än man sparar. Det
är det som kännetecknat USA under de gångna
decennierna. Den privata konsumtionen svarar
idag för 70% av BNP i USA. Motsvarande siffra i
Kina är 40%, i Sverige 50%.
Den omogna samhällsdebatten är ytterligare ett
symptom. Man räknar med att var femte amerikan
tittar regelbundet på Fox News. För en svensk är
Fox News en otänkbarhet. Det är en onyanserad,
vinklad och högljudd nyhetskanal. Här kan man
verkligen tala om att man bokstavligen skriker åt
varandra, och inte så sällan är det programledaren
som skriker högst (som Bill O’Reilly). Politiskt
finns Fox News någonstans långt höger ut. Jag tror
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norrut vid Kalifornienkusten. Det jag gjorde var
helt enkelt att från Rohnert Park ta närmaste väg
ut till kusten (det blev samma väg ut till Bodega
Bay som jag hade åkt häromdagen men nu i andra
riktningen), och därefter åka norrut. Jag kan tänka
mig att från Bodega Bay upp till Fort Braggs är det
inte mer än 20 mil. Men det tar tid.
Highway 1 är nämligen på den här sträckan
minst sagt krokig, åtminstone i vissa delar. Det är
rena Alperna. Dessutom var det här en dag med
tät dimma. Under ett par timmar var sikten inte
mer än 20-30 meter. Det betydde ju också att jag
missade den sceniska naturen. Men här och där
bröt ljuset, och senare på dagen också solen igenom. Och jag kunde se det jag visste fanns där i
dimman, ett osannolikt vackert landskap. Highway 1 gör verkligen skäl för sitt goda rykte.
Mycket mera finns inte att berätta från denna
dag.

ter, och tas extra många röntgenbilder, bara för att
doktorns eller sjukhusets eget skinn skall vara
skyddat vid en eventuell kommande rättsprocess.
Om det här är symptomen, vilka är då de bakomliggande problemen? Ja, man kan ana att det rör
sig om värderingar. Det handlar om synen på rättvisa som definitivt är en annan än den vi har i Europa. Det handlar om synen på det gemensamma,
det vi gör tillsammans via det offentliga, stat och
kommun, som också skiljer sig mycket från den
europeiska inställningen, det har jag varit inne på
tidigare. I USA är ”government” är skällsord för,
gissar jag, en majoritet av befolkningen. Det handlar också om den andra sidan av det myntet – om
synen på marknaden. Man kan säga att i USA är
tron på marknaden en övertro. Det finns inga
gränser för vad marknaden klarar av. Och det vet
alla ekonomer att det gör.
Det är de här värderingarna som – för att koppla
tillbaka till sjukvårdsfrågan – gör det så svårt att
rubba på uppfattningen att ett system med privat
sjukförsäkring är överlägset ett skattefinansierat
system när det i praktiken är precis tvärtom.

Onsdag 21 oktober
Jag fortsatte norrut längs Highway 1 från Fort
Bragg. Det var inget jag ångrade. Jag fick återigen
åka en mäkta vacker väg med Stilla havet till vänster och öppna, torra vidder till höger. Det var
emellertid bara de första milen. Därefter kom jag,
överraskande för mig, in i ett helt annat landskap,
ett starkt kuperat parti med tät skog. Jag skulle helt
enkelt över kustbergen.

Tisdag 20 oktober
Det här blev ytterligare en dag på Highway 1. Fort
Bragg som var målet för dagen ligger ganska långt
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vart jag ville komma, att det såg ut att vara just
den medelstora stad som oftast är rätt att bo i. Att
staden inte är alltför stor betyder att man hittar
utan svårighet sitt hotell och att priserna är lägre
än i större städer. Dessutom är servicen för det
mesta bättre.

Jag borde ha misstänkt att det var något sådant
på gång när jag såg en skylt som meddelade att det
var 22 miles krokig väg. Det är en bit över tre
svenska mil. Och det visade sig vara en extremt
backig och kurvig väg alla dessa 22 miles. Det var
dessutom mörkt eftersom man hela tiden var omgiven av höga Redwoodträd. Men det var en upppiggande körning. Vägbanan var asfalterad och
här i utmärkt skick.
Så småningom, det tog nog en timma, var jag
framme vid Legett och en större väg (101). Legett,
en sömnig håla, hade en sevärdhet. Ett ”drive through tree”. För andra gången i mitt liv körde jag
min bil genom stammen på ett Redwoodträd. Det
var 315 fot högt (lite dryga 100 meter) och hade en
diameter vid foten på 21 fot (7 meter). Märkligt!

Det är slående när det gäller USA att kontrasterna
ofta ligger mycket nära varandra. Det gäller bland
annat för naturen. Den här dagen är ett exempel på
det. Det började med det öppna kustlandskapet
som snabbt gick över i ett mörkt skogslandskap.
Det har jag redan beskrivit.
Men några tiotals mil söderut kommer man till
Clear Lake, två stora sjöar, med en natur som är
slående lik den man kan se i Centraleuropa, till
exempel i Schweiz. Inte för inte heter en liten stad
vid Clear Lake Lucerne.
Och fortsätter man väster ut, efter att ha passerat
en bergskedja, kommer man till det mest extrema
jordbrukslandskap man kan tänka sig, de norra
delarna av Sacramento Valley. Det är stort, platt
och bördigt. Man åker i timmar i ett och samma
landskap.

Jag hade vid Legett nått det som kom att bli min
nordligaste punkt på resan. Jag vände med andra
ord söder ut på 101an och för att göra en dags historia kort kan man säga att jag åkte ytterligare
uppemot 50 mil, en stor del av resan rakt västerut,
för att framåt kvällen nå Oroville, inte så långt från
gränsen till Nevada.
Om någon frågar varför just Oroville finns det
inget annat svar annat än att jag tyckte, när jag tittade på kartan igår och bestämde mig för ungefär

En sysselsättning när man kör bil på det här sättet
är att lyssna på radio. Det finns gott om kanaler.
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lyssnarna som kanalen kan sända, och det är alltså
det reklamen handlar om.
TV är samma sak. På det hotell jag bor på i Oroville (Comfort Inn) finns 60 kanaler att välja mellan. Det stora flertalet sänder olika former av lokala nyheter och andra program med lokal anknytning. Dessa kanaler är ofta kopplade till de stora
amerikanska nätverken som CBS, ABC, NBC osv.
Det blir med andra ord en blandning av lokalt och
nationellt, mera sällan internationella nyheter. I
det avseendet står CNN i en klass för sig. Fox
News har förhållandevis lite av det internationella
i sina sändningar, och i stort sett inget alls om inte
amerikanska intressen är indragna. Därutöver
finns specialkanaler för sport, religion, barn, mat,
väder, resor, djur, historia, resor och säkert en del
annat.
Så långt jag har kunnat se är alla dessa kanaler
reklamfinansierade (och reklamen i TV tar i stort
sett lika mycket plats som i radio). Men det är möjligt att det finns några bidragsfinansierade kanaler.
Från tidigare vet jag att Frontline är en sådan.
Frontline finns emellertid inte på Comfort Inns utbud av 60 kanaler.
Jag menar inte att alla dessa kanaler producerar
dåliga och ytliga program. Inte alls. Det visas ytterst intressanta program som uppenbarligen är

Men de är utan undantag lokala, det vill säga man
kan lyssna på en och samma station så länge man
befinner sig inom några mils avstånd från sändningsorten. Det blir lite stackato om man uttrycker
sig så.
Det som sänds är till 80 procent eller mer en
blandning av musik och reklam. Resterande 20
procent är någon form av tal – lokala nyheter inklusive sport, av och till diskussionsprogram och
ofta religiösa program. Också talprogrammen ideligen avbrutna för reklam. ”Border Furniture i Fort
Bragg erbjuder den här veckan en fantastisk soffa
för $99” etc.
Ibland lyckas man få in lite mer seriösa program.
I närheten av San Fransisco kunde jag på en kanal
lyssna på BBC World News. Men också den var
reklamfinansierad. Ett medicin-tekniskt bolag (om
jag kommer ihåg rätt) tyckte väl att amerikanarna
borde få ta del av ett nyhetsprogram som för en
gång skull vidgade perspektivet från det lokala till
det globala.
I dag lyssnade jag en del på Capital Public Radio, en Sacramento-station (därav ”Capital”, Sacramento är huvudstad i Kalifornien) som under vissa
tider enbart sänder klassisk musik. Också den kanalen måste ägna sig åt reklam. Men då för eget
bruk i meningen att det är bara genom bidrag från
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gjorda med stora resurser och med stor journalistisk integritet. History Channel visade häromkvällen en mycket fängslande, timmeslång dokumentär om mordet på president Kennedy 1963. Och jag
såg en annan dokumentär häromdagen om Sam
Walton, Walmarts grundare, som också var mycket välgjord. Därutöver finns mängder av nyhetsoch diskussionsprogram av hög klass.
Det är helheten som blir ytlig. Dels till följd av
reklamen. Dels till följd av att det mesta av det
som sänds är förflackat och ganska banalt. Den
senaste veckan har TV här, och då talar jag verkligen om alla kanaler som sänder nyheter, fullkomligen översvämmats av historien om pappan som
skickade upp en ballong och försökte få världen att
tro att hans sexårige son fanns ombord. Till och
med seriösa CNN har varje dag i snart en vecka
sänt timmar om den här ganska tragikomiska historien. Det trodde jag för övrigt inte om CNN. Det
inser man nämligen snabbt att det CNN vi ser i
Sverige, till stor del producerat i London, är långt
från det CNN jag tittar på här.
Kanske är CNNs två skepnader ett tecken på
något. Det antyder måhända det som skiljer den
amerikanska livsstilen från den europeiska.

Torsdag 22 oktober
Man kan, för att fortsätta gårdagens resonemang,
undra varför amerikansk media är så ytlig som
den faktiskt är. Det måste finnas en förklaring. Jag
skulle för min del gissa att förklaringen finns i
amerikanens syn på ”government”. Eller mera precist uttryckt, amerikanen vill ha så lite politisk inblandning som möjligt. Och media är definitivt
inte ett område som genomsnittsamerikanen tycker politikerna skall blanda sig i. Det gäller också
finansieringen. Skattefinansierade radio- eller TVkanalar som vi har i Sverige är en otänkbarhet, det
skulle förmodligen kallas ”socialized media”.
Konsekvensen blir att media lämnas till privata
företag (och i marginell grad till nonprofit-företag
typ Capital Public Radio) och marknadens urvalsprocesser. Efter den regelboken finns det ett
obetydligt utrymme för seriösa och analytiska program. Marknaden är helt enkelt för liten. Däremot
är den oerhört stor för det lättsmälta – för sport,
underhållningsprogram, populärmusik, kändisar,
såpor och andra trivialiteter etc. Mediaföretagen
inriktar sig på det som är lönsamt, och det är detsamma som att säga att man väljer de stora målgrupperna som sponsorerna är beredda att betala
mycket reklamtid för. Marknaden fungerar helt
sonika rationellt.
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Återigen var det en mäktig vägsträcka (kallad
Feather River Hway)Hwa. Det handlar om att korsa Sierra Nevada. I det här fallet åker man först
uppför, och ännu mer uppför i en natur som är
kraftigt kuperad och skogsbeklädd. Så småningom
når man passet och det bär av utför, och utför, och
utför. Som europé är man bortskämd med relativt
korta sträckor. Här håller man på att åka ner för
berget en timma eller så. Vägen slingrar sig. Och
landskapet är hela tiden bedövande vackert. Det
fina vädret bidrog till den känslan.
Jag äter lunch i Quincy. En riktig liten pärla till
stad inbäddad i den här ruffa naturen. Jag läste att
Quincy är en ledande ”mountain community”. Det
kan man förstå. Staden var också ett centrum under guldruschen på 1800-talet. Det har fortfarande
lite prägel av tuff nybyggarstad. Huvudgatan har
en charm utöver det vanliga.
Har man kommit till Quency är det, bokstavligt
talat, raka vägen till Reno. För om jag hittills under
dagen fått vrida ratten många gånger varje mil,
behöver jag lite överdrivet sagt knappt alls röra
ratten under resten av resan ner till Reno. Man
åker på raka vägar genom ett slags sterilt ökenlandskap.

Är det ett bra system? Jag tycker ju inte det – av
tre skäl, två uppenbara och handfasta, ett mer
djupgående. Det första är reklamen. Reklam i radio och TV är pest för konsumenten. Reklamen är
pest även i Sverige. Det är bara det att här formligen drunknar man i reklam. Det andra skälet är
det jag just diskuterade, att utbudet av lätt tillgänglig god journalistik blir för litet.
Det tredje skälet är det mera fundamentala. Om
amerikanen omges av ytlig och sönderhackad media på det sätt som faktiskt gäller får det mänskligt
att döma långsiktiga kulturella och sociala konsekvenser. Amerikanen själv riskerar att bli förflackad och spretig. En sak kan jag säga med säkerhet.
Det här en del av det amerikanska samhället som
jag tycker är mindre attraktivt än hur vi har ordnat
det i Europa. Balansen mellan det offentliga och
det kommersiella vad gäller media är bättre i Europa.
Mitt uppdrag för dagen var att ta mig från Oroville
i östra Kalifornien till Reno i västra Nevada. Jag
åkte norr ut från Oroville (på väg 70) och kom efter
någon timma eller så in i den dal som North Fork
Feather River följer. Det är en av tre förgreningar
på den här floden, jag åkte alltså den norra delen.
Alla tre tömmer ut sitt vatten Oroville Lake.
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(8) olika restauranger, allt efter smak. Jag åt en fantastisk räksallad till middag och den kostade mig
$20. En frukost, och då talar vi om en rejäl amerikansk frukost med ägg och bacon med tillbehör,
kostar $5. Vill du dricka något starkt är spriten billig.
Och sedan meningen med allt, att spela. Du kan
spela på allt tänkbart, från de klassiska spelautomaterna, som för övrigt helt dominerar om vi talar
om yta, till Black Jack, roulette och andra bordspel.
Och spelar gör som sagt folk 24 timmar om dygnet. För egen del spelade jag en del roulette. Det
gick som väntat med minus. Men när jag räknar
ihop rouletteäventyret blev förlusten mindre än
1 000 kronor. Jag har blivit gammal och klok. Jag
fortsätter inte att spela för att för att försöka vinna
tillbaka de pengar som jag hade när det gick som
bäst. Det gjorde jag när jag var yngre.
Man skulle kunna säga att kalkylen för Peppermill i mitt fall gick ihop. Jag betalade ett lågt pris
för rummet, ca $75 per natt (jag stannade i två nätter). Det är klart under marknadspris, med den
underförstådda strategin från Peppermills sida att
det kommer man att ta igen i kasinot och genom
det andra utbudet, restauranger och annat, som jag
betalar för. Den strategin höll alltså i mitt fall.

