
BESÖK I NORDVÄSTRA USA 

 

Åter har min dotter bjudit in mig att besöka henne och hennes familj i det fjärran USA under 

tre veckor. Jag var verkligen mycket glad och tacksam för det, för vi ser inte varandra så ofta. 

 

Som ni nog förstår fylldes vår tid av prat om alla möjliga saker som hänt sedan förra gången 

vi sågs och beundran av alla nya ”skapelser” i hemmet. De har alldeles på egen hand byggt ett 

nytt rum som de kallar ”Biblioteket”. De har byggt nya innerväggar, tom en glasad dragdörr, 

många väggfasta bokhyllor. Dessutom har de byggt ett nytt innertak och nytt trägolv. Kring 

den gamla öppna spisen har de byggt en elegant ”mantel piece”. Rummet går i lindblomsgrönt 

och svart. Hela skapelsen var ett stort arbete som de var mycket stolta över. Det var verkligen 

en befogad stolthet. Som kronan på verket satte de in en ny ytterdörr, som skulle byggas på en 

annan nivå än den gamla. Inte någon av dem har lärt byggnadsarbete. Ingegärd har besökt en 

massa byggvaruhus och ”lärt” sig hur man ska göra. 

 

Det var mycket roligt att se dem alla tre, särskilt barnbarnet Henrik, som fyllde 17 år då jag 

var där. Jag har ju träffat honom då och då under hans liv, så att jag har kunnat följa med 

utvecklingen. Nu är han en lång man (189 cm) och är väldigt upptagen med skolan och med 

amerikansk fotboll, en vild sport som nästan bröt hans hand. Han undervisade mormor i 

spelets regler. Hon försökte förstå dem och förde sedan en ”lärd” diskussion med honom i 

ämnet. Han har långa arbetsdagar och läxor som varje dag sysselsätter honom flera timmar. 

Det är ofta prov i olika ämnen och ibland måste man som hemläxa skriva långa uppsatser t ex 

i historia. Historieboken har nästan 600 sidor. 

 

Då den unga generationen arbetade och strävade njöt mormor med sin dotter av god frukost 

vid brasan i det nya biblioteket. Vi hade oerhört mycket att prata om och vi var lyckliga att 

våra röster inte strejkade. Jag hängde med Ingegärd på allt hon gjorde. Varje dag 

”promenerade” vi två hundar, en elegant, svart, delvis labrador, den andra var mindre och såg 

ut som en räv. Vi promenerade runt i kvarteren och tittade på olika slags villor och trädgårdar. 

Mellan kvarteren fanns det kvar rester av den tidigare storskogen. Jättestora cedrar och granar, 

dalar och kullar. Även i trädgårdarna hade man ofta låtit stora träd stå kvar. 

 

En dag åkte vi ner till Downtown Bellevue för att se hur mycket man hade byggt under de 

senaste åren. Stora skyskrapor! Staden har växt mycket, för denna stad Bellevue är Microsofts 

”hem”. Microsofts skapare Bill Gates har ett hus som ligger vid Lake Washington mellan 

Bellevue och storstaden Seattle. Eleganta ”glashus” sträcker sig mot himlen i Bellevues 

centrum, på platser där det förut låg villor och småstadsgator. Niklas, Ingegärds man, som 

arbetar på Microsoft bor på promenadavstånd från sitt arbete. Vilken tur i en storstad! 

 

Vi firade Thanksgiving hemma hos dem. Ingegärd, som tycker mycket om att ordna och 

dekorera både i huset och i trädgården hade dukat en stämningsfull buffé och matbord. 

Möblerna har kommit från mitt föräldrahem, sedan har de stått i Ingegärds barndomshem och 

nu i Ingegärds hem i USA. Vi åt naturligtvis kalkon. De levde en gång vilda i Amerika. På en 

del platser gör de det fortfarande. Under alla de timmar som kalkonen befinner sig i ugnen är 

den fylld av ”stuffing”. Vanligtvis är det något väldigt fett, men Ingegärd stoppade i vildris 

och alla slags frukter. Hälsosammare och välsmakande! Jams, brysselkål och tranbärssylt 

måste också finnas på tallriken. Efterrätten är paj med lime eller nötter. Vi firade den stora, 

amerikanska festen Thanksgiving på ett högtidligt och värdigt sätt. Mina ”barn” har ordentligt 

lärt sig hur man ska uppföra sig i sitt nya land! 

