
HÄLSNING FRÅN VILDA VÄSTERN 

Vad är Amerika? Vad är USA? Ett ”land”, som förbereder sig att i november välja en ny president. En 

federation, som består av 50 stater. Jag besökte den stat som för lite mer än 100 år sedan övergick 

från att kallas territorium till att räknas som stat. Den heter ”State Washington”. Det är alltså inte 

Washington DC, huvudstaden i USA, utan en stat långt bort i Vilda Västern. I den finns stora, vilda 

skogar, sjöar, vilda floder med forsande fall. Där finns vilda djur i skogarna, björn, varg, vilda hundar. 

Björnarna gör då och då besök i villaområdena, för att undersöka om det finns något ätbart i 

soptunnorna. Längs kusten vid Stilla Havet (Pacific) går två bergskedjor, Kaskaderna och ”Olymperna”, 

innan man kommer upp till höglandet längre inåt kontinenten, där det är varmare somrar och kallare 

vintrar. 

I många villaområden närmare kusten fanns, när jag var där, mängder av blommande ”japanska” 

körsbärsträd, så gatorna kantades av skära blommor. Även på köpcentrumens parkeringsplatser finns 

det fullt av blommande fruktträd. I lite äldre villaområden omges husen av stora trädgårdar med träd, 

bärbuskar och blommor. På många ställen finns höga barrträd och cedrar in emellan husen. Var finns 

då skyskraporna? På långt håll såg vi siluetten av ”Skyline Downtown Seattle”. Det måste ju finnas 

några skyskrapor, eftersom vi ju tror att hela Amerika (USA) består av sådana. 

Var finns alla gangsters, som skjuter runt hörnen? Jag besökte ett hus vid en ”återvändsgata” där alla 

barn, som bodde på den gatan, lekte och cyklade precis som i Sörgården. Efterhand började de äldre 

barnen vara barnvakt åt småbarnen. Föräldrarna turades om att köra barnen till och från skolan, ibland 

den ena och ibland den andra efter ett väldigt behändigt schema. ”Idag kan inte jag. Kan du?” En vacker 

sommardag varje år har man gemensam gårdsfest, vilket här är lika med gatufest. Den ena fördomen 

efter den andra grusas!? 

En helg gjorde vi en utfärd inåt landet, det vill säga över eller genom bergsmassiven. Vi körde genom 

passen. De snötäckta klipporna reste sig högre och högre vid sidan av vägen. Genom de mörka molnen 

bröt gyllene solstrålar fram. En blixt korsade himlen. Mitt barnbarn tog min hand och visade mig en 

stor lysande regnbåge mot den mörka himlen. Jag berättade legenden för henne, som säger att 

regnbågen är den bro som endast de gamla gudarna använde för att besöka oss människor på jorden. 

Säkert besökte de oss under denna färd och beskyddade oss under vår resa. Det började snöa 

horisontellt och temperaturen låg omkring fryspunkten. Det var tät trafik. Det var hårt jobb för pappa 

att köra. När vi kom över till andra sidan bergen, upptäckte vi att många träd hade fällts i stormen. 

Några låg över vägen, trafikljusen fungerade inte. När vi kom hem upptäckte vi att elektriciteten i huset 

inte fungerade. Efter att vi hittat några stearinljus och en del filtar, försökte vi hitta våra sängar. Huset 

hade hunnit bli ganska kallt. Vi tackade gudarna att de hade beskyddat oss under färden. 

Det viktigaste av allt var ju naturligtvis att få träffa familjen. Det var prat, prat om allt som hänt och 

som händer. Mamma och pappa kommer perfekt ihåg sitt svenska språk, liksom äldste sonen, som i 

sin barndom blev impregnerad med svenska. För nytillskottet i familjen, tre adopterade flickor från 

Etiopien, var ju det viktigaste att lära sig engelska, för att klara sig i skolan och samhället. Det har gått 

bra för dem på grund av hårt arbete från både deras och föräldrarnas sida, särskilt från mammas sida, 

hon jobbar hemma. 

Det var underbart att få dyka ner i deras vardag i några veckor och se hur allt går till. 

KERSTIN 

som då hon kom tillbaka till Brandbergen levde dagen på natten och natten på dagen (jet-lag) 
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