Fredag 23 oktober
Jag befinner mig i Reno i norra Nevada, nära gränsen till Kalifornien. Reno kan kallas mini-Las Vegas. Det är med andra ord en stad som är starkt
präglad av spel och underhållning.
Jag bor på Peppermill Hotel & Casino, ett otroligt ställe. Det är stort. Jag skulle gissa att det hotellet har ett par tusen rum. Det är färgstarkt. Allt
här har starka färger, ofta i rött och blått. Det är
högljutt. Det är blandning av musik, brus av röster
och det ljud som kommer av att människor försöker få ut pengar ur sina ”slot machines”. Det är
lyxigt. Det är en del av affärsidén att erbjuda lyx.
Det rum jag bor i skulle alla svenskar kalla extravagant. Det är livligt. Oavsett tid på dygnet är folk
igång. När jag var nere klockan halv åtta på morgonen för att äta frukost var mängder av människor i farten vid spelautomaterna, ja till och med
vid vissa spelbord. Vi skall inte tala om hur det var
på kvällen. Och det är proffsigt. Det sätt på vilket
stället sköts är professionellt. Den personal man
möter är vänlig, tillmötesgående och servicen är
snabb.
Det är mycket lätt att sugas in i den här miljön.
Allt är konstruerat för att du inte skall lämna hotellet förrän du är färdig att åka. Allt finns och priserna är rimliga. Vill du äta kan du välja mellan åtta
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ett långt mer djupgående hot mot den amerikanska kulturen än någonsin Reno eller Las Vegas kan
bli.

Den grundläggande frågan är varför vi som
människor gillar att spela. Ville vi inte spela skulle
ett ställe som Peppermill inte finnas. Svaret är förstås komplicerat. Men det finns ganska säkert ett
antal förklaringar som gäller för de flesta människor. Att spela är trevligt, det är helt enkelt god
underhållning. Det är, gissar jag, det viktigaste
skälet till varför så många drar sig till spel. Att spela betyder spänning, det är det andra. Det finns ett
spekulationselement i spelandet som många söker.
Det vanliga livet är för de flesta tryggt och lunkande. Det behövs lite kontrollerat risktagande. Kasinots exotiska, ja nästan lite farliga, värld, är det
tredje. Att få finnas, om så bara för ett par dagar, i
den miljön är i sig något som drar. Att säga till sina
vänner att jag var i Reno i helgen och spelade är
troligtvis inte helt fel för många. Sedan finns också
den självklara förklaringen att många människor
idag har råd att spela – och tid att spela. Det är slående hur många äldre personer som finns på kasinot. Det är säkert ingen tillfällighet. Pensionärer
har både råd och tid.
Är ett Reno, eller ett Las Vegas, med alla sina
kasinon en lastbar och depraverad miljö som skall
fördömas? Det tycker jag absolut inte. Ingen blir
sämre människa för att man åker till ett kasino och
roar sig. Jag tror för min del att medias ytlighet är

Lördag 24 oktober
Den här dagen började med två misstag. Det första
innebar att jag återigen vände norrut på väg 395.
Det var fel. Jag skulle åka söderut men har man en
gång kommit in på en amerikansk motorväg där
det är glest med skyltarna, och tror att man åker
rätt, tar det först lite tid att komma på att man faktiskt åkt fel. Därefter måste man vänta till nästa
avfart för att vända. Det blev kanske en svensk mil
eller så i onödan.
Det andra misstaget kunde vändas till en händelse. Jag fick för mig att man skulle kunna åka
över bergen ner till Lake Tahoe, och sedan längre
fram knyta an till väg 395. Några mil söder om
Reno vid Carson City tog jag därför en väg uppför
berget. Det visade sig vara vägen upp till Mount
Rose, ”Highest year-round Sierra Pass”, på tre tusen meters höjd (8 900 fot). Det var en upplevelse.
Det är inte var dag man befinner sig på tre tusen
meters höjd. Det var kyligt och det fanns lite snö.
Det som var mindre angenämt var att den person jag talade med, jag frågade om han kunde visa
mig på kartan var jag var (jag var lite lost eftersom
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berg runtom, och däremellan torra slätter och
grunda sjöar. Vägen går högt. Jag passerade i varje
fall ett pass under dagen på 2 500 meters höjd
(Kebnekaise är 2 100 meter).
Det är mycket glest bebyggt. Det finns mindre
städer här och där men det är långt mellan dem.
Bensinmätaren började någon gång på eftermiddagen, jag hade kanske 10 mil kvar till Bishop, närma
sig ”rött” och det kändes lite obehagligt. Men
plötsligt ligger där ett litet samhälle med två bensinstationer. Jag noterar att bensinen kostar drygt
en dollar mer per gallon än normalt och frågar
bensinmannen hur det kommer sig. ”Well, you
know, here out in nowhere, we feel we can charge
a little extra”. Så rätt.
Jag kom att tänka på en annan sak. Vi var en
grupp utländska Stanford-studenter som 1967 ägnade påskledigheten åt en väldig rundtur i sydvästra USA. Vi åkte i tre bilar, fyra passagerare i
varje bil, via Sacramento till Reno, därefter till Death Valley och Mount Whitney, Las Vegas, Grand
Canyon, Hoover Dam och tillbaka till Stanford.
Resan tog 10 dagar. Det betyder att jag måste ha
åkt samma sträcka då som jag har gjort idag. Det
har jag inget som helst minne av. När man är ung
kanske man har annat än vacker natur att tänka
på.

vägen inte fanns på min Kalifornien-karta, jag befann mig ju nu i Nevada) sa att visserligen kunde
jag fortsätta ner för berget, vägen fortsatte alltså,
men ville jag i rimlig tid komma fram till Bishop
(som var målet för dagen) fick jag lov att åka tillbaka.
Allt som allt blev det ett par timmar extra. Det
var det värt.
Det är kanske tid vid det här laget att nyansera den
kritik som jag hade i början av resan – att vägarna
var dåliga. Överlag har de vägar jag har åkt varit
utmärkta i meningen raka, breda och asfalterade.
Det som är dåligt ibland är vägbanan. Det verkar
som om det särskilt gäller i de större städerna. Beläggningen på motorvägen (405) norrut från Los
Angeles var verkligen under all kritik. Och det
gäller många av de stora gatorna i San Fransisco.
Den väg jag har åkt idag, ca 50 svenska mil från
Reno till Bishop inte så långt från Death Valley, är
så bra en väg kan vara. Den är rak, bred och till
stora delar nybyggd.
Den är dessutom vackrare än de flesta vägar. Sierra Nevada, man åker så att säga längs med
bergskedjan i dess framkomliga delar, är ett slags
amerikanskt alplandskap med höga snöklädda
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den amerikanska sjukvården ca $7 000 per medborgare, i runda tal 55 000 kronor. Den amerikanska sjukvården är med andra ord ca 70% dyrare än
den svenska.
Det finns ett självbedrägeri meningen ”det finns
inga fria luncher”. Eller uttryckt på annat sätt,
kostnaden för vården uppstår antingen man betalar via skatten som i Sverige eller via en premie till
ett privat försäkringsbolag som i USA. Men självbedrägeriet blir ännu tydligare när man inser att
rädslan för politisk inblandning och övertron på
marknadslösningar gör att man följer en mindre
rationell modell för finansieringen. Varje seriös
granskning av den amerikanska modellen för vårdens finansiering visar att man har ett system som
är mycket mindre effektivt än (den svenska)
”single payer”-modellen. Eller för den delen mindre effektiv än den politiskt reglerade försäkringsmodell som finns i Tyskland och Holland.

Apropå vägar och bilkörning tycker jag mig vid
det här laget kunna konstatera att amerikanen i
gemen är mer laglydig än vi svenskar är när vi
kommer ut på en motorväg. Så gott som alla idag
har faktiskt följt hastighetsgränserna. Trots att det
är som gjort för att åka långt mer än de 65 miles
per timma (drygt 100 km/tim) som varit högsta
tillåtna hastighet. Väg 395 är på sina ställen spikrak och trafiken är måttlig. Ändå följer amerikanen
nära det tillåtna. Det finns antagligen ingen annan
förklaring än att det är dyrt att åka fast för fortkörning. Också jag har anpassat mig.
Jag lyssnade på Fox Radio idag och det var ett
”ring in”-program med inriktning mot politik och
samhällsfrågor. Som så ofta i sådana program kretsade samtalet kring kritik av ”government”, och
det höga skattetrycket.
Amerikanens rädsla för mera politik och högre
skatter är så uppenbart ett självbedrägeri. Sjukvårdsreformen, och särskilt hur finansieringen av
vården skall ordnas, är ett bra exempel. I Sverige
är sjukvården skattefinansierad. Genomsnittligt
betalar en svensk via skattsedeln kring 30 000 kronor per år för vården och omsorgen. Den totala
kostnaden är då fördelad på samtliga medborgare,
unga som gamla. Efter samma sätt att räkna kostar

Jag läste häromdagen en ledare i US Today
(fredagen den 23 oktober) om 27-åriga Claire Bloxom från Texas som just förlorat den sjukförsäkring
hon hade genom den PR-byrå där hon arbetade.
Hon hade emellertid på egen hand lyckats få tag i
en ny försäkring som dessutom var billigare än
den hon hade haft genom arbetet. Visserligen fick
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etc. – måste administrera relationerna till flera försäkringsbolag (förutom till patienten). Och spegelbilden av dessa kostnader finns givetvis hos försäkringsbolagen. Det är inget att förundras över att
administrationskostnaderna i det amerikanska
vårdsystemet uppgår till en tredjedel av totalkostnaden. Enligt en välkänd studie var kostnaderna
för att administrera den amerikanska vården ungefär dubbelt så höga som i det kanadensiska single
payer-systemet.
Och det är inte hela bilden. Om vi som i ett single payer system har få beställare/finansiärer av
vård (i Sverige ca 20 landsting/regioner) betyder
det att man blir stark i förhandlingarna med de
privata utförarna. Den svaga beställarfunktionen i
det amerikanska systemet bidrar enligt flera studier till höga relativkostnader.
Till dessa kostnader skulle vi också kunna lägga
de ”BNP-osynliga” kostnader som följer av att alla
amerikaner av alldeles uppenbara skäl ägnar
mycket tid åt att fundera över hur man skall ordna
sin sjukförsäkring, åt förhandlingar med försäkringsbolag och doktorer och åt annat som har med
sjukförsäkringen att göra. För en svensk är det
svårt att föreställa sig. Vi ägnar i praktiken ingen
tid åt sådant.

hon då inte täckning för kostnader om hon skulle
bli gravid och föda barn (vilket ju inte är helt ovanligt i åldern kring 30). Och hon fick också avstå
från försäkringsskydd vid mental sjukdom. Hon
skulle ändå betala $2 388 per år.
Ledarskribenten för ett resonemang apropå sjukvårdsreformen där budskapet är att om reformen
leder till att premier för unga amerikaner, personer
som Clarie Bloxom, kommer att höjas finns risken
att ännu färre väljer att inte försäkra sig. Det vore
olyckligt eftersom ett viktigt mål med reformen är
att fler amerikaner, inte minst unga, skall ha en
sjukförsäkring. Ledaren mynnar ut i att politikerna
måste hitta en balans där de ungas ofrånkomliga
subvention av de äldres vård och omsorg inte blir
så stor att den avskräcker från att försäkra sig.
Men tänker man ett varv till förstår man att ett
privat försäkringssystem av den typ som finns i
USA på varje punkt är ekonomiskt underlägset ett
single payer-system. Ett sådant är inte fragmenterat. Det är däremot det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Det finns ett mycket stort antal försäkringsbolag och ett ännu mycket större antal försäkringsupplägg (”health plans”). Det ligger i sakens natur att ju mer fragmenterat ett system är,
desto högre blir transaktionskostnaderna. Alla utförare – sjukhus, enskilda doktorer och kliniker
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Jag vill inte påstå att jag besteg Mount Whitney
idag men jag fotograferade bergsmassivet på ett
par kilometers avstånd eller så (i Lone Pine, inkörsporten till Death Valley) och fick hjälp av en
kunnig person, en ranger, att exakt peka ut vilken
den högsta toppen, den på 4 421 meter, var.

Sammantaget blir bilden tydlig. Till följd av sin
rädsla för ”government” och höga skatter väljer
amerikanen ett system, i det här fallet för sjukvårdens finansiering, som är mindre effektivt än de
fungerande alternativ som finns i andra länder. US
Todays ledare diskuterar en relevant fråga sett
med amerikanska ögon, och mot bakgrund av de
politiska diskussioner som just i dessa dagar förs i
kongressen i Washington. Men ledaren snuddar
inte ens vid den mer grundläggande frågan om det
är så klokt att privata försäkringsbolag och marknaden överhuvudtaget skall få ha ansvaret för vårdens finansiering. Det är för övrigt samma sak som
att säga att den reform av vårdsystemet som just
nu dominerar det politiska USA inte kommer att
tackla det grundläggande problemet. För ingen
amerikansk politiker kan, gissar jag, ens drömma
om att tänka bort de privata sjukförsäkringsbolagen.

