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Indledning 
Jeg har rejst meget i USA. Mere end 100.000 km på USA's veje er det hidtil blevet til, og 40 stater er blevet 

beSøgt. Jeg har ved flere lejligheder investeret i diverse rejsebøger både på dansk og på engelsk, fra Politi-

kens "Turen går til…" til Lonely Planets rejseserie, Frommer's rejsebøger, National Geographics rejsebøger 

og mange andre. Desværre har jeg endnu ikke fundet en, der har fokus på netop det område, jeg holder 

mest af at besøge, og har besøgt oftest, nemlig det vestlige North Carolina.  

 

Og hvorfor skulle der dog også findes en rejsebog om netop denne landlige del af USA? Hvem har lyst til at 

besøge denne afsides region, når man kan tage til New York, Florida, Californien eller nationalparkerne i det 

vestlige USA? Måske vil du opdage, når du har læst denne guide, at der faktisk er en hel del at se i dette 

område, ikke mindst hvis du interesserer dig for natur og/eller historie. Derimod er det ikke et område, du 

skal besøge, hvis du er til storbyferie, for storbyer findes ikke, selv om der ligger nogle lige uden for områ-

det. I det hele taget er der ikke meget bymæssig bebyggelse i WNC. Heller ikke strandferie kan plejes i om-

rådet, der ligger ca. 400 km fra den nærmeste kyst. Det er dog muligt at bade i diverse søer og floder, og de 

fleste hoteller/moteller har pool.  

 

Udsigt over Great Smoky Moun-

tains i Swain County. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Jeg har selv besøgt det vestlige North 

Carolina eller Western North Carolina 

(ofte bare skrevet WNC) adskillige 

gange, og vil nok vende tilbage man-

ge gange endnu, og i denne guide vil 

jeg se nærmere på områdets historie, 

geografi, natur samt turistattraktio-

ner og andre ting, som jeg finder 

seværdige.  

 

Jeg vil desuden gennemgå de coun-

ties, der er ligger i området. Ikke alle disse er lige interessante og har lige mange seværdigheder, men sådan 

er det jo alle steder. Et county er et selvstændigt administrativt område med en vis grad af selvstyre, se 

mere på side 21; de har nogen lighed med de tidligere danske amter. I hvert county er der en by, et county 

seat, der er det administrative centrum for det pågældende county. Disse byer kan være meget store, men 

kan også være ret små. Chicago i Illinois er administrativt centrum for Cook County og har 2,7 millioner 

indbyggere. Danbury, der er administrativt centrum for Stokes County i det vestlige North Carolina har ca. 

200 indbyggere. I resten af denne guide, vil jeg bruge betegnelsen amt for county og amtssæde for det ad-

ministrative centrum, men bruger naturligvis County i navnene på disse; således: "Ashe County er det nord-

vestligste amt i området. Amtssædet er Jefferson." 

 

Guiden tager langt hen ad vejen udgangspunkt i mine egne besøg og oplevelser i området, suppleret med 

fakta fra forskellige kilder. Det betyder, at de vurderinger, jeg giver undervejs, kun står for min egen reg-
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ning, og andre kan være ganske uenige med mig. Hvis man undrer sig over, hvorfor jeg ikke har sat adresser 

på hoteller, restauranter, seværdigheder mm., skyldes det, at jeg har samlet en række af disse i et afsnit 

sidst i guiden, og resten må man selv finde. Heller ikke priser på entreer, hoteller og mad har jeg anført, 

ikke mindst fordi disse ofte skifter, og  de priser, der opgives er alligevel ikke de, der skal betales. Priser er 

altid i USA opgivet uden skatter og afgifter, og de kan variere en del. Der kan være både statslige, amtslige 

og bymæssige skatter foruden salgs- og andre skatter, der skal lægges til prisen på fx et hotelværelse, et 

måltid på en restaurant eller varer købt i en butik.. 

 

I denne version af guiden er alle fotos nu mine egne. Kopien af maleriet på side 7 er dog hentet fra Wiki-

media (commons.wikimedia.org), og det samme gælder de små kort, der er indsat for at vise de enkelte 

amters placering i staten. De geografiske og statistiske data om de enkelte amter stammer dels fra den 

engelske udgave af Wikipedia (en.wikipedia.org) og dels fra de data, der kan hentes fra folketællingerne på 

United States Census Bureau (www.census.gov), og andre tilgængelige offentlige kilder. 
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Historie 
Der har boet mennesker i de sydlige Appalacher og områderne omkring i mindst 8.000 år og måske i op til 

15.000 år; det viser arkæologiske fund. Området har tilsyneladende været beboet kontinuert lige siden de 

første mennesker kom dertil efter den seneste istid. Desværre vides det ikke med nogen form for sikker-

hed, hvem disse mennesker var, men der er fundet enkelte gravhøje i området. Fundene viser, at befolk-

ningen har været nomadiske jægere og samlere, men fra omkring 1000 før vor tidsregning finder man spor 

af mere bofaste landbrugere. Perioden fra 1000 før vor tidsregning til 1000 efter vor tidsregning, kaldes af 

de fleste arkæologer for Woodland-kulturen. Enkelte lader denne periode forsætte helt op til den første 

kontakt med de hvide, mens flertallet kalder denne sidste del af perioden efter 1000 for Mississippikultu-

ren. Der er fortsat tvivl om, præcis hvilke stammer, der boede i området i denne periode, men flere og flere 

såvel arkæologer som historikere mener, at det var forfædrene til en del af de nuværende stammer. Flere 

af disse fortæller i deres egne legender, at de har boet i området "altid". Mississippikulturens mennesker 

var højbyggere. Her er der ikke tale om gravhøje, men høje bygget til ceremonielle formål. I piedmont-

området, se side 10, finder man også spor af befæstede byer/landsbyer, hvilket tyder på at de forskellige 

stammer førte krig indbyrdes, hvilket stemmer fint overens med stammernes egne traditioner. Fx har både 

cherokeestammen og catawbastammen legender om, at de to stammer udkæmpede et blodigt slag mod 

hinanden omkring år 1200 – selv om visse historikere hævder, at de to stammer endnu ikke var kommet til 

området på den tid! Også i Western North Carolina har man fundet spor af ret store bebyggelser, hvoraf 

nogle var befæstede.  

Hernando de Soto og tiden efter 
De første hvide, der kom til det vestlige North Carolina, var medlemmer af den spanske opdagelsesrejsen-

de, Hernando de Sotos ekspedition omkring 1540. De Soto mødte første gang områdets indbyggere i en 

landsby nær nutidens Hickory. Den stamme, han mødte, har formentligt været catawbastammen, men på 

sin ekspedition mødte han også medlemmer af cherokee-stammen. Sidstnævnte var dengang den domine-

rende stamme i WNC og det østlige Tennessee. Det område, stammen kontrollerede, omfattede også dele 

af de nuværende stater South Carolina, Georgia, Alabama, Tennessee, Kentcuky, Virginia og West Virginia, 

og stammens interesser strakte sig til Ohio, Indiana, Mississippi og sågar helt op til New York. Da de Soto 

kom til området talte stammen omkring 75.000 medlemmer, men ca. en tredjedel døde i årtierne efter 

besøget af sygdomme, som de hvide havde bragt med, og som indianerne ikke havde modstandskraft over-

for, fx kopper og mæslinger.  

 

I 1567 grundlagde spanieren Juan Pardo et fort i nærheden af Joara, en by nær det nuværende Morganton. 

Byen tilhørte en gruppe af oprindelige amerikanere fra Mississippikulturen. Senere byggede han yderligere 

fem forter i området, som han fordelte sin styrke på 120 mand på. 18 måneder senere var alle forterne 

ødelagt af de oprindelige indbyggere i området, og 119 mand var dræbt. Kun en blev sparet, så han kunne 

rejse hjem for at fortælle sine landsmænd, at de skulle holde sig væk! 

Herrnhuterne og deres efterfølgere 
Bortset fra nogle få pelsjægere, var de første hvide, der kom til området efter spanierne, sandsynligvis en 

gruppe medlemmer af den herrnhutiske brødremenighed; på engelsk kaldt Moravians efter deres oprindel-

sessted i Europa, Mähren, som på engelsk netop kaldes Moravia. Gruppen var under ledelse af Biskop Au-

gust Gottlieb Spangenberg. De var udsendt af menigheden i Pennsylvania for at finde et sted, hvor de kun-
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ne etablere et fristed for menighedens medlemmer. Gruppen nåede i 1752 så langt mod vest som til græn-

sen til den nuværende stat, Tennessee, men de slog sig ikke ned her. I stedet vendte de tilbage til den del af 

Yadkin River Valley, der ligger på højsletten øst for bjergene. Her købte de et landområde af John Carteret, 

2nd Earl Granville, der ejede en ottendedel af hele North og South Carolina.  Området, de købte, var på knap 

500 km2, svarende til ca. halvdelen af det nuværende Forsythe County, hvor området ligger. Her etablerede 

de byen Salem (siden 1913 Winston-Salem, se side 25). En enkelt deltager fra den oprindelige gruppe vend-

te senere tilbage til WNC, hvor han slog sig ned i det, der i dag er Ashe County. Selv om de ikke blev i områ-

det længe, har gruppen og herrnhuterne i øvrigt sat sine spor rundt omkring, blandt andet i stednavnet 

Moravian Falls i Wilkes County. 

 

Hvor dette unge egetræ i 

dag står i Wilkesboro, stod 

indtil for få år siden "The 

Tory Oak", hvor oberst i 

revolutionsmilitsen, Ben-

jamin Cleveland, hængte 

tre loyalister, såkaldte 

"Tories" (tilhængere af 

det britiske styre) under 

Den amerikanske Fri-

hedskrig. Mere under 

Wilkes County. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Efterhånden begyndte flere 

hvide jægere og handels-

mænd, især skotter, irere og tyskere fra de nordligere kolonier Virginia og Pennsylvania, at komme til om-

rådet, hvor de slog sig ned hos indianerne, ikke mindst hos cherokee'erne. I begyndelse levede de fredeligt 

sammen, men efterhånden som flere og flere hvide kom til og etablerede egne bosættelser, var det slut 

med det fredelige. Storbritannien tvang mange stammer til at underskrive traktater, hvor de afgav landom-

råder, ofte mod økonomisk kompensation; en kompensation som sjældent kom til udbetaling. Den fortsat-

te indvandring af hvide førte til adskillige skærmydsler, og det der var værre, mellem indianere og nybygge-

re. I 1775 førte den senere så berømte Daniel Boone, der boede i Wilkes County på dette tidspunkt, nogle 

engelske handelsmænd under ledelse af en vis Richard Henderson, en advokat  fra South Carolina, gennem 

bjergene til Sycamore Shoals på Watauga Rive, ved den nuværende by Elizabethton i Tennessee. Her for-

handlede de sig til et ulovligt køb af et stort landområde fra cherokeestammen (The Henderson Purchase 

efter lederen eller The Transylvania Land Purchase, efter selskabet, der var døbt The Transylvania Land 

Company). Ifølge engelsk lov måtte privatpersoner og private selskaber ikke købe land af indianerne, og i 

følge stammens love måtte ingen stammemedlemmer, heller ikke høvdinge, sælge stammeland til nogen, 

så aftalen var dobbelt ulovlig. Den endte da også med at føre til et 18 år langt krigsforløb mellem de hvide 

nybyggere og dele af cherokeestammen; det, der senere skulle blive kendt som Chickamaugakrigene. Først 

i 1794 blev der indgået en fredsaftale.  
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Frihedskrig , borgerkrig og rekonstruktion 
Under Den amerikanske Frihedskrig deltog adskillige af områdets beboere på de oprørske kolonisters side i 

kampene mod Storbritannien, mens nogle få såkaldte loyalister deltog på britisk side. En styrke på ca. 1.000 

mand fra North Carolina, som dengang også omfattede en del af det nuværende Tennessee, deltog i Slaget 

ved Kings Mountain i South Carolina, hvor oprørerne besejrede de engelske tropper. En del af denne styrke 

samledes nær det nuværende Elizabethton i Tennessee og marcherede over bjergene. Undervejs mødte de 

andre tropper, som kom fra North Carolina, og styrken blev senere kendt som "The Overmountain Men", 

fordi de netop havde krydset bjergene for at slås. Efter revolutionen var det så, at kampene mellem hvide 

og cherokee'er og andre stammer tog til. Ikke mindst fordi mange af stammerne i det sydøstlige USA,  bl.a. 

Cherokeeestammen, havde stået på briternes side i kampen mod kolonisterne. Det skyldtes, at indianerne 

mente, at briterne i modsætning til kolonisterne, ville forbyde europæisk ekspansion vest for Appalacher-

ne.   

 

I den østlige del af North Carolina blev der oprettet store plantager drevet med slavearbejdsskraft, selv om 

disse ikke var helt så ekstravagante som tilsvarende plantager i fx Virginia, South Carolina og The Deep 

South (Georgia, Alabama, Mississippi og Louisiana). Også i den vestlige del af staten kom der efterhånden 

plantager og farme, som blev drevet til dels ved hjælp af slaver.  Endog rige cherokeeindianere anlagde 

plantager og købte afrikanske slaver. Antallet af slaver i Western North Carolina var dog aldrig så stort som i 

resten af staten. Dertil var der for få rigtigt store plantager. De fleste farme var små, og blevet drevet af 

ejerne og deres familier selv, evt. med betalt arbejdskraft i form af daglejere, der i modsætning til slaver 

kun skulle bespises, når de faktisk arbejdede. De større farme og plantager blev ofte drevet ved hjælp af 

såkaldte sharecroppers, som var mennesker, der dyrkede jorden for de mere velhavende mod at få en min-

dre del af udbyttet. Der var slaver, men der var også en stor del såkaldt "frie sorte", altså tidligere slaver, 

som enten var blevet frigivet eller selv havde købt deres frihed. De fleste slaveejere ejede en eller to slaver, 

og meget få havde mere end 10, selv om der også i dette område, især i den østlige del af område boede 

nogle få meget rige, der havde flere. I tiden efter revolutionen kom der en del kvækere og flere herrnhutere 

til området, og de prøvede at overtale de indbyggere, der holdt slaver, til at frigive disse, hvilket faktisk 

lykkedes i en del tilfælde. I gennemsnit var omkring 33 % af North Carolinas indbyggere slaver før Den ame-

rikanske Borgerkrig, hvilket var en del færre end i de øvrige sydstater, og i WNC var tallet endda nede om-

kring 10 % og endnu lavere i enkelte amter. 

 

I december 1860 forlod South Carolina som den første stat unionen, og efterhånden fulgte flere andre af de 

såkaldte slavestater med, og den 12. april 1861 begyndte Den amerikanske Borgerkrig, da sydstatstropper 

under kommando af General Pierre G. T. Beauregard bombarderede en nordstatsstyrke på Fort Sumter i 

Charlestons havn. Også North Carolina var en slavestat, men her var man faktisk langt hen ad vejen unions-

tilhængere, ikke mindst i de vestlige områder, som da også gik under betegnelsen Old North State, en be-

tegnelse som oprindeligt havde dækket hele staten efter at Kolonien Carolina var blevet delt i North og 

South Carolina. Først da USA's præsident, Abraham Lincoln, opfordrede North Carolina til at samle en hær 

og invadere South Carolina, forlod også North Carolina Unionen den 20. maj 1861. Men i den vestlige del af 

staten, var man stadig ikke meget for løsrivelse. Ved den afstemning, der gik forud for beslutningen om, at 

staten skulle løsrive sig, stemte således kun 51 indbyggere i Wilkes County (voksne, hvide mænd – ingen 

andre havde stemmeret) for løsrivelse, mens 1.891 stemte for forbliven i Unionen.  Men selv om man altså 

for en stor del af indbyggernes vedkommende var unionstilhængere, endte det med at North Carolina stil-
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lede det største troppekontingent til sydstatshæren af alle De Konfødererede Stater; 155.000 mand i alt af 

en samlet befolkning på godt 600.000 hvide og frie sorte.  

 

Når så mange meldte sig, var det ikke fordi de ønskede at kæmpe for at bevare slaveriet. Flertallet havde 

som nævnt ingen slaver, og mange af de, der havde, vidste godt, at slaveriets dage var talte. Så når mange 

fattige landmænd og landarbejdere gik ind i hæren, var det snarere fordi, de satte deres stats interesser 

højere end unionens. Denne holdning betød blandt andet, at borgerkrigsguvernøren, Zebulon Baird Vance, 

der blev valgt i 1862 i krigens 2. år kom på kant med Konføderationens præsident, Jefferson Davis, da Van-

ce mente, at hvis USA ikke skulle indskrænke staternes rettigheder til selvbestemmelse, skulle Konføderati-

onen heller ikke. Man kan måske tale om, at der eksisterede en form for "statsnationalisme" – "ingen over 

staterne", heller ikke fællesskabet. 

 

General Robert E. Lee 

overgiver sig og sin hær til 

Generalløjtnant Ulysses S. 

Grant ved Appomattox 

Courthouse i Virginia i 

1865. (Reproduktion af 

maleri af Thomas Nast. 

Hentet fra com-

mons.wikimedia.org).  

 

At ikke alle var på sydsta-

ternes side ses af, at 15.000 

mand fra North Carolina 

meldte sig til nordstatshæ-

ren, heraf mange fra den 

vestlige del af staten, og i løbet af krigen blev der organiseret en gruppe, Heroes of America, som havde til 

formål at hjælpe dels lokale, der støttede nordstaterne, dels hjælpe tilfangetagne nordstatssoldater med at 

undslippe tilbage deres egne linjer. Af de soldater fra North Carolina, der kæmpede på begge sider, døde 

omkring 40.000. Af disse døde flere af de sygdomme, der florerede, end der blev dræbt ved kamphandlin-

ger. Blandt de dødelige sygdomme var malaria, tyfus og dysenteri de mest almindelige. 

 

Den 9. april 1865 overgav den øverstkommanderende for Sydstaternes hær, general Robert E. Lee, sig til 

Generalløjtnant Ulysses S. Grant ved Appomattox Courthouse i Virginia.  Nogle dage senere overgav også 

General Joseph Johnston, der havde kommandoen over sydstatshæren i North Carolina, sig til Generalma-

jor William T. Sherman i nærheden af den nuværende by Durham. De sidste skud øst for Mississippi blev 

affyret nær byen Waynesville i Haywood County i WNC den 9. maj. Her angreb den såkaldte "Thomas' Legi-

on", under kommando af cherokee'ernes eneste hvide overhøvding nogensinde, William Holland Thomas, 

en nordstatsstyrke, der var indkvarteret i Waynesville. Thomas, der ikke vidste, at krigen faktisk var forbi, 

forsøgte at overtale nordstatsstyrken i byen til at overgive sig. Da han fik at vide, at såvel Lee som Johnston 

havde overgivet sig en måned tidligere, overgav han også sig selv og sin legion, der primært bestod af che-

rokee'er. Vest for Mississippi fortsatte krigen nogle måneder endnu, men de facto var den forbi, og genop-
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bygningen efter fem års krig med mere end 750.000 døde i alt, kunne begynde. Faktisk døde der flere ame-

rikanere under borgerkrigen end i alle USA's senere krige tilsammen frem til og med Vietnamkrigen. Af de 

750.000, der omkom, døde ca. 260.000 som resultat af kamphandlinger, 370.000 døde af sygdomme og ca. 

120.000 døde af andre årsager så som forbrydelser, sult, kulde og ulykker.  

 

Rekonstruktionsperioden, som tiden fra 1865 frem til 1877 kaldes, blev ikke nem for sydstaterne, heller 

ikke for North Carolina, og selv om den vestlige del af staten slap "billigere" end resten af staten, fordi om-

rådet lå så langt fra det politiske liv i og omkring Raleigh, var perioden hård. Staten var under militær kon-

trol og både kongres og guvernør måtte have deres beslutninger godkendt af den militære ledelse. Jeg skal 

ikke komme nærmere ind på amerikansk politik i denne periode, men i de første år blev staten styret af 

såkaldt "Radikale Republikanere", som mente at syden skulle straffes, ikke hjælpes. De frigivne slaver skulle 

have stemmeret, og ret til på lige fod med hvide at købe jord, lade sig uddanne, opnå offentlige embeder 

mm., hvilket Demokraterne var stærkt imod. De var blevet tvunget til at acceptere, at slaverne var blevet 

frigivet, men mente ikke at de skulle have samme rettigheder, som de hvide. Organisationer som fx Ku Klux 

Klan og Red Shirts, der var Demokratiske (i politisk forstand) i oprindelse, kæmpede – også med vold – for 

at farvede ikke skulle kunne stemme. Guvernøren, William Holden, der blev valgt i 1868, prøvede at be-

kæmpe Ku Klux Klan, men blev afsat ved en rigsretssag i 1870, hvor han blev anklaget for at gå for hård-

hændet til værks, hvorefter Demokraterne kom til magten.  

Moderne tider 
Op gennem slutningen af 1800-tallet og i årene efter århundredeskiftet blev forholdene efterhånden noget 

bedre, men der var stadig stor modstand mod de farvedes rettigheder, og der blev gjort mange tiltag for at 

forhindre, at de kunne få indflydelse. Dette gjaldt ike kun i Sydstaterne. Selv om nordstaterne havde kæm-

pet for slavernes frigørelse, mente mange, at når de nu blev fri, skulle de vende tilbage til Afrika, hvor de 

oprindeligt var komet fra – også selv om det var flere generationer tidligere.  I 1876 vedtog man de såkaldte 

"Jim Crow love", der  gav sorte samme rettighedersom hvide, men samtidigt påbød raceadskillelse i alle 

offentlige institutioner, offentlig transport og så videre. De sidste af disse love blev først afskaffet i 1965. 

Det betød at mange afroamerikanere forlod North Carolina i årene efter 1900. I alt forlod mere end en halv 

million afroamerikanere sydstaterne i årene frem til 1940.  

 

Noget positivt skete der dog. I 1903 var North Carolina skueplads for Brødrene Wrights første flyvning på 

øen Kitty Hawk ud for statens kyst, og på nummerplader fra staten står stadig "First in Flight". 

 

I de første årtier af det 20. århundrede forsøgte man at genopbygge økonomien. Under depressionen blev 

landmændene i hele staten, også den vestlige del, hårdt ramt, men i forbindelse med Præsident Franklin D. 

Roosevelts New Deal program, omlagde mange deres produktion til tobak, og garanterede mindstepriser 

på bomuld hjalp også. Det var også under New Deal programmet, at man begyndte anlæggelsen af Blue 

Ridge Parkway, se side 34. I årene efter 2. Verdenskrig, var North Carolina en af de sydstater, der klarede 

sig bedst, og staten er stadig en af de førende sydstater, når det gælder uddannelse og forskning. Fremgan-

gen er især at spore i og omkring de store byer, Charlotte, Raleigh-Durham og Greensboro i piedmontom-

rådet, ikke mindst i den såkaldte "research triangle" mellem de tre store universiteter, North Carolina State 

University i Raleigh, Duke University i Durham og University of North Carolina i Chapel Hill. Forskning og 

udvikling ses ikke helt i samme grad i i WNC, hvor mange firmaer, blandt andet tekstil- og møbelvirksomhe-
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der, har flyttet produktionen til udlandet. Til gengæld har flere store IT virksomheder anlagt datacentre i 

området. 
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Geografi og natur mm. 

North Carolina opdeles normalt i tre geografiske regioner. Længst mod vest ligger bjergene, Mountain Re-

gion, som igen opdeles i flere områder.  Helt mod øst ligger Coastal Plains (kystsletten) ved Atlanterhavet 

og mellem disse to områder ligger en højslette, der kaldes Piedmont Region. Piedmont kommer fra latin, ad 

pedem montium, hvilket betyder "ved bjergenes fod", via fransk, Piedmont, som normalt oversættes til 

engelsk som "foothill", men dette udtryk har en anden definition i denne sammenhæng, så her skelner jeg 

mellem piedmont og foothills.  Denne opdeling gælder ikke kun i North Carolina, men hele den del af de 

østlige stater, der strækker sig langs bjergkæden Appalalacherne fra New Jersey i nord til det centrale Ala-

bama i syd.  

 

Det vestlige North Carolina eller Western North Carolina (WNC) er et veldefineret område i North Carolina. 

Området ligger i og omfatter hele mountainregionen foruden nogle små områder i den vestlige del af 

piedmontregionen. Området omfatter 28 af de vestligste af statens amter, hvoraf der er i alt 100. I denne 

guide har jeg tilføjet yderligere fire amter, som efter min mening burde høre med, selv om definitionen 

altså ikke medtager dem. Desuden omtaler jeg kort to storbyer, der ligger uden for området, da jeg mener 

at de interessante nok til at komme med. Se side 24 og 25. 

 

Ovenstående figur viser det område (indrammet med rødt), der er beskrevet i denne guide. De fire amter, 

jeg har tilføjet, som normalt ikke indgår i definitionen af regionen, er henholdsvis Gaston County, Iredell 

County, Lincoln County og Yadkin County, vist med gul farve i figuren. Området, inklusive de fire "ekstra" 

amter har et samlet areal på omkring. 33.000 km2, altså nogenlunde som Fyn og Jylland tilsammen. 

WNC afgrænses mod syd af statsgrænserne mellem North Carolina og Georgia og North Carolina og South 

Carolina. Mod vest udgøres områdets grænse af statsgrænsen mellem North Carolina og Tennessee og mod 

nord af statsgrænsen mod Virginia. Mod øst er grænsen noget mere uregelmæssig, men regner man med, 

at Interstate Highway 77 er den østlige grænse, er det ikke helt galt, i det grænsen dog går en del øst for 

motorvejen i den nordlige del af staten, og en del vest for denne i den sydlige del.  

  

Western North Carolina er selv delt op i tre områder, High Country, Tennessee Valley og Foothills. High 

Country udgør den nordvestligste del af området med centrum i Boone, amtssædet i Watauga County. Her 

findes en lang række attraktioner, som jeg vender tilbage til under de enkelte amter, og området rummer 

nogle af North Carolinas bedste skiområder, fx Beech Mountain, Appalachian Ski Mountain og Sugar Moun-
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tain. Skiturisme, dyrkning af juletræer og landbrug herunder kvægavl er vigtige indtægtskilder i området. 

Tennesseee Valley ligger i den sydvestlige del af WNC. Asheville, amtssæde i Buncombe County, er den 

vigtigste by i dette område. Der findes en del vandkraft i området, der ellers lever mest af turister, ikke 

mindst mennesker, der holder af natur, kanoture, lystfiskeri, camping og white water rafting, som området 

er kendt for. Dette område, som er det vestligste i staten, vil man af og til se omtalt som "Land of the Sky" 

fordi det faktisk ligger højt, men for at adskille det fra High Country længere mod nord. Når området kaldes 

Tennessee Valley, er det fordi de fleste floder er bifloder til Tennessee River eller denne flods andre biflo-

der, og dermed hører området til Tennesseeflodens afvandingsområde. Foothills er et overgangsområde 

mellem de høje bjerge mod vest, og det bakkede landskab i Piedmontregionen. Her falder landskabet for-

holdsvis brat fra bjergenes 1.000 til 1.200 meter til omkring 500 til 600 meter, selv om der også i dette om-

råde er enkelte bjergtoppe, der rager op. Foothills har ikke på samme måder som de to øvrige områder en 

"hovedby", men byer som Lenoir, Wilkesboro, Hickory, Morganton og flere andre, er lokale centre.   

