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MARYLAND–WASHINGTON D.C. 
– PENNSYLVANIA–VIRGINIA
For tillsammans med Bubu till USA för att besöka min kusin Margareta i Bradock 
Heights, Maryland, nära Washington D.C. Utforskade under 10 dagar en rad vackra 
och intressanta platser inte bara i Maryland utan också i angränsande delstaterna 
Pennsylvania, Virginia och West Virginia samt så klart huvudstaden Washington. 
Minnen från inbördeskriget i Gettisburg, George Washingtons badkar i Bath, Frank 
Lloyd Wrights husbygge i Fallingwater och kyrkobesök i Frederick bland annat.  
Deltog dessutom i den lokala cykelklubbens veckotur med avslutande ölsession.



5 maj 2018 
På väg över Grönland (foto till höger) med destination 
Washington, för vidare befordran till Braddock Heights,  
ett samhälle beläget på toppen av det 290 meter höga  
Catoctin Mountain med utsikt mot närbelägna staden 
Frederick i den amerikanska delstaten Maryland.  
 
6 maj 2018 
Första dagen i natursköna Braddock Heights hos  
underbara kusinen Margareta och hennes Jerry, mulen 
dag efter en veckas värmebölja här i Maryland. Besökte 
närmaste staden Frederick och strosade runt där. Käkade 
på urtypisk amerikansk pub och besökte en jättefin  
konstutställning i konsthallen. I övrigt läst noga utom- 
ordentliga lokaltidningen Washington Post, inklusive en  
helsida i fullformat om situationen för rohingya-flyktingarna 
i Bangladesh och i kulturdelen en skönt spydig text om 
svenska akademins beslut att inte dela ut Nobelpris i  
itteratur i år.  

Imorgon till Gettysburg i Pennsylvania, med minnen från 
inbördeskriget 1861-65. Intressant bredvidläsning är Fred-
rika Bremers reseskildring från en resa i USA och Kuba 
1849-50, Hemmen i den Nya Världen i sex volymer. Läser 
just nu del 3. 

 
7 maj 2018 
Besök till Gettisburg i grannstaten Pennsylva-
nia. Här höll Abraham Lincoln sitt berömda tal 
om alla människors lika värde, orten dessutom 
berömd för det stora fältslaget mellan nordsta-
terna och de konfedererade sydstaterna 1863. 
Heldag i regn. Hemkommen njutande Candi, 
god 10-procentig öl från Delaware. 

Notera att inbördeskrigets utgång paradoxalt 
nog blev en katastrof för Amerikas ursprungs-
befolkningar, då flertalet indianer ställde upp 
för sydstatssidan, den förlorande sidans. Nya 
tvångsfördrivningar följde.  

I morgon Appalacherna!  



Slagfältet i Gettisburg från då fyllt av minnesmärken.              Modell av det stora slaget 1-3 juli 1863. 



 
8 maj 2018 
Tredje dagen i Maryland med omnejd: Expedition Appalacherna. Bilfärd genom 
vackra trakter i gränsområdet Maryland-Virginia-West Virginia-Pennsylvania, med 
floderna Potomac och Shenandoah som förenas vid  
Harpers Ferry, nationalparken Shenandoah och den spektakulära Skyline Drive som 
vi for på från Front Royal 
 (lustigt namn på en historiskt intressant vacker stad) till Uray (en stad mera känd för 
ett enastående  
grottsystem öppet för turister). 

Förutom fantastiska utsikter från bergskedjan på uppemot 3 000 feet höjd lycka-
des Bubu få syn på en  
svartbjörnsmamma med fyra ungar, dessvärre utan att dokumentera detta med bild. 
Det blev en heldagstur blev det. Imorgon besöka arkitekten Frank Lloyd Wrights 
hus i Fallingwater, Pennsylvania–  
 
9 maj 2018 
Lång dags färd mot afton, men vilken enastående resa längs highway 70 och 68 
genom Marylands sköna bergslandskap och så in till Ohiopyle och Fallingwater             
i Pennsylvania med vattenfall och Frank Lloyd Wrights spännande arkitektoniska 
verk från 1935 uppfört åt köpmansfamiljen Kaufmann från Pittsburgh. Impone-
rande.Bild nedan. 
– Other highlights: Sideling Hill, steep, narrow mountain ridge in the Allegheny Mountains, 
    Washington County, Maryland and adjacent West Virginia and Pennsylvania. 
– Ohiopyle vattenfall 
– Picknicklunch i Ohiopyle 
– Wrights hus i Fallingwater 
– Frostburg, Maryland 