 



Nu har de bott nästan 20 år i nordvästra USA i en region som kallas Northwest. Staten är 

nästan den yngsta av USA:s stater, möjligtvis med undantag av Alaska. Det stora territoriet 

Oregon delades 1898 i det nuvarande Oregon och den nordligare delen blev Washington 

State. Den västliga delen av USA har vidare vyer än den östliga. Ja, den delen ser verkligen 

inte ut som man föreställer sig USA med skyskrapor och tätt liggande hus, utan man ser vida 

fält, täta skogar med stora cederträd och granar, floder med snabba vattenfall, sjöar och hav. 

Många namn i regionen härstammar från indianerna. Ofta är det namn efter olika stammar, 

som bott och vandrat i denna natur. Ofta betyder namnen ”folk” eller ”människor”. Några 

exempel: Yakima, Spokane, Isaquah, Walla-Walla, Waiilatpu. Namnet på storstaden Seattle 

kommer från namnet på en indianhövding. 

 

Vi gjorde en intressant tredagarsresa genom bergskedjan Kaskaderna till östra delen av 

Washington State. Den ser helt annorlunda ut än regionen vid kusten. Kustregionen är tätt 

befolkad, har stora städer och hamnar. Den inre delen består av låga, vida kullar, där man 

odlar spannmål, majs eller låter korna beta. På senare tid har många vingårdar växt upp på 

kullarnas sluttningar. Jordkvalitén är mycket lämplig för vinodling. Vid sidan om 

vinodlingarna har man skapat populära vinprovningsgårdar. På ett ställe hade en gammal 

skola blivit en lyxig vinprovningsgård. På buteljens etikett finns bild och namn på skolan. Ett 

populärt vin!  

 

Vi övernattade i den lilla stan Walla.Walla, en region som en gång tillhörde stammen med 

samma namn. Nu finns där ett universitet med 10.000 studenter. Byggnaderna och ”campus” 

ser brittiska ut. Längs stadens gator ligger det vackra hus i viktoriansk stil, men också en del 

som inte är så värst vackra. Husen är ofta byggda under första hälften av 1900-talet. Denna 

trevliga stad drar nu till sig pensionärer. Det gör att huspriserna stiger. 

 

I mitten av 1800-talet började de vita komma till The West. Några kom från söder, från 

Kalifornien till Oregon Country. De jagade, fiskade och sålde päls. Det blev Oregonfeber. 

Ganska snart, redan 1843, började man bygga skolor, kyrkor och skapa små byar. På en del 

ställen samarbetade de vita och indianerna ganska bra. Någon stam skapade tillsammans med 

de vita både alfabet och skolor. På några ställe skapade de tom textilfabriker, sågverk och 

smedjor. De bedrev handel. På en del platser skedde detta, men efter hand drevs indianerna 

längre och längre västerut på grund av lagar som skapades av Kongressen. Nu bor indianerna 

i flera reservat. De säljer indianskt hantverk, bygger hotell, restauranger och museer, men 

också kasinos och stora butiker med billiga varor att sälja till turister. 

 

I den lilla staden Topinish besökte vi ett intressant indianmuseum, som berättar om liv och 

kultur bland de stammar som levt där. De byggde hus som man kom tillbaka till under 

vintern. Bara på sommaren bodde de i tält. De levde i gemenskap med naturen och betraktade 

jorden som Moder Jord. De använde olika plantor, t ex ”sage-bush”, plantor som man ofta ser 

virvla omkring i vinden alldeles torra. De växer rikligt på sluttningarna. Alla delar av dessa 

plantor använde indianerna i det dagliga livet. De bad till de djur som de måste jaga och döda 

och bad dem om ursäkt. Man visade många oerhört vackra handarbeten på museet, olika 

kläder tom vantar. Det fanns mycket att fördjupa sig i på det museet, men man skulle behövt 

mycket mera tid, för att i grunden undersöka allt. 