 

Som navnet Mountain Region antyder, er området domineret af bjerge. Bjerge, som er mindre kæder i den 

store bjergkæde, der under et kaldes Appalachian Range, og som strækker sig fra det sydlige Canada om-

kring Quebec til Alabama. De to vigtigste kæder i WNC er Blue Ridge Mountains og Great Smoky Moun-

tains. Blandt andre kæder i regionen kan nævnes Black Mountains, Brushy Mountains, Great Balsam Moun-

tains, Plott Balsams, Sauratown Mountains og South Mountains, men der er flere. I Black Mountains finder 

man Mount Mitchell, der med sine 2.037 m er det højeste bjerg i USA øst for Mississippi, og i alt er der 43 

bjerge, der er mere end 6.000 fod (ca. 1.800 m) høje og 82 toppe når op i højder på mellem 5 og 6.000 fod 

(1.500 til 1.800 m). I Foothills-området når bjergene sjældent op i mere end 500 til 600 m, selv om der er 

enkelte undtagelser. Pas gennem bjergene kaldes typisk "gaps" i dette område, så fx "Newfound Gap" er et 

pas, i dette tilfælde i Great Smoky Mountains på ruten der forbinder North Carolina og Tennessee. Om vin-

teren kan disse pas være lukkede på grund af sne, og selv når der ikke ligger sne, kan de være lukkede på 

grund af vind. Det kan blæse så kraftigt i passene, at selv store lastbiler, såkaldte semi-trailer trucks (18 

wheelers) kan blæse af vejen.  

 

En del floder gennemskærer området. French Broad River, Hiwassee River, Little Tennessee River, Noli-

chucky River samt Watauga River, løber alle ind i Tennessee River Valley, og deres vand ender til sidst i 

Tennessee River. Det var ved bredden af Nolichuckey River, om end på den anden side af bjergene i det 

nuværende Tennessee (dengang et territorium under kontrol af North Carolina), at jægeren, soldaten, pio-

neren og politikeren Davy Crockett blev født i 1786. New River løber mod nord og ind i Ohio River Valley og 

vandet fra alle disse floder ender til sidst i Den Mexicanske Golf via Mississippi-floden. Broad River, Cataw-

ba River, Saluda River og Yadkin River flyder mod øst gennem Foothills og deres vand ender til sidst i Atlan-

terhavet. Det forhold, at nogle floder flyder mod vest ind i Tennessee, mens andre flyder mod øst gennem 

North og South Carolina fortæller også, at den skillelinje, der kaldes Eastern Continental Divide løber gen-

nem området. Udtrykket "Continental Divide" indikerer netop, at vand, der falder på den ene side, løber i 

én retning, mens vand, der falder på den anden, løber i modsat regning. USA's egentlige Continental Divide 

findes i Rocky Mountains, og alt vand, der falder vest for denne, ender i Stillehavet, mens alt vand, der fal-

der øst for, til sidst ender i Atlanterhavet (en stor del via Den Mexicanske Golf). Her findes der dog en und-

tagelse, da vand, der ender i floden North Two Ocean Creek i Wyoming, kan løbe begge veje, fordi floden 

deler sig, og danner en gren i hver retning. Et tilsvarende fænomen eksisterer tilsyneladende ikke ved Ea-
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stern Continental Divide, som i øvrigt frem til omkring 1760 udgjorde grænsen mellem de engelske og fran-

ske besiddelser i Nordamerika. 

Klima/Vejr 
Western North Carolina ligger i en zone med fugtigt kontinentalklima, men bjergene betyder, at der faktisk 

kan opleves tre forskellige klimazoner. I de lavere dele af området er klimaet subtropisk, højere oppe er 

klimaet tempereret, og i det højeste områder har man et såkaldt borealt klima, hvilket er en klimazone, der 

hører til langt nordligere, omkring grænsen til Canada eller endnu nordligere.  

 

Vejret kan skifte meget hurtigt i området, og der kan være stor forskel fra sted til sted, netop afhængigt af 

elevationen.  En dag kan starte helt uden en eneste sky på himlen, og i løbet af en time eller mindre, kan en 

kraftig tordenbyge trække sammen. Jo højere op i bjergene man kommer, jo koldere bliver det, og der kan 

sagtens være 10 graders forskel på temperaturen i lavlandet og bjergene.  

 

Forår: 

Foråret er den årstid med det mest skiftende vejr, hvor vejret kan skifte fra snestorme og temperaturer 

omkring 0 grader til temperaturer omkring 30 dagen efter. I almindelighed er foråret mildt, men forholdsvis 

fugtigt. Gennemsnitstemperaturerne i marts, april og maj ligger på henholdsvis 8, 13 og 17 (allle tempera-

turer er angivet i grader celsius). Den højeste forårstemperatur, der er målt er 34 grader i maj i 1996. Ned-

børen ligger mellem 80 og 99 mm med mest nedbør i marts, mindst i april.   

 

Sommer: 

Sommeren er den årstid, hvor jeg selv oftest har besøgt området, og nok den årstid, hvor de fleste vil 

komme. I bjergene vil temperaturen kunne komme op på omkring 28-29 grader og det kan blive en del 

varmere i lavlandet. Gennemsnitstemperaturerne for hele området er 21 grader i juni, 23 i juli og august. 

Den højeste sommertemperatur, der er målt er 37 grader i august 1983. Nedbøren ligger mellem 75 og 85 

mm med mest nedbør i august, mindst i juli.  

 

Efterår: 

Luften er ofte klar og frisk om efteråret, i modsætning til sommeren, hvor den kan være tung og fugtig. 

Temperaturerne er udholdelige, men kan svinge meget.  Gennemsnitstemperaturerne er henholdsvis 19 i 

september, 13 i oktober og 8 i november. Den højeste efterårstemperatur, der er målt, er 35 grader i sep-

tember 1954 og den laveste var -17 grader i november 1950. Efteråret regnes som den tørreste årstid med 

mellem 60 og 75 mm nedbør. Mest i september, mindst i oktober. 

 

Vinter: 

Om vinteren kan det være ganske koldt, men er det langt fra altid. Når solen skinner kan temperaturen selv 

på en vinterdag komme over 15 grader. Gennemsnitstemperaturerne ligger på 4 i december, 2 i januar og 4 

i februar. Den højeste vintertemperatur, der er målt var 27 grader i december 1951, og i januar 1985 nåede 

temperaturen ned på -27 grader. Af de tre vintermåneder falder der mest nedbør i februar med 80 mm, 

mindst i december med 66 mm. 
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Det skal bemærkes at alle temperaturangivelser er såkaldt meteorologiske temperaturer, det vil sige tem-

peraturer målt under ideale forhold. Når man går rundt udendørs, kan temperaturen sagtens være og ikke 

mindst føles langt højere eller lavere, end det, der måles meteorologisk. Det er også gennemsnitstempera-

turer hen over døgnet, jeg har angivet, og der kan være stor forskel på dag- og nattemperaturer.  Og som 

allerede nævnt, kan det hurtigt skifte. Jeg har selv oplevet en temperatur på 26 grader en oktober efter-

middag, og næste formiddag var det kun 3 grader varmt. Det er derfor vigtigt at man har tøj med, så man 

hurtigt kan skifte. Se også side88. 

 

Udover de almindelige skift i vejret, kan der forekomme kraftige tordenstorme ikke mindst om sommeren, 

hvor tordenbyger forekommer næsten hver eftermiddag i dele af området. Om vinteren kan snestorme 

give endda en hel del sne. Der er eksempler på, at der i løbet af en enkelt snestorm er faldet op til 150 cm 

sne. Man skal også huske, at North Carolina ligger inden for det bælte, der af og til rammes af tropiske or-

kaner. Disse medfører selvfølgelig kraftige vinde, men orkaner er især farlige på grund af de store mængder 

vand, de afgiver, og som kan medføre jord og klippeskred.  I 2016 forårsagede orkanen Matthew en ned-

børsmængde på op mod 400 mm i den østlige del af staten, noget mindre i bjergene. Også tornadoer fore-

kommer hvert år, om end ikke i så stort tal, som i den såkaldte "tornado alley" i midtvesten.  Generelt er 

september den måned, hvor der forekommer flest storme, mens månederne mellem december og marts 

som oftest slet ikke har nogen.  Under sådanne ekstreme vejrforhold er det vigtigt at rette sig efter de ad-

varsler og instrukser, der bliver givet i radio og tv – og er man i tvivl, så tal med de lokale. Selv er jeg indtil 

videre gået fri af både orkaner og tornadoer. 

Flora og fauna 
Det varierede klima betyder, at man I WNC kan opleve mange forskellige både planter og dyr, som normalt 

vil høre til både længere mod syd og længere mod nord. At gennemgå alle planter og dyr vil føre for vidt, 

men her er nogle af de, som jeg synes er mest interessante. 

 

 

 

Planteliv: 

I området findes mere end 100 forskellige arter af træer og endnu flere buske og blomster, så der er nok at 

se på. Nogle forekommer naturligt i området, mens andre er indført, enten bevidst eller ved tilfælde. Om 

foråret blomstrer tulipantræer og bærmispel i de lavere områder. Her finder man også skove af såkaldt 

chestnut oak, der så vidt jeg ved, ikke har et dansk navn. De tilhører egefamilien og har intet med kastanjer 

at gøre. Højere oppe overtages området af andre, mere hårdføre træer som fx forskellige arter af bøg, birk 

og hestekastanje. I de højeste områder tager nåletræerne over. Her er det forskellige arter af fyr og gran, 

østamerikansk hemloc, blyant-ene og andre nåletræer, der dominerer. 

 

Rundt omkring i området, især i de lavere og mellemhøje områder, kan man finde mindre "enklaver" af 

andre løvfældende træer, som også kan ses spredt rundt omkring i skovområderne. Blandt disse er kornel,  

elm, asp, ask, kirsebær, hickory, skov-tupelo, sassafras og forskellige arter af løn (ahorn). Mange andre træ-

er kan også findes i større eller mindre omfang i regionen.  
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Begyndende efterårsfarver i 

Avery County. Forskellige 

træer får forskellige farver. 

Bøg får brungule blade, birk 

får gule, blomstrende kornel 

får røde, rød løn får 

gul/røde og så videre. Blandt 

de løvfældende træer finder 

man så enkelte nåletræer, 

som giver det grønne islæt. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Det er naturligvis de løvfæl-

dende træer, der skaber de 

berømte efterårsfarver, som 

området er kendt for. Great 

Smoky Mountains National  Park og Blue Ridge Parkway har fantastiske farver, hvis man kan ramme det 

rigtige tidspunkt. Desværre kan man ikke forudsige, hvornår farverne er på deres højeste, da det afhænger 

af mange forskellige faktorer som fx temperatur og nedbør, højden over havet, hvor i området, man befin-

der sig osv. Skal man være helt sikker på at se efterårsfarver, er det sikrest, hvis man opholder sig i regionen 

i hele efteråret, men mindre kan gøre det. Igen på grund af forskellen i elevation strækker farverne sig over 

en ret lang periode, normalt fra begyndelsen af oktober til begyndelsen af november, men fx ved mit besøg 

i slutningen af oktober 2013, var farverne kun i deres vorden, og de nåede ikke at komme helt til udtryk, 

inden jeg skulle hjem omkring 1. november. I 2015 besøgte jeg området i begyndelsen af november, og her 

var farverne allerede ved at forsvinde. Men smukke er de, når man rammer rigtigt! 

 

De mest markante blomstrende buske er de mange rododendroner, som blomstrer fra tidlig juni til midt i 

juli. Også her findes der forskellige arter, som er med til at forlænge blomstringsperioden, da de ikke blom-

strer samtidigt. De lilla blomstrer først og de hvide sidst, men der er store overlap. Også forskellige arter af 

blomstrende azalea (samme orden som rododendron) er med til at sætte farver på landskabet.  

 

En anden plante, man desværre er begyndt at se mere og mere i området, er den invasive plante kudzu. 

Den blev i sin tid indført fra Japan som prydplante, og den har da også smukke lilla blomster om foråret. 

Senere blev den udbredt som et effektivt middel mod erosion. Kudzu har imidlertid ingen naturlige fjender i 

USA, og i dag har planten bredt sig over store dele af det  sydøstlige USA, helt op til Pennsylvania, ja den er 

faktisk fundet helt oppe i Ontario i Canada. Kudzuplanten er en slyngplante, der vokser op af hvad som 

helst, bygninger, lysmaster, bropiller og ikke mindst træer. Den vokser så hurtigt (18 – 20 m pr. år) og bliver 

så tung, at den kvæler den naturlige plantevækst i de områder, hvor den breder sig. Planten er meget svær 

at bekæmpe, men man eksperimenterer med forskellige bekæmpelsesmetoder, som fx afgræsning med 

geder og lamaer, afbrænding og slåning, ligesom man forsøger at finde på ting at anvende planten til, fx 

medicin, føde mm. 
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Kudzuplanter på træer nær Blue 

Ridge Parkway. Kun træernes 

stammer er tilbage; grenene er for 

længst knækket under vægten af 

slyngplanten. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Vilde blomster findes overalt. Også 

blomsterne er repræsenteret af 

mange arter, så man faktisk kan fin-

de blomster i hele perioden fra slut-

ningen af marts til hen i november. 

Mest imponerende er blomstervæl-

det i forårsmånederne. Der findes 

omkring 1.300 forskellige vilde blom-

ster i området, blandt disse alminde-

ligt fuglegræs med små hvide blom-

ster, hasselurt med små lilla blomster, skælrod med blålilla blomster, kornridderspore med violette blom-

ster og altså ca. 1.300 andre arter.  Der er altså nok at se på i det meste af forår, sommer og efterår.  

 

Dyreliv: 

Hvis plantelivet i WNC er meget varieret, er dyrelivet det bestemt også. Desværre er det ikke altid lige nemt 

at få øje på dyr, bortset fra de, der ligger i vejsiden som "roadkill", men de er ikke så spændende. De fleste 

dyr holder sig godt skjult for mennesker, og jeg må indrømme, at af de dyr jeg omtaler nedenfor, har jeg 

kun selv set et par håndfulde.  

 

Amerikansk sortbjørn er det største pattedyr i området, og man bør holde sig på god afstand. De er normalt 

ikke specielt aggressive, men kan være det i høj grad, når de har unger eller føler sig truet. Der er ikke man-

ge tilbage, og de ses kun sjældent, men det lykkedes for mig at se én forsvinde ind i skoven en skumringsaf-

ten i oktober. Rødlos er lidt mindre end den almindelige los. De er meget sky, og jeg har aldrig set en, bort-

set fra i zoologiske haver. Prærieulve er blevet (lidt for) almindelige i området, hvor de gerne tager lam og 

kalve, hvis de ikke kan finde anden føde. Som beskyttelse mod prærieulvene bruger farmerne ofte æsler 

eler lamaer, som de sætter ind sammen med de andre dyr, se mere under Caldwell County og Wilkes Coun-

ty. Hvidhalede rådyr har jeg ofte set, og det samme gælder ræve, som findes både i en rød og en grå vari-

ant. Pungrotter ses tit døde i vejsiden, men ikke så tit som bæltedyr. Til gengæld ses bæltedyr sjældent i 

live. Der er faktisk en historie om pungrotter og bæltedyr: "Hvorfor gik pungrotten over vejen? For at vise 

bæltedyret, at det kunne lade sig gøre!". Bæltedyr er skyld i en del trafikuheld. Når et bæltedyr bliver for-

skrækket, vil det typisk springe lige op i luften, og da det kan springe mellem 90 og 120 cm, betyder det, at 

det af og til springer så højt, at det bliver ramt af bilernes forruder, ikke af kofanger eller kølegrill, hvilket 

kan slå såvel bæltedyr som chauffør ihjel.  

 

Men tilbage til flere dyr. Vaskebjørne, flododdere, bævere, murmeldyr, stinkdyr, egern, flyveegern, forskel-

lige flagermus, mink og væsler er andre dyr, man kan se, hvis man er heldig. Den røde ulv er tilsyneladende 

uddød i området. En flok blev sat ud i Great Smoky Mountain National Park i 90'erne, men ungerne har haft 
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svært ved at overleve, og i dag er der formodentlig ikke flere tilbage. Wapiten er et andet st andet stort 

pattedyr, som lever i området, og som jeg har set et par gange. Ikke mindst i Great Smoky Mountains Nati-

onal lige uden for Cherokee i Swain County, men de lever også andre steder. Til gengæld har jeg aldrig set 

vilde svin. Sidstnævnte er tamsvin som er undsluppet, og nu har levet i generationer i skovene og efterhån-

den fået markante vildsvinetræk. Det sidste pattedyr, jeg vil nævne, skulle være uddød i området for man-

ge år siden. Der er tale om pumaen, "den østlige puma", lokalt kaldet "panter", men på trods af at den offi-

cielt er uddød, bliver der næsten hvert år rapporteret om, at den er blevet set, ofte i en sort variant. Da 

pumaer mest rapporteres fra de mørke timer, er det muligt, at der kan være tale om forvekslinger med 

rødlossen, men det kan også være omstrejfere fra andre områder, eller måske er der faktisk en bestand, 

som har formået at holde sig skjult i øde områder i bjergene?  

 

Vilde kalkuner i vejsiden. 

Her ved Blue Ridge Park-

way. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Reptiler findes i stort tal. I 

hele North Carolina findes 

37 arter af slanger, hvoraf 

ca. 20 lever i WNC. Af disse 

er to, måske tre, giftige. Når 

Eastern Diamondback Ratt-

lesnake, den største af alle 

klapperslanger, kun er må-

ske, er det ikke fordi den 

ikke er giftig, tværtimod. Det 

skyldes, at denne slanges 

normale tilholdssteder ligger ude ved kysten, men der er nogle få rapporter om, at den er set i området. De 

to andre giftige slanger i området er Copperhead og Timber Rattlesnake. Den sidstnævnte er særdeles gif-

tig, men til gengæld er den meget lidt aggressiv og vil hellere skjule sig eller flygte end gå til angreb. Også 

en copperhead er giftig, men den er endnu mindre aggressiv end sin "kollega". Selv hvis man kommer til at 

træde på den, vil den sandsynligvis bide uden at sprøjte gift ind i første omgang, et såkaldt advarselsbid, og 

giften er ikke voldsomt farlig. Man skal dog altid søge medicinsk assistance, hvis man er blevet bidt af en 

slange, uanset art. I det hele taget bør man så vidt muligt holde sig på afstand af slanger, også de ugiftige.  

Blandt disse er fx King Snake, der spiser andre slanger, Rat Snake, der ikke er kræsen men også spiser andre 

slanger, rotter, mus, firben osv.  Og der er mange andre. Både king snakes og rat snakes kan også finde på 

at spise copperheads hvis de kan komme af sted med det. North Carolinas farligste reptil er nok alligatoren, 

men den behøver man ikke at være bange for, for den findes ikke i WNC.  

 

Der er også andre reptiler end slanger, fx firben og andre øgler samt skildpadder, blandt andre den østlige 

æskeskildpadde, som er North Carolinas "statsreptil". Æskeskildpadden er den eneste landskildpadde i 

WNC, men man ser den ret sjældent. Fisk, padder samt snegle og andre bløddyr går jeg let hen over. Jeg vil 

dog lige nævne at WNC regnes for det område i USA, der har den største artsrigdom, når det gælder sala-

mandre, og at der blandt skaldyrene findes mere end 15 forskellige arter krebs i Western North Carolina.  
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To af de mange arter af edderkopper, der lever i WNC, er giftige.  Den sorte Enke, der lever i området, er 

giftig, men sjældent dødeligt. Den anden giftige edderkop er den såkaldte "brown recluse", som er meget 

giftig, og som kan bide, uden at man mærker det før senere, når giften begynder at virke. Som ved slange-

bid skal man søge medicinsk assistance, hvis man bliver bidt af en edderkop. Og efter denne skræmme-

kampagne må jeg sige, at jeg aldrig har mødt hverken giftige slanger eller edderkopper under mine besøg, 

langt mindre blevet bidt, men jeg vælger også at holde mig fra tæt krat og områder med steder, hvor dyre-

ne kan gemme sig. Og lad være med at stikke hænder eller fødder ind i huller i træer eller under klipper.  

 

En af de mange, farverige sommer-

fugle man kan se i Western North 

Carolina, en Pipeline Swallowtail. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Insekter er der mange af i WNC. Mine 

foretrukne blandt disse er sommer-

fugle og guldsmede, mest fordi, de er 

farverige og dermed ret nemme at få 

øje på, selv om de er vanskelige at 

fotografere, fordi de ikke vil sidde 

stille, de bæster! Og så vil jeg advare 

mod endnu et insekt, myggen, som 

forekommer i stort tal omkring vand-

løb og vandhuller, ikke mindst som-

mer og efterår. De stikker og er me-

get ubehagelige. "Insect repellant" er godt her, og så noget til at tage kløen, hvis man alligevel bliver stuk-

ket. Og hvis man vil se et vandløb eller en sø, kan det være en god ide at holde øje med guldsmede. Hvor 

der er mange af disse, er der ikke så mange myg, da guldsmedene æder dem. Det samme gør mange fla-

germus, men da disse er natdyr, er de sværere at lokalisere.  

 

Og så var jeg lige ved at glemme et insekt, som man sjældent ser, men som man til gengæld hører så meget 

desto mere. Cikaderne, som findes overalt, og som kan holde én vågen en hel nat med deres larm, hvis man 

prøver at sove for åbent vindue eller overnatter i naturen. Særligt interessante er de såkaldte 17-års cika-

der, fordi man kun ser dem hvert 17. år. Som voksne lever de kun et par uger. Efter disse få uger har de 

parret sig og lagt æg og senest i begyndelsen af juli er de alle væk, og så bliver æg og larver under jorden de 

næste 17 år, før de så kommer frem i stort tal. Dette sker normalt i slutningen af april eller begyndelsen af 

maj. Der findes også cikader med en 13-års cyklus, men ikke i WNC. Man taler om 14 forskellige kuld af 17-

årscikader, og i WNC forekommer 5 af disse kuld, hvilket betyder, at man kan se (høre) 17-års cikader ofte-

re end hvert 17. år.  De vil komme igen i forskellige år efter denne oversigt: Kuld I i 2029, Kuld II i 2030, Kuld 

VI i 2017, Kuld X i 2021 og kuld XIV i 2025. Så hvis man vil på cikadejagt, er det nu muligt at planlægge sine 

rejser. Man behøver selvfølgelig ikke at tage til WNC, for at se cikader, da de også forekommer mange an-

dre steder, men hvis man alligevel skal på de kanter… 
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Til sidst lidt om fuglene, som der er utroligt mange af, både i antal og i arter, og de er typisk de nemmeste 

dyr at få øje på, ikke mindst rovfuglene, som jeg især holder af. Hvidhovedet havørn er den største rovfugl, 

fiskeørn er også pænt stor, men den mest almindelige rovfugl i området er den rødhalede våge, som er så 

almindelig, at den faktisk har givet navn til en af cherokeeindianernes oprindelige klaner. Rødskuldret høg, 

vandrefalk, jagtfalk og andre falke samt glenter kan man også se i området foruden ugler, blandt andre stor 

hornugle. Forår og efterår er området et yndet sted for rovfugleelskere, der kommer for at beundre de 

mange høge, der trækker henholdsvis nord og syd på over bjergene. To ådselædere er også almindelige, 

den sorte grib og kalkungribben. Man ser dem tit svæve over landskabet, spejdende efter føde, eller sid-

dende i vejsiden, hvor de gør sig til gode med roadkill. Vilde kalkuner ses jævnligt i det meste af området. 

Og så er der de fugle, som vi også kender hjemmefra, fx ravne og krager. Især ravnen ses ofte, og den er da 

også langt mere almindelig i USA og i WNC, end den er i Danmark. Der er også skader, men det er ikke hus-

skader, men derimod den blå skade, som er ganske flot. Blandt de mindre fugle holder jeg nok mest af is-

fuglen, som ses ved mange vandløb. Også kolibrierne og de mange andre farverige småfugle, som måske 

høres mere end de ses, er en fornøjelse, hvis man altså kan få øje på dem. Blandt disse er den helt røde 

kardinal, rødvinget stær, og mange andre. Mindre hønsefugle som agerhøns og vagtler ses også og mange 

andefugle, hvoraf den mest interessante, i hvert fald for så vidt angår udseende, er brudeand. Blå hejre, 

sølvhejre, snehvid hejre og andre hejrer ses ved vandløb og søer. Jeg kunne blive ved på denne måde, men 

er man interesseret i fugle, findes der alenlange lister på internettet over de fugle, der yngler i eller trækker 

gennem området.  

Beskyttede naturområder 
Western North Carolina har fem beskyttede naturområder. Blue Ridge Parkway får sit eget afsnit senere og 

Great Smoky Mountains National Park omtales under Swain County. Udover disse områder ligger der tre 

såkaldt National Forests i området.  

 

Nantahala National Forest dækker et område på 2.150 km2 i den sydlige del af WNC, og den omfatter dele 

af syv amter: Cherokee, Clay, Graham, Jackson, Macon, Swain og Transylvania. Nantahala National Forest 

omfatter tre såkaldte US Wilderness Areas: Ellicott Rock Wilderness på grænsen mellem North Carolina, 

South Carolina og Georgia. 16 km² af dette vildmarksområde ligger i North Carolina. Southern Nantahala 

Wilderness omfatter 44 km², og Joyce Kilmer-Slick Rock Wilderness omfatter 55  km². En status som "wil-

derness" område er den "stærkeste" naturbeskyttelse, man i USA kan give et område, og mange wilderness 

områder ligger inden for grænserne af andre beskyttede områder, fx nationalparker eller national forests, 

for at give endnu mere beskyttelse til dele af disse.  I et wilderness område er menneskelig aktivitet be-

grænset til forskning og rekreative formål. Ridning er tilladt, men ingen form for motoriserede køretøjer 

eller arbejdsredskaber må komme i et wilderness område. Ordet Nantahala kommer fra cherokeesproget, 

hvor det betyder "middagssolens land", fordi der er så mange snævre kløfter, hvor man kun kan se solen 

ved middagstid.  

 

Pisgah National Forest lidt længere mod nord er en anelse mindre, ca. 2.065 km2, men omfatter områder i 

12 amter: Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Haywood, Henderson, McDowell, Mitchell, Watauga og Yan-

cey County. Wilderness området i Linville Gorge ligger i Pisgah National Forest, og det samme gør Brown 

Mountain  og Linville Caverns (mere under Burke County og McDowell County). I modsætning til mange 

andre steder i området, der har sært klingende navne, kommer Pisgah ikke fra et ord fra oprindelige ameri-
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kaneres sprog, men fra hebraisk. Ordet bruges i Bibelen om det bjerg, hvorfra Moses så ud over det forjæt-

tede land, som han ikke selv skulle få lov til at nå frem til. Mount Pigash har givet navn til et bjerg i Hay-

wood County, og efter dette bjerg har skoven sit navn. 

 

Cherokee National Forest er på hele 2.600 km2, men langt hovedparten ligger i Tennessee. I North Carolina 

omfatter skoven kun mindre dele af Ashe County.  

Vinfremstilling i Western North Carolina 
I området dyrkes naturligvis de traditionelle afgrøder som fx majs, tomater, ferskner og æbler, både i high 

country og i foothills. I mange år var den vigtigste afgrøde imidlertid (ikke mindst den østlige del af områ-

det) tobak, men i dag er der ikke mange tobaksplantager tilbage. Nogle farmere har fundet nye afgrøder, 

mens andre har accepteret sælge deres jord gennem et program, hvor føderale myndigheder har opkøbt 

tobaksplantager og nedlagt dem.  

 

Vinmark i Yadkin County. (Foto: 

Jan Kronsell) 

 

En af de afgrøder, som mange steder 

er trådt i stedet for tobak, er vin. Kli-

maet i området er velegnet til dyrk-

ning af vin, både lokale amerikanske, 

men ikke mindst europæiske sorter. 

Yadkin Valley har sit eget AVA, (Ame-

rican Viticultural Area). AVA er beteg-

nelsen for et vindyrkningsområde, 

som geografisk kan adskilles fra om-

kringliggende områder. Inde i Yadkin 

Valley AVA ligger det selvstændige 

Swan Creek AVA. I den sydvestlige del 

af WNC ligger Upper Hiwassee AVA, som "deles med" Georgia, og i den østlige del af piedmontregionen, 

udenfor WNC, finder man Haw River Valley AVA, men der dyrkes også masser af vin uden for disse AVA'er. 