Däremot besökte jag Badwater. För att ta historien lite mera systematiskt så ligger således Badwater 12 mil in i Death Valley räknat från Lone Pine.
Death Valley är ett väldigt område, stort som Östergötland eller så. Och för att ta sig till Badwater
får man göra en spektakulär resa, en slags jättelik
berg-och-dal-bana, upp och ner. Man startar i Lone
Pine på ca 1 300 meters höjd över havet, åker några
mil, hela tiden i ett kargt, trädlöst ökenlandskap,
och måste sedan ta sig ner till nivån 6-700 meter
för att omedelbart därefter åka upp till 1 600 meter
(Towne Pass, 4 900 ft). Det som kommer därefter
är det kanske mest speciella, en ca 1,5 svensk mil
lång rak väg ner till havsnivån vid Furnace Creek.
Det är ingen överdrift att säga att vägen är rak. I de
brantaste partierna, kanske en halvmil eller så
fram till Stovepipe Wells, får bilen av tyngdkraften
så hög fart att man ständigt måste bromsa.
Det som återstår när man kommit ner i dalen är
att nivåmässigt åka ner ytterligare ca 100 meter.

Söndag 25 oktober
Återigen, USA är konstrasternas land. Mount
Whitney är med sina 4 421 meter högsta toppen på
kontinentala USA (det finns, tror jag, en högre
topp i Alaska). Från Mount Whitney är det bara 12
svenska mil till den lägsta punkten i USA, Badwater i Death Valley. Och vägen dit går genom öken
med sanddyner och allt.
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byggt som en egyptisk pyramid. Den är också stor
som en egyptisk pyramid. Och det betyder verkligen stor. Jag skulle tro att bottenplanet är runt
100x100 meter, alltså 10 000 kvadratmeter.
Byggnaden måste vara tekniskt och arkitektoniskt unik, i varje fall när den byggdes. Hotellets
lite över 4 000 rum (!) ligger längs med de fyra sidorna i pyramiden, våning efter våning. Pyramidens inre är ett öppet, gigantiskt rum. Rummen
ligger alltså som ett 10-15 meter tjockt skal till pyramiden. Det betyder att det finns flera rum på
varje plan ju närmare botten på pyramiden man
bor. Det är snillrikt ur transportsynpunkt. Det är
inte så många som behöver ta hissen till de högre
våningsplanen. Eftersom jag bor högst upp, på
30:de våningen, träffar jag så gott som aldrig på
någon annan gäst som också skall dit, eller åka
därifrån. Hissarna är för övrigt ett eget kapitel. De
ser ut som vanliga hissar men eftersom de följer
pyramidens yttre form kan de inte gå vertikalt.
Man åker i stället, utan att märka det, i 39 graders
vinkel längs pyramiden.

Det är också en resa. Från havsnivån i Furnace
Creek till Badwater är det tre svenska mil. Jag gjorde den detouren i dag (jag måste nämligen åka tillbaka för att komma på rätt väg till Las Vegas som
var målet för dagen) eftersom när jag var här förra
gången, 1967, stannade vi i Furnace Creek. Det var
värt besväret.
Vid en kaffepaus någonstans mot slutet av dagen
skrev jag ner några nyckelord för resan genom Death Valley. Mäktigt. Torrt. Saltsjöar. Sanddyner.
Kuperat. Kaktusar. Varmt (nere i Badwater var det
ca 30 grader och gassande sol). Stort. Bra vägar.
Spännande.
Det ger en bra bild av vad jag såg, och hur jag
kände.
Om resten av resan, både sträckan från Bishop där
jag startade dagen fram till Lone Pine, och sträckan
från Furnace Creek till Las Vegas, finns inte så
mycket att säga. Inte när det jämförs med hur det
var att köra genom Death Valley.
När jag kom fram till Las Vegas hade jag kört ca
45 svenska mil.

Luxor är en underhållningsmaskin. Man kan göra
nästan allt som vi förknippar med underhållning i
pyramidens enorma inre. Eller rättare sagt på de
två våningsplan som det handlar om. (Det är med

Måndag 26 oktober
Luxor, mitt hotell i Las Vegas, är ett osannolikt
ställe. Spektakulärt är ett för svagt ord. Hotellet är
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Blac Jack” där minsta insats är $25. Om det finns
någon högsta insats vet jag inte.

andra ord ”högt till tak”, till pyramidens topp från
andra våningen är det säkert 50 meter). Man kan
till exempel äta i alla tänkbara former, allt från på
tre olika Starbucks till restauranger efter de mest
skilda smaker och plånböcker. Själv åt jag i går
kväll Crab Tostada på en mexikansk restaurang.
Det smakade utmärkt och kostade lite (ungefär 100
kronor). Man kan shoppa i stort sett allt man köper
när man är på semester (kläder, presenter, souvenirer etc.). Antalet affärer är mycket stort, i synnerhet för den som via rullband, ungefär som på stora
flygplatser, vill låta transportera sig till det närliggande kasinot Excalibur som är ungefär lika stort
och lika crazy som Luxor. Excalibur är byggt som
ett färgglatt medeltida slott.
Man kan titta på musicals och shower av olika
slag. Man kan gå på utställningar. Just nu pågår
två, dels en med ”artifacts” från Titanic, dels ”Real
Human Bodies”, Günter von Hagens makabra anatomilektion välkänd i Europa. För dessa betalar
man inträde. Det behöver man däremot inte göra
för att bara titta på alla de arkaiska konstruktioner
som så att säga tillhör Luxor-bygget. Det finns också annat att titta på. I några glasmontrar står till
exempel några enastående choppers.
Och så syftet med allt, man kan spela i alla tänkbara dimensioner, allt från slots till ”High Limit

Las Vegas är en stad specialiserad på underhållning. Hela stadens centrala delar är en slags underhållningsapparat. För det jag just skrivit om Luxor
kan mångfaldigas till alla andra stora kasinon som
finns längs den berömda The Strip. Luxor är ett
stort hotell och kasino. Men långt ifrån störst.
Granne med Luxor ligger som sagt Excalibur och
det har ungefär lika många rum som Luxor. Liksom grannen åt andra hållet, Mandalay Bay. Men
störst är MGM Grand med nästan 6 000 rum.
(Grand i Stockholm har 368 rum. Bara för att få
perspektiv.) Längs The Strip räknade jag till ca 25
större kasinon. Det var säkert inte alla.
Jag gjorde en rundtur i stan och det var intressant.
Kommer man bort från den mest extravaganta delen, The Strip, blir Las Vegas ganska snabbt en helt
vanlig amerikansk stad i meningen att den ser ut
som vilken medelstor stad som helst. Men uppenbart ekonomiskt välmående. Det finns ett mycket
stort utbud av kvalificerade produkter och tjänster
för dem som lever och arbetar i staden.
Jag har tänkt på det tidigare under resan, men
det slog mig igen när jag åkte runt i Las Vegas,
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Har jag efter de två dagarna på Luxor ändrat uppfattning i synen på det moraliska i att människor
åker till Las Vegas eller Reno för att spela och roa
sig på annat sätt? Absolut inte. Det finns inget moraliskt förkastligt i företeelsen Las Vegas (däremot
skulle nog många tycka att det förekommer en del
omoraliska beteenden här och där i staden). Las
Vegas erbjuder uppenbarligen något folk vill ha.
Det är en attraktiv miljö för alla som vill ha lite avbrott i vardagen. Inte minst för pensionärer att
döma av deras andel av gästerna. Dom var, relativt
sett, lika många som på Peppermill i Reno.

detta att det finns så många småföretag längs gatorna. Naturligtvis finns de stora mångfilialföretagen representerade, allt från banker som Bank of
America till hamburgerkedjor som Burger King.
Men också mängder av små, uppenbart privatägda
företag, från pizzarestauranger och kemtvättar till
specialbutiker av olika slag.
Så ser det inte ut i Sverige. Vi har naturligtvis
småföretag också i svenska städer men de privata
småföretagen inriktade mot handel och service är,
relativt sett, klart färre jämfört med USA. Man kan
fundera på orsaken. En förklaring skulle kunna
vara att skatteförhållandena i USA gynnar småföretagen. Det är inte en helt orimlig hypotes. Sverige är känt för sin storföretagsinriktade lagstiftning.
Det har ganska säkert också med lönestrukturen
att göra. Att det finns en arbetsmarknad här med
mycket låga löner, lönespridningen är med andra
ord mycket större än i Sverige, gör det mer lönsamt att driva viss småskalig affärsverksamhet.
Det skulle också kunna vara kulturellt motiverat.
Det är helt enkelt ”finare” att driva ett småföretag i
USA än i Sverige, och kanske är amerikanarna, paradoxalt nog i detta de stora företagens land, mer
benägna att utnyttja den småskaliga servicen än vi
är i Sverige. Det kan kanske finnas ytterligare någon förklaring.

PS. Spelandet i Las Vegas blev för min del ungefär
lika lyckosamt som i Reno. Räknat i pengar förlorade jag någon tusenlapp. Eller rättare sagt, jag
slutade spela när jag låg på minus i den storleksordningen. Återigen slås jag av att mitt förnuft numera kontrollerar min önskan (åtminstone vad
gäller roulettspel). Det är allvarligt.
Tisdag 27 oktober
Vädret under de två dagarna i Las Vegas har varit
utmärkt, sol och 20-25 grader. Det har kort sagt
varit shortsväder. När jag idag åkte från Las Vegas
var det mulet, och det blåste ganska hårt. Under
dagen blev vädret sämre. Vindarna blev ännu kraf-
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förknippad med Stanford, Hoover Tower är Stanfords mest kända byggnad). Jag har varit vid Hoover Dam en gång tidigare, det finns en bild på mig
(som jag inte var särskilt förtjust i) när jag står nere
i ett av de stora turbinrummen. Den här gången
nöjde jag med att åka över dammen, stanna och ta
några bilder och sedan fortsätta på väg 93 riktning
Grand Canyon.
Väg 93 från Hoover Dam är en mer eller mindre
spikrak väg genom ett ökenlandskap ner mot Interstate 40, den motorväg som bitvis ersatt berömda Route 66. Det rör sig om en sträcka på kanske
15 svenska mil. Det finns så mycket outnyttjad
mark för att bygga nya vägar på i de här delarna
av USA att när man beslutar sig för att göra en
vanlig väg till motorväg bygger man helt enkelt en
parallell väg vid sidan av den gamla. Det hade
man gjort här. Det betyder att ibland har man den
mötande vägen kanske bara 10-15 meter vid sidan
av där man själv kör. Ibland försvinner den bort
flera hundra meter. Det var alltså rakt, plant och
motorväg. För första gången under resan upptäckte jag att amerikanen struntade i hastighetsbegränsningen. Under så gott som hela denna sträcka
åkte vi ca 15 miles per timma fortare än tillåtet (80
miles/h vs 65 miles/h). Jag upptäckte också en annan sak, inte särskilt överraskande. Den ameri-

tigare, så kraftiga att det kändes i bilen. På flera
platser varnade skyltar för hård blåst och rekommenderade försiktig körning. Jag hörde på radion
att det hade uppmätts vindar på 60 miles per timma (och det är väldigt mycket). Den genomsnittliga vinden i Arizona där jag körde större delen av
dagen var 30 miles per timma.
Hård blåst skulle man kunna vänta sig i dessa
trakter. Det är alldeles plant och vägarna ligger
oskyddade för vinden. Men snö var oväntat. När
jag kom fram till målet för dagen, Williams inte så
långt från Grand Canyon, var marken täckt med
ett tunt snötäcke. Och det var kallt, ett par minusgrader.
Tala om kontraster. I går gick jag i T-shirt i Las
Vegas och tyckte att det var varmt. Idag, en dagsresa bort i Williams, är det snö, under noll och väder för varmare kläder.
Det första jag gjorde i dag var att åka till Hoover
Dam, den ligger inte så långt från Las Vegas. Det
är ett mäktigt bygge, inte minst med tanke på att
det uppfördes för snart hundra år sedan. Dammen
har fått sitt namn av den något misskände Herbert
Hoover som under sin presidenttid i början av
1930-talet såg till att beslutet att bygga dammen
togs (för övrigt samme Hoover som är så starkt
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Ayn Rand har aldrig fått något akademiskt erkännande. Däremot har hon lästs av väldigt
många, inte minst i USA. Det nämndes att hon
fortfarande säljer över en miljon böcker om året.
Och många kända amerikaner med konservativ
framtoning säger sig vara påverkade av Ayn Rand.
Det är känt att Allan Greenspan, förre chefen för
Federal Reserve, både personligen kände Ayn
Rand och i mycket delade hennes syn på politikens
uppgift (det vill säga att det skall vara så lite politik i meningen statlig inblandning som möjligt).
Det här samtalet bildade en utmärkt fond till
den diskussion om ”public option” som dominerat
de politiska nyhetssändningarna i USA den senaste veckan. ”Public option” är det politiska inneordet för dagen. Vad är då detta? Ja, det står för att
vissa debattörer och politiker vill att det offentliga,
federalt eller delstatligt, skall erbjuda ett alternativ
till de privata företag som säljer sjukförsäkring. På
samma sätt som US Postal Service är ett alternativ
till privata Federal Express, UPS etc. Kopplingen
till Ayn Rand ligger i att frågan om ”public option” i grunden handlar om vad staten skall göra
och inte göra. Det är partiskiljande efter högervänster-skalan. Det är demokraterna som driver
frågan om ”public option”. Och det är republikanerna som är emot. Att Ayn Rand för sin del skulle

kanske bilföraren är lika hycklande som den
svenske. När man på långt håll ser en bil vid sidan
av vägbanan, och i synnerhet om den har ”polisbilsfärg” (vit-svart), sjunker hastigheten snabbt ner
till godkända nivåer, för att lika snabbt därefter
återgå till den otillåtna marschfarten.