 

I Walla-Walla besökte vi ett annat museum som beskrev Marcus Whitman. Indianerna i denna 

region tillkallade Whitman för att lära dem ”civilisation”. Whitman kom dit med sin hustru, 

som sedan födde fyra döttrar i Walla-Walla. Whitman och hans familj samarbetade först på ett 

bra sätt med indianerna. Man byggde en liten skola, ett litet sjukhus och började skapa ett 



alfabete. Man hjälpte varandra. Tyvärr utbröt det en mässlingsepidemi. Både indianer och vita 

insjuknade. Alla fick samma sorts medicin, men tyvärr hjälpte den inte indianerna, som dog i 

stor mängd. Indianerna trodde att de vita dödade dem med avsikt. Indianerna ordnade en stor 

massaker 1897, då nästan alla vita dödades. En av flickorna överlevde. Jag har sett ett foto av 

henne i en bok som handlar om The West’s historia.  

 

År 1847 ägde den Stora Vandringen över kontinenten rum. Vägen som de tog sig fram på med 

vagnar eller till häst kallas Oregon Trail. Med bil följde vi delvis samma väg. På många 

ställen fann vi skyltar med information om händelser längs vägen. Den kände Marcus 

Whitman reste på den. 1844 kom sju föräldralösa barn på den vägen fram till Whitmans lilla 

by. Han mottog dem alla som medlemmar i sin familj. Mellan åren 1804 – 06 ville två 

engelska äventyrare söka sig fram över kontinenten för att finna Columbia River och 

landvägen till Stilla Havet. De dokumenterade sin resa. Man har också satt upp många 

minnesskyltar över dem längs vägen. 

 

En berättelse från 1860: Det året blev Cynthia Ann Parker som nioåring bortrövad av 

Comanche-indianerna. Hon bodde i den stammen och gifte sig med en indian. De fick tre 

barn. Några år senare efter en strid mellan stammen och de vita kände hennes farbror igen 

henne, tog henne tillbaka och tvingade henne att leva bland de vita. Hennes gamla familj var 

mycket otrevlig mot henne och hennes dotter. De kallade dem för barbarer och visade tydligt 

att de inte tyckte om dem. Cynthia Ann ville flytta ut på prärien igen men familjen tillät det 

inte. Hennes dotter blev sjuk i lunginflammation och dog. Själv blev hon sjuk och dog några 

år senare. En av hennes söner som bodde på prärien blev motståndsman mot de vita. Av en 

slump fann han sin moders grav, tog med sig hennes kvarlevor och begravde henne på 

prärien, som hon älskade. Några månader senare dog han och blev begravd vid sidan om sin 

moder. 

 

Jag deltog ju i den stora festen Thanksgiving. Den äger rum till minne av de första 

gemensamma tacksägelse-festerna som indianer och vita firade tillsammans, för att tacka för 

god skörd. Det hände redan på 1600-talet, när Pilgrimmerna kom med båten Mayflower. Det 

berättas att en tid efter den stora tacksägelsefesten massakrerade de vita en mängd indianer. 

Enligt mig är det lite konstigt att de nya invånarna i USA under århundraden firar minnesfest 

av den första Thanksgiving, när den följdes av en grym massaker. 

 

Fortfarande hyllar indianerna varje år Solen. De paddlar längs stranden och passerar Camino-

ön (nära Kanadas gräns). I de trakterna bodde tidigare många indianer.  

Det lär bara vara här som man reste totem-pålar.  

 

Fiskarna från Seattle övernattade och vilade på den ön på sin färd till Alaska, för att fiska lax 

och annan fisk. Nu har Ingegärd med familj ett litet hus där och vi promenerade längs Stilla 

Havet och tittade på häger, och havsörn. Örnen kunde man se sittande högt uppe i en trädtopp, 

när man satt vid matbordet i stugan. 

 

Mark Twain skrev om hur han såg landet omkring sig: 

Territoriet var mirakulöst rikt på guld, silver, bly, kol, järn, kvicksilver … tjuvar, banditer, 

fruar, barn, advokater, kristna, indianer, spanjorer, spekulanter, lurendrejare, vilda hundar, 

poeter, predikanter, kaniner … 

 

Det här är några minnen från mitt intressanta besök i The West! 

 



Många hälsningar från Kerstin 

 

 

 

 

 