 

Antallet af wineries i hele staten er stigende. Alene i mountainregionen er antallet steget fra ca. 30 wineries 

i 2014 til op mod 40 i 2017. Seks af disse ligger i North Carolinas del af mountainregionens eneste AVA, 

Upper Hiwassee. Flest wineries er der i piedmontregionen, hvor der er omkring 85, hvoraf mere end 60 

ligger i regionens vestlige del. I AVA'erne Yadkin River/Swan Creek , som delvist ligger i WNC, er der knap 

40. Jeg vil omtale nogle få wineries under de relevante counties, men langt fra dem alle, det er der simpelt-

hen for mange til. Og jeg har kun selv prøvet nogle få.  Vinen, jeg har smagt, rangerer fra drikkelig til frem-

ragende, og jeg har endnu ikke mødt en vin, der var helt umulig.  Men jeg kan anbefale at man prøver sig 

frem. De fleste wineries tilbyder smagninger enten gratis eller for et beskedent beløb. Men ikke for mange 

på en dag, man skal jo nødigt ende som spritbilist, se mere side 81. 
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Udover de wineries, der vinificerer druerne (og altså fremstiller vin), findes der ca. 400 vingårde, som dyr-

ker druer og sælger disse til wineries, som så fremstiller vinen. Det meste af den vin, der produceres i WNC 

og i resten af North Carolina, sælges lokalt eller via vingårdenes egne hjemmesider, og stort set intet eks-

porteres ud af USA. 
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Befolkningen 
I alt bor der ca. 1,4 millioner mennesker i WNC, de fleste af dem i mindre og små byer foruden i såkaldte 

unincorprated communities, se side 23. Befolkningen i WNC udgør godt 14 % af den samlede befolkning i 

staten. Af disse bor næsten halvdelen i kun fem amter, så resten af området er meget tyndt befolket, og 

det ses da også tydeligt, når man besøger denne del af North Carolina. Det er faktisk lykkedes for mig at 

køre rundt i mere end tre timer i bjergene uden at møde et eneste menneske.  

 

Cherokeepige på en bænk i Oconaluftee Indian Village i 

Cherokee i Swain County. Her viser stammen, hvordan 

de levede omkring 1750. Læg dog mærke til colaglasset! 

De må have været forud for deres tid! (Foto: Jan Kron-

sell) 

 

88 % af befolkningen er hvide, hvilket er en del mere end i 

staten som helhed, hvor procentdelen ligger på omkring 

65. De sidste 12 % er fordelt på mange "racer", så som 

afro-amerikanere, asiater, hispanics og oprindelige ameri-

kanere. Størst andel af sidstnævne er der i Swain County, 

hvor andelen er oprindelige amerikanere er op mod 30 %. 

 

Økonomisk ser det ikke specielt godt ud for området, selv 

om nogle amter og byer trives godt. Appalachian Regional 

Commision (ARC) er et samarbejde mellem det føderale 

system og de 13 stater, der har områder i Appalacherne 

om at arbejde for at gøre området økonomisk selvbæren-

de og i det hele taget forbedre livsbetingelserne for ind-

byggerne. ARC opererer med fem forskellige "økonomi-

klasser".  "Kriseramt", "Risikozone", "Overgangszone", 

"Konkurrencedygtig" og "Fremgangsrig".  Ingen amter i WNC er i den bedste kategori. Tre amter er konkur-

rencedygtige, Buncombe, Henderson og Polk. Seks er i risikozone, Cherokee, McDowell, Mitchell, Ruther-

ford, Swain, og Yancey. Et enkelt amt er kriseramt, Graham County. Resten af amterne er i overgangszonen.  

 

Per capita indkomsten I området ligger på godt $ 21.000 mod ca. $ 23.500 i resten af staten. På den anden 

side er det "kun" 11,7 % af befolkningen, der lever under den officielle fattigdomsgrænse mod 12,4 % I 

staten som helhed. Værst ser det ud i Graham County, hvor hele 19,5 % lever under fattigdomsgrænsen. 

Watauga County har til gengæld den laveste arbejdsløshed, ikke bare i WNC, men i alle de 420 amter, der 

udgør Appalacherregionen med kun 2,3 % arbejdsløse. 

Counties og townships 
Oprindeligt var der få, men ret store amter i North Carolina som i mange andre stater. De fleste af disse 

stammede tilbage fra kolonitiden. Det første amt (county), der blev oprettet, var Albemarle County, der 

blev oprettet allerede i 1664, men som ikke længere eksisterer. De ældste amter, som fortsat eksisterer, 

blev alle oprettet, da Albemarle County blev splittet op i 1668. Det er Chowan, Currituck, Pasquotank og 
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Perquimans, som alle ligger i den østlige del af staten.  De to yngste counties, Hoke og Avery blev oprettet i 

1911. Avery ligger inden for det område, der behandles i guiden, mens Hoke ligger i den sydlige centrale del 

af North Carolina.  Jeg vil ikke gennemgå i detaljer, hvordan de enkelte amter fik det udseende, de har i 

dag, men demonstrere det med et enkelt eksempel fra WNC her, og så nævne nogle få andre i forbindelse 

med gennemgangen: 

 

Burke County blev oprettet i 1777 (året efter at Uafhængighedserklæringen var underskrevet og frihedskri-

gen i gang) ved at blive udskilt fra det meget store Rowan County, som selv var blevet udskilt fra det endnu 

større Anson County i 1753. Anson County var selv udskilt fra…. og så videre indtil hele den nuværende stat 

var et stort, samlet område. Efterhånden som befolkningstallet steg, blev det for vanskeligt at administrere, 

og i 1791 blev dele af Burke County slået sammen med dele af Rutherford County, og blev til Buncombe 

County. I 1833 blev yderligere dele af Burke County slået sammen dele af det ret nye Buncombe County, og 

Yancey County blev dannet. I 1841 blev dele af Wilkes County slået sammen med flere dele af Burke County 

og det nye amt blev Caldwell County. I 1842 måtte Burke igen afgive områder, endnu en gang sammen med 

Rutherford, og på den måde blev McDowell County til. Den seneste opdeling skete i 1861, hvor yderligere 

dele af Burke blev forenet med dele af Caldwell, McDowell, Watauga og Yancey County og dannede Mit-

chell County.  

 

De fleste andre amter har haft en tilsvarende historie. Mange amter har også fået ændret grænser flere 

gange, uden at der nødvendigvis er opstået nye amter af den grund. Alle disse ændringer betød, at en del 

mennesker kunne nå at bo i både to, tre og fire forskellige amter uden overhovedet at flytte. Dette var også 

medvirkende til, at mange følte sig langt mere knyttet til staten end til det amt, de boede i.   

 

I dag er der som nævnt 100 amter i North Carolina, hvoraf denne guide omtaler 32. Amterne har en grad af 

selvstyre, som er forholdsvis høj i North Carolina sammenlignet med visse andre stater, men mindre end 

atter andre. I to amerikanske stater, Rhode Island og Connecticut har amterne slet ikke selvstyre. Det er 

den enkelte stat, der selv bestemmer, hvilke beføjelser og opgaver, som skal løses af amterne, og hvordan 

disse skal styres. Amterne i North Carolina ledes af en "county commission", og hvordan man vælges til 

denne, er forskelligt fra amt til amt. I forbindelse med valg er amterne opdelt i nogle valgdistrikter, men i 

nogen amter spiller dette ikke nogen opstillingsmæssig rolle, da alle kan opstille uanset bopæl, i andre di-

strikter skal en kandidat bo i distriktet for at kunne opstille. I de fleste amter ansætter kommissionen en 

"county clerk" til at lede administrationen, mens "county clerk" vælges i andre amter.  I alle amter skal 

kommisionen udpege en "county attorney", en juridisk rådgiver. I nogle få amter er denne fuldtidsbeskæf-

tiget og løser kun opgaver for amtet, men i de fleste er der tale om et lokalt advokatfirma, som kun arbej-

der for amtet, når der er behov for det, og ellers løser egne opgaver. 

 

Amterne er opdelt i såkaldte townships, der er forholdsvis små enheder, som tidligere havde en vis form for 

administrativt selvstyre. Det har de dog ikke mere i North Carolina, selv om de kan have det i andre stater. I 

North Carolina er disse townships alene en geografisk opdeling af amterne. Antallet af townships varierer 

meget fra amt til amt, men da de ikke længere har nogen praktisk betydning, har jeg ikke omtalt townships 

under gennemgangen af de enkelte amter. 
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Byer 
I guiden taler jeg typisk om byer, bebyggelser, landsbyer osv. På engelsk opererer man med begreber som 

city, town, village, hamlet, unincorprated community og census designated place, og jeg bruger også disse 

betegnelser, for at skelne mellem de forskellige typer af bebyggelser. 

 

Det "officielle" Western North Carolina har kun to byer med mere end 40.000 indbyggere, og derudover 8 

med mellem 10 og 40.000. Dertil nogle større byer i de fire amter, jeg har tilføjet for egen regning.  

 

Gade i Morganton, amts-

sæde i Burke County. 

Byen har ca. 17.000 ind-

byggere og er klassificeret 

som "city". (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Normalt i USA vil en "town" 

være større end en "villa-

ge" og mindre end en "ci-

ty", men sådan er det ikke i 

North Carolina! Det ville 

være for nemt, så her be-

stemmer det lokale styre 

selv, om deres by er en 

city, town eller village. Man kan derfor sagtens se cities, der er mindre end towns eller endda mindre end 

villages. Et eksempel herpå ses i Henderson County, hvor Saluda med 700 indbyggere er en city, mens Flet-

cher med mere end 7.000 indbyggere kategoriseres som town. Og der findes faktisk towns med mere end 

100.000 indbyggere andre steder i staten uden for WNC.  

 

 

På samme måde defineres en village normalt, som noget der er mindre end en town men større end en 

hamlet, men heller ikke dette er konsekvent i North Carolina. I nogle stater er hamlets alle bebyggelser 

med færre end 600 indbyggere, men altså ikke her, hvor berebet "hamlet" strt set slet ikke anvendes. Flat 

Rock i Henderson County er en village, som med over 3.000 indbyggere er betydeligt større end "cityen" 

Saluda. 

 

Et unincorporated community er et bebygget område, der hverken har selvstændigt bystyre eller er under-

lagt styret i en anden by, men kontrolleres direkte af styret i det amt, det ligger i, eller en anden overordnet 

myndighed, som fx Cherokee Tribal Council. Chestnut Hill er et eksempel på et unincorprated community i 

Henderson County. Også unincorporated communities kan have mange indbyggere. Union Grove i Iredell 

County har således over 2.000 indbyggere, flere end mange ”towns”. Hvis man har været i Las Vegas, og 

besøgt kasinoerne på Las Vegas Strip, har man også været i Paradise (for her ligger The Strip, ikke i Las Ve-

gas by). Paradise er et unincorporated community med mere end 220.000 indbyggere! 
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Et census designated place er et område med en vis form for befolkningskoncentration, som af statistiske 

grunde registreres samlet i folketællinger, selv om de ikke registreres som byer eller landsbyer. Disse områ-

der kan ikke være incorporated places som cities, towns osv, men må gerne være unincorporated commu-

nities. Balfour i Henderson County er et census designated place med omkring 1.800 indbyggere. Fruitland 

er både et unincorporated community og et census designated place med ca. 2.000 indbyggere. 

To storbyer uden for WNC 
Selv om Charlotte og Winston-Salem begge ligger uden for WNC, ligger de så tæt på, at jeg har valgt at lave 

en kort beskrivelse af dem, men de counties, de ligger i, bliver ikke beskrevet. 

Charlotte 

Charlotte er North Carolinas største by med over 800.000 indbyggere (ca. 2.5 millioner i hele metroområ-

det), og den regnes som den tredjehurtigst voksende by i USA. Charlotte ligger Mecklenburg County, som er 

naboamt til Gaston County, der omtales nærmere på side 50. Byen er opkaldt efter Prinsesse Charlotte af 

Mecklenburg-Streliz. Byen rummer mange museer og andre seværdigheder, men har hverken et akvarium 

eller en zoologisk have. Faktisk er der tale om det største metroområde i USA uden en zoo. Er man til sport, 

er byen hjemsted for NFL holdet Carolina Panthers og NBA holdet Charlotte Hornets. 

 

Nok så vigtigt er det, at Charlotte har lufthavnen, Charlotte-Douglas International Airport, som er den in-

ternationale lufthavn, der ligger nærmest WNC. Skulle nogen være interesserede, er det også den sjette 

mest trafikerede lufthavn i verden målt i antal starter og landinger. Mange internationale luftfartsselskaber, 

fx Lufthansa, Finair, British Airways, American Airlines, Iberia, Air France, Delta og flere andre opererer fra 

lufthavnen.  

 

Seværdigheder i Charlotte 

Den berømte TV prædikant, Billy Graham, er født i Charlotte, og her kan man besøge Billy Graham Library. 

NASCAR Hall of Fame er også en mulighed, bydelen Fourth Ward med mange smukke gamle huse og Free-

dom Park – en meget smuk park, er også værd at besøge. Carolina's Aviation Museum ved lufthavnen ud-

stiller mere end 50 civile og militære fly, Carowinds er en stor forlystelsespark på grænsen mellem North og 

South Carolina, mest for børn og barnlige sjæle. Mint Museum udstiller kunst og design fra hele verden. 

Museet er delt på to lokationer, Mint Museum Uptown og Mint Museum Randolph. Bygningen der huser 

sidstnævnte, var oprindeligt hjemsted for Charlotte Mint, en underafdeling af US Mint, hvor der blev slået 

mønter – af guld. Senere blev den brugt som hospital, kontor og laboratorium for statens såkaldte prober-

mester (som undersøgte gulds kvalitet), og i 1936 blev bygningen så museum.  Byen huser også et Wells 

Fargo History Museum (i Wells Fargo Center), hvor man blandt andet kan se en gammel diligence, en kopi 

af en bank fra 1889 og flere andre ting fra bank- og diligencefirmaets fortid. Er man til natur kan man besø-

ge McDowell Nature Center and Preserve lidt uden for byen. Har man ikke så meget tid, er der flere mulig-

heder for at komme på byrundture, i bus, til fods eller på segway. 

 

Shopping i Charlotte 

Er man til shopping kan man blandt andet gøre det i Charlotte Premium Outlets, hvor der findes butikker 

fra mærker som Adidas, Ann Taylor, Asics, Brooks Brothers, Guess, Levi's. Lindt, Nike, Puma, Reebok, Seiko, 

Tommy Hilfiger og mange andre. Er man til shopping, er det et godt sted at besøge. 
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South Park Mall og North Lake Mall er andre muliugheder for at få brugt penge. Et besøg på 7th Street Pub-

lic Market er også spændende, også selv om man ikke køber madvarer, s,m er det, der især sælges på dette 

marked. 

 

Overnatning og spisning i Charlotte 

Der er mange steder at overnatte og indtage føde i Charlotte. Her er bare et par stykker af hver.  Som den 

storby Charlotte er, er der adskillige overnatningsmuligheder i og omkring byen. Her er kun nævnt et par 

muligheder i selve byen. Duke Mansion og Morehead Inn tlbyder begge Bed and Breakfast, og prismæssigt 

er de overkommelige. Matthews Manor i forstaden Matthews ca 15 km fra centrum er også et B&B. Der er 

selvfølgelig også masser af kædehoteller fra Hilton, Sheraton, Westin, Hyatt og andre af de store kæder.  

 

Er man til gourmetmad så prøv The Capital Grill eller Del Frisco's Double Eagle. Begge i den dyre ende. Skal 

det være lidt billigere, er Pinky's Westside Grill eller Midnight Diner gode. Men der er restauranter i mæng-

der. 

Winston-Salem 

Winston-Salem ligger i Forsyth County, der er naboamt til Yadkin County, omtalt på side 75. Byen har godt 

240.000 indbyggere, hvilket gør den til den femtestørste by i North Carolina. Winston-Salem kaldes "The 

Twin City" fordi den faktisk består af de to sammenvoksede og nu forenede byer, Winston og Salem. Et 

andet kældenavn er "Camel City", fordi det var her i byen at tobaksfirmaet R. J. Reynolds Tobacco Company 

producerede de kendte Camel cigaretter. I daglig tale kaldes byen bare "Winston" af de lokale.  

 

Salem blev planlagt af medlemmer af den herrnhutiske brødremenighed i 1753. Se også afsnittet Herrnhu-

terne og deres efterfølgere på side 4. Biskop August Gottlieb Spangenberg og hans ekspedition havde byg-

get en lille bosættelse i det område, de havde købt, og valgte derefter området, hvor deres nye by skulle 

ligge.  De første huse i det nuværende Salem blev så opført i 1766. Navnet, der kommer fra hebraisk, "Sha-

lom" som betyder "fred", blev valgt af herrnhuternes beskytter i Europa, Nicholas Ludwig, Greve Zinzen-

dorf. I 1849 blev Winston grundlagt, og efterhånden voksede de to byer sammen,og  i 1913 fik de så fælles 

administration og bystyre.  

 

 

Frank L. Horton Museum Center i 

Old Salem er indrettet i en tidligere, 

men nu flere gange udvidet køb-

mandsbutik. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Seværdigheder i Winston-Salem 

Den mest interessant seværdighed er 

efter min mening Old Salem Historic 

District, der rummer mange gamle 

eller rekonstruerede bygninger fra 

Salems første tid, heriblandt Salem 

College. Blandt de originale bygninger 

er Winkler's Bakery fra 1799, hvor der 
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stadig bages brød efter gamle herrnhutiske opskrifter i brændefyrede bageovne fra 1819. Reynolda House 

Museum of American Art rummer kunstgenstande fra kolonitiden og frem til i dag. "God's Acre" er en tradi-

tionel hernhutisk betegnelse for en kirkegård. Disse God's Acres, som der findes mange af rundt omkring i 

verden, er karakteristiske ved at være delt op i sektioner efter alder og køn, fx små piger, små drenge, pi-

ger, drenge, ugifte mænd, ugifte kvinder, gifte mænd, gifte kvinder og så videre. God's Acre i Winston-

Salem, der er en af verdens største af slagsen, har også et særligt afsnit for mennesker der er kremerede i 

stedet for begravede. Interessant nok findes der også i Winston-Salem en Shell benzinstation, hvor indgan-

gen faktisk er formet som en muslingeskal. Frank L. Horton Museum Center er indrettet i en tidligere, men 

kraftigt udvidet købmandsbutik. Her udstilles såkaldt "dekorativ kunst". Uden for byen finder man Historic 

Bethania, også med mange gamle bygninger fra hernnhuternes tid.  

 

Shopping i Winston-Salem 

Tre steder for de indkøbslystne er Hanes Mall, Thruway Shopping Center og Reynoldas Village Shops and 

Restaurants. Alle tre steder er der rige muligheder for at få ødelagt sin økonomi , selv om mærkerne må-

ske ikke er så kendte i Danmark. Stormagasine Target findes i Hanes Mall, og her er der lidt af hvert at få. Er 

man til antikviteter, så prøv Lost in Time Antique Mall, og kunst kan købes i kunstgalleriet The Olio, hvor 

glaskunst er i højsædet. Prøv også et besøg i Ronnie's Country Store, selv om du ikke er i bekneb for køb-

mandsvarer.   

 

Overnatning og spisning i Winston-Salem 

Der er ikke helt så mange overnatningssteder at vælge mellem som i Charlotte, men det er nu ikke svært at 

finde en seng. Et interssant sted er kroen Augustus T. Zevely Inn, der ligger i Old Salem Historic District. Den 

fungerer som B&B, og værelserne er indrettet i et gammelt hus fra 1844, som er restaureret tilbage til sit 

oprindelige udseende. Augustus T. Zevely var saddelmager, læge og borgmester i byen, og han købte huset 

i 1845. Allerede samme år åbnede Zevely en kro i huset for de rejsende, som der ikke var plads til i byens 

"officielle" kro, Salem Tavern.  Kroen har kun 12 værelser, så bestil i god tid, da den er meget populær. Af 

andre muligheder er Historic Brookstown Inn og Grayley Estate er også spændende, og også i Winston er 

der masser af hoteller fra de store kæder så som Marriott, Kimpton, Best Western, Embassy Suites og flere 

andre. 

 

Besøger man Old Salem Historic District må man ikke snyde sig selv for et måltid på Tavern in Old Salem. 

Her serveres traditionelle herrnhutiske retter, men også andre ting.  Andre gode steder er Ryan's Steak 

Chops and Seafood, A Noble Grill og Katharine Brasserie and Bar, som alle ligger i den dyre ende af prisska-

laen, og i den billigere ende finder man Little Richard's Bar-B-Que og Billy Bob's Silver Diner. Eller King's 

Crab Shack, hvis man er til fisk og skaldyr. 

Videregående uddannelse i WNC 
North Carolina er kendt for sine gode uddannelsesinstitutioner, og dette gælder også WNC. I området fin-

des tre større offentlige universiteter. University of North Carolina Asheville Campus (3.700 studerende), 

ligger sjovt nok i Asheville. Western Carolina University (10.500 studerende) ligger i Cullowhee og Appala-

chian State University (19.000 studerende) ligger i Boone. Desuden ligger der i området adskillige mindre, 

private universiteter, ofte knyttet til forskellige kirkesamfund. Mars Hill University ca. 40 km nord for Ashe-

ville med 1.500 studerende, er det ældste universitet i WNC. Blandt andre private universiteter kan nævnes 
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Montreat College 25 km øst for Asheville, der er forbundet med den presbyriterianske kirke, som også har 

Lees-McRae College i Banner Elk. Warren Wilson College i Swannanoa var oprindeligt presbyteriansk, men 

er i dag neutralt, Brevard College i Brevard er forbundet med en gren af metodistkirken og Lenoir-Rhyne 

University i Hickory er forbundet med den luthersk-evangeliske kirke. I Morganton ligger i øvrigt North Ca-

rolina School for the Deaf.  

Musik og dans 
En violin fra Appalacherne, ca. 1860. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Da de første europæere kom til de sydlige 

Appalacher, medbragte de kun de mest 

nødvendige og uundværlige ejendele, og 

musikinstrumenter var typisk ikke blandt 

disse. Til gengæld medbragte de deres sange, som ofte var ballader fra hjemlandene (især, England, Skot-

land, Irland og Tyskland), som var velegnede til at synge uden musikledsagelse. Da man ikke havde musikin-

strumenter, og heller ikke penge til at købe nogen for, hvis de havde været tilgængelige, udviklede man 

efterhånden sine egne instrumenter. Hvem, der skal tilskrives opfindelsen, er ikke klart, men efterhånden 

opfandt man den såkaldte "appalachian dulcimer".  Den opstod selvfølgelig ikke ud af det blå, men var ba-

seret på ældre musikinstrumenter, som fx den tyske scheitholt, men også på den svenske hummel, den 

norske langeleik og sikkert også flere andre. Til gengæld er den ikke "beslægtet" med den såkaldte hammer 

dulcimer.  

 

En appalachian dulcimer er et instrument med tre strenge, som oprindeligt blev anslået med en fjer, i dag 

med et plekter. Selve instrumentets krop kan have mange faconer, men timeglasfacon er den mest almin-

delige. Når man skal spille på instrumentet, lægger man det typisk fladt i skødet eller på et bord foran sig. 

To af strengene er såkaldte bordunstregne, som har en uændret tone, og man "spiller" derfor kun på den 

ene streng. YouTube har en del eksempler på brugen af appalacian dulcimer; bare søg efter instrumentet.  

 

 

Eftehånden blev violiner (fiddles) også almindelige, hvilket betød, at man kunne udvide repertoiret, og un-

der påvirkning fra afrikanske slaver blev også banjo almindelig. Mod slutningen af 1800-tallet, hvor man 

kunne købe musikinstrumenter via postordrekataloger, blev guitar, autoharpe og mandolin føjet til de in-

strumenter, man brugte.   

 

Efterhånden som musikinstrumenterne blev taget i brug, begyndte man også at lave dansemusik, og igen 

var det typisk de traditionelle folkedanse fra hjemlandene, der var udgangspunktet. I Appalacherne opstod 

en særlig dansestil kaldet "clogging" eller "flatfooting", og i dag er "clogging" autoriseret statsdans i både 

North Carolina og Kentucky. Som navnet antyder, blev dansen oprindeligt danset i træsko, som var almin-

delig fodbeklædning på landet. I dag anvendes dog andre former for fodtøj. Hvis man har set (og hørt) irsk 

"riverdance", vil man kunne nikke genkendende til clogging, og de har da også samme udgangspunkt, nem-

lig de irske og skotske folkedanse, hvor rytmen angives med fødderne. I modsætning til den irske variant, 
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behøver man i clogging ikke at undlade at bruge armene, og man skal heller ikke nødvendigvis have en helt 

stiv overkrop.  

 

Country- og bluegrass musik er begge videreudviklinger af den appalachiske "mountain music", men  

selv i dag er der mange steder, hvor man kan opleve den traditionelle musik, både med og uden dans. Ste-

derne skifter imidlertid, så det kan være en god ide, hvis man vil opleve musikken, at undersøge via inter-

nettet, hvad der foregår, mens man er i området. 

Eastern Band of Cherokee Indians 
Omkring 1635 var der ca. 50.000 cherokee-indianere tilbage i den sydlige del af Appalacherne. De kontrol-

lerede et område på 350.000 km2, svarende nogenlunde til Tyskland efter genforeningen. Havde området 

været en stat, ville den have været den fjerdestørste i USA i dag, kun overgået af Alaska, Texas og Montana. 

Antallet af indianere faldt ret hurtigt, dels på grund af krige, men især på grund af sygdomme, så der om-

kring 1830 kun var omkring 23.000 stammemedlemmer tilbage. Også det område, som stammen kontrolle-

rede, var blevet formindsket gennem en lang række traktater, først med Storbritannien og efter Den ameri-

kanske Frihedskrig med USA. Omkring 1800 boede stammens medlemmer især i to geografisk adskilte om-

råder, dels i Tennessee og det nordlige Georgia og dels i North Carolina. Sidstnævnte regnede de som deres 

oprindelige hjemland. 

 

Reduktionen af deres område fortsatte, da en del af stammen blev tvunget til at flytte til Arkansas i 1817. 

Her fik de, der flyttede, dog kun lov til at blive indtil 1828, hvor de blev tvunget til at flytte længere mod 

vest til Indianerterritoriet i det, der nu er Oklahoma. I 1819 måtte stammen afgive det land, de fortsat kon-

trollerede i den nordvestlige del af North Carolina omkring Watauga River. En del af stammens medlemmer 

blev dog boende på den jord, de altid havde boet på, selv om området ikke længere var stammeland, men  

nu tilhørte USA.  

 

Der kom stadigt flere nybyggere til området, og i 1830 vedtog den amerikanske kongres en lov, "The Indian 

Removal Act", der bemyndigede præsidenten til at indlede forhandlinger med alle stammer i de østlige 

stater om, at de skulle afgive alt land for til gengæld at få land i Indianerterritoriet vest for Mississippi, det 

nuværende Oklahoma. Det var indianerne ikke specielt begejstrede for, så i 1836 gav man cherokee'erne et 

ultimatum. De fik to år til at flytte frivilligt, ellers ville de blive fjernet med magt. Kun et fåtal af stammens 

medlemmer flyttede frivilligt, og det førte i i 1838 til det, der på engelsk kaldes "Trail of Tears", på cherokee 

Nunaidunadlohili, der kan oversættes til "Sporet, hvor de græd". Mellem 4.000 og 8.000 af de 17.000 che-

rokees, der blev tvangsforflyttet, døde på turen til Oklahoma.  

 

Denne meget dominerende og ikke 

særligt charmerende bygning i Che-

rokee, Swain County, rummer den 

vigtigste indtægtskilde for Eastern 

Band of Cherokee Indians, nemlig 

Harrah's Cherokee Casino. (Foto: 

Jan Kronsell) 
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Høvdingen over de såkaldte Quallatown cherokee'er (de boede i og omkring landsbyen Quallatown i de 

nuværende amter Swain County og Jackson County), Yonaguska (engelsk: Drowning Bear) havde adopteret 

den hvide William Holland Thomas, som, da han blev voksen, fungerede som stammens advokat og tals-

mand i forhandlinger med USA. Indianerne måtte ikke selv købe den jord, de boede på, men som hvid var 

det tilladt for Thomas. Han begyndte derfor at opkøbe stammeland, dels for stammens, men også for egne 

midler. Yonaguska døde i 1838, og Quallatown cherokee'erne valgte William Thomas som høvding; den 

eneste hvide overhøvding som nogen gren af stammen har haft. 