Onsdag 28 oktober
Jag lyssnade på National Public Radio under den
timma det ungefär tar att åka från Williams upp
till Grand Canyon. Det var en intervju med författaren till en ny biografi över Ayn Rand, filosofen
och författaren som dog för snart 30 år sedan. Det
var ett mycket intressant samtal. Bilden av Ayn
Rand, som jag läst lite av och som jag är djupt
skeptisk mot, nyanserades. Hennes doktrinära avståndstagande mot allt som har med politik, och
särskilt med statlig inblandning i marknaden, att
göra fick delvis sin förklaring. Ayn Rand var rysk
överklass och hennes familj tvingades bort, och
förlorade sin förmögenhet, i samband med den
kommunistiska revolutionen 1917. Författaren till
biografin, Anne Heller, menade att här fanns den
viktigaste förklaringen till Ayn Rands kategoriska,
för att inte säga fundamentalistiska, syn på statens
roll.
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som jag gick tillsammans med några andra i gruppen från Stanford för 43 år sedan. Det tog en dag,
det är 26 kilometer fram och tillbaka, och det är så
brant i vissa partier, fallhöjden är 1 300 meter, att
det är jobbigt att gå oavsett riktning. För säkerhets
skull kollade jag av med en ranger att det var rätt
trail jag hade sett (och fotograferat), att avståndet
som jag kom ihåg det (26 kilometer) var rätt och
den startade på rätt ställe, ett par kilometer från
besökscentrum.
En annan missräkning var att jag hade fått för
mig att den brygga i glas några meter ut över ravinen som jag sett bilder på fanns vid Grand Canyon. Att gå ut på den hade jag tänkt skulle bli besökets clue. Det var fel, den ligger fem timmars bilresa bort, närmare Las Vegas. Uppenbarligen var det
inte bara jag som fått för mig att den skulle finnas
vid Grand Canyon. Man hade på framträdande
plats fått ställa ut en skylt med texten: ”The Skywalk is Not a Part of Grand Canyon National
Park”. Det är kanske under en nationalparks värdighet att bygga så spektakulära moderniteter.
Det har hänt mycket på 43 år. Som jag kommer
ihåg det fanns det då några få byggnader. Man
kunde äta och bo enkelt. Idag är Grand Canyon en
stor sak turistmässigt. Grand Canyon har numera
en egen flygplats och i närheten av den ett mindre

ha varit motståndare till ”public option” behöver
man inte tveka om.
Jag slutar inte att förvånas över den här irrationella inställningen till det offentliga som så uppenbart finns i USA. Det är politisk ideologi för sin
egen skull, det finns inga ekonomiska eller andra
förnuftiga skäl, bara en övertygelse om att det är
rätt. Man kan undra var denna anti-government
uppfattning kommer från. Kanske har det något
att göra med historien? Många av dem som utvandrade till USA under 1800-talet och tidigt 1900tal gjorde det ofta i protest mot förhållandena i respektive hemländer, och inte minst i protest mot
myndigheterna och staten i dessa länder. Det man
sökte var frihet från denna politiska överhet. Kanske kan amerikanens nästan instinktiva rädsla för
government ha något med det att göra?
Grand Canyon blev lite av en missräkning. Det var
kallt, ett par minusgrader. Det snöade och sikten
var ganska dålig. Man kunde visserligen se ner i
dalen men den storslagna vy som öppnar sig om
solen skiner saknades. Jag tog lite bilder, och lät
några ta bilder av mig. Bara så att det skulle kunna
dokumenteras att jag faktiskt var där.
Jag såg nere i ravinen den stig, klassiska Bright
Angel Trail, som leder ner till Colorado River och
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nyon (som är det enda alternativet om man inte
vill åka tillbaka till Williams) en verklig sevärdhet.
Grand Canyon ligger förhållandevis högt och efter
det att man lämnat East Rim öppnar sig ett oerhört
vackert landskap när väg 64 långsamt sänker sig
ner i dalen mot Cameron. Det gjorde det alltså
idag. Liksom med en trollstav förändrades snöovädret och den dåliga sikten uppe i Grand Canyon till sol och molnfri himmel. Och det jag ser är
ett bergslandskap i rödbrunt, torrt och i stort sett
utan vegetation.
Detta är för övrigt indianland. Längs vägen
finns här och där små butiker där ursprungsbefolkningen säljer krimskrams, och en del intressant
hantverk. Miljön där dessa människor lever är beklämmande att titta på. Många bor i husvagnar
eller enkla skjul. Det verkar fattigt och eländigt.
När jag ser det idag kommer jag ihåg att jag reagerade exakt på samma sätt när jag åkte genom indianland under min stora bilfärd genom USA efter
Stanford, från västkust till östkust (3 000 svenska
mil på 3 månader). Det är märkligt att det inte verkar ha hänt särskilt mycket för de här befolkningsgrupperna på över 40 år.
Det drog ihop sig till oväder. Så småningom
kom snön och under de sista 10-15 milen på motorvägen fram till Winslow var det besvärligt.

samhälle med, gissar jag, all service som turister
behöver. Det mesta verkar vara byggt under senare år. Och i själva nationalparken, den del som ligger vid själva randen till ravinen och den del som
turisterna är där för att besöka, pågick en omfattande byggnation både av besökscentrum, vägar
och parkeringsplatser. För övrigt tog man betalt
($25) för att komma in i nationalparken. Det gjorde
man inte för 43 år sedan.
Man har som svensk en känsla av att den offentliga servicen i det här landet hålls kort, det har jag
varit inne på flera gånger tidigare. Det ligger i linje
med grundsynen att skatterna skall hållas låga. Ett
möjligt undantag (det finns säkert flera) är just nationalparkerna. Och det finns mängder av nationalparker i den här delen av landet. De verkar alla
välskötta, ha gott om resurser och en vänlig och
kunnig personal. Det är naturligtvis en anekdotisk
iakttagelse men den kan vara riktig. För politiskt
skulle jag gissa att det finns stor majoritet bland
amerikanarna för att vårda de nationalparker man
har.
En sak till. Vägen till Grand Canyon från Williams,
den jag åkte på morgonen idag, är det inte mycket
att säga om. Den är rak och osexig om jag talar om
skönhetsvärdet. Däremot är väg 64 från Grand Ca-
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Man betalar en avgift ($10) och åker sedan in på
en vägslinga som är fyra (!) svenska mil lång och
helt avskiljd för detta ändamål, det finns ingen annan trafik. Det enda syftet är att man som besökare
skall få se dessa två fenomen på närmare håll.
Det blir för mig en resa utöver det vanliga. Då
skall man veta två saker. Det var en mycket kylig
dag, kring nollstrecket, ingen sol och med lite
blåst. Det var med andra ord ogästvänligt. Få turister åkte på slingan. Sällan mötte jag någon bil. Det
andra man skall veta var att Arizona Public Radio
körde sitt program ”Classical Music Through the
Day”, det vill säga under de ca 3 timmar som jag
var ute på den här slingan spelades hela tiden klassisk musik på radion.
Så här åkte jag mer eller mindre ensam i Arizonas vackra ökenlandskap i timmar, lyssnade på
klassisk musik, tittade på en natur så vacker att det
inte finns ord, och gjorde då och då avbrott för att
se på någon unik naturföreteelse, eller för att fotografera. Petrified Forest är alltså träd i sten. Eller
oftast delar av ett förstenat träd. På flera ställen
ligger det klampar med bitar av träd. Det ser ut
som om någon med motorsåg kapat av en meter
eller så av ett stort träd.
Jag är inte en person som till vardags lyssnar på
klassisk musik, eller som kan något nämnvärt om

Torsdag 29 oktober
Det här blev en mycket speciell dag – av en tillfällighet. Målet för dagen var Gallup i New Mexico
där jag hade bokat rum för kommande natt. Jag
hade tänkt åka på den historiska Route 66 som i
stort sett följer motorvägen när man kommer in i
New Mexico. När jag närmade gränsen till New
Mexico, jag åkte då fortfarande på motorvägen,
behövde jag köpa bensin och åkte av och hamnade
på Painted Desert Visitor Center. Jag hade ingen
aning om vad Painted Desert var för något förutom att det var en nationalpark. Det visade sig vara
något mycket intressant, och mycket sevärt.
Det handlar om att ett gigantiskt landområde
som gjorts om till nationalpark eftersom där finns
unik natur av två typer. Dels just Painted Desert
som egentligen är vad det låter som, ett ökenlandskap som är färgat (brunrött). Öken definieras då
inte som Sahara med sanddyner och sådant utan
som ett öppet, torrt och kuperat landskap. Painted
Desert ser på håll ut som stora, brunröda berg av
sand. Dels något ännu mera fascinerande, Petrified
Forest. Det är också exakt vad det låter som, förstenade träd. I båda de här fallen har naturen under
miljontals år skapat någonting som en besökare nu
kan fascineras av.
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man åker genom landet. Här är vi mitt uppe i den
värsta nedgången i den globala ekonomin sedan
1930-talet, och inte minst USA är hårt drabbat.
Ändå kan ekonomin vända till tillväxt så snabbt.
Det är delvis grundat på konstgjord andning (stora
finansiella stimulanspaket och extremt låga räntor). Men vändningen är också resultatet av en
kombination av stenhård konkurrens som inte
lämnar någon pardon till den svage, väl fungerande marknader för riskkapital och annat kapital,
brett entreprenörskap, den mest forskningsintensiva miljön i världen och stora marknader. Redan
Adam Smith talade om att om marknaden är stor,
om det finns många potentiella kunder, är det lättare att skapa en lönsam verksamhet. Och USAs
inhemska marknad är den största i världen.
Apropå konkurrens har jag varje dag ett utmärkt
studieobjekt, hotellmarknaden. Konkurrensen kan
inte vara hårdare än den är för hotellen i det här
landet. Den förutseende kunden granskar via nätet
de olika alternativ som finns. Och hotellkedjorna
överträffar varandra med information och med
vad man erbjuder. Deras respektive hemsidor är
exemplariska. Det är lätt att göra jämförelser. Det
är lätt att boka. Och även för den som inte förbokat
fungerar konkurrensen. Kommer man till en stad
och åker längs huvudgatan ligger motellen på rad.
Det är bara att välja.

klassisk musik. Men idag kändes det som att det
var alldeles rätt att ha sällskap av klassisk musik.
Petrified Forest National Park ligger i gammalt
indianland (liksom hela Arizonas ökenland skulle
jag tro). Nationalparken har två stora besökscentera, en i vardera änden av vägen, och vid dessa
finns shoppar som säljer indianskt konsthantverk.
En del av detta gillade jag skarpt och köpte bland
annat en vacker brunröd keramikskål. Om jag skall
behålla den själv eller ge bort får jag väl se. Däremot skall Nina få de turkosa örhängen som jag
också köpte. Det som var tilltalande var att det här
var av nationalparken auktoriserade affärer. Det
kändes som om man kunde lita på att produkterna
var autentiska.
Dagens stora ekonomiska nyhet var att USAs BNP
under tredje kvartalet hade stigit med 3,5%. Det är
mycket. Det betyder att den pågående recessionen,
den period av negativ tillväxt som vi har haft under en tid, har brutits. Att siffran blev så hög förvånade uppenbarligen aktiemarknaden, som reagerade euforiskt. Dow Jones steg med över 2%.
Jag skulle inte bli överraskad om de europeiska
siffrorna för BNP-tillväxten när de publiceras blir
väsentligt lägre. Den amerikanska ekonomin är
otroligt dynamisk. Det kan man nästan känna när
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Det märks på allt, på affärer och restauranger och
inte minst på hur människor bor. Det är verkligen
ett boende som vi svenskar inte tror skall finnas i
ett land som USA. Majoriteten av husen man ser
längs Route 66 är enkla, små och tristgrå, inte så
sällan mobila. De värsta exemplaren är rena skjul.
Om huspriserna i Reno som jag kollade lite närmare låg i intervallet $200-400 000 för en vanlig villa,
kan genomsnittspriset i områdena kring Route 66 i
New Mexico knappast vara över $50-100 000. Det
skall samtidigt sägas att när man kommer närmare
en stad som Albuquerque ser det annorlunda ut.
En fråga som jag funderat på idag, det blir ganska
många timmar i bilen och man triggas av det man
ser, är just det här med amerikanens ekonomi. Kan
man säga att amerikanen i genomsnitt har det ekonomiskt bättre än svensken? Det är en komplicerad fråga.
Räknat som BNP per capita är amerikanen rikare än svensken. Men det är inte så konstigt. I USA
arbetar en person betydligt mera än i Sverige räknat i timmar per år, och det har man gjort i decennier, och då blir BNP per capita relativt större allt
annat lika. Samma effekt får en högre befolkningstillväxt som USA också haft. Till det kommer att
den privata sektorn i USA är större än i Sverige.
Av beräkningstekniska skäl ger det högre relativ

Den här stenhårda konkurrensen gör att priserna pressas, i synnerhet eftersom det av allt att
döma finns fler hotellrum än det finns gäster. Givet samma kvalitet på rum och samma service (till
exempel fri frukost), ligger de amerikanska hotellpriserna långt under de svenska. För det rum jag
just nu sitter i på Comfort Inn i Gallup betalar jag
$90, drygt 600 kronor. Det skulle förvåna mig om
inte samma rum i en landsortsstad i Sverige skulle
kosta åtminstone 1 000 kronor.
Fredag 30 oktober
Det här har varit en dag på Route 66 på väg från
Gallup till Albuquerque. Route 66 är den klassiska
vägen mellan Los Angeles och Chicago, den väg
som Steinbeck skildrar i Vredens Druvor och som
grabbarna i Easy Rider far fram på. Vägen är numera nedlagd, till stora delar uppriven och ersatt
med motorväg, men just i New Mexico finns bitvis
Route 66 kvar. Det är den jag har åkt på idag. Det
var intressant, bitvis vackert och inte så lite deprimerande. Det senare i meningen att längs den
gamla vägen finns här och där lämningarna kvar
från storhetstiden. Öde och förfallna bensinstationer, motell och andra serviceetablissemang som
fanns längs vägen.
Överhuvudtaget är den här delen av USA fattig.
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Det här är samtidigt inte hela bilden. Kostnaderna för vård och omsorg ligger som ett genomsnitt
50- 70% högre än i Sverige. Och högre utbildning
måste amerikanen till stor del betala ur egen ficka.
I båda dessa fall är förklaringen politisk. Amerikanarna har valt ett system för dessa tjänster där
grundprincipen är att var och en får betala (en stor
del av) vad det kostar. Att det sedan i fallet vård
och omsorg har lett till ett relativt sett mindre effektivt system som man tvingats lappa och laga på,
och som just nu diskuteras mer intensivt än på
mycket länge i Washington, har jag varit inne på
tidigare. I fallet högre utbildning är det ett mera
renodlat politiskt val. Det är inte skattebetalarna
som skall betala merparten av studenternas kostnader, så ser man på saken här. Och det är inte i
första hand det offentliga som skall driva högre
utbildning. Den skall skötas privat.