 Picnic lunch in Shenan-   
 doah National Park



 
10 maj 2018 
Braddock Heights femte dagen. Cykelklubbens  
sedvanliga onsdagskvällstur på sköna men extremt 
branta landsvägar och skogsvägar i Middletown- 
dalgången. Underbar sommarkväll. Denna vecka 
gänget förstärkt med cykelentusiast från Sverige/Lund som generöst nog erbjöds en elcykel i toppklass. Avslutat 
med öl och snacks hos en av klubbens ledande gestalter. En toppenkvälll. 
 
11 maj 2018 
Sjätte dagen i Braddock Heights. Exkursion till kurorten Bath i West Virginia med sitt mineralhaltiga hälsobringande 
vatten, därefter picknicklunch i Berkeley Springs skogspark med ljuvlig utsikt över Potomacfloden, idylliska vägar 
söderut till Winchester, avslutat med vinprovning på en av Virginias hundratals wineries, uppe vid Harpers Ferry. 
Ännu en heldag på väg. Imorgon tar vi dock morgontåget till Washington D C. 
 
– Bath i West Virginia 
– 73-gradigt (Fahrenheit) helande vatten 
– Möte med finlandsamerikanskt-portugi- 
   siskamerikanskt par nyinflyttat till Bath. 
– Potomacfloden 
– Vinprovning av inte särskilt goda viner 



Tåg från Frederick till Washington D.C.



 
12 maj 2018, WASHINGTON 
Sjunde dagen USA. Tåg från Frederick 
till Washington DC, huvudstaden i detta 
väldiga land. Träffade inte Trump men 
lärde en hel del om amerikansk själv-
bild i de väldiga monument som rests 
över de döda soldaterna från andra 
världskriget, Koreakriget och Vietnam- 
kriget (men inget om Irak och Afghani- 
stan), hyllade för sin kamp för frihet 
och mot tyranni. 

Vandrade runt i timmar mellan de 
imponerande offentliga byggnaderna 
med Capitolium och Vita Huset som 
givna centralpunkter, i skön sommar-
värme. Avstod medvetet från att be-
söka de fantastiskt intressanta  
museerna samlade under Smithsonian 
Institutions kontroll, de är värda mer än 
några få timmar, men noterar särskilt 
Indianmuseet och African American 
Museum som värda besök en annan 
gång.. 
 
– Fredericks förortsstation Monocacy klockan 07.00 fredag 
morgon. 
– MARC Train (Maryland Transit Administration) till Was-
hington. 
– Konduktören 
– Union Station washington 
– Capitolium 
– Staty av Rodin i Hirshhorn Museums skulpturpark 
– Smithsonians huvudbyggnade 
– Vita Huset 
– Monument över Koreakriget 1950-53 
– Lincoln Memorial 
– Abraham 
– Vietnamkrigsminnesmärke 
– De döda amerikanerna i Vietnamkriget 
 



13 maj 2018 
Weekend Braddock Heights and Middletown. Relaxing days 
with garden work, good food, shopping, dog walks and a 
church visit in Frederick to study the difference  
between Swedish and American Lutheran church practices. 
Soon time to return to Sweden. 
 
– Lördagskvällens middag utomhus innan åskoväder 
drog in. 
– Lars på lång hundpromenad 
– Vyer i Braddock Heights 
– Som vanligt färd med bil i detta bilismens förlovade land, här 
på väg till Zion Lutheran Church i Middletown. 
– Familjär stämning på gudstjänsten med ungdomsband 
som stod för musiken. 
– Barnen visar upp sina verk från gudstjänstens början. 
– Alla känner alla i kyrkgemenskapen. 
 
 

 
 
 
 
 

14 maj 2018 
Hemma hos Margareta hela dagen. 
 Promenad sedan skyfall på förkvällen. 
 Fisksoppa till middag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 maj 2018 
Flyg Washington-Köpenhamn 17.15 – 07.15. Margareta och Jerry körde oss till flygplatsen.  
 
 
 
POST SCRIPT:  
En vecka senare drabbades jag av sepsis efter en bakterieinfektion orsakad av en prostatabiopsi. Med  40 graders feber 
blev jag akut inlagd på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Vatten i lungorna tillstötte varför jag låg på sjukhus i nio dygn.