 

Da tvangsforflyttelsen kun gjaldt de, der boede på stammeland, kunne man ikke flytte de, der efter trakta-

ten i 1819 allerede boede på "amerikansk jord". Også de, der boede på den jord, som William Thomas hav-

de opkøbt, måtte man lade blive, og endvidere fik en del af Quallatown gruppen lov til at blive, fordi de 

havde hjulpet militæret med at fange nogle undslupne mordere (i hvert fald nogle, der var anklaget for 

mord, selv om stammen i dag anser dem for folkehelte). Endelig var der nogen, der undslap forflyttelsen 

ved at flygte ud i og holde sig skjult i bjergene. Disse grupper blev til det, der i dag er anerkendt af de føde-

rale myndigheder under navnet Eastern Band of Cherokee Indians. Området, som William Thomas havde 

opkøbt, blev i 1870 udvidet, da cherokee'erne fik tilladelse til at opkøbe yderligere områder i tilknytning til 

de områder, de allerede ejede. Det samlede område er i dag kendt som Qualla Boundary (Qualla Forvalt-

ningsområdet). Der er ikke tale om et reservat i egentlig forstand, da et reservat er karakteriseret ved at 

være ejet af de føderale myndigheder, men "reserveret" en eller flere grupper af indianere. Her er der imid-

lertid tale om, at stammen selv ejer jorden, som så forvaltes af Bureau of Indian Affairs på stammens veg-

ne, derfor betegnelsen "forvaltningsområde" på dansk.  

 

Af de oprindelige 350.000 km2, som stammen kontrollerede, er alt, hvad der er tilbage i det østlige USA, de 

214 km2, som forvaltningsområdet omfatter. Området ligger især i Swain County og Jackson County med en 

lille del mod øst i Haywood County. Desuden ligger der nogle isolerede områder i Cherokee County og Gra-

ham County. Der bor i dag ca. 9.000 af stammens ca. 13.000 medlemmer inden for grænserne af Qualla 

Boundary. Området styres af et stammeråd på 12 medlemmer, der ledes af en formand og en viceformand 

(i 2017 Bill Taylor og Brandon Jones). Stammerådet refererer til en overhøvding (Principal Chief), i 2017 

Patrick Lambert, og en viceoverhøvding (Vice Chief), i 2017 Richard Sneed. Stammen har sit eget retsvæsen, 

Tribal Court og stammepolitiet har ansvaret for opretholdelsen af lov og orden i området. FBI og andre 

føderale myndigheder kan forfølge føderale forbrydelser i området, mens North Carolinas statspoliti ikke 

har jurisdiktion i "reservatet" (stammen omtaler faktisk selv i visse tilfælde området som et reservat, fx på 

deres "Velkommen til… skilte). Stammepolitiet kan dog tilkalde assistance fra fx statspolitiet, og de tilkaldte 

bliver så udnævnt til "specialagenter", så længe de løser opgaver i forvaltningsområdet. 

 

Den vigtigste indtægtskilde for stammen er turisme. Dels som udgangspunkt for en stor del af de mange 

turister, som hvert år besøger Great Smoky Mountains National Park, som ligger lige uden for områdets 

grænser, men ikke mindst de turister, som kommer for at spille i Harrah's Cherokee Casino i udkanten af 

byen. En del af kasinoets overskud går til forskellige fælles formål i stammen, mens en del udloddes til de 

enkelte stammemedlemmer, og kasinoselskabet beholder naturligvis selv en stor del. Stammen har i sam-

arbejde med Harrah's Casino netop åbnet et nyt kasino i den del af Cherokee County, der er en del af for-

valtningsområdet..  
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Inden for grænserne af Qualla Boundary må der ikke sælges eller udskænkes nogen form for alkohol. Den 

eneste undtagelse er barer på kasinoet i Cherokee. Alkohol har faktisk været forbudt blandt medlemmer af 

Eastern Band of Cherokee Indians siden 1819. Alkoholforbuddet var til afstemning i 2012, og her stemte 

mere end 60 % af stammemedlemmerne 'nej" til et forslag om at åbne for alkoholsalg generelt i forvalt-

ningsområdet.  
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At komme til og rundt i Western North Carolina 
Skal man besøge området, vil jeg anbefale at man er selvtransporterende, mens man er der. Mulighederne 

for at benytte offentlig transport er meget begrænsede, ikke mindst hvis man vil væk fra den slagne vej og 

ud i naturen. Cykling og vandring er naturligvis muligheder, men befordringsmidlerne lægger en begræns-

ning på de afstande, man så kan tilbagelægge, men først skal man naturligvis dertil. 

Til WNC 
Fra Danmark vil det typisk kræøve fly (kun få sejler til USA i vore dage) og derefter landtransport at komme 

til Western North Carolina. 

Med fly 
WNC har en enkelt større lufthavn, nemlig Asheville Regional Airport, der som navnet antyder, er regional. 

Det vil sige at kun indenrigsfly lander her. Lufthavnen har blandt andet forbindelse til Atlanta, Georgia, Chi-

cago, Illinois, Fort Lauderdale og Orlando, begge i  Florida og flere andre mindre lufthavne i samme stat. 

Også Baltimore, Maryland og Newark, New Jersey er mulige forbindelseslufthavne. Desuden kan man også 

flyve fra Charlotte, North Carolina. Lufthavnens landingsbane er lang nok til at modtage ret store fly. Blandt 

andre Airbus A320, Airbus A319 og Boeing 717 beflyver lufthavnen på regelmæssig basis.  Såvel en Concor-

de som en Boeing 747 har faktisk landet i lufthavnen. Udover lufthavnen i Asheville er der mindre, lokale 

lufthavne i Statesville og Hickory samt en lang række andre byer, men ingen af disse beflyves pt. af rutefly, 

og i mange af dem kan der kun lande små privatfly. Flere af dem er uden kontroltårn. 

 

Den nærmeste internationale lufthavn er Charlotte-Douglas International Airport i Charlotte, North Caroli-

na, se side 24. Den har blandt andet forbindelse til Frankfurt, München, London, Dublin, Barcelona, Rom og 

Paris m.fl.,  men ikke til København. Det kan således ikke lade sig gøre at flyve direkte til Charlotte fra Dan-

mark uden mindst én mellemlanding.  Blandt selskaber der beflyver lufthavnen fra Europa er American 

Airlines, Delta Airlines og Lufthansa. 

Med tog og bus 
Der kører ingen passagertog til området, og det har der ikke gjort i omkring 30 – 40 år. Tidligere havde flere 

jernbaneselskaber ruter i området, men de er alle nedlagt. I 2001 blev der planlagt en passagertogsforbin-

delse mellem Salisbury og Asheville, men denne blev aldrig etableret. Der kører en del godtog, både gen-

nemgående og lokale på forskellige ruter flere steder i WNC, fx mellem Hickory og Lenoir, mellem Statsville 

og Taylorsville og mellem Rural Hall og North Wilkesboro. En sightseeing-jernbane eksisterer også i områ-

det, og den vil jeg vende tilbage til, i forbindelse med omtalen af Swain County, hvor den har hjemme. 

 

Greyhound Lines opererer busser, som har stop i flere af byerne i WNC, hvoraf flere linjer kører fra Charlot-

te. Desværre ikke fra lufthavnen, men fra Greyhounds terminal i W. Trade Street i centrum. Fra lufthavnen 

til terminalen er der ca. 30 minutter med offentlig bus til terminalen. 

Med egen transport  
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Lej en forholdsvis stor bil. Det er 

ikke meget dyrere end en lille, det 

giver bedre komfort på lange ture, 

og ikke mindst giver det mere ba-

gageplads. Her ses den Ford Fusi-

on, jeg havde lejet i 2015, mens den 

fortsat var sort. Senere blev den 

gråbrun efter kørsel på mange små, 

våde grusveje. Se også side 84. (Fo-

to: Jan Kronsell) 

 

Skal man transportere sig selv, kan 

man nok ikke gøre det fra Danmark 

, men man kan vælge at flyve til en 

af de internationale lufthavne nær 

området (eller længere væk), og så 

leje et køretøj der. Charlotte er som omtalt overnfor den internationale lufthavn, der ligger tættest på 

WNC, men fllyvetiden med mellemlandinger er typisk længere, og billetpriserne er noget højere hertil, end 

hvis man flyver til fx Dulles International i Virginia. Selv flyver jeg oftest til Washington DC, lejer bil der, og 

kører så syd på. Lander man tidlig morgen, kan man være i WNC i løbet af eftermiddagen. Lander man se-

nere, kan man altid tage en overnatning undervejs eller nær lufthavnen, hvis man lander meget sent. Det 

samme gælder naturligvis, hvis man lander andre steder i større afstand fra WNC.  

Bil, motorcykel eller motorhome? Om man er til bil eller motorcykel er nok individuelt. Selv foretrækker jeg 

bil. Området kan være ganske koldt og snedækket om vinteren, hvor nogle veje direkte er lukkede (også for 

biler, indrømmet), og det kan være næsten uudholdeligt varmt om sommeren, hvor man også kan blive 

overrasket af nogle syndflodslignende tordenstorme, så det kan være ubehageligt på motorcykel, og selv i 

bil er man af og til nødt til at stoppe og vente til regnen er overstået, fordi man simpelthen ikke kan se ud af 

forruden, uanset hvor gode viskere bilen har.  Jeg vil ikke anbefale motorhomes, selv om de kan være nok 

så praktiske. De kan være meget svære eller umulige at køre med på mange af de små, meget smalle og 

meget snoede veje i bjergene, som man skal benytte. Mange af disse er grusveje, som kan blive noget op-

kørte efter megen regn, og så kan et tungt motorhome være et problem. Nogle af vejene er særdeles snoe-

de, men holder man sig til de større, asfalterede og forholdsvis lige veje, er motorhomes selvfølgelig an-

vendelige. Er man til et motorhome, er der flest campingpladser i den sydlige del af området, færre i den 

nordlige del.  

Rundt i Western North Carolina 
Tre interstate highways fører gennem området. I-77 går fra syd mod nord over en strækning af 105 miles 

(170 km) og danner stort set områdets østlige grænse mellem grænsen til Virginia og grænsen til South 

Carolina. Det ulige nummer indikerer at vejens hovedretning er syd mod nord. Lige numre fortæller, at ve-

jen hovedretning er fra vest mod øst. Eller selvfølgelig omvendt, men afkørslernes numre og afstandsangi-

velserne på motorvejene nummereres henholdsvis fra vest mod øst og fra syd mod nord. Denne interstate 

viser et interessant fænomen, men i Virginia, ikke i North Carolina. På en kort strækning omkring byen 

Wytheville i Virginia, kort efter statsgrænsen deler den vejbane med I-81, og her er I-77 skiltet med North, 

når man kører mod Wytheville fra mødet mellem de to motorveje. På præcis samme strækning og i samme 
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retning, altså mod Wytheville er I-81 skiltet med South, så man kører altså i nordlig og sydlig retning på en 

og samme tid. Dette er ikke en fejl i skiltningen, men skyldes de to vejes forløb. 

 

I-40 går fra vest mod øst over en strækning på 423 miles (681 km) gennem hele staten, heraf 154 miles (248 

km) gennem WNC. Den kommer ind i området fra Tennessee i Haywood County. Herfra går den mod syd til 

omkring byen Clyde. På strækningen fra statsgrænsen til Clyde går motorvejen gennem en forholdsvis smal 

kløft, Pigeon Gorge, der er meget naturskøn, hvis man ellers kan se den. Området er ofte plaget af regn og 

tåge, så sigtbarheden kan være særdeles lav. Det betyder, at der på denne strækning sker mange trafik-

uheld, hvoraf en del med fatale følger. Faktisk er chancen for at at blive dræbt i et trafikuheld på denne 

strækning 20 gange højere end gennemsnittet for samtlige interstates i USA. Men så er det heller ikke vær-

re. Jeg har selv kørt på strækningen ved flere lejligheder, også i regn og tåge, og jeg har ikke været involve-

ret i trafikuheld, og har faktisk heller ikke set nogen. Men selv om det er en motorvej, bør man tage den 

med ro, når sigtbarheden er lav. Fra Clyde svinger I-40 mod øst, og passerer byerne Asheville, Marion, Mor-

ganton, Hickory og Statesville, inden den forlader området igen ved amtsgrænsen mellem Iredell County og 

Davie County.  

 

Den sidste interstate, der går gennem området, er I-26. Sttrækningen i WNC er 54 miles (86 km). Henset til 

nummeret burde vejen gå i vest-østlig retning, og det gør den også som hovedretning, men faktisk går den i 

WNC mere syd-nord end vest-øst, men sådan er der så meget. Denne vej kommer ind i North Carolina ved 

Tryon, nær grænsen til South Carolina. Derfra går vejen mod nordvest gennem Hendersonville og Arden til 

Asheville. Fra Asheville fortsætter vejen mod nord gennem Weaverville og Mars Hill til grænsen til Tennes-

see. Her svinger vejen mod nordøst mod Johnson City.  

 

Ud over disse tre Interstate Highways, kommer I-74 og I-85 også i kontakt med området. I-74 kommer ind i 

området fra Virginia, og passerer gennem Surry County og Stokes County over en samlet strækning på godt 

30 miles (ca. 50 km). I-85 kommer ind i området fra South Carolina og passerer gennem Gaston County og 

Cleveland County vest for Charlotte, men hele strækningen er ikke mere end ca 25 miles (40 km).   

 

Der er naturligvis andre betydende veje udover disse interstates. Blandt disse er US Highway 70, som kom-

mer ind i området fra Tennessee og i begyndelsen deler vejbane med US 25. Denne vej passerer blandt 

andre byerne Asheville, Marion, Morganton, Hickory og Statesville. US Route 64 kommer ind i området vest 

for Murphy og forlader det igen efter Statesville. US 64 passerer blandt andet byerne Hendersonville og 

Lenoir. US 421 passerer i området Yadkinville, Wilkesboro og Boone. US 321 passerer Hickory, Lenoir, Blo-

wing Rock og Boone. Også US 221 er interessant. Den passerer Rutherfordton, Marion, Blowing Rock, Boo-

ne og West Jefferson. Vejen har fire spor på nogle få strækninger, men er ellers tospors, og specielt på to 

strækninger, 13 miles mellem Linville og Blowing Rock og 21 miles mellem Jefferson og Twin Oaks, er vejen 

meget snoet og vanskelig. Jeg har kørt strækningen mellem Linville og Blowing Rock flere gange i dårligt 

vejr blandt andet i tæt tåge, og det kan ikke anbefales. Til gengæld er det en meget smuk tur, når vejret er 

godt. Der er flere andre US Highways, som passerer eller berører området, men dette er de vigtigste. 

 

En række veje, specielt i den vestligste del af moutainregionen tæt ved grænsen til Tennesee, er så snoede, 

at det i sig selv er tiltrækkende for turister, ikke mindst motorcykel- og sportsvognsentusiaster. Mange af 

disse veje eller rettere vejstrækninger har navne som Tail of the Dragon. Devil's Whip, Moonshiner og lig-
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nende, og her skal man absolut ikke forsøge sig med motorhomes; nogle steder er køretøjer på mere end 9 

meters længde simpelthen forbudt. Tail of the Dragon er berygtet eller berømt for sine mange sving, se 

mere under Graham County. Ud over de navngivne veje kommer så alle de mange andre county roads og 

andre veje, som kan være alt fra firespors veje til små, næsten usynlige hjulspor. 

Blue Ridge Parkway – America's Favorite Drive 
Blue Ridge Parkway (BRP) er en 469 miles (755 km) lang, naturskøn vej, der forbinder nationalparkerne 

Shenandoah National Park i Virginia og Great Smoky Mountains National Park i North Carolina.  Det nordli-

ge endepunkt ligger ved Rockfish Gap i Virginia, og det sydlige lige uden for Cherokee i Swain County, North 

Carolina. Vejen er ikke en nationalpark, men en National Parkway og USA's længste og smalleste beskytte-

de område, idet kun nogle få meter på hver side af vejen ligger inden for det beskyttede område. Alligevel 

har vejen siden 1946 været det mest besøgte af de områder, som National Park Service er ansvarlige for. 

Kun to gange har dette ikke været tilfældet, nemlig i 1949 og 2013. Vejen besøges af mellem 16 og 20 milli-

oner mennesker om året. 

 

Arbejdet med at anlægge vejen begyndte i 1935, delvist finansieret af de såkaldte New Deal midler, som 

præsident Franklin D. Roosevelt afsatte for at få USA ud af depressionen efter børskrakket i 1929. I forbin-

delse med anlæggelsen af vejen blev en del jord eksproprieret, og der måtte laves en aftale med Eastern 

Band of Cherokee Indians, da en del af vejen skulle gå gennem det område, som stammen ejede. I fem år, 

mellem 1935 og 1940, blokerede stammen for at vejen blev anlagt gennem forvaltningsområdet, og de 

accepterede det først, da myndighederne i Washington gik med til simpelthen at købe den jord, hvor vejen 

skulle anlægges samt at betale for anlæggelsen af en hovedvej gennem Soco Valley; den del af den nuvæ-

rende US Highway 19, der går mellem Maggie Valley i Haywood County og Cherokee i Swain County, en 

strækning på ca. 16 miles (26 km). Først i 1966 var BRP færdig, eller rettere det meste af den. Den del af 

vejen, der skulle føre rundt om Grandfather Mountain var ikke klar. Da man mente, at anlæggelsen af en 

almindelig bjergvej med tunneller mm. ville gøre for stor skade på naturen, valgte man i stedet at anlægge 

en viadukt, Linn Cove Viaduct, rundt om bjerget, og den blev først færdig i 1987. 

 

På hele vejens strækning er der bygget 26 tunneller, heraf de 25 i North Carolina, og 17 af disse findes syd 

for Asheville. Det er også i North Carolina, at vejen når sit højeste punkt, nemlig 1.845 m.o.h. nær Mount 

Pisgah syd for Waynesville. På hele vejens længde findes 168 broer og 6 viadukter inklusive Linn Cove Via-

duct. Dele af vejen er ofte lukkede om vinteren på grund af sne, tåge, og andre vejrforhold. Også om som-

meren kan dele af vejen være lukkede, som oftest på grund af jordskred efter kraftig regn, som fx efter 

orkanerne Frances og Ivan i 2004. Efter disse orkaner, var der dele af vejen, der først kunne åbne igen i 

2006.  Ved lukninger vil der imidlertid 

altid blive etableret godt skiltede om-

kørsler, der bringer trafikken tilbage 

til vejen, så tidligt som muligt efter en 

lukket strækning. 

 

Klassisk hegn fra Appalacherne, 

samlet uden søm og skruer. Her i 

nærheden af North West Trading 
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Post ved Milepost 258,6 på Blue Ridge Parkway, nord for Boone i Watauga County. (Foto: Jan Kronsell) 

 

I vejens højre side, når man kører syd på, er der opsat skilte, der viser afstanden, og de enkelte seværdig-

heden ved vejen udpeges i forhold til disse "mileposts". Numrene begynder med Mile 0 ved Rockfish Gap 

og slutter med Mile 469 ved US 441 uden for Cherokee. 217 miles af vejen (349 km) ligger i Virginia, mens 

252 miles (406 km) ligger i North Carolina. Denne strækning passerer ikke mindre end 17 af de 32 amter, 

der er omfattet af denne guide, og får jeg ikke nævnt at vejen går gennem et amt i forbindelse med gen-

nemgangen af disse, kommer de her (i alfabetisk rækkefølge, ikke passagerækkefølge): Alleghany, Ashe, 

Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Haywood, Henderson, Jackson, McDowell, Mitchell, Surry, Swain, Tran-

sylvania, Watauga, Wilkes og Yancey. For nogle amter går vejen nærmest tværs gennem hele amtet, for 

andre skærer den bare et hjørne. 

 

Jeg vil ikke gennemgå alle de seværdigheder, der er langs vejen i North Carolina, men kun nævne nogle få. 

Adskillige steder på nettet kan man se sådanne oversigter, og man kan hente en gratis app til både I-Phone 

og Android telefoner, som fortæller om dem og meget andet om vejen. Søg i Google Play eller Appstore 

efter "Blue Ridge Parkway". 

 

Milepost Seværdighed 
216,9 Blue Ridge Parkway kommer ind i North Carolina fra Virginia. 
217,5 Cumberland Knob Visitor Center med mulighed for vandreture i området. 
238,0 Brinegar Cabin. En hytte fra 1880, som var beboet op i 1930'erne.  
258, 6 North West Trading Post. Salg af kunsthåndværk, musik mm. fra lokale kunstnere. 
264,6 The Lump. Fra toppen af en bakke er der en fantastisk udsigt over Yadkin River Valley. 
272,0 E. B. Jeffries Park. En ca. 1.200 m lang selvguided spadseretur til Cascades Falls. 
295,0 Julian Price Memorial Park. Vejens største campingområde. Adgang til Price Lake. 
304,4 Linn Cove Viaduct, et ingeniørmæssigt mesterværk. 
310,0 Brown Mountain Light Overlook 
320,7 Chestoa View. En ca. 900 m lang vandresti med udsigt til lodrette klipper. 
331,0 Museum of North Carolina Minerals. 
355,4 Mount Mitchell State Park. Via State Highway 128 adgang til toppen af Mount Mitchell. 
361,2 Glassmine Falls Overlook. Udsigt til et 240 m højt, flygtigt vandfald. 
364,4 Craggy Gardens Visitor Center. Fra omkring midten af juni blomstrende rododendron. 
408,6 Mount Pisgah Visitor Center, et af de få steder ved vejen med kro og restaurant. 
417,4 Udsigt til Looking Glass Rock, en glat bjergside af granit. 
431,0 Richland Balsam's Overlook. Vejens højeste punkt i 1.845 meters højde over havet. 
469,0 Vejen slutter uden for Cherokee, ved mødet med US Highway 441. 
 

Dette var altså bare et lille udvalg af seværdighederne langs vejen. Der er mange flere, og endnu flere, hvis 

man bevæger sig bare få miles fra vejen.  

 

Vær opmærksom på: 

 Selv om vejen er et nationalt beskyttet område, er adgang til den gratis i modsætning til de fleste 

nationalparker og national monuments. 

 Hastighedsgrænsen på Blue Ridge Parkway er aldrig over 45 miles (72 km) i timen og flere steder 

lavere, helt ned til 25 miles (40 km) visse steder. Ikke kun politiet men også park rangers fra Natio-
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nal Park Service har jurisdiktion og kontrollerer hastighed. Man bør derfor altid give sig godt tid, når 

man kører på BRP – og så kan man også få set noget undervejs. 

 Det er forbudt at stoppe eller parkere noget sted på vejen, bortset fra på anlagte parkeringspladser 

og såkaldte pull-outs. Det sker dog, at nogen gør det alligevel, så bliv ikke alt for forbløffet, hvis der 

pludselig holder en eller flere biler i vejsiden, hvilket ofte er tilfældet ved fx Linn Cove Viaduct, og 

hvis nogen pludseligt har spottet et dyr, som skal foreviges. 

 Selv om det ikke er forbudt, kan det ikke anbefales at forsøge sig i et motorhome, hvis man vil køre 

hele turen fra nord til syd eller omvendt. Dels er vejen ofte meget snoet, ikke mindst i den sydlige 

del fra Asheville til Cherokee, og dels er mange af vejens tunneller simpelthen ikke høje nok til, at 

et motorhome kan køre i gennem, hvilket vil give anledning til adskillige omveje. Man ser dog af og 

til turistbusser, der kører kortere strækninger på vejen, hvor de ikke passerer tunneller, og det kan 

man selvfølgelig også i et motorhome.  

 Husk, at skal man have benzin på, skal man forlade vejen, da der ingen servicestationer er på den-

ne, ligesom der kun er få er spise- eller overnatningssteder. Alle tre ting kan man dog finde flere 

steder i kort afstand fra selve vejen (1-10 miles).  

Appalachian Trail 
Applachian Trail er ikke en vej, men en vandresti, faktisk USA's længste af slagsen. Den begynder ved Sprin-

ger Mountain i Georgia og slutter ved Mount Katahdin i Maine, efter en strækning på omkring 3.500 km. 

Hvert år er der nogle, der går hele strækningen (2.700 i 2014), men de fleste af de ca. 3 millioner, der bru-

ger stien hvert år, tager kun dele af ruten. En tur ad hele stien tager de fleste mellem 6 og 7 måneder. Nog-

le meget få præsterer en såkaldt yo-yo, hvor de når at gå begge veje på samme sæson. Hastighedsrekorden 

for en tur med hjælpere i bil (til transport af bagage mm) er knap 46 dage, mens rekorden for en tur, hvor 

man ikke har hjælp, men slæber hele sin bagage selv, blev sat i 2015 af Heather Anderson, som gennemfør-

te ruten på 54 dage, 7 timer og 48 minutter. Hendes bedrift blev understreget af, at hun gik fra nord mod 

syd, hvilket regnes for den vanskeligste retning på grund af vejrliget i Maine om foråret. 

 

88 miles (142 km) af vandrestien ligger i North Carolina, og man kommer ind i WNC fra Georgia gennem Bly 

Gap. Derefter bevæger stien sig op og ned i højder mellem 525 og 1.675 meter, indtil man når Great Smoky 

Moutains National Park. Her passerer man stiens højeste punkt, Clingman's Dome på grænsen mellem 

North Carolina og Tennessee, hvor man kommer helt op i 2.025 meter højde. Som kuriosum kan jeg nævne, 

at den længste strækning i nogen stat findes i Virginia (885 km) og den korteste i West Virginia (6,5 km).   

 

Der er en del risici forbundet med en tur på stien, men jeg er ikke vandrer, og kan derfor ikke afgøre præ-

cist, hvor risikabel turen er. Jeg ved dog at vejret kan skifte meget brat, fra stille vejr med høj varme, til 

tordenbyger, hvor temperaturen kan falde op til 25 grader på få minutter. Man kan møde dyr, som man 

helst skal holde sig på afstand af, i den sydlige del skal man holde øje med giftig efeu, som kan give alvorligt 

udslæt, og så er der selvfølgelig de fejl, man selv kan begå; ikke at være klædt fornuftigt på, ikke at drikke 

nok (om sommeren kan temperaturen sagtens komme over 38 grader i solen), ikke at se sig for, komme for 

tæt på klippeskrænter, at overanstrenge sig ved ikke at holde pauser nok, at fare vild (stien er ikke lige godt 

markeret alle steder) og så fremdeles.  
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Western North Carolina amt for amt 
Denne gennemgang omfatter de 28 amter, som normalt medregnes i Western North Carolina, samt de fire 

amter, jeg har tilføjet for egen regning.  Jeg har valgt at gennemgå amterne i alfabetisk orden, ikke geogra-

fisk, og jeg håber at de små kort, kan hjælpe til at tydeliggøre, hvor i området amterne befinder sig. Nogle 

amter gennemgås kun ganske kort, fordi der ikke er så meget at fortælle. Andre får en længere gennem-

gang, hvis der er interessante seværdigheder, historiske begivenheder eller andre ting, som er en omtale 

værd.  

 

Alle befolkningstal og arealopgivelser i dette kapitel stammer fra den seneste folketælling i 2010 med min-

dre noget andet er nævnt under det pågældende amt. USA holder officielle folketællinger hvert 10. år, og 

har gjort det siden 1790, men lokale myndigheder kan selv tælle oftere, hvis de skønner det nødvendigt. 

Alexander County 
Alexander County ligger  i den østlige del af WNC. 

Amtet blev grundlagt i 1847 og opkaldt efter William 

Alexander, der var formand for statens kongres. Am-

tet dækker et areal på 680 km2, og har ca. 37.000 ind-

byggere. Amtssædet er Taylorsville, der med sine med 

2.000 indbyggere, også er den største by. Dette er 

amtets eneste egentlige by (”town”). Hvis man har set tv-serien eller filmen "Dukes of Hazard", kan jeg 

fortælle, at "The Dukes" er inspireret af spiritussmugleren Jerry Rushing fra dette amt. Fra Taylorville går en 

jernbanelinje 29 km til Statesville. Banen ejes af Alxander Railroad Company og transporterer kun gods. 