BNP. Dessutom säger naturligtvis inte BNP per
capita ett dugg om hur inkomsterna mellan människorna är fördelade. Och i USA är inkomstfördelningen mycket snedare än i Sverige. Det är det jag
har sett bevis på när jag åkt genom samhällena i
New Mexico idag.
Ett annat sätt att försöka svara på frågan är att
titta på priserna. Är det billigare eller dyrare att
leva i USA jämfört med Sverige? Talar vi om de
stora kostnadsposterna för en familj – maten, boendet, resandet och energin – är det billigare i USA.
En högst ovetenskaplig test som jag har gjort tyder
på att matkostnaderna ligger 10-15% lägre än i
Sverige. Jag misstänker att boendet också är billigare. Resor är det definitivt, bensin och diesel ligger på halva priset mot Sverige.
Hur kan det komma sig att priserna i det BNPmässigt rikare USA är lägre än i Sverige? Det är
också en komplicerad fråga. Men det finns åtminstone två tunga skäl. För det första är skatterna
lägre i USA. Det gäller omsättningsskatterna men
också till exempel skatten på drivmedel. Att bensinen bara kostar hälften mot hemma har så gott
som helt med skatten att göra. För det andra, och
förmodligen viktigast, är konkurrensen mer intensiv, och det vet vi pressar priserna.

Vilken slutsatsen blir? Ja, kort skulle jag formulera
den så att inkomstmässigt är amerikanen rikare än
svensken – men svensken lever ett bättre liv. Jag
tycker att det finns tre tunga argument för det. För
det första arbetar vi mindre. En ekonom skulle
säga att i Sverige tar vi ut en större del av tillväxten i form av kortare arbetstid, längre semester etc.
Många amerikaner har fortfarande bara en veckas
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Någon skulle säga att detta är en orättvis betraktelse. Det går inte att jämföra ett litet land som Sverige med en kontinent som USA. Men jag menar
att även om vi skulle jämföra hela Europa med
USA, och då talar vi om jämförbara storheter, skulle dessa tre argument gälla. Slutsatsen blir att vi
överlag lever ett bättre liv i Europa än amerikanen.
Det är naturligtvis inte samma sak som att säga att
amerikanen i gemen skulle vilja ha det som vi har
det i Europa. Det tror jag inte alls. Den paradoxen
är i sig en intressant fråga.

semester. För det andra är inkomsterna långt mer
jämt fördelade i Sverige, och det skapar ett mer
attraktivt samhälle för de allra flesta. Då slipper
man träffa på den typ av fattiga områden, och den
typ av inhumant boende, som det synbarligen
finns mycket av här i sydvästra USA (och också på
många andra håll). Och man slipper uppleva att
man på en halvtimma med bilen åker från områden där människorna av allt att döma har det
mycket bra ekonomiskt, väl i klass med Sverige,
till ren fattigdom. Det är i mitt tycke inte ett modernt samhälle. Så såg det ut i Sverige för 100 år
sedan eller så. För det tredje är Sverige ett mera
miljömedvetet samhälle. Det är symptomatiskt att
FNs stora miljökonferens som skall hållas i Köpenhamn i december i år och som det är så mycket tal
om i Sverige, knappast nämns i nyhets- och debattprogrammen här. Det kanske inte är ett särskilt
tungt vetenskapligt argument men passerar man
genom Arizona och New Mexico som jag har gjort
de tre senaste dagarna ser det runt vissa vägar ut
som det gjorde i Sverige för 50 år sedan. Där ligger
allsköns skrot, gamla rostiga bilvrak och annat
som man tycker man vill bli av med. Det tyder närmast på underutveckling vad gäller synen på miljö
och natur.

Lördag 31 oktober
Jag har tillbringat hela dagen i Albuquerque, mera
precist i gamla stan i Albuquerque. Det är en högst
charmig del av staden. Centrum i gamla stan är ett
litet torg med en park i mitten, allt omgivet av låga
hus i adobe-stil. Det är kommers kring torget men
en speciell form av kommers, mängder av gallerier
och affärer som säljer konst och hantverk.
Jag började dagen med att gå på museum, The
Albuquerque Museum, det första under resan. Det
ligger också i gamla stan. Det som kom mig att gå
in var några iögonfallande naturrealistiska skulpturer i parken runt museet. Också att det pågick en
utställning av modern konst, ”Art Now”. Just den
utställningen imponerade inte på mig. Den skulle
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Så mycket engelska som jag har pratat idag har jag
inte pratat på hela resan. Det var, trots fint väder
och Haloween-eftermiddag, inte särskilt mycket
folk i rörelse. Det gjorde att varje gång jag kom in
ett galleri kom jag i samspråk med människorna
där.
Det längsta samtalet hade jag med Butch Phillips, fotograf i 60-årsåldern med egen studio och
utställning i en lokal nära torget. Det visade sig att
han var högst engagerad i, och mycket välinformerad om, den pågående debatten om det amerikanska vårdsystemet. (Dessutom var hans fru läkare.)
Han var mycket kritisk mot systemet som det nu
ser ut, och mot politikernas oförmåga att ta de
nödvändiga radikala greppen. Han menade att
USA måste på sikt få ett ”single payer system” och
han hoppades att förslaget om ”public option”
skulle vara en inkörsport till just det.
För min del tror jag att han på den punkten
kommer att bli besviken. Public option-modellen,
om den nu överhuvudtaget kommer att förverkligas, kommer med all sannolikhet inte att på allvar
hota de privata försäkringsbolagens ställning. Frågan är om ens konkurrensen kommer att öka. Det
skulle inte förvåna mig om försäkringsbolagens
och läkemedelsindustrins lobbyingkrafter, de viktigaste motståndarna till en reform enligt Butch

man kunna få se i Stockholm eller någon annan
stans. Det var modern konst som den kan se ut var
som helst. Det jag tyckte var mest intressant var
konsthantverket. Keramik i alla former. Indianska
smycken. Tygdockor. Träskulturer etc. Det mesta
av konsthantverket såg jag i museets shop. Jag
undrar om inte ”Albuquerqueianerna” har en tendens att se ner på konsthantverket. Det tror jag är
fel. Det är det mest unika.
Jag besökte, lite av misstag, också ett annat museum precis bredvid, iExplora. Det visade sig vara
ett slags Tekniska Museet men med modern teknik, och uteslutande för barn i tidig skolålder. Det
var ett försök att få barn att intressera sig för naturvetenskap, och för kreativt tänkande. Något sådant
finns inte i Sverige vad jag vet. Ungarna som var
där verkade tycka att det var kul.
Resten av dagen, åtminstone fyra timmar, vandrade jag runt i gamla stan och dess affärer och gallerier. Jag kunde inte undvika att köpa ett stycke
Navajo-keramik, en fröskål (”A Redware Seed
Pot”), ett så gott som helt slutet, klotformat och
vackert målat, lerkärl. Frön var så värdefulla i
gamla tider för ursprungsbefolkningen, Navajoindianerna i det här fallet, att man förvarade de
frön man hade i denna typ av skål skyddade mot
fukt och insekter.
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vid per telefon. Han hade missat mina två mail
om USA resan, och i och med det kom vi inte att
träffas i Los Angeles. Det fanns inget att göra åt det
nu.

Phillips, kommer att se till att det offentliga försäkringsalternativet blir så omgärdat med regler att
det blir en krympling på marknaden.
Jag frågade honom om hur det kommer sig att
USA, som annars ordnar sin produktion så rationellt och effektivt, just när det gäller vård- och omsorg har valt, och till stora delar slåss för, ett sekunda system. Det finns bättre lösningar för vårdens finansiering ändå är man politiskt inte villig
att acceptera dem. Hans svar var att det hänger
samman med grundläggande frihetsvärderingar
som sitter djupt hos väldigt många amerikaner. Ju
mindre staten lägger sig, ju mindre staten utför,
desto bättre. Om det finns minsta lilla möjlighet att
låta privata företag ha hand om finansiering och
produktion så måste det bli så. Även om marknaden fungerar mindre bra som i fallet vårdens finansiering.
Jag tror att han har helt rätt i sin analys.

Söndag 1 november
Santa Fe är en förvånansvärt liten stad sett till antalet invånare. Det bodde 72 000 människor här
2006, det är inte mycket mer än hälften av Linköpings storlek. Det tror man inte när man kommer
farandes med bil för på det sätt som gäller i sydvästra USA är alla byggnader låga, det finns knappast några hus högre än två våningar. Det gör
minsta lilla stad oerhört utbredd. Jag bor på ett
motell som ligger 6 miles, nästan en svensk mil,
utanför Santa Fe´s centrala delar och när man åker
in mot centrum är gatan på båda sidor fylld med
motell, shoppingcenter, bensinmackar, restauranger och vad det kan vara. Intrycket blir att man befinner sig i en större stad än vad den verkligen är.
Santa Fe kallar sig själv för City Different. Och
Santa Fe är ett unikum till stad i ett avseende, detta
att en av dess huvudnäringar är konst och konsthantverk. I själva verket är konstmarknaden i Santa Fe den efter New York City näst största i USA i
dollar räknat. Det låter som en omöjlighet. De flesta tycker naturligtvis att en liten stad i en av USAs

Mot kvällen åkte jag till Santa Fe, huvudstad i
New Mexico, en timmes bilresa bort där jag bokat
rum för två nätter. Jag hade hört att just Santa Fe
är en intressant stad.
För övrigt fick jag kontakt med Rody Stephenson
idag på morgonen, han hade mailat och vi talades
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som säljer konst och affärer som säljer konsthantverk. Någon nämnde att det finns 750 stycken. Det
är fullt möjligt att den siffran är korrekt om alla
affärer räknas med. Senare fick jag veta att talar vi
om renodlade konstgallerier finns det ca 250 i Santa Fe. 100 av dessa finns på en enda gata, Canyon
Road.
Canyon Road måste vara unik i världen. Det är
en förhållandevis kort, charmfull gata kantad med
villor där bokstavligt talat varje hus är ett konstgalleri. Och det här är gallerier som vänder sig till
den professionella, verkligt köpstarka delen av
marknaden. Jag fick många tillfällen att tala med
gallerister och andra när jag vandrade runt. Det
var få besökare och det fanns tid prata. De berättar
att deras huvudsakliga marknad är samlare, eller
andra gallerister, som flyger in till Santa Fe enbart
för att köpa konst, oftast av en speciell konstnär.
Den vanliga turisten köper inte konst på Canyon
Road, det gör han eller hon i stället i affärerna runt
The Plaza. Och man kan förstå det rationella i att
åka till Santa Fe och Canyon Road för den som köper konst professionellt. Här finns på gångavstånd
i stort sett alla välkända amerikanska, och även
vissa välkända utländska, konstnärer utställda.
Det finns ett stort antal konstnärer som bor och
arbetar i Santa Fe med omnejd. Siffran 10 000 hör-

mest perifera och fattiga delstater inte rimligen kan
sälja nästan lika mycket konst som man gör i New
York. Ändå är det så. Det finns en del akademiska
studier gjorda på fenomenet Santa Fe som konststad och när jag kollade några av dem på nätet bekräftas bilden. Välkände Richard Florida (han som
skrivit den klassiska The Rise of The Creative Class)
menar att Santa Fe för sin storlek är den stad i USA
som får störst bidrag till sin BNP från konst och
konsthantverk.
Vad det betyder mera konkret? Ja, A&CI (Art &
Cultural Industry), som är det begrepp som man
ser användas här och där, sysselsätter 13 000 personer, en knapp femtedel av alla anställda i Santa
Fe. Bara turism och offentlig verksamhet är större.
Branschen betalar ut nästan 2 miljarder kronor i
löner och svarar för ca 40% av Santa Fe´s ”export”,
alltså de inkomster som generas genom att utomstående köper varor och tjänster producerade i
stan. Den totala försäljningen av konst uppgick
2005 till $1,1 miljarder dollar, knappa 10 miljarder
svenska kronor. Av den försäljningen skedde 80%
till utomstående personer och företag.
Man förstår de här torra siffrorna bättre när man
upplevt staden en aning som jag gjort idag. Området kring centrum, The Plaza, är fyllt med gallerier
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dern indiansk konst. Det var spännande på många
sätt. Det visades bland annat konst av Daphne Odjig, en kanadensiska med indianskt ursprung, som
gör intressanta, Picassoinfluerade, saker. Jag har
aldrig hört talas om henne. Det borde jag ha gjort
så bra var hon.

de jag nämnas. Det är säkert en vidlyftig beräkning. Men att det finns många är fullt klart och en
del av dessa slår sig samman och hyr ett galleri för
att ställa ut sin egen konst. Tillräckligt etablerade
kan till och med ha ett eget galleri. Barbara Bowles
är en sådan person. Hon är egentligen ”fine art”fotograf (och gör konst som jag definitivt gillade,
särskilt hennes pickup-bilder) och har ett eget galleri på en sidogata till Canyon Road. Hon påstod
att affärerna trots de dåliga tiderna gick bra. Kanske måste hon säga det?
En sak fäste jag mig vid. Skulpturer är en större
sak i utbudet av konst här än vad jag tror gäller för
Europa. Så gott som varje galleri på Canyon Road
ställer ut skulpturer, både stora schabrak utomhus
och mindre skulpturer inomhus. Är det konst som
jag gillar? Kanske, en del men inte allt. Det finns
exempelvis en naturrealistisk tradition som tydligen har en stor marknad här och som jag känner
mig ljum inför. Det är avbildningar av människor
och djur i verklighetstrogna situationer, skickligt
gjorda men knappast konst. Jag såg en del sådant
också i Albuquerque.
Den för mig mest intressanta upplevelsen under
dagen var emellertid inte timmarna på Canyon
Road eller i affärerna vid The Plaza och gatorna
däromkring. Det var besöket på museet för mo-