 

Resultatet af en udvaskning af en 

enkelt spand grus i Emerald Hollow 

Mine. De store røde stykker er rød 

jasper. Det store sorte stykke er sort 

jasper. Det hvide kvartslignende 

med de violette aftegninger er ame-

tyst. De grønne stykker er desværre 

hverken smaragd eller hiddenite, 

men forskellige halvædelsten. Der 

er også almindeligt kvarts samt en 

lille månesten blandt fundene. (Fo-

to: Jan Kronsell) 

 

I den vestlige del af amtet ligger et 

såkaldt uinincorporated community, 

se side 21, ved navn Hiddenite. Den-

ne lille bebyggelse er opkaldt efter mineralogen William Hidden, som Thomas Edison havde sendt til North 

Carolina for at søge efter platin. Hidden fandt i stedet et mineral, som senere blev kaldt hiddenite efter 

ham. Hiddenite er en grøn variant af mineralet spodumen. Hiddenite kan minde om smaragd, men er typisk 

noget lysere i farven.  Hiddenite er efter sigende den eneste ædelsten, der ikke kan fremstilles syntetisk. Et 
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lille geologikursus her . Der blev hurtigt oprettet miner i området, som viste sig også at rumme smarag-

der, safirer, rubiner og mange andre ædelsten.  

 

I dag kan alle få lov til at grave og/eller udvaske ædelsten i minen Emerald Hollow Mine lige uden for byen. 

Her fandt en heldig "vinder" i 2003, den hidtil største smaragd, der er fundet i USA. Stenen vejede over 

1.800 karat, og det er "finder's keeper's" når man har betalt entreen, som er $ 10, og prisen for en spand 

grus. Denne varier afhængig af, om man vil have en såkaldt "native" spand, der bare er fyldt op med grus 

fra minen ($ 15), eller om man vil have en "enriched" spand, hvor man bevidst har kommet ædelsten i gru-

set (fra $ 25 op til $ 1.000). Selv om man finder mere med en "enriched" spand, er det efter min mening 

sjovere (og mere ærligt) at tage en native spand. Så er man sikker på, at de sten, der er i gruset, er naturligt 

forekommende i området. For de ovennævnte $ 15 får man altså udleveret en spand grus på ca. 10 liter fra 

minen, og så er det bare at vaske i de dertil indrettede "vaskerender" (sluice ways). Der er to andre mulig-

heder, man også kan vælge. Udvaskning eller sluicing, som beskrevet ovenfor, er en meget populær aktivi-

tet på stedet, både for lokale og turister, Mod en lidt større betaling kan man selv gå ned til bækken og 

hente grus op der (creeking), eller man kan betale endnu mere og så få lov til at grave i selve minen (doig-

ging). Ved mit seneste besøg i 2017 fandt jeg faktisk tre små smaragder, men desværre ikke store nok til at 

de kunne slibes. Stedet har ellers et stensliberi, hvor man mod passende betaling kan få sine fund slebet af 

professionelle stenslibningseksperter.  Også en del andre steder i WNC findes denne slags miner, hvor man 

selv kan grave/vaske ædelsten. På mange af disse er alt gruset imidlertid kunstigt beriget, ofte med sten, 

der kommer fra helt andre områder i både USA og resten af verden. 

 

Taylorsville Motel og Apple City B & B er nogenlunde de overnatningsmuligheder, der er i amtet. Vil man 

spise i Alexander County, er der flere muligheder, flest i og omkring Taylorsville. Scotty's Hometown Grill får 

gode anmeldelser på TripAdvisor, men jeg har ikke selv prøvet den endnu.  

Alleghany County 
Alleghany County ligger i den nordvestlige del af sta-

ten og grænser mod nord op til Virginia. Amtet er 

grundlagt i 1859, og har sit navn fra Alleghany Moun-

tains, som også er en del af af Appalacherne. Amtet 

har et areal på 610 km2 og en befolkning på ca. 

11.000. Amtssæde og største by er Sparta med knap 

1.800 indbyggere. Vi befinder os her i High Country og amtssædet ligger næsten 900 m over havets overfla-

de, mens den sydlige del af amtet ligger i The Foothills omkring 500 m o. h. Countrysangeren Del Reeves 

(1932 til 2007) stammede fra Sparta. Ellers er der ikke meget at sige om dette amt, hvor naturen i bjergene 

er interessant, men der er ingen ekstraordinære seværdigheder. 

 

Alleghany Inn, High Meadows Inn Motel og en længere række B&B (Bed and Breakfast) er mulige overnat-

ningssteder i amtet. Husk at B&B ikke nødvendigvis er billige overnatningssteder i USA. Mange gange findes 

de i historiske huse og prisen er sat derefter.  Fx koster værelser på Harmony Hill Bed and Breakfast i Sparta 

fra $ 150 og opefter pr. nat. Andre B&B har priser i nogenlunde samme niveau. Moteller kan – afhængigt af 

årstiden fås for under $ 100 pr. nat. Spisesteder er der mange af i amtet, både fastfood, kæderestauranter 
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og lokale steder, så her er det bare at vælge. Texmex Riverside i Sparta er god til frokost, hvis man er til 

texmex mad.  

Ashe County 
Så kan man ikke komme længere mod nordvest i 

North Carolina. Ashe County grænser til Virginia mod 

nord og til Tennessee mod vest. Amtet er grundlagt i 

1799 og er dermed et af områdets ældre amter. Det 

har et areal på godt 1.100 km2 og har godt 27.000 

indbyggere. Amtssæde og største by er Jefferson med 

omkring 1.100 indbyggere. I 1780'erne, før amtets 

oprettelse, lå de vestligste dele af det nuværende North Carolina i det såkaldte Washington Territory, som 

var kontrolleret af North Carolina, men ikke en del af staten. I 1784 forsøgte en del af dette territorium, 

herunder det nuværende Ashe County, at løsrive sig fra North Carolina og danne sin egen stat under navnet 

State of Franklin. Denne holdt i fire år, så blev tanken opgivet, og den del af området, der i dag udgør Ashe 

County, vendte tilbage til North Carolina, og har været en del af staten siden, mens resten af State of Frank-

lin blev en del af staten Tennessee, da denne blev oprettet i 1796. Ashe County ligger i mountainregionen i 

højder mellem 700 og 900 meter. En lille del af amtet ligger inden for det beskyttede naturområde, Chero-

kee National Forest, hvis største del ligger i Tennessee. 

 

Selv om mange kvægfarme 

er nedlagt i Ashe County er 

der stadig nogle tilbage. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Oprindeligt vrimlede det 

med kvæg- og fjerkræfarme i 

amtet, men i dag er mange 

af disse afløst af juletræs-

plantager. Faktisk er Ashe 

County det mest juletræs-

producerende amt i hele det 

østlige USA.  

 

Et besøg på Mount Jefferson 

(1.422 m) kan gøres i bil, da en asfalteret vej fører til bjergets top. Herfra er der – i klart vejr – en fremra-

gende udsigt over området og byerne Jefferson og West Jefferson. 

 

Hotellerne ligger spredt i og omkring Jefferson og West Jefferson. Jeg har ikke afprøvet dem, men kædeho-

tellerne i Holiday Inn Express-kæden er efter min mening normalt OK eller bedre, og et sådant findes i West 

Jefferson. Days Inn (et sådant findes også) er en del billigere, men plejer at være OK. Også i Ashe County er 

der flere kroer og B&B muligheder. Der er masser af spisesteder i amtet, de fleste koncentreret i og om-

kring Jefferson. West Jefferson kan byde på den interessante Mountain Aire Seafood and Steaks. Deres 

Deviled Crabs er glimrede ligesom Salt & Pepper Catfish. Bøfferne ser gode ud, men jeg har ikke efterprøvet 
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teorien. Også Black Jack's Pub and Grill er et besøg værd. Er man kun lidt sulten, serverer de en fremragen-

de salat. 

Avery County 
Også Avery County ligger i den nordvestlige del af om-

rådet, men lidt syd for Ashe County. Amtet, der er på 

ca. 640 km2 og har et indbyggertal på knap 18.000, har 

en lufthavn uden kontroltårn, og kun små privatfly kan 

lande her.  Amtet er et af statens to yngste, grundlagt 

så sent som 1911. Amtet er opkaldt efter advokaten 

Waightstill Avery, der i dag mest huskes, fordi han i 1780 udkæmpede en duel med den senere præsident 

Andrew Jackson, der på det tidspunkt også var advokat, og som under en retssag udfordrede Avery til duel. 

Begge overlevede, da de med vilje begge skød forbi, og efter duellen blev de særdeles gode venner. Amts-

sædet er Newland med 700 indbyggere. Det er med sin beliggenhed 1.100 m over havets overflade det 

højest beliggende amtssæde øst for Mississippi. Den største by er Banner Elk med ca. 1.000 indbyggere. 

Banner Elk ligger i 1.130 meters højde. 

 

Lejlighedskompleks på 

toppen af Sugar Top ved 

skisportsstedet Sugar 

Mountain nær Banner Elk i 

Avery County. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Banner Elk ligger nær ski-

sportsstederne Beech Moun-

tain og Sugar Mouintain. 

Sidstnævnte er "berømt" for 

den "øjenbæ" af et lejlig-

hedskompleks, der er bygget 

på toppen af Sugar Top, som 

kan ses langt fra, og som helt 

dominerer landskabet. Der 

blev protesteret voldsomt 

mod byggeriet, og det førte senere til et forbud mod at bygge på bjergtoppe i North Carolina. 

 

Amtet omfatter flere naturseværdigheder, som fx Grandfather Mountain, Grandfather Mountain State 

Park, Linville Gorge Wilderness, Linville Falls, en del af Pisgah National Forest og en del af Blue Ridge Park-

way. Der fandtes også tidligere en ”Land of Oz” temapark I Beech Mountain, men den har været lukket i 

mange år. Den havde ellers adresse på Yellow Brick Road! 

 

Det godt 1.800 m høje Grandfather Mountain ligger både nær Blue Ridge Parkway og US Highway 221. En 

imponerede viadukt, Linn Cove Viaduct, fører Blue Ridge Parkway rundt om bjerget. Bjerget og den tilhø-

rende park var tidligere i privat eje, men har siden 2008 været ejet af staten, og der blev i 2009 etableret en 
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egentlig statspark i området. Hvert år afholdes der her såkaldte Highland Games efter skotsk forbillede. 

Man kan køre i bil op til bjergtoppen Linville Peak, hvor man finder et museum, og det, der nok er parkens 

største attraktion, Mile-high Swinging Bridge. På vej op til toppen kan man (i syv forskellige habitater) se 

forskellige dyr, fx amerikanske sortbjørne, pumaer, hvidhovedede havørne m.fl.. Man skal være opmærk-

som på, at det kan blæse endda særdeles kraftig på bjerget ind i mellem. Vindstød på over 300 km i timen 

er målt. 

 

Linville Gorge, kaldet North Carolinas Grand Canyon, er en snæver kløft, hvor Linville River løber. Området 

er beskyttet som wilderness område. Man kan vandre rundt i området, men man skal dog være i ret god 

form, da dette er fyldt med stejle stigninger og fald. Bedst udsigt over kløften har man fra udsigtspunktet 

Wisemans View nær kløftens midte. Linville Falls er en serie vandfald på Linville River i kløften. Fra to par-

keringspladser fører flere stier ned til forskellige dele af vandfaldene, som bestemt er et besøg værd. Man 

skal dog regne med, at man skal gå fra 700 m til et par km hver vej fra parkeringspladserne og besøgscente-

ret, og det går op ad bakke hele vejen, når man skal tilbage. Ikke langt fra faldene ved US Route 221 finder 

man Linville Caverns, de eneste drypstenshuler i North Carolina, der er åbne for offentligheden, men disse 

ligger faktisk i McDowell County og omtales under dette amt. En mindre del af Pisgah National Forest, se 

side 18, ligger i Avery County, blandt andet ligger Linville Gorge Wilderness inden for grænserne af "sko-

ven". I Linville Gorge Wilderness finder man omkring 4.000 hektar af de 189 km2 urskov, som skoven omfat-

ter. 

 

Da amtet har flere skisportssteder, er der også masser af indkvarteringsmuligheder. Hotelkæder som Best 

Western og andre er repræsenteret i området, som også er rigt på hytter, bed & breakfasts, kroer og skire-

sorts. I Banner Elk kan man finde Banner Elk Winery & Villa, som ud over at lave vin også tilbyder B&B. Også 

spisesteder er der rigeligt af omkring skisportsstederne og i Banner Elk. I Newland finder man et mikrobryg-

geri, Blind Squirrel Brewery, som også tilbyder mad. Min egen favorit er Bayou Smokehouse and Grill i Ban-

ner Elk, hvor menuen byder på cajun mad fra Louisiana. Ikke specielt lokalt, men godt. Restauranten har 

også en butik, hvor man kan købe diverse souvenir med mere. Også Stonewall's Restaurant i samme by er 

glimrende. 

Buncombe County 
Buncombe County har et areal på 1.700 km2 (næststørst 

i WNC), og amtet har den største befolkning af alle 

WNC's amter, med omkring 240.000 indbyggere, eller 

mere end en sjettedel af befolkningen i hele WNC. En 

stor del af befolkningen, godt 87.000, bor i amtssædet 

Asheville, men der er flere andre byer med over 5.000 

indbyggere. Amtet blev oprettet i 1791, og er opkaldt efter en oberst i revolutionshæren, Edward Buncom-

be, hvis vigtigste kendetegn tilsyneladende er, at han blev taget til fange under et slag. Også dette amt er 

"vært" for dele af Pisgah National Forest og Blue Ridge Parkway.  

 

De første hvide indbyggere i amtet var baptister, men siden er mange andre kristne sekter kommet til. I 

amtssædet, Asheville, er der således to kirker, som er et besøg værd; den romersk-katolske Basilica of St. 

Lawrence og den episkopale domkirke, Cathedral of All Souls. Buncombe har været regnet for et såkaldt 
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"bellwether county", det vil sige et amt, hvor man altid ved præsidentvalg har haft flertal for den kandiat, 

der faktisk blev valgt. Denne status gik tilbage til 1964, men amtet mistede den i 2016, da der i amtet var 

flertal for Hillary Clinton. Blaine County i Montana har rekorden, med kun en "forbier" siden 1916. 

 

Det nuværende amtssæde, Asheville, blev grundlagt allerede i 1784 under navnet Morristown, men blev 

først anerkendt som by i 1797, hvor byen fik navnet Asheville efter den samme North Carolina guvernør, 

som også har givet navn til Ashe County. En jernbanelinje, drevet af Norfolk Southern Railway går gennem 

amtet, men medtager nu kun gods. Det sidste passagertog til Asheville kørte i 1968. Til gengæld var byen 

hjemsted for den første elektriske sporvogn i North Carolina, etableret i 1889, men den  blev nedlagt i 

1934, hvor den blev erstattet af busser. 

 

Store dele af Buncombe County blev oversvømmet i 1916 (se mere under Burke County). Oversvømmelsen 

forårsagede skader for over $ 3 millioner i den tids værdi, svarende til knap 69 millioner nutidsdollars. Ad-

skillige film er helt eller delvist optaget i dette amt. Det gælder blandt andre "Den sidste Mohikaner", 

"Flygtningen", "Hannibal", "Patch Adams", "Forrest Gump" og "Dirty Dancing". Sangerinden Roberta Flack 

er født i Asheville, og skuespilleren Andie MacDowell boede i amtet i en årrække.  

 

Zebulon Baird Vances fødehjem i 

den lille bebyggelse Reems Creek 

uden for Weaverville og ikke langt 

fra Blue Ridge Parkway. Huset er 

museum og ud over selve hovedbyg-

ningen kan man også se en slavehyt-

te, en hytte til opbevaring af majs, et 

redskabsskur og en kildehytte (den 

tids svar på køleskabet, et halvtag 

placeret over en lille bæk), foruden 

flere andre bygninger. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Lige uden for Asheville finder man 

Biltmore Estate med Biltmore House, 

som er USA's største private bolig med 

mere end 250 værelser, bygget af George Vanderbilt i slutningen af 1800-tallet. Såvel hus som have er 

åbent for publikum mod betaling, og der dyrkes og fremstilles også vin på stedet. I Weaverville, eller rettere 

lige uden for Weaverville i den lille bebyggelse Reems Creek øst for byen, kan man besøge Zebulon Vances 

fødehjem. Vance var North Carolinas guvernør under borgerkrigen og igen mellem 1877 og 1879, og han 

var medlem af USA's senat mellem 1879 og 1894. Vance er fortsat en meget populær skikkelse i North Ca-

rolina, og hans fødehjem er et godt eksempel på, hvordan et landligt velhaverhjem så ud i 1830'erne. En af 

de tre slavehytter, som oprindeligt fandtes på ejendommen er bevaret og giver et indtryk af de forhold, 

slaverne levede under i WNC, hvilket var temmelig meget bedre end i andre sydstater. I Asheville finder 

man Western North Carolina Nature Center, en zoologisk have primært med dyr fra Appalacherne.  
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Fra et udsigtspunkt ved Mile 361,1 på Blue Ridge Parkway, der går gennem amtet, har man udsigt til Glass-

mine Falls. Glassmine Falls er et 240 m højt, såkaldt "flygtigt" vandfald. Det vil sige, at der kun er vand i det 

efter regnskyl, og især efter kraftige regnskyl er det imponerende, men når der ingen vand er, ser man bare 

udsigten til en klippeskrænt, og det er der ikke meget ved. Årstiden spiller ingen rolle for om vandfaldet har 

vand, men der falder mest regn om sommeren.  

 

Der er masser af såvel kædehoteller som andre indkvarteringsmuligheder, ikke mindst i og omkring Ashevil-

le, fx Doubletree by Hilton, Baymont Inn, Best Western, Quality Inn og mange flere. Der er også indkvarte-

ringsmuligheder i Weaverville og andre steder i amtet. Også spisesteder er amtet rigt på – endnu en gang 

flest i Asheville, men selvfølgelig også mange andre steder. Prøv fx Biltmore Estate Dining Room. Ifølge 

charlestonfoodbloggers.com er amtets bedste restaurant Rhubarb i Asheville, men den har jeg endnu ikke 

prøvet. 

Burke County 
Burke County har et areal på 1.330 km2, men amtet var 

oprindeligt meget større, da det blev oprettet i 1777. Det 

blev som så mange andre ældre amter reduceret til sin 

nuværende størrelse gennem en lang række afgivelser af 

land, se side 22. Befolkningstallet er ca. 91.000. Amtssæ-

de og største by er Morganton (17.000 indbyggere). Der 

er flere mindre byer i amtet, men ingen af disse har over 5.000 indbyggere. De største byer er Long View og 

Valdes med henholds 4.800 og 4.000 indbyggere. Også byen Linville Falls ligger delvist i Burke County, men 

ikke selve faldene, som ligger i Avery County. 

 

Som det kan læses under Historie tidligere i guiden, var det her omkring Morganton, at spanieren Juan Par-

do byggede det første spanske fort i 1567, nærmere bestemt ved en stor landsby fra Mississippikulturen 

ved navn Joara. Bebyggelsen lå ca. 10 km nord for det nuværende Morganton, ved en lille bæk ved navn 

Upper Creek, ikke langt fra nutidens  Henderson Mill Road. De arkæologiske udgravninger er kun åbne for 

offentligheden en dag om året på Berry Site Public Fields Day (i 2017 var det den 24. juni). Men der er me-

get andet at se i amtet.  

 

Old Burke County 

Courthouse, det gamle 

domhus i Morganton, er 

bygget mellem 1833 og 

1835. Statuen foran byg-

ningen er senator Sam Er-

vin. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Den mest kendte "nyere" 

person fra amtet er nok 

senator Sam Ervin (1896 – 

1985), som var formand for 

den senatskommite, der 
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undersøgte Watergate skandalen i 1973, hvilket førte til præsident Nixons afgang året efter. Ervin var født 

og opvokset i Morganton, hvor han fungerede som advokat før han blev senator. Ellers er den mest kendte 

skikkelse formodentlig Frances Silver, kaldet Frankie, som i 1833, 17 år gammel, blev hængt i Morganton 

for mordet på sin tre år ældre ægtemand i 1831. Mordet blev begået i den lille by Kona, som dengang lå i 

Burke County, men som nu ligger i Mitchell County, så mere om mordet under omtalen af dette amt. Mor-

det gav anledning til sangen "The Ballad of Frankie Silver", som var med til at gøre sagen kendt i hele USA. 

 

Morganton har en række spændende historiske distrikter, ikke mindst downtown med en del gamle huse, 

hvor man blandt andet finder det gamle domhus fra 1835, som i dag fungerer som museum. Også den hi-

storiske jernbanestation er værd at beundre, hvis man er til landlige jernbanestationer af træ. Det lokale 

psykiatriske hospital fra 1875 er stadig i brug, men er optaget i National Register of Historic Places. Det 

samme gælder hovedbygningen på North Carolina School of the Deaf fra 1891, som ligger i byens sydlige 

udkant.  

 

Det 1.200 meter høje bjerg, Table Rock uden for Morganton betragtes som byens naturlige vartegn. Som 

navnet antyder har det en forholdsvis flad top, og i det hele taget en markant facon. Er man til bjergklatring 

skulle det være et af de bedste steder til formålet i det sydøstlige USA. 

 

Ca. 13 miles i luftlinje nord for Morganton, på grænsen mellem Burke County og Caldwell County, ligger 

Brown Mountain, som blandt andet benyttes flittigt til off-road kørsel med ATV’er (All-terrain Vehicles), 

men bjerget er mest kendt for de mystiske lys, som kan ses på og omkring dette. Sagn om lysene går mange 

hundrede år tilbage, men i moderne tid har de været observeret siden begyndelsen af 1900-tallet. Da man 

lavede en større undersøgelse, efter at lysene var blevet set af lystfiskere i 1913, blev undersøgerne fra 

USA's geologiske institut enige om, at der var tale om lys fra lokomotiver eller automobiler. I 1916 blev det 

meste af området imidlertid oversvømmet efter et jordskælv, og alle broer i området blev skyllet væk, så 

såvel bil- som jernbanetrafikken var indstillet i flere måneder. Alligevel kunne man stadig observere lysene. 

I dag mener selv kritiske geologer og andre videnskabelige forskere, at lysene er reelle, selv om "ægte my-

stiske lys" sjældent ses, og man endnu ikke har fundet en 100 % holdbar videnskabelig forklaring. Pt. under-

søges lysene af en gruppe videnskabsmænd fra Appalachian State University i Boone, og der er mange an-

dre, både amatører og professionelle, der interesserer sig for fænomenet. Lysene ses efter sigende bedst i 

oktober og november efter mørkets frembrud og bedst på nætter efter regn.  Lysene ses bedst fra Wise-

mans View (se Avery County) eller fra et overlook på North Carolina Road 181 ca. 18 miles (29 km) nord for 

Morganton. En aften dér, kan være helt spildt eller man kan være heldig. Selv har jeg i alt set ét lys, som en 

lokal ekspert bedyrede, var et ægte Brown Mountain Light og ikke genskin af forlygter eller lignende. Og 

det var altså ét lys i alt på de to gange fire timer mellem kl. 21 og 01, jeg tilbragte på stedet i henholdsvis 

oktober 2013 og november 2015. 

 

Flest hoteller findes i og omkring Morganton, men der er selvfølgelig andre muligheder, fx The Inn at Glen 

Alpine i Glen Alpine.  Også spisesteder er voldsomt koncentreret i og omkring Morganton. Butch's BBQ and 

Breakfast er glimrende, hvis man kan lide usund sydstatskost. Wisteria Southern Gastro Pub skulle være 

fremragende, men jeg har desværre endnu ikke afprøvet den.  Og så har byen en af de få Denny's, der fin-

des i WNC.  
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Caldwell County 
Caldwell County blev grundlagt i 1841, og blev navngi-

vet efter Joseph Caldwell, den første præsident for 

North Carolina University. Amtet har et areal på 1.228 

km2, og en befolkning på 83.000. Amtssæde og største 

by er Lenoir (18.000 indbyggere), som er opkaldt efter 

William Lenoir, en officer fra frihedskrigen, som efter 

denne blev general i den frivillige milits, og som grundlagde Wilkesboro i Wilkes County. Lenoir boede lidt 

uden for byen, som senere fik hans navn, se nedenfor. Den vestlige ende af bjergkæden Brushy Mountains, 

bjerget Hibriten Mountain (674 m.o.h.), ligger inden for Lenoirs bygrænse. Også dette amt omfatter dele af 

Blue Ridge Parkway og Pisgah National Forest. 

 

Udover Lenoir, ligger også dele af byen Hickory inden for Caldwell County, mens størstedelen af denne by 

med 40.000 indbyggere ligger i Catawba County. Bortset fra Lenoir, er den mest interessante by nok Blo-

wing Rock (1.200 indbyggere), selv om fem andre byer i amtet har flere indbyggere. 

 

Når Blowing Rock er specielt interessant, skyldes det ikke mindst den klippe, som har givet byen navn. Det-

te klippefremspring har den egenskab, at vinden altid blæser opad fra kløftens bund, hvilket især kan ses 

om vinteren, hvor man kan se sne falde opad. Denne egenskab har givet anledning til flere forskellige le-

gender hos de oprindelige beboere af området, nemlig cherokee'erne. De fleste går i deres kerne ud på, at 

en kriger faldt eller sprang ud over klippen, men af vinden blev blæst tilbage til sin elskede på toppen. Af og 

til var krigeren en cherokee, der ikke måtte få pigen for hendes far, i andre versioner var det en catawba 

kriger, som ikke kunne få pigen, da de to stammer var i krig.  

 

Chapel of Rest ved North 

Carolina Route 268 ca. 10 

km nordøst for Lenoir, var 

tidligere kirke, men bruges 

i dag til koncerter og lig-

nende, lige som kirken er 

åben, så man kan sætte sig 

ind og meditere i fred og 

ro. (Foto: Jan Kronsell) 

 

I nabolaget af Blowing Rock 

findes også to små vandfald, 

Glen Burney falls og Glen 

Marie Falls. Begge kræver 

dog en vandretur på mellem 

4 og 6 km gennem ikke alt 

for nemt terræn med stigninger på omkring 200 m. Et stykke over faldene findes en udsigtsplatform, hvor-

fra der ikke er meget at se. Derfor har mange forsøgt at kravle ned til faldene i stedet for at vende tilbage til 

stien, og mange er blevet slået ihjel i forsøget, så hermed en advarsel! 



46 
 

 

 

Blowing Rock har endnu et par atttraktioner. Tweetsie var kælenavnet for det, der engang var Western 

North Carolina Railroad. I dag kører et af  North Carolinas få damptog rundt i Tweetsie Railway Theme Park, 

som naturligvis rummer masser af andre forlystelser. Også Mystery Hill mellem Blowing Rock og Boone kan 

være et besøg værd. Her kan øjnene/hjernen blive snydt af virkeligheden, hvilket skyldes nogle specielle 

forhold på stedet, der skaber optiske bedrag. Både parken med Blowing Rock klippen, Tweetsie Railroad 

Theme Park og Mystery Hill koster entre.   

 

Nær North Carolina Route 268 mellem Lenoir og Wilkesboro ligger den lille, nu ikke længere aktive, kirke 

Chapel of Rest, som i dag bruges til koncerter og lignende, men det er muligt at besøge "kapellet" i dagti-

merne, for at se dette (hvor det efter sigende spøger, og hvor en blodplet på gulvet ikke kan vaskes væk), 

eller bare sidde og meditere. På kirkegården ligger Collett Leventhorpe begravet. Han var en engelsk læge 

og forfatter, der blev general i sydstatshæren under borgerkrigen. Lidt længere ude ad NC 268 i retning 

mod Wilkesboro kan man besøge "Fort Defiance", som ikke er et fort, men William Lenoirs hjem fra 1792, i 

dag indrettet som museum. Bag huset ligger en gammel, men stadig aktiv, familiekirkegård, hvor blandt 

andet generalen selv, og hans svigersøn, general Edmund Jones, ligger begravede. Er man til flere gamle 

grave er der nok af dem i området. Fortsætter man godt 6 miles længere mod øst ad NC 268, kommer man 

på højre hånd til Council Farm Drive. For enden af denne blinde vej, ligger The Dula-Horton Family Cemete-

ry, hvor de ældste begravelser er fra 1835. Denne kirkegård er optaget i National Register of Historic Places. 