Santa Fe är kanske arketypen för framtidens stad.
Alltså en stad som lever på de kreativa näringarna
(det finns mycket inom Santa Fe´s A&CI som jag
inte har nämnt, bland annat en berömd scen för
opera med många besökare varje år), och som därigenom blir attraktiv och drar till sig turister i stora
mängder. Det är tankeväckande att en av fem av
alla anställda i Santa Fe arbetar med konst i någon
form. Och jag gissar att då är inte konstnärerna
själva med i siffrorna (eftersom statistiken handlar
om personer med anställning).
I morgon åker jag vidare till Taos. Det är en stad

som jag idag har hört talas om så många gånger att
den måste vara värd ett besök. Vi får se.
Måndag 2 november
Jag trodde kanske att Santa Fe med alla sina konstnärer och gallerier och sitt stora beroende av konst
och konsthantverk skulle vara oöverträffat. Det var
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Dagens höjdpunkt var besöket på Millicent Rogers Museum. Denna Millicent Rogers var en fd
modell och internationell kändis, återkommande
på listan över USAs mest välklädda kvinnor, född
någon gång i början av 1900-talet. Någon gång efter andra världskriget bosatte hon sig i Taos, och
började samla ursprungsbefolkningens vävnader,
smycken, keramik och annat. Hon var en förmögen kvinna av börd, plus att tre giftermål hade
gjort henne ännu rikare (enligt damen i museets
shop), och samlade på sig en stor mängd indiansk
konst och konsthantverk, inte minst smycken och
textilier. Den samlingen har sedan byggts på genom donationer och idag är det här ett museum
som till och med jag tycker är väl värt ett besök.

fel. Taos är ännu mera en konstens stad än Santa
Fe. Det är samtidigt en mycket mindre ort. Den
bofasta befolkningen är bara ca 5 000.
Taos ligger en dryg timmas bilresa norrut från
Santa Fe, inte så långt från gränsen till Colorado.
Staden ligger i ett prärieliknande, så här års brunrött, torrt och rätt så trädlöst landskap. Man befinner sig högt upp. Det finns en skidort, Taos Ski
Valley, bara ett par svenska mil bort.
Detta är i högsta grad indianland. Den pueblo
som ligger i närheten av staden och har samma
namn, Taos, är en av de mest berömda och
omskrivna indianbyarna i sydvästra USA. Den är
känd för en revolt mot det spanska inflytandet i
slutet av 1600-talet, och också för att man aktivt
tog strid med amerikanarna i samband med att
New Mexico i mitten av 1800-talet blev en delstat i
USA.
Gallerierna ligger lika tätt i centrala Taos som de
gör Santa Fe. Det är bara det att vi talar om en ort
som inte är större än Kisa. Jag gissar att litenheten,
den stora mängden konstnärer som bor här, den
därmed kreativa miljön och inte minst den dramatiska naturen gör Taos exotisk och attraktiv också i
många amerikaners ögon. På Wikipedia läser jag
att kändisar som Julia Roberts och Donald Rumsfeld bor i Taos. Också Dennis Hopper har ett hus i
stan hörde jag idag.

Man kan undra hur det kommer sig att New Mexico har blivit denna storhet när det gäller konst och
konstmarknad. Det måste ha börjat med konstnärerna. Det är känt att konstnärer, och i synnerhet
bildkonstnärer och skulptörer, sedan lång tid tillbaka har sökt sig till New Mexico, och stannat
kvar. De första konstnärerna etablerade sig i exempelvis i Taos redan i slutet av 1800-talet. Det finns
förmodligen många förklaringar till att det har blivit så. En av de viktigaste, det behöver man inte
tveka om, är naturen, klimatet och inte minst lju-
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förklaras med vad en ekonom kallar positiva externa effekter. Kort sagt, det lönar sig att vara etablerad i det kluster av gallerier som Santa Fe, Taos
och några andra orter i New Mexico bildar. Det
lönar sig också för köparen. Dels för att priserna
för konsten är lägre än i alternativen, New York
och Los Angeles, bland annat till följd av mycket
lägre hyres- och lönekostnader. Dels eftersom köparen på en liten yta, i fallet Santa Fe på en enda
gata, hittar en stor mängd kvalificerade gallerier.
Är det en uthållig modell? Kommer New Mexico att kunna behålla sin stora andel av den amerikanska konstmarknaden? Att konstnärerna kommer att stanna kvar under överskådlig tid, det kan
man nog utgå från. Det är fyra starka argument
som talar för det. Och att det kommer att finnas
gallerier för att hjälpa dessa konstnärer ut på
marknaden förefaller lika sannolikt. Men att Santa
Fe också på sikt skulle kunna vara USAs näst
största konstmarknad i dollar räknat, och alltså
kunna dra till sig konstnärer från andra delar av
landet, och från andra länder, det låter osannolikt.
Det finns egentligen bara en enda omständighet
som skulle tala för New Mexico i konkurrensen
med New York och Los Angeles och andra stora
städer – att man kan köpa samma konst där väsentligt billigare. Och prisskillnaden måste vara

set. Det speciella ljuset hörde jag flera konstnärer i
Santa Fe prata om. Det andra är gissningsvis den
kulturella smältdegeln. För här finns indianer,
mexikaner och amerikaner i en salig blandning,
och den blandningen är antagligen bra för kreativ
verksamhet. För det tredje finns en tradition av
konsthantverk bland indianerna. Till det kan man
säkert lägga ett ekonomiskt argument. Det är helt
enkelt billigare att leva i New Mexico än i snart
sagt vilken annan delstat som helst. New Mexico
ligger på 46 plats bland USAs delstater vad gäller
genomsnittlig inkomst. Jag pratade med Doug
Scott, skulptör med eget galleri vid torget i Taos,
och han berättade att han och familjen flyttat från
Colorado till New Mexico just därför att det var
mycket billigare att leva här.
Med många konstnärer kommer galleristerna.
Och man kan nog utgå från att också för galleristen
är dessa fyra argument gångbara, särskilt det ekonomiska argumentet. Men det måste finnas något
mera, i synnerhet för att förklara att i städer som
Santa Fe och Taos, som båda alltså är småstäder,
finns en stor mängd gallerier för den professionella
marknaden där priserna räknas i tiotusentals dollar eller mer. Jag såg i går i Sante Fe en tavla prissatt till $250 000. Den här ansamlingen av gallerier
för den avancerade samlarmarknaden kan bara
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inte först att det var batik, var en slående färgstark
och intressant ”tavla” i fönstret. Jag pratade lite
med konstnären som berättade pedagogiskt om
hur tillverkningen går till. Det var ingen batik för
amatörer. Han kunde lägga ner hundratals timmar
på ett enda konstverk. Priserna var därefter. Batiken i fönstret som hade gjort mig intresserad kostade $5 000. Lokalen var för övrigt konstnärens
kombinerade verkstad och utställningslokal. Den
modellen har jag träffat på förut både i Santa Fe
och i Taos. En annan variant för konstnärerna att
nå ut till marknaden är kooperativ. Jag har varit
inne i två kooperativa gallerier i Taos. Och i ett av
dem köpte jag för andra gången under resan ett
örhänge.
Jag besökte också Harwood Museum, ett museum för modern konst om vi med det menar västerländsk konst från 1900-talets början fram till idag.
Bland annat fanns där en del målningar av de amerikanska konstnärer som i början av 1900-talet bodde och verkade i Taos. Besöket gav mig inte så
mycket.
Jag hade fått tipset om Harwood av en dam i ett
galleri i Santa Fe. Hon tipsade om tre saker jag borde se i Taos. Det första var Millicent Rogers Museum (och det var som sagt verkligen värt ett besök).
Det andra var alltså Harwood. Det tredje Taos Pu-

tillräckligt stor för att motivera kostnaderna för
besöket i New Mexico. Kommer det att bli så? Jag
tror inte det.
En avslutande kommentar om New Mexico (eftersom jag i morgon åker in i Colorado). Av de delstater som jag kört igenom under resan har New
Mexico utan vidare de sämsta vägarna. Och det
vill inte säga lite. Det gäller dessutom både vägarna ute på landsbygden och i de större orter som jag
besökt. Gatorna i Santa Fe slog alla rekord. Det är
väl möjligt att en Santa Fe-bo inte reagerar på dessa dåligt underhållna vägar och gator. En svensk
gör det definitivt. Jag hörde på radion att delstatens ekonomi är i ett svårt läge, det är budgetkris.
Det sas att förmodligen är skattehöjningar nödvändiga. När det sägs i det här landet är det verkligen
en kritisk situation. Det är väl den krisen vägarnas
dåliga tillstånd speglar.
Tisdag 3 november
Innan jag gav mig i väg från Taos gjorde jag ytterligare en runda i stan. Den är inte större i sin centrala del runt torget än att det är gångavstånd till det
mesta. Jag var inne i ytterligare några affärer.
Bland annat träffade jag på ett galleri med enbart
batik. Anledningen till att jag gick in, jag fattade
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samtidigt som de sprider vatten. Gärdena får därmed cirkelform, bara det är speciellt.
Trafiken är minimal. Det är tänkvärt. Så fort man
ger sig ut på de lite mindre vägarna i den här delen av USA är det förvånansvärt tomt på trafik.
Det ett bevis om något på att USA är ett mycket
stort land. Trots att det bor över 300 miljoner människor i landet ser det här och där ut som i ödsligaste Norrland.
Jag åkte sakta, jag satte farthållaren på 50 miles/timma, och ägnade timmarna åt att lyssna på
musik, äta vindruvor och åt en slags kontemplation som infinner sig när man bara sitter där och
ser det mäktiga landskapet dra förbi.

eblo, den indianska byn ett par kilometer utanför
stan. Av det senare blev det ingenting. När jag
kom dit var vägen blockerad och en polis talade
om att byn skulle inte öppnas för besökare förrän
om tre timmar. Det ville jag inte vänta på. När jag
frågade om anledningen sa han något kryptiskt om
”pågående underhåll”.
Jag lämnade Toas med målet för dagen att komma
till Pueblo i Colorado, 3-4 timmars bilresa bort. Det
blev återigen en av dessa fantastiska naturupplevelser från bilen. USA har antagligen världens
vackraste landskap om jag med vacker menar
magnifik och dramatisk natur. Jag åkte norrut på
relativt små vägar via Questa och Fort Garland.
Man befinner sig ganska högt upp. Kanske är de
högsta passen på den här sträckan på nivån 1500
meter eller så. Och även när man kommer ner på
slätterna är man en bra bit över havsnivån. Det är
till största delen ett alldeles plant landskap med en
fond av snöklädda Rocky Mountain-toppar. Det är
lantbruksland. Det odlas spannmål men nederbörden är inte tillräcklig och därför krävs bevattning.
Tekniken för bevattningen är ett eget kapitel. Man
ser här och där jättelika, klena stålkonstruktioner
på hjul, de ser ut som stora spindeldjur. De är fixerade i ena änden och vandrar sakta, sakta runt

Onsdag 4 november
Det här har varit en förflyttningens dag. Jag har
kört från Pueblo till Denver med ett kortare besök i
Colorado Springs, det är det hela.
Colorado Springs är en uppenbart välmående
stad inbäddad i det vackra Rocky Mountain-landskapet. Jag stannade vid ett nybyggt, stort shoppingcenter nära motorvägen. Det var av samma
typ som finns i utkanten av nästa alla lite större
amerikanska städer. Där finns de stora kedjorna, i
det här fallet Target, Radioschack, Office Depot
och några mindre affärer, bland annat en spritbu-
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Jag gör samma iakttagelse när jag senare under
dagen åker in i Denver. Det är en mycket större
stad, i regionen bor fyra miljoner människor, och
det tar sin rundliga tid att åka genom förortsområdena in mot centrum. Hela staden förefaller nyinvesterad, i varje fall är det första intrycket att man
kommer till en stad som under senare decennier
har haft råd att investera i fastigheter och infrastruktur. För första gången ser jag en hel del kollektiva transportmedel, bussar och till och med en
slags spårväg. Det är en välmående stad som jag
har kommit till. Det är för övrigt också en stad som
enligt Richard Florida attraherar unga och kreativa
människor. Han analyserar städer och regioner
efter sin så kallade ”tre t”-skala, i vilken utsträckning städerna/regionerna har ”technology, talent
and tolerance”. Det är dessa tre storheter menar
han som i framtiden drar till sig den kreativa klassen, och därmed skapar grunden för ekonomisk
tillväxt. Denver-regionen kommer högt efter den
rankingen. Det gäller både bland USAs storstäder
och i ett större, globalt perspektiv.

tik. I området fanns också en del hotell och restauranger. De verkade också byggda ganska nyligen.
Förmodligen hade hela området projekterats i ett
sammanhang, och gissningsvis byggts någon gång
i början av 2000-talet. Det som var slående var att
det var nästan tomt på parkeringsplatserna. Det
var också ganska tomt i de butiker jag besökte.
Det är inte första gången jag har gjort den observationen. Det förefaller som om man i USA, i varje
fall i tillväxtdelstaterna (och Colorado är en av de
delstater som växt mest), under det gångna decenniet investerat oerhört kraftigt i konsumtionsrelaterade fastigheter typ shoppingcenter och hotell.
Och även om jag inte har tillgång till någon statistik som styrker vad jag kan se är jag övertygad
om att på många håll har man byggt på sig en stor
överkapacitet. Det finns helt enkelt många fler
shoppingmalls och motell än det finns kunder.
Självklart påverkar de dåliga tiderna den bilden.
Många människor har mindre pengar att konsumera för, och många har visserligen pengar men är
mer försiktiga. Det i sig gör det ödsligare i butikerna och på parkeringsplatserna. Men det är säkerligen inte hela bilden. Konsumtionsfesten fram till
2007 och att det var så lätt att få tag i kapital, gjorde att det av allt att döma investerades för mycket.