På vej ad NC 268 kører man gennem Yadkin River Valley, hvor der mange steder er en god udsigt til såvel 

floden som Brushy Mountains på højre side af floddalen. Også Moriah Chapel på Grandin Road er et besøg 

værd. Dette var den første kirkebygning, der blev opført i den vestlige del af floddalen i 1879. En gang om 

året, i Labor Day weekenden (weekenden før den første mandag i september) afholdes Happy Valley Fidd-

ler's Convention, en folkemusikfestival, på en mark ved NC 268 godt en mile vest for Grandin Road. På den-

ne mark ligger Laura Foster begravet. Det var hende, der blev myrdet af Tom Dooley (i hvert fald i følge 

Kingston Trioens sang – indspillet på dansk af Four Jacks) og det den eneste gang om året, hvor der er ad-

gang til graven. 

 

I Lenoir er downtown og det lokale egnsmuseum, Caldwell County Heritage Museum værd at besøge. Byen 

har også et Edgar Allan Poe House, som dog intet har med forfatteren at gøre, men som er opkaldt efter en 

tidligere borgmester i byen. Tidligere har et af USA's største møbelfirmaer haft hovedsæde i Lenoir, men 

dette er nu lukket, og det samme gælder mange andre møbelfirmaer, som tidligere prægede byen. Et  psr 

stykker eksisterer dog forsat.  I nyere tid har Google åbnet en serverfarm i Lenoir, som har givet en del be-

skæftigelse og i omegnen findes mange gartnerier og planteskoler. Desuden vil man ofte se æsler på mar-

kene omkring byen, ikke mindst nord for denne. De skaber ikke megen beskæftigelse, men bruges som 

"vagthunde" mod prærieulve, der gerne angriber lam og kalve. Æsler er strengt territoriale dyr, der vil skry-

de voldsomt, hvis deres enemærker bliver invaderet, og et velrettet spark fra et æsel kan sagtens tage livet 

af en nærgående prærieulv. 

 

De fleste overnatningssteder er koncentreret i Blowing Rock og Lenoir samt Hickory i udkanten af amtet, 

syd for Lenoir. Noget vest for Lenoir, i Colllettsville, finder man Brown Mountain Beach Resort, selv om det 

ikke er gået op for mig hvilken strand, der hentydes til, da stedet ligger i bjergene – godt nok ved en lille 
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flod, men strand er der altså ingen af. Der er også kroer og de sædvanlige kædehoteller, men min egen 

favorit er The Irish Rose B&B i selve Lenoir. Stedet har kun tre værelser, så bestil i god tid. Spisemulighe-

derne er klart bedst omkring Lenoir og Blowing Rock, med flertallet af restauranter i førstnævnte by. 1841 

Cafe og Bud's Diner kan anbefales. Kører man nord på mod Blowing Rock ad US 321, finder man adskillige 

kæderestauranter, så som Ruby Tuesday, Subway, Papa John's, Waffle House, Arby's, Bojangle's og andre, 

men også flere lokale restauranter, som fx Side Street Pour House and Grill og Hannah's BBQ. 

Catawba County 
Catawba County blev oprettet i 1842, og har navn 

efter catawba-stammen, som tidligere boede i om-

rådet.  Amtet har et areal på 1.070 km2, og et be-

folkningstal på ca. 155.000. Amtssædet er Newton 

(13.000 indbyggere), og den største by er Hickory 

med 40.000 indbyggere. Faktisk er Hickory den næst-

største by i det officielle Western North Carolina efter Asheville. Byen er hjemsted for Lenoir-Rhyne Univer-

sity, et privat, liberalt universitet med omkring 2.300 studerende. Den såkaldte DataCenter korridor går 

gennem amtet. Nord for Maiden i den sydlige del af amtet ved US 321 har Apple et iCloud datacenter, og i 

Conover driver Apple det største privatejede solcelleanlæg i USA. Conover er også hjemsted for ncData-

Campus, et virksomhedsområde designet med henblik på datacentre og kontorer. ncDataCampus er endnu 

ikke specielt udbygget, men forventes at blive det i fremtiden. 

 

Bunker Hill Covered Bridge ved 

Claremont er den eneste tilbagevæ-

rende træbro i USA, der er bygget 

efter det såkaldt Haupt Truss prin-

cip, opkaldt efter general og bro-

bygningsingeniør, Herman Haupt. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Amtet har flere interessante museer, 

blandt andre Catawba County Firefigh-

ters Museum 6 – 7 miles øst for Hicko-

ry og Hickory Aviation Museum ved 

byens lufthavn. Dette museum er ikke 

så stort, men har da en række intere-

sante fly udstillet, blandt andre en 

F14D "Tomcat" jager. Også Catawba County Museum of History er interessant, hvis man interesserer sig for 

lokalhistorie. 18-20 km sydøst for Hickory nær North Carolina Road 10 finder man Murray's Mill Historic 

Site. Stedet rummer ud over den gamle vandmølle også mere end 20 andre bygninger fra perioden fra 1880 

til ca. 1950. Øst for Hickory i Claremont ved US 70, finder man en af de to overdækkede broer fra før 1900, 

der er tilbage i North Carolina, Bunker Hill Covered Bridge fra 1895. Et besøg her er til en afveksling ganske 

gratis! En bådtur på Lake Hickory kan måske også være interessant, men det er ikke gratis.   
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Den største by, Hickory, har sit navn fra er stort Hickory træ, under hvilket der i 1850'erne blev bygget en 

kro. Omkring kroen blev der efterhånden bygget flere huse, og det blev til The City at Hickory Tavern, som 

senere blev reduceret til Hickory. Allerede i 1859 blev der anlagt en jernbane til byen, men heller ikke den-

ne transporterer længere passagerer.  Chris Hughes, medstifter af Facebook voksede op i Hickory. Amtssæ-

det Newton ligger ca. 8 miles sydøst for Hickory og de to byer er i dag nærmest vokset sammen. I Newton 

finder man amtets domhus fra 1924, samt St. Pauls Church fra 1818. Også en række historiske huse kan ses 

i Newton.  

 

De fleste hoteller i amtet ligger i og omkring Hickory. Her er det især kædehotellerne, der dominerer, som 

det typisk er ved motorveje. Interstate Highay 40 går lige syd for byen, og der ligger hoteller ved de fleste 

frakørsler fra motorvejen. La Quinta, Holiday Inn, Days Inn, Best Western og Red Roof Inn er blandt 

kæderne. Også spisestederne ligger i og omkring Hickory, igen med mange kæderestauranter. Blandt de 

bedste af disse er Outback Steak House og Texas Roadhouse, for ikke at tale om Hooter's (mest på grund af 

betjeningen), men prøv også Granny's Country Kitchen eller Vintage House Restaurant.  

Cherokee County 
Så kan man ikke komme længere vest på i North Caroli-

na. Mod vest grænser Cherokee County op til til to amter 

i Tennessee og mod syd til to amter i Georgia. En del af 

amtets 1.200 km2 ligger inden for Nantahala National 

Forest, og en meget lille del af Qualla Boundary, hjem-

sted for Eastern Band of Cherokee Indians ligger også i 

amtet, men afskåret fra resten af indianernes område længere mod nord. Alligevel er kun 1,6 % af de 

27.500 indbyggere oprindelige amerikanere, hvilket svarer til omkring 430 mennesker. Amtssæde og stør-

ste by er Murphy med 2.400 indbyggere, mens Andrews, der tidligere var den største by, har 1.700 indbyg-

gere. Det skal siges at tallet for Andrews er fra folketællingen i 2010, mens tallet for Murphy er fra en lokal 

tælling i 2014. Amtet blev oprettet i 1839 og har navn efter Cherokee-stammen, der tidligere kontrollerede 

området. Hiwassee River, en af Tennessee-flodens bifloder, løber gennem amtet fra sydøst til nordvest. 

Udover Andrews og Murphy er den eneste bebyggelse i amtet Marble mellem Murphy og Andrews med 

godt 300 indbyggere. 

 

Harrah's Casino og Eastern Band of Cherokee Indians har for nyligt åbnet Harrah's Cherokee Valley River 

Casino & Hotel uden for Murphy. Derudover er domhuset i Murphy måske interessant, og er man til øl kan 

man besøge Andrews Brewing Company, indrettet i et tidligere fængsel. Men ellers er det nok mest natur 

man skal være glad for, når man besøger Cherokee County. 

 

Hoteller og andre indkvarteringsmuligheder står ikke i kø i dette amt, men der er nogle kædehoteller i 

Murphy og et enkelt Quality Inn i Andrews og så er der selvfølgelig kasinohotellet. Alle spisesteder i amtet 

er tilsyneladende koncentreret i Murphy. Jeg har desværre ikke selv prøvet nogle af dem, men Rib Country 

BBQ og Murphy's Chophouse har gode anmeldelser. Det samme gælder Brother's Restaurant i den nordøst-

lige ende af byen.  
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Clay County 
Clay County ligger i den sydvestlige del af WNC, 

indeklemt mellem Cherokee County, Macon County 

og så Georgia. Amtet er på ca. 570 km2, og der bor 

bare 10.500 i hele amtet. Amtssædet er Hayesville, 

som også er den største by med alle sine 300 indbyg-

gere. Faktisk er byen amtets eneste. Hayesville ligger, 

hvor der tidligere lå en cherokeelandsby, Quanassee. Genem amtet og forbi Quanassee gik i tidligere tid det 

såkaldte Indian Trading Path, et indiansk spor, som gik fra North Carolina til Tennessee (egentlig et system 

af stier, der startede i Virginia ved Chesapeake Bay). Ud over Hayesville er der kun nogle få unincorporated 

communities i amtet. I dette hjørne af WNC er man langt væk fra statshovedstaden. Faktisk ligger Clay 

County tættere på fem andre statshovedstæder: Atlanta (Georgia), Columbia (South Carolina),  Frankfort 

(Kentucky), Montgomery (Alabama) og Nashville (Tennesee), end på North Carolinas egen statshovedstad, 

Raleigh. Amtet er opkaldt efter Henry Clay, en velhavende plantagejer og advokat, som var udenrigsmini-

ster under præsident John Quincy Adams, og som selv stillede op til præsidentvalget tre gange uden at 

blive valgt. Clay var fra Kentucky, så hvorfor, man har valgt ham til at lægge navn til amtet, henstår i det 

uvisse. Jeg kan dog tilføje, at af alle de amter i USA, der ikke er opkaldt efter præsidenter, er Clay det 

næstmest brugte navn. 18 amter i USA kaldes Clay, kun overgået af Franklin med 25. 

 

Er man ikke til natur eller har man fået natur nok allerede, kan man godt køre hurtigt gennem Clay County, 

som er frit for seværdigheder af nogen art. Der er få overnatningssteder i amtet; de få, der er, ligger i 

Hayesville, men der er ikke langt til overnatningssteder i naboamterne. Også antallet af spisesteder er be-

grænset, men der ligger dog en del restauranter i Hayesville. The Copper Door skulle efter mine hjemmels-

mænd i området være glimrende.  

Cleveland County 
Cleveland County er det sydøstligste amt i Western 

North Carolina og et af de amter, der ligger pied-

montregionen og ikke i mountainregionen. Cleveland 

har et areal på ca. 1.200 km2 og en befolkning på 

98.000 mennesker. Mod syd grænser amtet op til 

South Carolina.   Amtet har navn efter revolutionsof-

ficeren Benjamin Cleveland, som jeg fortæller mere 

om under Wilkes County. Amtssædet er Shelby, som også er den største by med godt 20.000 indbyggere. 

Kan man huske country sange som "Sweet Dream" og "I can't stop loving you", kan jeg fortælle, at de blev 

skrevet af Don Gibson, som voksede op i Shelby. Et teater i byen er navngivet efter ham. Kings Mountain er 

den eneste anden større by i amtet med sine 10.000 indbyggere. Byen er opkaldt efter Slaget ved Kings 

Mountain der fandt sted i York County i South Carolina i 1780, ca. 12 km syd for byen.  

 

I byen Boiling Springs (4.600 indbyggere) finder man det private Gardner-Webb University med 5.000 stu-

derende, og på universitetets område findes den varme kilde, der har givet navn til byen. I den endnu min-
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dre by, Polkville (500 indbyggere), afholdes der et årligt rodeo, men ellers sker der ikke så meget i Cleveland 

County, hvor der heller ikke er så meget at se. Jeg kan dog nævne at den tidligere verdensmester i svær-

vægtsboksning, Floyd Patterson, var født i byen Waco. 

 

Alle overnatningssteder ligger omkring Shelby, igen primært kædehoteller, men også et par B&B, fx The Inn 

of the Patriots B&B helt nede ved grænsen til South Carolina og Destarte Bed & Breakfast + Wedding Barn i 

Lawndale godt 12 km nord for Shelby. Der findes mange spisemuligheder i Shelbyområdet, og muligvis også 

uden for dette, men i så fald har jeg ikke fundet dem. Jeg har ikke selv afprøvet nogle af disse steder, men 

Flying Pig skulle være et godt sted, og det samme gælder Barnette's Restaurant og Cotton's Seafood Re-

staurant. 

Gaston County 
Gaston County er det første af de fire amter, jeg 

har tilføjet for egen regning – som altså falder 

uden for den officielle definition af Western North 

Carolina. Amtet, der "kun" er på ca. 940 km2, har 

en ret stor befolkning på over 200.000 indbyggere. 

Amtssædet er Gastonia, som med sine 71.000 ind-

byggere også er den største by i amtet.  Gastonia er faktisk en forstad til statens største by, Charlotte I 

Mecklenburg County. Amtet, der blev oprettet I 1846 er opkaldt efter William Gaston, en politiker, der re-

præsenterede North Carolina I Repræsentanternes Hus. Han skrev desuden  North Carolinas officielle stats-

sang, "The Old North State". 

 

Udover Gastonia har amtet hele seks byer, der er kategoriseret som "city" og otte, der er kategorieseret 

som "town". Den største city er Mount Holly med 13.000 indbyggere, den mindst er Lowell med 3.500 ind-

byggere. Den største "town" er Dallas med 4.500 indbyggere (igen et eksempel på en town, der er større 

end en city), og den mindste town er Spencer Mountain med 37 indbyggere. Faktisk bor der kun 13 i Dell-

view, men denne "town" regnes for inaktiv, da der slet ikke boede nogen ved folketællingen i 2000. 

 

Der er en del at se i Gaston County, blandt andet Daniel Stowe Botanical Garden i Belmont, Schiele Muse-

um of Natural History inklusive et planetarium i Gastonia, Crowders Mountain State Park, hvor der er mu-

lighed for bjergklatring, og også for at se mange rovfugle. I december kan et besøg i McAdenville, kendt 

som Christmastown, USA måske være værd at prøve. Her dekoreres mere end 375 træer i hele byen med 

julelys, og der sættes også lys op på mange lygtepæle. Man er dog ikke alene. Mere end 300.000 biler kører 

gennem byen i julemåneden. Elregningen betales af byens største arbejdsgiver, Pharr Yarns (et firma som 

fremstiller og sælger garn), som også indførte traditionen tilbage I 1956. 

 

Der er en del indkvarteringsmuligheder i amtet, ikke mindst i og omkring Gastonia. Kædehotellerne domi-

nerer, da Interstate Highway 85 går gennem byen. Jeg har ikke selv overnattet i amtet, så ingen anbefalin-

ger af den ene kæde fremfor den anden. Også spisestederne ligger primært omkring Gastonia. Og igen er 

der mange kæderestauranter, som der ofte er ved motorveje. Der er dog andre muligheder også, fx Ray's 

Country Smokehouse-Grill og Arline's Grill noget syd for byen.   
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Graham County 
Nord for Cherokee County ligger Graham County, som 

med sine under 9.000 indbyggere (8.800) er det amt 

med den tredjemindste befolkning i hele North Caroli-

na og den mindste i Western North Carolina. Amtet 

"fylder" ca. 780 km2. Amtssæde og største by er Rob-

binsville med 620 indbyggere. Ligesom i Cherokee 

County ligger også en del af Qualla Boundary i Graham County, som har en befolkningsandel af oprindelige 

amerikanere på næsten 7 %. Ligesom i Cherokee County er denne del af forvaltningsområdet afskåret fra 

dettes hovedområde. Cherokee'erne kaldte området "nantahala" som også den beskyttede national forest 

hedder. Det nuværende navn på amtet stammer fra William Graham, medlem af USA's senat fra North 

Carolina mellem 1840 og 1843. Amtet selv blev først oprettet i 1872. Bortset fra Robbinsville har amtet 

faktisk kun nogle meget små bebyggelser, fx Lake Santeetlah med 45 indbyggere og Fontana Dam med 33 

indbyggere, så man bor lidt spredt her. Det er muligvis befolkningens størrelse og befolkningstætheden på 

kun 11 indbyggere pr. km2, som medvirker til, at amtet er det økonomisk mest trængte i WNC. Nogle øko-

nomer har dog en anden forklaring, der går ud på, at det er amtets forbud mod salg af alkohol, der er årsa-

gen. Det betyder nemlig, at mange, såvel lokale som ikke mindst turister, både går på restaurant og køber 

ind i naboamterne, hvilket betyder, at forretningslivet i amtet klarer sig mindre godt. For nylig er der dog 

blevet åbnet for salg af øl og vin, men kun i Fontana Dam, som er et sommerferieområde tæt på dæmnin-

gen af samme navn, og kun inden for bygrænsen. Stærk spiritus sælgens ikke. Graham County er (var) det 

eneste amt i WNC med totalt alkoholforbud. 

 

Junaluskamuseet i Robbinsville har 

udstillinger om såvel Junaluska som 

cherokeestammen i almindelighed. 

Der er sjældent overrendt, så perso-

nalet har som regel god tid til at for-

tælle. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Nord for Robbinsville findes vandre-

området, Yellow Creek Falls, hvis man 

kan lide at vandre i naturen og lidt 

længere nordpå kan man se Cheoah 

Dam, en dæmning på Little Tennessee 

River, hvor dæmningsscenerne fra 

filmen "Flygtningen" ("The Fugitive") 

med Harrison Ford og Tommy Lee 

Jones blev optaget. Da dæmningen 

stod færdig i 1919, var den verdens højeste dæmning 69 m, 225 fod)), den havde de mest kraftfulde turbi-

ner og kunne overføre den stærkeste strøm (250.000 volt) i transmissionsledningen over Little Tennessee 

River. Den mere end 1.500 m lange transmissionslinje var den længste i verden. Det var rekordernes dæm-

ning. Man kan komme til vandreområrdet, såvel som dæmningen ved at tage US 129 mod nord fra Rob-

binsville. 
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Dæmningen, der har givet navn til bebyggelsen Fontana Dam, opdæmmer Little Tennessee River på græn-

sen mellem amterne Graham og Swain. Tag NC 143 mod øst fra Robbinsville til den møder NC 28. Herfra 

fortsættes mod nord af sidfstnævnte til såvel by som dæmning.  Er man på "dæmningstur" kan man fort-

sætte til Cheoah Dam ad NC 28 – eller omvendt. Dæmningen blev færdigbygget i 1942, for at skaffe strøm 

til The Aluminum Company of America, der havde en fabrik i Alcoa, Tennessee, hvor de producerede alumi-

nium, som blev brugt til bygning af kampfly under verdenskrigen. Dæmningen er 150 m høj (den højeste i 

det østlighe USA) og 765 m lang. Kraftværket ved dæmningen har en kapacitet på 295 megawatt. Vandre-

stien, The Appalachian Trail, se side 36, passerer over dæmningens top.  

 

North Carolinas del af US 129 fra Robbinsville til grænsen til Tennessee er pænt snoet, men det er ingenting 

mod, hvad der venter, hvis man fortsætter ind i Tennessee. Strækningen lige efter grænsen kaldes Tail of 

The Dragon, og på 11 miles er der 318 sving, svarende til næsten 18 sving pr. kilometer! Dette skulle efter 

sigende være den mest populære køretur for motorcykelentusiaster i hele USA. En anden vej i nabolaget er 

North Carolina Highway 143, som også starter i Robbinsville. Den går nord på ud af byen og man skal flere 

steder være opmræksom på, at vejen svinger, mens en vej med et andet nummer fortsætter lige ud. Lykkes 

det at blive på 143, kommer belønningen efter knap 10 miles, hvor vejen svinger skarpt til venstre (igen skal 

man passe på ikke at fortsætte lige ud). Strækningen herfra til Tellico Plains i Tennessee kaldes Cherohala 

Skyway. Cherohala er en sammentrækning af navnene på de to national forests, som vejen går i gennem, 

Cherokee National Forest i Tennessee og Nantahala National Forest i North Carolina; Skyway fordi vejen 

ofte er anlagt helt oppe på toppen af bjergryggene, med en forrygende udsigt til følge – hvis vejret ellers er 

til det. 18 miles af vejen ligger i North Carolina og 23 miles i Tennessee. Hele strækningen i North Carolina 

kører man opad, mens man Tennessee til gengæld kører nedad bakke, med mindre man kører fra Tennes-

see til North Carolina, for så er det omvendt . Vejen, der blev færdig i 1996 er den dyreste såkaldte "sce-

nic highway", der nogensinde er anlagt i North Carolina med en pris på ca. 100 millioner dollars. 

  

Den mest kendte person fra amtet er den længst afdøde cherokeeleder, Junaluska. Han var ikke formelt 

høvding, men blev betragtet som en stor leder i den såkaldte Snowbird Mountains gruppe, opkaldt efter de 

bjerge, hvor gruppen levede. Det var ikke mindst hans indsats under Creek-krigen, der gjorde ham kendt i 

stammen, selv om han ikke nåede sit egentlige mål om at udslette samtlige creek-indianere. I Slaget ved 

Horseshoe Bend i 1814 reddede han den fremtidige præsident Andrew Jacksons liv, men det hjalp ham ikke 

senere, da han forsøgte at overtale Jackson til at lade stammen blive i deres oprindelige hjemland i stedet 

for at forvise dens medlemmer til Indianerterritoriet. Han var med på Trail of Tears, tvangsforlyttelsen til 

Oklahoma i 1838, og forsøgte at flygte undervejs, men blev fanget og måtte rejse med hele vejen. Nogle år 

senere stak han af fra det nye reservat, og vandrede hele vejen tilbage til sit gamle stammeland, hvor han 

til sidst fik tilstået et landområde, borgerskab i North Carolina og $ 100. Han fik lov til at blive i sit oprindeli-

ge hjemland i Snowbird Mountains til sin død som en gammel mand i 1868. Han var sandsynligvis født om-

kring 1775, så han blev over 90. Der kunne fortælles mange historier om Junaluska, som oprindeligt hed 

Gulkalaski, og vil man høre nogle af dem, kan man besøge det lille Junaluskamuseum i Robbinsville. Juna-

luska og hans anden kone ligger begravet på en bakke over museet. Den første hustru døde på Trail of 

Tears! 
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Der er nogle kædehoteller i amtet, blandt andre Wyndhams og Microtel i Robbinsville og en del lodges 

spredt rundt i bjergene. Snowbird Mountain Lodge skulle være rigtigt god, men jeg har desværre ikke selv 

afprøvet stedet. Priserne (jeg ved jeg har lovet ikke at komme med priser, men dette er så en af de undta-

gelser, der bekræfter reglen), ligger i 2017 mellem $ 250 og godt $ 400 for et dobbeltværelse afhængigt af 

årstid. Til gengæld er tre måltider om dagen (morgenmad, aftensmad og madpakke til dagens udflugt) in-

kluderet i prisen, hvilket kan være en god ting, da stedet ligger noget afsides. Fra lodgen er der udsigt over 

Lake Santeetlah – siger deres informationsmateriale. Her er det også muligt at spise aftensmad uden at bo 

på stedet, bare man bestiller bord på forhånd. Der er flere andre spisesteder i Robbinsville, men ikke man-

ge kæderestauranter, hvis det er det, man er til. De lokale restauranter plejer nu at være ganske gode i hele 

WNC. Selv om jeg langt fra har prøvet dem alle, men kun en lille brøkdel, er det sjældent jeg er blevet skuf-

fet. Men forventet ikke 3-stjernede Michelinrestauranter. Derimod god, hjemmelavet, landlig og ikke særlig 

sund sydstatskost.   

Haywood County 
Vi bliver i WNC's sydvestlige spids. Haywood County blev 

grundlagt i 1808 og opkaldt efter John Haywood, en lokal 

politiker, der fungerede som North Carolinas finansmini-

ster i 40 år, fra 1787 til sin død i 1827.  Amtet har et areal 

på 1.437 km2, og en befolkning på knap 60.000. Amtssæ-

de og største by er Waynesville med ca. 10.000 indbygge-

re. Waynesville var skueplads for borgerkrigens sidste kampe øst for Mississippi, se også under Historie på 

side 7. Hvis nogen husker skuespilleren Gig Young (i 1960'erne medvirkede han i tv-serien "The Rogues", 

"Storsvindlerne" på dansk, sammen med David Niven, Robert Coote og Charles Boyer), ligger han begravet 

på Green Hill kirkegården i Waynesville. Byen har et antal historiske huse, men de er normalt ikke åbne for 

offentligheden. Til gengæld kan det historiske, Frog Level District, være et besøg værd. 

 

Byskilt ved indkørslen til den lille 

by Maggie Valley. En undertavle 

viser vej til skisportsstedet, Catcha-

loogee Ski Area, som nok er mest 

interessant om vinteren. Ellers sker 

der ikke meget i byen. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Der var tidligere passagertog gennem 

amtet, men som det er tilfældet med 

de andre amter i WNC, transporteres 

der nu kun gods med jernbanen. I 

amtet finder man Lake Junaluska, et 

unincorporated community, der er 

hjemsted for World Methodist Coun-

cil og Museum of Methodism, samt flere andre institutioner knyttet til metodistkirken. Selve søen Lake 

Junaluska er også et besøg værd, og landskabet i Haywood County er ellers præget af bjerge. 18 bjergtoppe 

rager op i mere end 6.000 fod højde (1.800 m), hvilket er det største antal i noget amt øst for Mississippi.  
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Ikke langt fra Lake Junaluska ligger skisportsstedet Maggie Valley med ca. 1.000 indbyggere. Cataloochee 

Ski Area, som området kaldes, har 18 pister og langrendsspor og fem lifter, hvilket selvfølgelig er mest inte-

ressant hvis man besøger området om vinteren. Tidligere var byen hjemsted for forlystelsesparken "Ghost-

town in the Sky", som lå på en bjergtop, og som man kun kunne besøge via lift eller kabelbane. Parken blev 

dog lukket I 2016 og er nu (2017) sat til salg. Maggie Valley kendes måske af nogle, som det sted, hvor Peter 

Lundin myrdede sin mor og senere med faderens hjælp skjulte liget ved Cape Hatteras.  

 

Cold Mountain, der har lagt navn til romanen og filmen, "Tilbage til Cold Mountain"  (Jude Law, Nicole Kid-

man, Rene Zelwegger m. fl.), ligger i Haywood County. Filmen blev dog ikke optaget her, men i Rumænien,  

South Carolina og Virginia. Nogle få scener blev dog optaget i North Carolina, men ikke i Haywood County.  

 

Der er mange indkvarteringsmuligheder i Waynesville, og også enkelte i Lake Junaluska og Maggie Valley. 

Inn at Iris Meadow nord for Waynesville kan anbefales. De "sædvanlige" kædehoteller, Best Western, Ra-

mada, Super 6 m.fl. er også til stede i dette område. Mad spiser man i Waynesville, og der er også et par 

restauranter i Lake Junaluska og Maggie Valley. Prøv Guayabitos i sidstnævnte by, hvis mexicansk mad er 

sagen. Er man mere til amerikansk mad, er Haywood Smokehouse i Waynesville måske stedet. Her praler 

de af, at servere den bedste barbecue uden for Texas. Om det er rigtigt skal jeg ikke kunne sige, men deres 

sandwich er glimrende. Ellers ligger Bourbon Barrel Beef and Ale lige ved siden af. Prøv fx deres Butcher's 

Sirloin, der er penslet med balsamico inden stegningen.  