Torsdag 5 november
Dagens stora händelse var lunchen med Richard
Lamm, tre gånger guvernör i Colorado, presidentkandidat 1996 för Reform Party USA, och en känd
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ett skäl. När jag gjorde research för vårdprojektet
under 2006, fick jag se att Richard Lamm nyligen
hade publicerat sig när det gäller det amerikanska
vårdsystemet. Boken, The Brave New World of
Health Care, läste jag och den var riktigt bra. Senare
skrev jag också om boken på vårdbloggen. Att få
prata med en erfaren politiker om det amerikanska
vårdsystemet var alltså ett annat skäl till att jag tog
kontakt.
Efter diverse mail blev det bestämt att vi skulle
äta lunch på Piatti, en krog i Cherry Creek i centrala Denver, den 5 november.

amerikansk politiker, mest omtalad för sina med
amerikanska mått mätt radikala idéer när det gäller sjukvård, immigration och abort. Också känd
för att han mer än de flesta politiker uttrycker sig
tydligt i kontroversiella frågor. Det är symptomatiskt att man hittar uttalanden av Richard Lamm i
olika citatsamlingar på nätet.
Bakgrunden till lunchen är lite speciell. När jag
1967 på hösten lämnade Stanford och gjorde min 3
000 mil långa odyssé över den amerikanska kontinenten hamnade jag också i Denver och kom då att
bo hos The Lamms. Det var arrangerat genom
Bechtel International Center på Stanford som här
och där hade kontakter, i de flesta fall med fd Stanfordstudenter, som gjorde det möjligt för utländska studenter att få bo en eller par dagar i en familj.
Jag kommer ihåg det här besöket med glädje eftersom jag blev väl mottagen av Richard, även kallad
Dick, och hans fru. Och eftersom det ordnades så
att jag även skulle få bo hos hans föräldrar i Kansas City när jag kom dit några dagar senare. Det
gjorde jag också och på samma generösa sätt blev
jag mottagen där.
Så givet den här bakgrunden tog jag kontakt
med Dick Lamm när det var klart att jag skulle avsluta den här delen av resan i Denver, och frågade
kort sagt om vi kunde träffas. Det fanns ytterligare

Det blev en lång och intressant lunch. Dick Lamm
är verkligen en ovanlig toppolitiker. Han är eftertänksam, resonerande och frågvis. Han har till och
med skägg, bara det är unikt i det här landet, åtminstone för en fd guvernör. Jag hade tänkt vara
den som ställde frågorna men det blev tvärtom.
Dick Lamm var intresserad av vad jag tyckte om
amerikansk ekonomi och politik. Så här satt alltså
två äldre herrar, Dick Lamm är nästan på dagen
två år äldre än jag, intensivt diskuterande dessa
frågor. Lunchen varade i knappa två timmar.
Stämningen var mycket god. Efterhand som samtalet gick vidare, och frågorna blev alltmera komplicerade, tog Dick Lamm upp sin penna och an-
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USA är inte längre ett politiskt föredöme. Vi kan
beundra dynamiken i den amerikanska ekonomin,
den högre utbildningen och mycket annat. Men
inte den politik som förs. Det finns något med den
amerikanska politiken, och det handlar inte bara
om utrikespolitiken, som gör att vi européer intuitivt är mindre attraherade.

vände duken att skriva på (det var en pappersduk)
för komihåg och illustration. Det var av allt att
döma inte första gången som han använde den
tekniken.
En av de första frågorna han ställde var om jag
med mitt europeiska perspektiv såg någon skillnad på USA mellan då och nu, mellan 1967 och
2009. Jag sa att jag såg två skillnader, den första
handfast, den andra mer subtil. Den handfasta
skillnaden handlar om priserna. Som jag kommer
ihåg 1967 var det minst lika dyrt att bo och leva i
USA som i Sverige, och Sverige var vid den tiden
ett känt högkostnadsland. Idag är priserna i USA
15-20% lägre än i Sverige. Det gäller för mat, boende och energi, till exempel bensin. Självklart kan
man argumentera att det beror på den svaga dollarn men dollarns relativa värde är ju bara en spegling av den amerikanska ekonomins status versus
andra ekonomier, i det här fallet relativt den svenska ekonomin.
Den mer subtila skillnaden handlar om synen på
USA. Det var så att 1967, innan USAs rykte solkats
ner av Vietmankriget, betraktade de flesta unga
européer USA som ett ganska ”sexigt”, attraktivt
samhälle. Så är det knappast idag. De flesta européer är misstänksamma mot den amerikanska politiken, inte minst efter George W. Bush-åren. Och

Apropå politik kom vi att prata mycket om den
pågående sjukvårdsdebatten, och kongressens alla
turer nu under hösten för att reformera vårdsystemet. Återigen fick jag frågor. ”Vilket är problemet
menar du med vårt sjukvårdssystem?” Jag svarade
ungefär så att problemet är inte att USAs sjukvård
kostar 50% mer än sjukvården i andra västländer.
Problemet är den privata finansieringen av vården,
kort sagt systemet med privata försäkringsbolag.
Hela den ordningen är mycket ineffektiv – av två
skäl. För det första kostar det mycket att administrera ett system där försäkringsbolagen hela tiden
måste se till att de inte får fel risker i sin portfölj
(det ekonomer kallar adverse selection). Systemet
är fragmenterat och ju mer fragmenterat desto
högre transaktionskostnader. För det andra blir det
svårt för ett så splittrat finansieringssystem att få
bra priser av utförarna, doktorerna och sjukhusen,
och av läkemedelsbolagen. Det är ingen tillfällig-
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Dick Lamm höll med mig i det här resonemanget, och förstärkte det genom att säga att båda de
stora partierna är alltför nära lierade med speciella
intressegrupper som gör det svårt eller, som i fallet
med vården, omöjligt att ta de beslut som skulle
kunna göra skillnad.

het att USAs läkare har mycket högre löner än
doktorerna i till exempel Europa och att läkemedelskostnaderna är väsentligt högre än i Kanada
som exempel.
Ändå är detta inte det verkliga problemet. Det är
att politikerna, som självklart förstår att det privata
försäkringssystemet inte en rationell ordning, inte
tycks ha förmågan att göra något åt det. Jag sa att
den reform av sjukvårdssystemet som man nu kan
se konturerna av kommer inte att lösa problemet.
För det krävs antingen ett singel payer system av
det slag som finns i till exempel Kanada eller i de
nordiska länderna. Eller en reform liknande den
som gjordes i Nederländerna för några år sedan.
Ingendera finns vid horisonten. Det är uppenbarligen en politisk omöjlighet att åstadkomma något
sådant.
Det är om man tänker efter allvarligt. För det
betyder i realiteten att en stor del av den amerikanska ekonomin, vården i USA svarar snart en
femtedel av BNP, inte sköts så rationellt som är
möjligt. Och jag tror inte att ett land på sikt har råd
med en sådan ordning. Det kanske är så att vi européer intuitivt känner att här finns ett problem
med det amerikanska politiska systemet som gör
det mindre attraktivt i våra ögon.

Vi pratade också en del om klimatfrågan och de
ekonomiska orättvisorna. Jag berättade ungefär
det jag skrivit om tidigare att det är tre saker som
gör att vi i Europa i dag lever, tycker jag, ett bättre
liv än amerikanen. För det första att vi tar ut en
större del av tillväxten i fritid, längre semester etc.
För det andra att vi har ett mer ekonomiskt rättvist
och jämlikt samhälle. Och för det tredje att vi är
mer politiskt alerta vad gäller miljön och klimathotet. Här är det så gott som tyst om miljöfrågorna.
Det är det inte Europa. Det är symptomatiskt att
när Angela Merkel höll ett anförande häromdagen
inför kongressens båda kamrar i Washington ägnade hon huvuddelen av sitt tal åt klimatfrågan.
Det var uppenbart att Dick Lamm köpte dessa
argument, åtminstone de två senare. Han ställde
frågan – hur skall vi bära oss åt för att skapa ett
mer ekonomiskt rättvist samhälle? Det hade jag
inget annat svar på än att säga att det kommer att
krävas högre skatter. ”Jag tycker att ni är alldeles
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perspektiv. Inte minst USA har ett bra läge. Den
amerikanska ekonomin är mer flexibel än till exempel den europeiska. USA har en mycket stor
tillgång i sin förmåga till förnyelse. Inget annat
land är ens i närheten av USA vad gäller entreprenörskap, tillämpad forskning, effektiv riskkapitalmarknad etc.
Kortsiktigt är det utan tvivel problem i ekonomin. Men det går snart över. Dick Lamm bekräftade för övrigt min misstanke om att konsumtionsfesten, och den parallella investeringsfesten i nya
shoppingcentra, hotell och liknande, är en verklighet i Denver-regionen. ”Dessa företag har jättestora problem för närvarande.”
Det här är skrivet bara några timmar efter lunchen.
Det gör det till en god beskrivning av hur samtalet
faktiskt utvecklade sig, och av vad det handlade
om. Det slår mig att en sak vi inte kom att tala om
var hur det kommer sig att politikerna inte kan
komma till skott, till exempel i vårdfrågan. Jag tror
att det finns två förklaringar. En handlar om värderingar. En om struktur.
När man läser amerikanska tidningar, tittar på
politiska TV-shower eller lyssnar på politiska debatter i radio, återkommer rädslan för ”government”. Eller ”big goverment” som det ofta uttrycks. Till det lägger man kanske en kommentar i

för rädda i det här landet för höga skatter.” Det är
bara det allmänna som genom politik kan åstadkomma en utjämning, och det kostar pengar.
Jag förstod så småningom under samtalet att Dick
Lamm är ganska pessimistisk vad gäller USAs
framtid. Den ekonomiska krisen kan fördjupas. Vi
riskerar att få en global klimatkris. Dessutom har
USA, menar han, egna problem med en pågående
”balkanisering”. Med det avser han att det finns
idag en risk för att USA splittras upp i etniska segment – spansktalande för sig, afroamerikaner för
sig etc. – och om den utvecklingen får gå för långt
kommer det förr eller senare att bli en social och
politisk kris. Den risken förstärks av att stora delar
av dessa folkgrupper är dåligt utbildade och dåligt
integrerade i det övriga samhället. ”Vad händer
med en nation som inte längre har ett dominerande språk, vi är på väg åt det hållet?”
På en punkt kunde jag lugna. Det kommer knappast att bli någon djupare ekonomisk kris än att
politikerna klarar av den. De kommer sannolikt att
se till att en finansiell kris av den dignitet som vi
hade hösten 2008, inte kommer att kunna upprepas. Sådan lagstiftning är på gång i många länder.
Och en kris i finanssektorn är det enda reella hotet
mot den globala ekonomin i ett överskådligt tids-
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gott exempel. Presidenten formulerar allmänna
principer för den reform han vill åstadkomma och
lämnar till kongressen att utarbeta förslag. Och det
görs både här där. Av enskilda ledamöter och av
diverse utskott. Till intill helt nyligen fanns åtminstone fem olika reformförslag, tre i representanthuset och två i senaten. Bara för några dagar sedan
presenterades det slutgiltiga förslaget (på över
2 000 sidor) från demokraterna i representanthuset. När senatens demokrater också enats om ett
förslag skall dessa båda arbetas ihop till det som
slutligen kan komma att bli kongressens beslut.
Dessa båda strukturella förhållanden gör det
svårare att komma till beslut. I vissa frågor blir det
inte ens möjligt. Vårdens finansiering har varit i
stöpsleven under snart 50 år.

stil med att ”det är alltid bättre att låta individen
bestämma hur hans pengar skall användas än att
låta någon Washington-byråkrat göra det”. Det är i
första republikaner, och konservativa debattörer,
som uttrycker sig så. Men också de flesta demokrater verkar tycka att det är ett rimligt sätt att argumentera. Ifrågasättandet är i varje fall ljumt. I
grunden avslöjar detta en mycket hög värdering
av individens frihet. Den bör inte inskränkas. Eller
uttryckt på annat sätt, allmänintresset måste vara
mycket uppenbart för att man politiskt skall göra
ingrepp i individens frihet.
Den strukturella förklaringen har med det politiska systemet att göra. Det finns stora trögheter.
Dels genom att politikerna i båda partierna är insnärjda i ekonomiska och andra beroendeförhållanden med olika intressegrupper, det som Dick
Lamm talade om. Det gör att manöverutrymmet,
och i synnerhet för radikala reformer, blir inskränkt. Dels genom att den politiska processen i
meningen samspelet mellan regering och parlament i USA är mera komplicerad och tungrodd än
i många andra länder. I Sverige lägger regeringen
en proposition, ett färdigt lagförslag, som utskottsprocessas och sedan går till beslut, för det mesta
med bara smärre justeringar. Så går det inte till i
USA, i varje fall inte alltid. Vårdreformen är ett