Henderson County 
Henderson County grænser mod syd op til South Ca-

rolina. Arealet er 970 km2 og der bor ca. 110.000 

mennesker i amtet. Den største by, som også er amts-

sædet, er Hendersonville med ca. 13.000 indbyggere. 

Amtet blev grundlagt i 1838 og opkaldt efter en tidli-

gere præsident for North Carolinas Højesteret, Leo-

nard Henderson. Vil man se Kelly McGillis, stjernen fra 

Top Gun, skal man tage til Hendersonville, hvor hun bor. Chancen for at møde hende er dog nok begræn-

set. Den eneste anden by i amtet, der kaldes en "city", er den meget lille Saluda med kun ca. 700 indbygge-

re. Både byer, landsbyer og unicorporated communities har flere indbyggere. Og så er Saluda endda delt 

mellem to amter. Saluda er kendt for sin jordskælvsaktivtet, der er en del større end statens gennemsnit, 

men heldigvis er de fleste skælv ikke så kraftige, de kraftigste har været mellem 3 og 5 på Richterskalaen.  

 

I den lille by Edneyville, syd for Hendersonville, kan man møde ”Sam, the Original Carolina Hillbilly”, en 

ældre langskægget herre, der typisk optræder med nøgen overkrop og cowboyhat.  Han lader sig gerne 

fotografere med turister, og fortæller også gerne en historie.  

 

I Hendersonville er der flere museer og andre seværdigheder, der kan være interessante at besøge, fx Mi-

neral og stenslibermuseet, byens domhus fra 1905 og Henderson County Heritage Museum foruden Moss-

Johnson Farm, en tidligere tobaksplantage uden for byen.  

 



55 
 

I Edneyville syd for Hendersonville 

bor "Sam, The Orinial Carolina 

Hillbilly" i dette lille skur. (Foto: 

Jan Kronsell) 

 

De fleste indkvarteringsmuligheder 

ligger i Hendersonville samt i områ-

det sydvest for byen. Også her domi-

nerer kædehoteller og lokale B&B. 

Mountain Inn and Suites nær I-26 er 

et glimrende overnatningssted. Er 

man til B&B er Melange B&B sydvest 

for byen udmærket. Best Western Henderson Inn nær I-26 har en udmærket mexicansk restaurant, El Paso, 

hvilket (altså restauranter i almindelighed) ikke ses så tit på kædemoteller i landlige områder.  Andre spise-

steder i amtet er Moe's Original Bar B Que i Hendersonville, og så er der selvfølgelig en række kæderestau-

ranter. 

Iredell County 
Iredell County er det andet af de fire amter i denne 

guide, der normalt ikke regnes med i definitionen af 

Western North Carolina, men som jeg har tilføjet for 

egen regning. Når jeg har valgt at medtage dette county 

er det dels fordi det grænser op til flere af amter, der 

normalt indgår i WNC, men også fordi amtet ligger vest 

for Stokes County, som faktisk indgår i WNC. Iredell County blev oprettet helt tilbage i 1788. Amtet er op-

kaldt efter James Iredell, en af de oprindelige højesteretsdommere i USA, udpeget af George Washington 

selv. Amtet er på 1.546 km2 og har knap 160,000 indbyggere. Amtssædet er Statesville (ca. 25.000 indbyg-

gere) og den største by er Mooresville (32.000 indbyggere). Statesville hed oprindeligt The Fourth Creek 

Congregation, men fik nyt navn, da byen blev valgt som amtssæde.  

 

I Iredell County, nord for Statesville findes 

et mindre amish-område. Her advares man 

om, at man kan møde hestevogne på vejen. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Selv om amtet hovedsageligt ligger i pied-

montregionen, er der faktisk bjerge i amtet, 

ikke mindst i den nordvestlige del, hvor man 

kan finde en del af Brushy Mountains. To af de 

motorveje, der går gennem WNC, I-77 og I-40 

mødes i Statesville. Normalt er hastigheden på 

motorvejen i North Carolina begrænset til 65 

miles (ca. 105 km) i timen, men i den nordlige 

del af Iredell County er der så tyndt befolket, 
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at hastighedsgrænsen her er 70 miles (112 km). I nord-sydgående retning strækker Iredell County over om-

kring 50 miles (80 km), hvilket gør det til et af North Carolinas længste amter.  

 

Også Iredell County havde i sin tid en passagerjernbane, selv om de to jernbaner, der krydser amtet i dag, 

kun transporterer gods. I 1891 skete North Carolinas hidtil værste jernbaneulykke lige uden for Statesville, 

da et passagertog, der lige var kørt fra stationen, blev afsporet og styrtede ned en i slugt ved Bostian 

Bridge, lige uden for byen. Kilderne er ikke helt enige, men mellem 23 og 26 mennesker blev dræbt. Under-

søgelser viste, at de spiger, der holder skinnerne fast til svellerne, var blevet fjernet, men først 6 år senere 

blev de skyldige fundet og straffet. Natten mellem den 26. og 27. august, siges det, kan man stadig høre 

toget blive afsporet ved Bostian Bridge, og nogle mennesker har rapporteret, at de har mødt en ældre her-

re i en gammeldags jernbaneuniform, som spurgte hvad klokken var, og derefter forsvandt sporløst. I 2010 

blev en lokal spøgelsesjæger dræbt på broen, hvor han havde taget opstilling sammen med sin kæreste, for 

at se spøgelsestoget på nært hold natten mellem den 26. og 27. august. Desværre var det tog, han hørte 

nærme sig, et forsinket godstog, og det passerede ikke lige igennem ham, som spøgelser normalt gør! Kæ-

resten blev kastet ned fra broen og overlevede med en brækket ankel og andre, mindre kvæstelser. Broen, 

hvor jernbaneulykken skete, kan beses på afstand fra Buffalo Shoals Road i Statesville. Der er mange andre 

historier om spøgeri i North Carolinas piedmont, og jeg fortæller mere om spøgelser under Yadkin County.  

 

I den nordvestlige del af Statesville finder man resterne af Fort Dobbs, men jeg må indrømme, at der ikke er 

meget at se. Et hul i jorden, en mindesten, en brønd og en kopi af et blokhus er alt, hvad der er på stedet. 

Fortet blev bygget i 1755, og deltog i en enkelt skærmydsel mellem britiske soldater på fortet og en lille 

styrke cherokee'ere, der angreb det, dog uden held. Allerede i 1766 blev fortet opgivet.  

 

I 1868 blev den fra Kingston Trioens 1959-hit berømte Tom Dooley hængt på en mark syd for Statesville for 

mordet på Laura Foster to år tidligere. Dooley blev hængt nær den daværende station, som ikke kan gen-

findes i dag. Det kan til gengæld en senere stationsbygning fra 1906, syd for byen. Den fungerer i dag som 

hovedkvarter for byens færdselspoliti, men kan besigtiges udefra. Også byens civic center (et område eller 

en bygning, hvor offentlige myndigheder er samlet), samt byens gamle domhus er nydelige bygninger. Sta-

tesville har en lille lufthavn, men ingen rutefly beflyver den. Også Statesville Historical Collection er meget 

interessant. Her finder man en stor samling artefakter fra Stateville og omegns fortid. Blandt andet rummer 

udstillingen en mindre samling af ting, der er knyttet til Tom Dooley sagen.  

 

Mooresville er kendt som Race City på grund af sin tilknytning til NASCAR sporten. Mere end 60 NASCAR 

hold og et enkelt Indycar hold har hjemme i Mooresville. Harmony (533 indbyggere) og Love Valley (100 

indbyggere) kaldes towns, mens Union Grove med 2.000 indbyggere er klassificeret som et unincorporated 

community.  

 

Som det ofte er tilfældet ved motorvejskryds, er det kædehotellerne, der dominerer i området, og her skal 

jeg ikke anbefale det ene for det andet. Et fremragende B&B i Union Grove er desværre lukket inden for det 

sneste år, men The Kerr House Bed & Breakfast nær Statesvilles centrum er et godt alternativ.  Mad spiser 

man i og omkring Statesville. Troy's 50's Restaurant vest for byen ad I-40, er en restaurant i 50'er stil som 

navnet antyder, og mere interessant end egentlig fremragende. I den henseende er man bedre stillet med 

Risto's Place Food and Spirits. Deres Veal Picatta kan kun anbefales. Eller prøv Twisted Oak i byens centrum. 
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Risto's og Twisterd Oak er faktisk naboer, så her ham man mulighed for nemt at studere begge steders me-

nuer inden man vælger. Statesville har også et Waffle House, hvor de to servitricer så meget mærkeligt på 

min ledsager og jeg, da vi bestilte salat til frokost – uden at det var som tilbehør til noget. Men vi fik det! 

Noget nord for Statesville – på en "mark" ved et vejkryds nord for Union Grove, findes måske, måske ikke 

en lille restaurant. I de senere år har den været skiftevis åben og lukket med uregelmæssige mellemrum, og 

den har skiftet navn flere gang fra Korner Kitchen til Gaby's Diner tilbage til Korner Kitchen til Farmer's Kit-

chen osv. Når den har været åben, har den været god, og jeg har haft hyggelige samtaler med de lokale, når 

jeg har spist på stedet. Den er vist åben for tiden under navnet Farmer's Kitchen, men jeg har ikke besøgt 

restauranten siden 2015, hvor den hed Korner Kitchen, så jeg kan ikke borge for den nuværende kvalitet. 

Det er i øvrigt den ene af kun tre restauranter i WNC, jeg har spist på flere gange; jeg forsøger at prøve så 

mange forskellige som muligt. Restauranten kan være nemt at overse, men den ligger i krydset mellem 

Buck Shoals Road og Union Grove Road lige i udkanten af North Carolinas amish-område, hvis man skulle 

have lyst til at forsøge sig.  

Jackson County 
Jackson County, grundlagt i 1851, har et areal på knap 

1.300 km2 og et befolkningstal på ca. 40.000. Amtet er 

opkaldt efter USA's 7. præsident, Andrew Jackson. 

Amtssæde og største by er Sylva med 2.600 indbygge-

re. Området var en del af det område, som chero-

keestammen blev fordrevet fra i 1838 og procentdelen 

af oprindelige amerikanere er da også nede på kun 1,31. En stor del af amtet ligger i bjergkæden Plot Bal-

sam, og Sylva ligger godt 800 m over havets overflade. Sylva skulle i øvrigt være opkaldt efter en dansk 

håndværker, William Sylva, som tilbragte tid i området inden byen blev grundlagt. Historien er næppe sand. 

Manden hed faktisk Selvey ikke Sylva, og han var ikke dansk, men spansk, men historien er jo sjov nok alli-

gevel. Oprindeligt havde amtet sæde i Webster (i dag 360 indbyggere), men i 1913 blev administrtationen 

flyttet til Sylva, da denne by fik en jernbanestation. Som i alle andre amter i området kører der ikke længere 

passagertog. Denne trafik stoppede i 1948, og kun godstrafik udnytter jernbanelinjen i dag. Det gamle, men 

stadig fungerende domhus på en bakketop i Sylva er om ikke andet så et kik værd. 

 

Domhuset i Sylva ligger smukt på en bak-

ketop. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Fem miles syd for Sylva ligger amtets største 

beboede område, Cullowhee, der på trods af 

sine over 9.000 indbyggere ikke er en by, men 

et census designated place. Dette skyldes at 

"byen" er hjemsted for Western Carolina 

University, som har omkring 10.000 stude-

rende – ikke alle bor i byen, som det fremgår 

af tallene. Cullowhee har navn efter Joolth-

cullahwee, en stor kriger og jæger, som hav-

de levet i området i henhold til chero-
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keestammens mytologi. 

 

Kun knap 2 miles vest for Sylva ligger Dillsboro, som er et populært turistmål, ikke fordi der er meget at se, 

men fordi stedet er et populært stoppested, for mennesker på vej mod Great Smoky Mountains National 

Park. Flere at de nu forsvundne landsbyer, der engang tilhørte cherokeestammen lå i Jackson County, 

blandt andre Paint Town og Wolfe Town, og nogle strækninger på US 19, mellem Maggie Valley  i Haywood 

County og Cherokee i Swain County er stadig opkaldt efter disse landsbyer. Den oprindelige hovedby for 

Eastern Band of Cherokee Indians, Quallatown (oprindeligt Indiantown) lå også i Jackson County. Stedet 

ligger ikke langt fra US 441, men der er absolut intet at se i dag, bortset fra en kirke og nogle moderne be-

boelseshuse. 

 

Der er en del overnatningsmuligheder i Sylva, men taget i betragtning af, at der kun er ca. 10 miles (16 km) 

til Cherokee, hvor der er mange flere muligheder, kan det være en god ide at fortsætte. Jeg har ikke boet i 

området, men der er "de sædvanlige" kædehoteller, som plejer at være OK, og også et par kroer samt B&B. 

Spisestederne er legio i og omkring Sylva og Dillsboro. Prøv fx Soul Infusion Tea House and Bistro, hvor der 

ofte er levende musik eller Creekside Oyster House and Grill, hvis seafood er sagen.  

Lincoln County 
Dette er det tredje af de amter, jeg har tilføjet for 

egen regning i forhold til den officielle definition af 

WNC. Lincoln County ligger lige nord for et andet af 

mine "egne" amter, nemlig Gaston County. Som så 

mange andre har amtet undergået mange opdelinger 

og sammenlægninger siden sin grundlæggelse i 1779. 

Den seneste var i 1846, hvor netop Gaston County blev skilt ud. Amtet er i dag på 795 km2 og har et ind-

byggertal på ca. 78.000.  Amtssædet er Lincolnton, som med godt 10.000 indbyggere er amtets største; ja 

faktisk den eneste "city" i amtet.  Amtet har også kun en eneste "town", nemlig Maiden, hvoraf størstede-

len faktisk ligger i Catawba County. Amtet har til gengæld et unincorporated community ved navn Polkadot, 

som man næsten bør besøge, selv om der intet er at se – bare fordi man så kan sige, at man har været der.  

Såvel amt som amtssæde er opkaldt efter Benjamin Lincoln, en amerikansk general under frihedskrigen, der 

i en periode fungerede som næstkommanderende for George Washington. 

 

Der er ikke meget at se i Lincoln County, men amtet kan da prale af to borgerkrigsgeneraler, Robert Hoke 

og Stephen Dodson Ramseur, der begge var født i Lincolnton og James Pinckney Henderson, der blev den 

første guvernør over staten Texas, da denne blev indlemmet i USA i 1845. En enkelt seværdighed kan det 

blive til, Mundy House and History Center of Eastern Lincoln County. Centeret består af et gammelt hus og 

en urtehave, og det er nogenlunde, hvad der er. 

 

Indkvarteringsmulighederne i amtet er diverse kædehoteller i og omkring Lincolnton, men en anden mulig-

hed er White Rose Manor Bed & Breakfast i Lincolnville. Heldigvis er der ikke langt til flere overnatningsmu-

ligheder i Hickory i Catawba County.  Fra Lincolnton er der kun 24 miles (37 km)  ad US 321 til Hickory. Lidt 

bedre ser det ud, når det kommer til at få noget at spise. Her ligger der både kæderestauranter og en del 

andre omkring Lincolnville. Blandt de bedre er Johnny's Mexican American Bar & Grill, hvor jeg kan anbefa-
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le deres fajitas og deres jalapenoburger eller til frokost bare en salat med grillet kylling. Også BBQ King er et 

besøg værd. Prøv en af deres "trays" eller "plates". Selv nyder jeg deres Fried Flounder Filets Plate.  

Macon County 
Macon County er det vestlige naboamt til Jackson Coun-

ty. Amtet, grundlagt i 1828, er opkaldt efter Nathaniel 

Macon, medlem af USA's senat for North Carolina og i en 

periode formand for senatet. Macon County har et areal 

på ca. 1.350 km2, som brødføder en befolkning på 34.000. 

Amtssæde og største by er Franklin med knap 4.000 ind-

byggere. Hvor Franklin ligger i dag, lå tidligere cherokee-byen Nikwasi, en af stammens vigtigste byer i 

North Carolina. En lille bakke i downtown Franklin markerer stadig hvor stammens rådshytte engang stod. 

Selv om vi er syd på og altså ikke i High Country, er vi stadig i bjergene. Franklin ligger således 650 m over 

havets overflade og amtets eneste anden "town", Highlands, ligger 1.250 m.o.h.  

 

Bridal Veil Falls ser måske ikke ud 

af meget, men der sker lidt mere 

efter regn. På grund af den måde 

vandet falder ud over klippeudhæn-

get, kan man gå tur bag vandfaldet. 

Vandfaldet ligger i den sydlige del af 

Macon County, ikke langt fra High-

lands ved North Carolina Road 28.  

(Foto:  Jan Kronsell) 

 

En strækning af Nantahala River går 

gennem amtet, og da den er en af 

USA's mest populære white water 

rafting floder, giver det anledning til en 

del turister. Også skiturister myldrer til 

området om vinteren, ikke mindst til 

Highlands. Amtet har en del interessante vandfald, hvis man kan lide vand, der risler ned over en klippe-

side. Blandt disse er Cullasaja Falls, Dry Falls, begge fald på Cullasaja River og Bridal Veil Falls, som absolut 

ikke må forveksles med vandfaldet af samme navn ved Niagara. Bridal Veil Falls er et vandfald på en biflod 

til Cullasja River. Der er ikke langt mellem de tre vandfald. Flere sted ved Cullasaja River bruges til at bade; 

blandt andet er det populær at bruge Cullasaja Falls som "vandrutsjebane". 

 

I amtet er der en del miner, som er åbne for publikum, og hvor turister selv kan lede efter ædelsten. Blandt 

disse er Mason Sapphire and Ruby Mine, Rose Creek Mine og Sheffield Mine. Alle disse ligger få miles fra 

Franklin. 

 

Hoteller er koncentreret i og omkring Franklin og Highlands, mens der rundt omkring i amtet findes flere 

steder, hvor man kan leje hytter. Også spisestederne er typisk koncentreret i de to byer. Prøv fx Gazebo 
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Creekside Cafe, en dedikeret sandwich bar, som er god til frokost. Er det aftensmad man vil have, så prøv 

Ms. Louis Restaurant. Sidstnævnte sted er det "cash only", ingen kreditkort.  

Madison County 
Amtet ligger i den vestligste del af WNC. Madison 

County grænser op til hele tre amter i Tennessee mod 

nord, nordvest og nordøst. Amtssædet i Madison 

County er Marshall (knap 900 indbyggere), mens den 

største by er Mars Hill! (med omkring 1.800 indbygge-

re). Amtet har i alt godt 20.000 indbyggere, og de 

deler et areal på 1.170 km2. Madison County blev grundlagt i 1851 og er opkaldt efter USA's 4. præsident, 

James Madison. French Broad River går gennem amtet,  og Marshall ligger ved bredden af floden.  

 

Mars Hill er hjemsted for Mars Hill University, et privat universitet grundlagt i 1856 af lokale baptister. Det 

er det ældste universitet i WNC og har omkring 1.500 studerende. En del af Pisgah National Forest ligger i 

amtet. North Carolinas eneste varme kilde med ca. 37 grader varmt vand ligger i byen Hot Springs, fem 

miles fra statsgrænsen til Tennessee, hvor Spring Creek munder ud i French Broad River. 

 

Der er få indkvarteringsmuligheder i Mars Hill, og ellers ligger der forskellige hytter, ikke mindst i den nord-

vestlige del af amtet. Der er forskellige spisesteder at vælge mellem i Marshall og Mars Hill, men jeg har 

ikke selv afprøvet nogen af dem, så jeg vil undlade at komme med anbefalinger.  

McDowell County 
Vi er her i den centrale del af WNC. Amtet har et areal 

på 1.155 km2 og et indbyggertal på knap 45.000. Amtet 

blev etableret i 1842, hvor området blev sammensat af 

dele af Burke County og Rutherford County. Den østlige 

del af amtet ligger i foothills regionen, mens den vestli-

ge del ligger i bjergene. Dele af Blue Ridge Parkway, 

Pisgah National Forest og Lake James State Park ligger inden for amtets grænser. 

 

 Før de hvide kom til til området, var dette beboet af oprindelige amerikanere af cherokee og catawba 

stammerne. Den første hvide, der slog sig ned i området var "Hunting John" McDowell, men det blev ikke 

ham, men derimod hans nevø, som kom til at give området navn. Amtet er opkaldt efter Joseph McDowell, 

en af heltene fra Slaget ved Kings Mountain under frihedskrigen og medlem af USA's kongres. Han gik po-

pulært under navnet "Quaker Meadows", for at skelne ham fra hans fætter, der også hed Joseph McDo-

well, også havde kæmpet ved Kings Mountain og også sad i kongressen. Fætteren blev kaldt "Pleasant Gar-

dens". Begge var "opkaldt" efter de steder, hvor de boede.  

 

Amtssædet Marion er amtets eneste "city", og derudover findes en enkelt "town", Old Fort. Linville Falls er 

et unincorporated community, som jeg allerede har omtalt under Burke County og faktisk ligger bebyggel-

sen hvor amterne Burke, McDowell og Avery mødes. Marion ligger omkring 22 miles (35 km) vest for Mor-

ganton i Burke County, lige nord for I-40, og yderligere 12 miles (19 km) mod vest ligger så Old Fort. I Old 

Fort kan man finde den kunstige gejser, Andrews Geyser, samt et monument formet som en ni meter høj 
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pilespids, udhugget i granit. I byen er man ved at rekonstruere det gamle fort fra revolutionens tid, som har 

givet byen navn. I Marion kan man se og besøge Carson House fra 1793. Huset har i tidens løb fungeret som 

diligencestop og kro, og kendte historiske personer, som fx Samuel Houston, Andrew Jackson og Davy 

Crockett har besøgt stedet. Også en ret ukendt mand ved navn Dan Kanipe har boet i huset. Han var en af 

de kun to soldater, der overlevede General Custers sidste kamp ved Little Big Horn i Montana. Joseph 

McDowell House er normalt åbent for offentligheden, men er pt. lukket på grund af restaurering. Marion er 

opkaldt efter revolutionsgeneralen Francis Marion, kaldet "sumpræven". Det er ham, som hovedpersonen i 

filmen "The Patriot" med Mel Gibson er baseret på.  

 

North Carolina State Road 80 er en 

meget smal og særdeles slynget vej 

mellem Marion og Micaville længe-

re mod nord. Vejen udgår fra US 70 

lige efter Carson House i Marion, 

og det lykkedes min søn og jeg at 

komme til at køre på den ved en 

fejltagelse i 2012, da vi mistede ori-

enteringen efter en omkørsel længe-

re mod syd. Vores gps var ude af 

drift, og vejen var for lille til at væ-

re vist på vores kort. Senere har jeg 

også kørt på den helt bevidst ved 

flere lejligheder. (Foto: Jan Kronsell) 

 

I den nordlige del af amtet finder man Linville Caverns (ved US Route 221). Det er de eneste drypstenshuler 

i North Carolina, hvor der er adgang for offentligheden. Hulerne, der har været kendt siden 1822, ligger på 

privat grund, og der opkræves entre for at komme på en guided tur. I hulerne kan man træffe på blinde 

ørred, flagermus (især om vinteren) og nogle langbenede edderkopper. Man skal huske en form for overtøj 

ved et besøg, for temperaturen, der er konstant hele året, ligger på 11 celsius. 

 

Kan man lide slyngede veje, og har man ikke fået sving nok i de foregående amter, kan jeg anbefale en tur 

på "Devil's Whip", en strækning på North Carolina State Road 80 mellem US Route 70 og Buck Creep Gap. 

På en strækning af 12 miles stiger vejen over 600 meter, og den ret smalle vej har 160 sving på de 12 miles 

(19 km). De sidste tre miles mod Buck Creep Gap stiger vejen 1.200 fod (365 m) og har 50 sving! Og det er 

ret skarpe sving. Denne strækning er kendt som "The longest 3 miles"; jeg har lagt en kort video fra en tur 

på denne strækning på min YouTube kanal, hvis man vil have et indtryk af, hovrdan man må sno sig. Men 

det er ikke slut endnu. Fortsætter man ca. 3 miles nord for Buck Creep Gap, kommer man til Mount Mit-

chell Golf Course og lige efter denne ligger "Dead Man's Curve". Her er hastighedsgrænsen 15 miles (ca. 20 

km) i timen, og alligevel sker der mindst et trafikuheld om året med dødelig udgang. Derfor navnet. Jeg har 

nu kørt strækningen et par gange, og tager man den med ro går det fint.  

 

De fleste overnatningsmuligheder ligger omkring Marion og i bjergene nord for byen. Også her er det kæ-

dehotellerne der dominerer og man skal uden for amtet for at finde gode kroer og B&B. Man kan spise på 

McDonald's, Hardee's og Subway i Old Fort, men vil man lidt mere end det, så er det i Marion, det foregår. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvXb0iiuz7Q&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=rvXb0iiuz7Q&t=89s
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Jeg er ikke så bekendt med restauranterne i dette område, men Countryside BBQ Restaurant er glimrende, 

og der serveres også morgenmad. Min egen favorit er deres Center Cut Country Ham med bagt kartoffel og 

salat, men der er mange andre retter på menuen. Og det hele fås til moderate priser, som det hedder i den 

gamle, lidt uartige, Cæsar sang "I Holmens Gade", men den er der nok ikke mange, der husker mere. Man 

kan få en dobbelt cheeseburger, hvis man er til det, for $ 5 (og nu brød jeg igen mit løfte om ikke at skrive 

om priser).  

Mitchell County 
Dette amt blev grundlagt tilbage i 1861, da det blev 

slået sammen af dele fra fem andre amter, her-

iblandt Burke County. Det er opkaldt efter geologen 

Elisha Mitchell, som udforskede området i 1840'erne. 

Også Mount Mitchell i Yancey County er opkaldt 

efter ham. Amtet har et areal på 575 km2, og en be-

folkning på kun godt 15.000 mennesker. Amtssædet Bakersville har under 500 indbyggere, mens den stør-

ste by i amtet, Spruce Pine har ca. 2.500. Udover disse to byer har amtet kun unincorprated communities. 

Befolkningstætheden er lav, kun 27 mennesker pr. km2 mod 127 i Danmark. Som i så mange andre amter i 

WNC ligger dele af Blue Ridge Parkway og Pisgah National Forest i dette amt.  

 

Spruce Pine er den største by i 

Mitchell County, og den er kendt 

som Mineral City, på grund af 

det meget mineralrige område, 

den ligger i. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Spruce Pine er en forholdsvis ny 

by, der blev grundlagt i 1907, da 

jernbanen kom til området. Heller 

ikke denne jernbane kører længere 

med passagerer. Omkring byen 

ligger Spruce Pine Mining District i 

en del af Toe River Valley. Området 

regnes for et af verdens rigeste 

ædelstens- og mineralområder. 

Her graves efter kaolin, glimmer, kvarts og feldspat. Området er en af de største leverandører af højkvali-

tetskvarts til fremstilling af integrerede kredsløb. Byens historiske downtown kan være et besøg værd, men 

ellers er der ikke meget at se. 

 

Under Burke County omtalte jeg en henrettelse, der fandt sted i Morganton i 1833, hvor den 17-årige pige, 

Frances "Frankie" Silver blev hængt for mordet på sin mand ved juletid i 1831. Mordet fandt sted i den lille 

bebyggelse Kona, der nu ligger i Mitchell Countyt ved NC 80, se mere under McDowell County. Ifølge ankla-

geren var Frankie Silver blevet jaloux og myrdede sin mand med en økse, hvorefter hun huggede liget i 

stykker, skjulte noget af det og forsøgte at brænde resten. Dengang måtte en anklaget ikke vidne i sin egen 

sag, men efter at være blevet dømt, forklarede Frankie, at hun havde slået Charlie ihjel i selvforsvar, da han 
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ville skyde hende i fuldskab, og at hun derefter var gået i panik. Vidner fra området kunne bekræfte, at 

Charlie ofte var voldelig, men det nyttede ikke noget. Trods appeller til guvernøren, David Swain, stod 

dommen fast og Frankie blev hængt. Huset, de to unge boede i, er for længst forsvundet, men Silver famili-

ens hus, hvor Charlie voksede op, findes endnu (og er fortsat beboet), og på kirkegården kan man se Charli-

es grav. Den har underligt nok tre sten, men det skyldes, at hele liget ikke blev fundet på en gang, og for 

ikke at spolere gravfeden, gravede familien simpelthen nye grave efterhånden. Frankie selv er begravet et 

sted i et skovområdevest for Morganton i Burke County.  