Fredag 6 november
Denver Country Club är ett verkligt snobbigt ställe
mitt inne i centrala Denver. Det är en stor byggnad
och ännu mycket större privat park runt om. Det
var till Denver Country Club som jag var bjuden
på lunch den här dagen.
Bakgrunden var kontakten jag hade med Rody
Stephenson för någon vecka sedan. Rody pratade
med mig om sina kusiner i Denver och undrade
om jag ville ta en kontakt. Hans farfar, Axel Ste-
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en hel del. Det är klart att alla i den här gruppen
var intresserade. Jag glömde att ta med mig laptoppen till lunchen och alltså hade jag inga bilder
på Groveda att visa. Men jag sa att den som går in
på min hemsida och trycker på knappen Groveda
kommer att hitta ett bildspel. Alla antecknade
adressen.
Att jag hade träffat Dick Lamm dagen innan
kände man till – Rody hade uppenbarligen informerat om det, jag nämnde det för honom – och det
var nog lite extra att här kommer det en svensk
som äter lunch med den välkände guvernören
Lamm. En av de första frågorna jag fick när jag
kom, varsamt formulerad, var om det hade varit
ett bra möte med guvernör Lamm. Jag sa att det
hade varit mycket intressant och jag berättade om
bakgrunden till att vi träffades.
I övrigt var det en massa frågor om mig, om min
familj, om vad jag tyckte om resan som jag hade
gjort den senaste månaden etc. Till och med sjukvården kom upp till diskussion. Man frågade om
det svenska vårdsystemet och när jag berättade att
det är skattefinansierat och att också själva vården
i allt väsentligt sköts av det offentliga undrade
man, försiktigt, om det verkligen var något bra.
När jag sa att en klar majoritet av svenskarna tycker att vårdsystemet fungerar bra undrade nog någ-

fansson som var född på Groveda, hade bosatt sig
i Denver när han kom till USA på 1880-talet och
det fanns en liten koloni av Groveda-ättlingar i
stan. Mycket mera än så blev det inte sagt men han
skickade ett mail till Denver och aviserade om min
ankomst till stan. Efter ett par dagar fick jag ett
mail där man sa att det skulle vara trevligt att träffas. Jag såg framför mig en lunch hemma hos någon av Stefansson-ättlingarna. Men i stället kom en
inbjudan till Denver Country Club och med det en
beskrivning av de 9 personer (förutom jag själv)
som skulle delta i lunchen.
Det blev en trevlig och lättsam tillställning i en elegant miljö. Det var Don Peterson och hans hustru
som var värdar i kraft av medlemmar i klubben.
Det var ett stiligt par i 80-årsåldern och jag förstod
att Don Peterson var en framgångsrik företagare i
byggbranschen. Också hans son Bruce, kanske i 50årsåldern, deltog liksom tre andra par, alla på ett
eller annat sätt med en anknytning till denne Axel
Stefansson. Alla var också, det är min gissning,
mer eller mindre ekonomiskt framgångsrika.
Jag berättade om Groveda, och om familjen Stefansson. Eftersom jag råkade ha manuset till Groveda-boken i laptoppen läste jag på i går kväll och
kunde berätta om det som står i boken. Och det är
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vis äter han. Jag blir fortfarande förvånad, och inte
så lite beklämd, av att ständigt få se dessa överstora amerikaner. Den här personen är inte måttlöst
tjock, sådana personer ser man också då och då
(det största exemplaret såg jag på Excalibur i Las
Vegas, ett vaggande mänskligt köttberg på kanske
300 kg eller så). Men mannen här är som sagt
mycket stor och mycket tung. Man kan undra över
hur det kommer sig att vissa amerikaner tycks sakna broms när det gäller mängden mat, och typ av
mat, man äter. Att det är klassfråga är ställt utom
allt tvivel. Människorna jag träffade i går på Denver Country Club, och gästerna på Piattis när jag åt
lunch med Dick Lamm, såg ut som vilken grupp
välsituerade och välmotionerade svenskar som
helst. Det var med andra ord personer som har råd
att äta rätt och som förstår att det finns ett samband mellan bra matvanor och god hälsa. Men för
väldigt många andra grupper i det amerikanska
samhället tycks dessa samband vara okända, eller i
varje fall inte påverka beteendet. Och varför är det
så? Fattiga och outbildade människor i Europa, i
varje fall i Sverige, är som grupp bevisligen inte
lika tjocka. Det verkar finnas en kulturell påverkan. Det kanske är mera accepterat att vara tjock i
USA än i Europa? Hur som helst är den relativa
fetman ett problem för den amerikanska sjukvår-

ra i församlingen om jag skönmålade. Det är en
rimlig hypotes att de flesta runt borde var republikaner. Och, som sagt, är det något republikaner
inte tycker om är det ”government”.
Lunchen var klar efter ett par timmar och den
vänlige Don Peterson följde mig ut till bilen och
önskade mig god fortsatt tur.
Med det har i praktiken bilresan kommit till sitt
slut. I morgon bitti lämnar jag in min illröda
Chevrolet Impala på Avis ute vid Denver International Airport och tar flyget till New York. Jag lämnar bilen med en känsla av vemod. Den har blivit
en vän. Dels eftersom den har varit den fasta
punkten i tillvaron. Dels eftersom den alltid har
ställt upp under de nästan 4 000 miles, nästan 600
svenska bil, som jag har kört. Inte minsta bekymmer har jag haft.
Lördag 7 november
Det är tidigt på lördagsförmiddagen och jag sitter
på en av restaurangerna på Denvers futuristiska
flygplats och väntar på att mitt flyg till New York
skall ropas upp. Vid bordet snett framför mig sitter
ett amerikanskt par. Mannen är extremt stor, och
måste vara extremt tung. Stolen han sitter på ser ut
som en dockmöbel. Och vad gör han? Ja, naturligt-
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(Congress Budget Office) har beräknat att en reform på det här området kan spara upp till $54
miljarder över en tioårsperiod.
Det förslaget är självfallet utmärkt (och det borde demokraterna ta med i sitt slutgiltiga reformförslag). Det som däremot är anmärkningsvärt är att
republikanerna inte gör minsta försök att tackla de
djupgående problemen med sjukvårdssystemet.
Ingenting finns i förslaget för att minska antalet
oförsäkrade. Ingenting om att alla medborgare bör
ha rätt att köpa sjukförsäkring oberoende av hälsostatus. Ingenting med målet att få förbättra det relativa hälsoläget i landet, USA kommer långt ner
på snart sagt alla listor som rangordnar hälsotillståndet i olika länder. Och naturligtvis ingenting
för att minska de privata försäkringsbolagens extremt höga administrationskostnader.
Överhuvudtaget är det republikanska partiet för
mig en obegriplighet. Med svenska mått är det
mycket konservativt. Det gäller värderingsmässigt
där den kristna högerns värderingar av allt att
döma numera har stort genomslag i partiet. Det
gäller också i den klassiska meningen att konservativa tycker att det är bra som det är, och vill ändra
så lite som möjligt. Republikanerna är ett parti
som, med undantag för försvarsområdet, så gott
som reflexmässigt alltid säger nej till ökade skatter,

den? Det finns ett väl belagt samband mellan fetma i befolkningen och förekomsten av vissa sjukdomar, till exempel diabetes. Det är troligt att det
också finns ett positivt samband mellan graden av
fetma hos befolkningen i ett land (jämfört med hur
det ser ut i andra länder) och de relativa vårdkostnaderna i landet.
Det har gått ett par timmar och jag sitter nu på ett
Frontier-plan på väg till New York och skriver det
här. Bakgrunden är att jag just har läst dagens US
Today (den delas ut gratis av nästan alla hotell och
har därmed blivit den dagliga tidning jag har läst).
Där finns en ledare som handlar om GOP, Grand
Old Party, eller republikanska partiet i dagligt tal,
och dess hållning i vårdfrågan. Ledaren är kärv i
sitt omdöme. ”Not enough” är beskedet. Det syftar
på den mycket försiktiga sjukvårdsreform som republikanerna presenterade i går, ett slags svar på
demokraternas omfattande lagförslag för några
dagar sedan. Det mest konkreta i GOPs förslag
gäller ”malpractice”, ett försök att komma till rätta
med ”sue”-kulturen i sjukvården. Det är ett verkligt stort problem, detta att man i tid och otid
stämmer doktorerna och sjukhusen för medicinsk
felbehandling, okänt för oss svenskar, med mycket
stora ekonomiska konsekvenser. Ansedda CBO
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eller till förslag som innebär att det federala, eller
delstaterna, skall få ökade resurser. Återigen är
sjukvårdsreformen ett gott exempel. Just detta att
man bara säger nej, och ofta gör det högljutt och
demagogiskt, är störande. Även partiets ledare i
kongressen använder ett påfallande grovt och förenklat språkbruk typ: ”Obamas sjukvårdsreform
är ett stort steg mot ett socialistiskt samhälle som
drabbar individen….”. Om man motiverade sin
inställning, och deltog i en saklig debatt, vore det
mera lättsmält. Jag har inte sett något av det om vi
talar om sjukvårdsreformen.

Söndag 7 november
Jag befinner mig i New York. Innan jag gav mig ut
idag köpte jag ett Metrocard. Det har jag gjort
många gånger tidigare, den här gången i tunnelbanestationen på W 79th Street/Broadway, och vet att
det finns inget effektivare och billigare sätt att ta
sig fram i New York än att åka tunnelbana. Det är
en paradox detta att i New York har vi kanske
världens mest effektiva kollektiva transportsystem, även bussarna går ofta och fungerar utmärkt,
samtidigt som det i USA i övrigt nästan saknas
möjligheter att åka kollektivt. Under den här resan
är det egentligen bara i San Fransisco och Denver
som jag har sett att det funnits ett embryo till kollektivt transportsystem, vissa bussar eller spårvagnar för den som inte har bil. Allt i det här landet är
gjort för att man skall ha en egen bil. New York
City, och naturligtvis i synnerhet Manhattan, är på
något sätt undantaget som bekräftar regeln. Till
och med systemet med den kollektiva bilen, taxin,
fungerar i New York bättre än i det flesta stora städer. Det finns mängder av taxibilar, och det är billigt att åka. Taxin jag tog i går kväll från Grand
Central Station upp till hotell Belleclarie på 250 W
77 Street, och det är färd på 15-20 minuter, kostade
$11.

Det måste vara något som är allvarligt fel med
GOP. Kanske är det en ideologisk kris i meningen
att partiet inte har något riktigt effektivt program
för att tackla 2000-talets frågor. Eller kanske är partiet fortfarande i chock efter demokraternas och
Obamas stora seger för ett år sedan. Det förefaller
som om det amerikanska folket också börjar undra. Enligt en Washington Post-poll som kom i
veckan är det bara 20% av amerikanarna som identifierar sig som republikaner. Mot det kan man
säga att guvernörsvalen häromdagen inte alls visade på något sådant. Republikanerna gjorde ett
mycket bra val, bättre än demokraterna, och fick
ungefär 50% av rösterna. Det politiska USA slutar
inte att förvåna.
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tet av amerikanarna. I Europa betraktar vi New
York Times som en kvalitetstidning med uppfattningar på ledarsidan som stämmer ganska bra
överens med vad en genomsnittlig svensk tycker.
Det är definitivt inte vad en genomsnittlig Arizona- eller New Mexico-bo tycker om New York Times.

New York är inte Amerika brukar det sägas. Och
det ligger mycket i det påståendet. Jag ser det tydligare den här gången när jag kommer från en månads rundresa i delar av USA som, både bildligt
och bokstavligt, ligger så långt från New York man
kan tänka. Skillnaderna mellan hur människor bor,
lever och tänker i vissa småstäder i Arizona och
New Mexico och hur man bor, lever och tänker i
New York är lika stor som mellan Stockholm och,
låt oss säga Rumänien. Man kan inte tro att det är
samma kontinent. New York är den moderna urbaniserade människans centrum och arketyp. Här
finns inte bara det mest avancerade kulturella utbudet i USA, och därmed kanske i världen, utan
också de mycket stora ekonomiska resurser som
skapas av att New York är världens finansiella
centrum. Båda sätter sin prägel på stan. Manhattans centrala delar är en underhållningsmaskin
med teatrar, biografer, museer etc. Lower Manhattan är den finansiella marknadens globala centrum
med allt vad det innebär. Det man ser när man
vandrar runt är självfallet bara toppen på isberget.
New York har så uppenbart ett stort mått av
Richard Floridas alla tre ”t” – teknologi, talang och
tolerans. Inte minst det senare. Det gör att New
York politiskt betraktas med viss misstänksamhet
av övriga USA. Det är alltför liberalt för en majori-

Jag hade för övrigt till frukost läst söndagsupplagan av New York Times. Eller rättare sagt delar av
den eftersom den väger uppemot ett kilo (och kostar $5) och säkert tar en hel dag att läsa noggrant.
Starbuck i New York har något slags avtal med
New York Times som gör att tidningen finns att
köpa på alla Starbuck-kaféer tillsammans med kaffet och tilltugget. Och det gör många en söndagsmorgon som den här. Antingen gör man som jag
och sätter sig i lokalen och blir sittandes en timma
eller två. Eller också tar man med sig tidningen
och kaffet hem till bostaden. Det senare var inte
ovanligt den här morgonen. Upper West kring
Broadway där jag bor är ett område med mycket
bostäder.
Det senare sätter sin prägel på det kommersiella
utbudet. Det dräller av restauranger och olika
slags service för välsituerade stadsbor (och just här
uppe i mindre grad för turister). Marknaden är så
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tillbaka går jag av vid 34:e gatan och Broadway för
att gå in på Macys. Och precis som andra gånger
hittar jag intressanta kläder och skor till verkligt
rimliga priser. Jag köpte ett par boots. Exakt vad
jag behövde.

stor, bred och köpstark att man kan få se affärer
man bara kan drömma om i Sverige. Ett kvarter
från där jag bor finns Fairway, ”Like No Other
Market”, som är en av de största, mest välsorterade och fräscha frukt- & gröntbutiker jag har sett.
De säljer också blommor. Ett annat exempel är en
butik där du kan få din vittvätt struken på, bildligt
talat, sekunden. Bara för att understryka vad det
handlar om står det en man i skyltfönstret ständigt
strykande skjortor eller vad det kan vara. Det kan
bara förekomma i ett land med stor lönespridning
och med en kundkrets i närheten som har både
behovet av välstrukna skjortor och pengar nog för
att betala vad det kostar.

Med det var det roliga i New York slut – helt oplanerat. När jag kom hem till hotellet dröjde det inte
länge förrän jag hade hög feber och alla tecken på
influensa. Under måndagen låg jag till sängs med
muskelvärk, hög feber och utan matlust. Men
sängliggandet blev kortvarigt. Jag tror att den kur
Tamiflu som jag började med redan på söndagskvällen, bara några få timmar efter det att jag hade
blivit dålig, hjälpte mig att bli frisk på rekordtid.
För redan på tisdagen kände jag att jag kunde ta en
kortare tur på stan vilket jag också gjorde (för att
bland annat köpa den kamera som jag hade tittat
på under söndagen). Och på onsdagen, avresedagen från New York, kände jag mig helt frisk. Men
då fanns det inte mycket tid för annat än reseförberedelser.
De här dagboksanteckningarna började med Tamiflu. Att köpa Tamiflu var ju det första jag gjorde
på resan. Att faktiskt också använda Tamiflu, att
äta sig igenom femdagarskuren, kom att bli det
sista jag gjorde.
Amerikaresan har kommit till sin slutpunkt.

Jag ägnar min första dag i New York åt shopping.
Det börjar brännas med tiden. Jag måste få tag i
ytterligare ett par presenter till familjen och jag
hade tänkt köpa en systemkamera för egen del. Av
erfarenhet vet jag att downtown Manhattan, nere i
trakterna av Wall Street och Ground Zero, har bra
shopping. Där ligger bland annat Century 21, ett
slags outlet med extremt låga priser på märkesvaror, som bara i sig är värd ett besök. Här ligger
också J&R, en av New Yorks två största affärer för
kameror och andra teknikprylar. Så dit åker jag
och tillbringar större delen av dagen där. På vägen
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