 

Indkvarteringsmuligheder findes især omkring Spruce Pine. Jeg har ikke selv boet i området, men kun be-

søgt det kortvarigt. Richmond Inn Bed and Breakfast får dog gode bedømmelser. Det samme gør Chinqua-

pin Inn i Penland nordvest for Spruce Pine. Det er også i Spruce Pine, at man spiser. Knife and Fork i Spruce 

Pine er god, men forholdsvis dyr. Bonnie & Clyde's i Bakersville serverer glimrende frokost. 

Polk County 
Polk County er et af de sydlige amter i WNC med grænse 

mod to amter i South Carolina. Amtet er opkaldt efter 

William Polk, en officer fra frihedskrigen, ikke som man 

måske ville tro, efter den 11. præsident, James Polk, som 

var gået af seks år tidligere, da amtet blev oprettet i 

1855. Amtet har et areal på 619 km2, og er dermed et af 

de mindre amter i Western North Carolina. Der bor 20.000 mennesker i amtet, og de har Columbus som 

amtssæde (1.000 indbyggere), og den største by er Tryon med mellem 1.600 og 1.700 indbyggere.  

 

På grænsen mellem amterne Henderson og Polk ligger den lille by Saluda, som jeg omtalte under Hender-

son County på side 54. Tre miles af jernbanelinjen til Saluda er berygtet for at være voldsomt stejl, faktisk 

den stejleste jernbanelinje med standard sporvidde i hele USA. I 1880'erne var linjen berygtet for de mange 

uheld der skete med tog, der løb løbsk. Alene i 1880 blev 14 mennesker dræbt i ulykker. Siden 2001 har der 

slet ikke kørt tog på linjen, heller ikke godstog. Sporene, der ejes af Norfolk Southern Railway, ligger der 

fortsat, men er afbrudt to steder. Der har været tale om at etablere et turisttog på strækningen, men det er 

foreløbigt lagt i mølpose.  

 

Den største by, Tryon, ligger lige nord for grænsen til South Carolina. Byen passeres af I-26, og som sædvan-

ligt er der en del kædehoteller omkring motorvejens frakørsler. Lidt øst for byen ligger Tryon International 

Equestrian Center, hvor man både kan bo og spise – også uden hest. Også Saluda Mountain Lodge i Saluda 

er et godt bud på en overnatning. Mad indtages i Saluda eller Tryon, og her finder man blandt andre The 

Orchard Inn i Saluda, hvor man både kan bo og spise (aftensmad); maden er god, men ikke nødvendigvis 

billig, men alt er jo relativt.  Menuerne, der er franskinspirerede, men tilberedt med lokale råvarer, skifter 

ugentligt. Eller prøv Giardini Trattoria nordøst for Tryon, hvis stemningen er for italiensk.  Heller ikke denne 

restaurant hører dog til de billigste steder i området. 

Rutherford County 
Rutherford County grænser op til South Carolina mod 

syd. Amtet blev oprettet helt tilbage i 1779, altså få år 
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efter revolutionen, da det blev udskilt fra Tryon County, et amt, som i dag helt er forsvundet, men som var 

så stort, at dets område omfatter hele 10 af nutidens amter og dele af yderligere fire.  Amtssædet i Ruther-

ford County hedder Rutherfordton, og såvel amt som by er opkaldt efter Griffith Rutherford, en militsofficer 

fra frihedskrigen, der senere fik stor betydning for oprettelsen af staten Tennessee. Amtet er godt 1.465 

km2, og har 68.000 indbyggere. Den største by i amtet er Forest City med 7.500 indbyggere mod amtssæ-

dets 4.200.  

 

Rutherfordton er ikke en specielt interessant by, men den var i sin tid hjemsted for guldsmeden Christopher 

Bechtler, der, som den første i North Carolina, begyndte at "slå mønt" i byen fra 1832, 17 år før den fødera-

le regering begyndte at producere mønter. Mønterne blev fremstillet i tre størrelser, $ 1,00, $ 2,50 og $ 

5,00 og i tre finhedsgrader, 20, 21 og 22 karat guld, og de blev regnet som "værende ærlige i vægt og fin-

hed". Der er ikke mange af disse mønter tilbage, og de der er, indbringer høje priser på auktioner rundt 

omkring. Bechtlers hjem er åbent for offentligheden og tre miles uden for byen findes en park, hvor både 

hans guldmine og "mønteriet" findes.  Forest City er noget mere interessant med en del museer, fx Ben-

netts Classical Auto Museum. 

 

Chimney Rock i Chimney Rock 

State Park set nedefra på en tåget 

dag. Klippen står omkring 10 m fra 

bjerget, den oprindeligt var en del 

af, og rager 96 m i vejret. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Amtet har syv "towns" og en enkelt 

village. Sidstnævnte er Chimney Rock 

med 110 indbyggere. Bortset fra 

Forest City er den største by Spinda-

le, som har et par hundrede indbyg-

gere mere end Rutherfordton. Lake 

Lure ligger ved søen af samme navn, 

en kunstig sø skabt af Dr. Lucius Mor-

se og navngivet af hans hustru, fordi den var så "tillokkende" (to lure – at lokke).  Her er der mulighed for at 

bade. Ved landsbyen Chimney Rock finder man Chimney Rock State Park. Parken har sit navn fra en 96 m 

høj granitmonolit, som står i parken. I mange år var området privat, ejet af familien Morse, men i 2007 køb-

te staten parken, og gjorde den til en del af den større Hickory Nut Gorge State Park. I parken finder man et 

mere end 100 m højt vandfald, Hickory Nut Falls og en balancerende klippe kaldet Devil's Head , foruden en 

masse vandremuligheder. Mest interessant er efter min mening selve Chimney Rock. Man kan gå op til 

toppen af bjerget, hvorfra en bro fører over til skorstenen, men det kan være noget anstrengende. Nem-

mere er det at tage den elevator, som kører inde i bjerget, og som ender I en – ta dah – souvenirbutik! (I 

oktober 2017 er elevatoren ude af drift på grund af renovaring.) Har man lyst til frisk luft, kan man jo gå 

ned! Efter sigende skulle man fra toppen i klart vejr kunne se Grandfather Mountain 120 km væk, men jeg 

har aldrig besøgt stedet i klart vejr. Enten har der været direkte tåge eller også varmedis, så jeg kan ikke 

bekræfte det ved selvsyn.  
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Der er gode indkvarteringsmuligheder i Forest City og ved Lake Lure. Både i form af kædehoteller (få) og 

hytter. Willowbrook Inn ved Lake Lure er god, og i forhold til at Lake Lure er meget besøgt af turister, er 

priserne her rimelige. God mad fås på Copper Penny Grill i Forest City og på Scoggins Seafood & Steakhouse 

i Rutherfordton, samt på The Esmeralda Inn and Restaurant i Chimney Rock foruden sikkert en masse andre 

steder i området. Restauranter er der i hvert fald nok af. 

Stokes County 
Stokes County er et såkaldt "commuter county", også 

kaldet et "bedroom county". Det vil sige at de fleste af 

amtets 47.000 indbyggere, i hvert fald den arbejdende 

del, pendler til og fra arbejde i større byer i naboamter-

ne, som fx Winston-Salem i Forsyth County, Greensboro 

i Guildford County og Mount Airy i Surrry County. Stokes 

County er det nordøstligste amt blandt de, der normalt medregnes til Western North Carolina.  Mod nord 

grænser det op til to amter i Virginia, henholdsvis Patrick og Henry, begge opkaldt efter Patrick Henry, en af 

USA's "founding fathers". Stokes County er selv opkaldt efter John Stokes, en militsofficer fra Virginia, som 

overlevede den såkaldte Waxhaws Massakre under revolutionen, og som senere blev politiker i North Caro-

lina. Waxhaws Massakre foregik i South Carolina, hvor en styrke af patrioter, hvoraf flere havde kastet de-

res våben, og som havde hejst et hvidt flag,  blev nærmest udslettet af en styrke af loyalister under kom-

mando af den britiske officer, Banastre Tarleton. Tarleton gav ikke ordre til massakren, da han lå fastklemt 

under sin døde hest under det meste af slaget, og ikke vidste, hvad der foregik. Da han langt om længe kom 

fri af hesten, gav ham straks ordre til at skaffe hjælp til de sårede patrioter. Alligevel fik det, at dræbe folk, 

der havde overgivet sig, senere betegnelsen "at vise Tarleton Barmhjertighed". 

 

Hanging Rock er et klippefremspring 

på bjerget i baggrunden. Det ligger i 

Sauratown Mountains. Klippen lig-

ger i Hanging Rock State Park. Ud 

over selve klippen, som giver en god 

udsigt i klart vejr, er der også flere 

nydelige vandfald i parken. (Foto: Jan 

Kronsell.) 

 

Amtet, der blev oprettet i 1789, har et 

areal på knap 1.200 km2.  Amtssædet 

er Danbury og største by er King. Dan-

bury har under 200 indbyggere og er 

det mindste amssæde i WNC, mens der 

bor knap 7.000 i King. Det er ikke altid 

de største byer, der bliver valgt som amtssæde! Den sidste "town" i området er Walnut Grove med 1.400 

indbyggere. Noget nær det eneste, der er at se i amtssædet, er byens gamle domhus, samt Moratock Iron 

Furnace i Moratock Park uden for byen. Stedet blev brugt som støberi af de konfødererede tropper, men 
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blev stort set hele ødelagt under det, der senere blev kendt som "Stoneman's Raid", se mere under Yadkin 

County.  

 

King er lidt mere interessant, eller har i hvert fald en enkelt seværdighed, hvis man er til ruiner, nemlig rui-

nen af Rock House. Huset, der var bygget af marksten, blev opført i 1785 af en vis John Martin. Ruinen er 

optaget i National Register of Historic Places. Navnet King har i øvrigt intet med konger at gøre. Byen hed 

oprindeligt King's Cabin efter to brødre, Charles og Francis King, som havde en hytte på stedet i 1830'erne. 

Brødrene var kvækere og slaverimodstandere, så de rejste nord på få år senere, men navnet blev hængen-

de og blev altså senere forkortet til King, da jernbanen kom til byen. 

 

Selv om Stokes County ligger helt inden for piedmontregionen, er der alligevel bjerge i amtet. Bjergkæden 

Sauratown Mountains "kendt som The Mountains away from the mountains" eller på dansk "Bjergene på 

afstand af bjergene" går gennem amtets midte. Bjergene er ikke specielt høje, men alligevel markante i det 

ellers flade landskab. Kædens højeste punkt, Moore's Knob er 786 m.o.h. Hanging Rock State Park uden for 

Danbury er et besøg værd.  Her er det gode muligheder for at vandre, både af ret nemme, men også for-

holdsvis krævende ruter. 

 

Pilot Knob Inn i Pinnacle i den sydvestlige del af amtet er et godt sted at bo, og der ligger nogle få indkvar-

teringssteder langs med I-74, men ellers er der ikke langt til Winston-Salem og Greensboro, hvor der er 

masser af indkvarteringsmuligheder. Mennesker, der arbejder ude, spiser hjemme, men der er da spiseste-

der i Stokes County. John Brown's Grill uden for King og Tlaquepaque Mexican Grill også i King er udmær-

kede. 

Surry County 
Surry County ligger i den nordlige del af staten. Am-

tets facon betyder, at det har grænser til otte andre 

amter, tre i Virginia og fem i North Carolina. Forsyth 

County er det eneste af de fem amter i North Caroli-

na, der ikke falder inden for denne guides område. 

Surry County optager ca. 1.390 km2 af North Caroli-

nas areal og har en befolkning på ca. 74.000. Amtet blev oprettet i 1771, altså i kolonitiden, og var dengang 

mange gange større end i dag. Det er opkaldt efter Surrey County i England. Amtssædet er Dobson, mens 

Mount Airy er den største by. De to byer har henholdsvis 1.600 og 10.000 indnyggere. Tidligere lå amtssæ-

det i Richmond i det, der nu er Forsythe County, men efter en opdeling i 1789 blev amtssædet flyttet til 

Rockford, som fortsat ligger i Surry County. Efter endnu en opdeling af amtet i 1850 valgte man imidlertid i 

1853 at grundlægge en helt ny by, Dobson, som skulle være amtssæde.  

 

Amtet ligger for størstedelens vedkommende i piedmontregionen, men den vestlige del strækker sig ind i 

foothills området med lave udløbere af Blue Ridge Mountains, og det højeste punkt i amtet, Fisher Peak 

(1.088 m) ligger netop i Blue Ridge. Sauratown Mountains, omtalt under Stokes County, strækker sig også 

en anelse ind i Surry County, og her finder man amtets mest markante bjerg, Pilot Mountain, der, selv om 

det kun er 738 m højt, er meget iøjnefaldende i forhold til de meget lavere bjerge i nabolaget.  Pilot Moun-

tain State Park er er populært udflugtsmål, og fra parkeringspladsen går en kort sti op til en udsigtsplatform 
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på et andet bjerg, Little Pinnacle, hvorfra der er en fremragende udsigt over såvel Pilot Mountain som Yad-

kin River Valley. 

 

Mount Airy er den eneste by, der betegnes som "city". Den stammer helt tilbage fra 1750, da der blev etab-

leret et diligencestop på stedet, hvor den nu ligger. Byen fik sit navn fra en plantage, der lå i nærheden, 

men hvor plantagen fik sit navn fra ved jeg ikke. I byen ligger et granitbrud, som leverede den granit, som 

gulddepotet i Fort Knox i Kentucky er bygget af. Bruddet er stadig i brug og kan ikke besøges af turister. 

 

Pilot Mountain er et markant bjerg i 

Sauratown Mountains i Surry Coun-

ty. Bjerget ligger i Pilot Mountain 

State Park, som er et populært ud-

flugtsmål. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Det kan til gengæld et par af byens 

historiske huse. Ellers er der ikke me-

get at se i byen. Men countrysanger-

inden Donna Fargo, der er mest kendt 

for hittet "The Happiest Girl in the 

Whole USA" fra 1972, er født i her. 

 

Heller ikke i amtets øvrige byer sker 

der meget, selv om Elkin (til dels i Wil-

kes County) afholder en årlig græskarfestvial den fjerde lørdag i september. Amtet har hele 68 unincorpora-

ted communities, blandt andre det tidligere amtssæde, Rockford. Her er Rockford General Store et besøg 

værd, hvis man er til blandede landhandler. 

 

En del overnatningssteder ligger langs I-77, der går gennem amtets vestlige del. Ogå omkring Mount Airy er 

der flere muligheder. Prøv evt. Rosa Lee Manor i Pilot Mountain, som ud over at være et bjerg også er nav-

net på en by. Spisemuligheder findes i og omkring Dobson, men flest i Mount Airy. Jeg har selv med fornø-

jelse af prøvet 13 Bones, som laver glimrende BBQ Ribs, eller hvad med en bøf på 350 g? Sidstnævnte har 

jeg dog ikke selv afprøvet. 

Swain County 
Er der en del amter i WNC, hvor der ikke er så meget at se 

og opleve, bliver der taget grundigt revanche i Swain Coun-

ty. Derfor bliver dette afsnit også forholdsvist langt.   

 

Amtet er opkaldt efter David Swain, North Carolina's 26. 

guvernør. Det var ham, der ikke ville benåde Frankie Silver, 

se Mitchell County. Swain County har et areal på 1.400 km2 og et indbyggertal på 14.000. Amtssæde og 

største by er Bryson City med godt 1.400 indbyggere. Der er flere indbyggere i Cherokee ca. 20 km øst for 

Bryson City, men dette er ikke en by, eller for den sags skyld et uincorporated community, men derimod 

"kun" et census designated place. Amtet har den største procendel af oprindelige amerikanere af noget 
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amt i Western North Carolina. Næsten 30 % af befolkningen har rødder i cherokeestammen, hvilket ikke 

mindst skyldes at størstedelen det såkaldte Qualla Boundary ligger inden for amtets grænser, se også side 

28. Qualla Boundary regnes som et National Protected Area, og tre andre områder i amtet er også beskyt-

tede, en del af Blue Ridge Parkway, en del af Nantahala National Forest og ca. halvdelen af Great Smoky 

Mountains National Park,; den anden halvdel ligger i Tennessee. Amtet blev oprettet i 1871, da dele af Ma-

con County og Jackson County blev slået sammen.  

 

I den østlige udkant af nutidens Bryson City lå cherokeestammens første og helligste by, Kituhwa, som en 

del af stammen stadig er opkaldt efter (United Keetohwah Band of Cherokee Indians i Oklahoma). Tilbage 

er der i dag kun antydningen af den høj, hvor landsbyens rådshytte engang stod, og man skal se godt efter, 

for at finde den. Kører man fra Bryson City mod øst i retning mod Cherokee ad US 19 på sydsiden af Tuscka-

sagee River, vil man efter et par mile krydse over til flodens nordlige side. Knap en mile senere går en ind-

kørsel ind forbi den strimmel græs, der gør det ud for lufthavn, og over nogle jernbanespor til noget, der 

mest af alt minder om en åben lade. På marken bag laden kan man ane en ca. 80 cm høj forhøjning i græs-

set. Det er hvad der er tilbage af det, der i sin tid var stammens helligste sted.  

 

Det gamle domhus i Bryson City er 

nu lokalhistorisk museum. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Bryson City har narturligvis amtets 

domhus, der er forsynet med et inte-

ressant klokketårn ifølge de lokale. I 

virkeligheden adskiller det sig ikke ret 

meget for klokketårne på andre dom-

huse i området.  Bryson City har en 

jernbane, og i modsætning til de øvri-

ge, der er nævnt i denne guide, kører 

den faktisk med passagerer. Great 

Smoky Mountains Railroad kører med 

gods, men kører også med turister. 

Enkelte tog trækkes af damplokomotiver, men ellers er det dieseldrift. Der er to turistture at vælge mellem, 

Nantahala Gorge turen (Bryson City til Nantahala Gorge og retur, 4½ time) og Tuckasegee River turen (Bry-

son City til Dillsboro og tilbage, 4 timer). Der er flere klasser til forskellig pris og bemærk, at det er dyrere at 

køre med damplokomotiv end med diesel. På nogle af klasserne, kan man købe mad og smage moonshine 

whiskey.  

 

Cherokee (eller Elawod, cherokee for "Den gule Bakke") er hovedby i Qualla Boundary, hjemsted for Ea-

stern Band of Cherokee Indians. Og jo, de kalder sig selv "indians", ikke "native americans," i hvert fald når 

det gælder stammens navn. Her er der endnu mere at opleve end i Bryson City, men til gengæld må man 

finde sig i at være bare en blandt mange tusinde turister. Hovedattraktionen for mange er det, der med 

stor sikkerhed må kåres som byens grimmeste bygning, en stor klods ved navn Harrah's Cherokee Casino, 
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som skaffer så store indtægter til stammen, at alle stammemedlemmer hvert år får udbetalt en del af over-

skuddet, når der er afsat midler til udvikling, uddannelse, kultur og andre fælles formål.  

 

Men der er meget andet at se i Cherokee. På gaderne optræder (om sommeren) mere eller mindre reali-

stisk udklædte indianere med dans og musik, mange med store fjerprydelser, som i virkeligheden hører 

prærieindianerne til, men som mange turister forbinder med en rigtig indianerhøvding. Mere realistisk er 

det at besøge Oconaluftee Indian Village lige uden for byen. På dette levende museum viser man, hvordan 

stammen levede omkring 1750. Ved siden af landsbyen finder man Cherokee Botanical Garden and Nature 

Trail. Lige overfor "landsbyen" ligger et amfiteater, hvor man om sommeren kan overvære forestillingen 

"Unto These Hills", der fortæller stammens historie fra de først kom i kontakt med hvide mennesker og 

frem til tvangsforflyttelsen på Trail of Tears i 1838. Forestillingen har i forskellige opsætninger været spillet 

hver sommer siden 1950. Jeg skal nok også lige nævne, at Cherokee er det sydlige endepunkt for Blue Ridge 

Parkway, se side 34. 

 

Inde i byen kan man besøge Museum of the Cherokee Indian, der også fortæller om stammens liv og histo-

rie, og har man hang til originalt kunsthåndværk, kan man aflægge et besøg i Qualla Arts and Crafts, lige 

overfor muset. Her sælges værker af lokale kunsthåndværkere, men hav den store pung med. Mange af 

kunstværkerne er ret dyre.   

 

Great Smoky Mountain 

National Park i efterårsfar-

ver. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Cherokee lever af turister; de 

der kommer for at spille, de 

der kommer for at se og høre 

om cherokee stammen, og 

ikke mindst de der kommer 

for at besøge Great Smoky 

Moutains National Park. Nati-

onalparken ligger på grænsen 

mellem Tennessee og North 

Carolina. Parken omfatter 

2.140 km2. Parken, der er 

USA's mest besøgte nationalpark blev indviet i 1934. US Highway 441 går på tværs af parken fra Cherokee i 

North Carolina til Gatlinburg i Tennessee. Denne vej passeres dagligt af mange pendlere, som bor i den ene 

stat, men arbejder i den anden. Når parkens besøgstal opgives til ca. 11 millioner årligt, er det uden disse 

pendlere. På grund af den nødvendige pendling opkræves der ikke entre i nationalparken. På trods af at 

mange besøgende altså ikke tæller med, har nationalparken alligevel mere end dobbelt så mange besøgen-

de som nummer 2, Grand Canyon National Park i Arizona. Jeg skal undlade at fortælle om alle parkens se-

værdigheder, men vil dog nævne Clingmans's Dome, det højeste bjerg i Great Smoky Mountains (2.025 m) 

med et udsigtstårn på toppen, Mingus Mill lige uden for Cherokee og Mountain Farm Museum samme sted. 

På Tennessee siden af statsgrænsen er Cades Cove nok det mest interessante område. Sæt god tid af til et 
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besøg i parken, men regn ikke med at være alene! Et besøg i efteråret, når træerne får efterårsfarver er 

ganske imponerende, men det giver desværre ikke færre mennesker, tværtimod.  Mingus Mill og Mountain 

Farm Museum lige uden for Cherokee er også interessant at besøge.  

 

Hvis ma n kører ind i Tennessee adUS 441 er Cades Cove, efter min mening den mest interessante attrakti-

on på Tennesseee siden af parken. Reservér god tid til et besøg i parken, flere dage, hvis du vil se alt eller gå 

på vandretur, men ikke regne med at være alene! Et besøg i efteråret, når træernes farver er fuldt ud, er 

meget imponerende, men det tiltrækker desværre endnu flere mennesker end om sommeren. 

 

Fra Cherokee fører en sti til Mount Guyot, den næsthøjeste top i Great Smoky Mountains og den fjerde 

højeste i det østlige USA. Det 2.018 m høje bjerg ligger i Haywood County. Turen dertil fra Cherokee, er 

omkring 13 miles (21 km) hver vej, så man bliver typisk nødt til at tilbringe en nat eller to undervejs. Tæt 

bevoksning på bjerget kan gøre adgang til toppen til noget af en udfordring, da selv stierne, man går ad, er 

overgroede. 71 

 

Cherokee er fyldt med souvenirbutikker, men pas på og se godt efter. Mange af de souvenir, der sælges, er 

Made in Japan eller Korea, og mange af dem er faktisk ikke cherokesiske i deres udformning, men har deres 

oprindelse hos stammer i det vestlige USA, fx Navajo og Hopi. I byen findes også Oconaluftee Islands Park, 

en park, der strækker sig langs med Oconaluftee River, og hvor der om sommeren er stor aktivitet med 

badning, picnic osv.  

 

Da stedet lever af turister, er der indkvarteringsmuligheder i hobevis i området, både i Bryson City, i Chero-

kee og uden for byerne. Man kan naturligvis bo på Harrah's Cherokee Casino, der også er i besiddelse af et 

rimeligt stort parkeringshus, men er man ikke til spil, er der masser af andre muligheder. Kædehoteller fin-

des i massevis, men også mere lokale steder, fx Newfound Lodge i Cherokee, eller Chestnut Lodge on Deep 

Creek i Bryson City, hvor også Everett Hotel er en god mulighed. I modsætning til mange nationalparker i 

det vestlige USA, er der ingen overnatningsmuligheder inde i selve nationalparken. Når det gælder spisning 

er det igen i Bryson City og Cherokee, det foregår. I Bryson City er The Warehouse at Nantahala Brewing et 

forsøg værd. Det samme er Cork and Bean Bistro på Everett Hotel. I Cherokee findes den anden af de tre 

restauranter, jeg har prøvet mere end en gang, nemlig Paul's Family Restaurant. En anden er i Iredell Coun-

ty og den tredje er i Wilkes County. Her serverer de blandt andet indianske specialiteter, som fx buffalo rib-

eye, fasanbryst, kanin, wapitiburger og andre delikatesser. BJ's Diner er også udmærket. 

Transylvania County 
Transylvania County ligger, som kortet viser, i den 

sydlige del af området med grænse mod tre amter i 

South Carolina. Amtet har et areal på knap 990 km2, 

og et befolkningstal på 33.000. Amtssædet er Bre-

vard, som også er den største by med sine 7.600 

indbyggere. Amtet, der blev grundlagt i 1861, er 

opkaldt efter The Transylvania Land Company; et selskab, som i 1775 ulovligt opkøbte land af chero-

keestammen, se også under Historie. Navnet kommer af latin, "trans", nærmest "på den anden side" og 

"silva", træer eller skov.  
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Amtssædet, Brevard, voksede op omkring Brevard College, der blev etableret i 1853 som et privat såkaldt 

"liberal arts" universitet, tilknyttet metodistkirken. Liberal arts vil sige, at der primært undervises i emner 

som litteratur, filosofi, sociale forhold, men også matematik og fysik; generelt de videnskaber, som man i 

det gamle Grækenland mente, at dannede mennesker burde vide noget om. Universitetet har ca. 700 stu-

derende. Området omkring Brevard er kendt for sine hvide egern, men der findes ingen sikker forklaring på, 

hvordan de er kommet til området, eller hvorfor de holder til der. Ikke langt fra byen ligger DuPont State 

Forest, som er kendt for sine smukke vandfald, og som tiltrækker mere end 500.000 gæster årligt. Scener 

fra filmene "Den sidste Mohikaner" og "Hunger Games" er optaget i skoven. Brevard er klassificeret som 

"city", den eneste i amtet, og den eneste "town" er Rosman med knap 600 indbyggere. 

 

Ud over naturen er der ikke meget at se i amtet, men Transylvania har en af de mange ædelstensminer, 

hvor man selv, mod betaling kan få lov til at udvaske mere eller mindre (mest det sidste) ædle stene. Ni km 

nordvest for Brevard finder man Looking Glass Rock, en enkeltstående klippe (monolit) af granit, der fra 

bunden af dalen rejser sig til en højde af 1.200 meter over havets overflade. Der er anlagt en sti til toppen; 

stien stiger godt 500 m på ca. 5 km. Selve klippen er et populært sted for bjergklatrere, og der findes adskil-

lige klatreruter til toppen. Blue Ridge Parkway går gennem en del af amtet, som også omfatter dele af både 

Pisgah National Forest og Nantahala National Forest. 

 

Der findes en del indkvarteringssteder i og omkring Brevard, ikke så mange kædehoteller, men en del kroer, 

fx Bed and Breakfast on Tiffany Hill og Pines Country Inn. De fleste spisesteder ligger langs med US Highway 

64, der går gennem amtet. Da jeg ikke har prøvet nogen af dem, skal jeg ikke anbefale det ene for det an-

det, men der findes både kæderestauranter, fastfoodsteder og lokale spisesteder. 

Watauga County 
Watauga County ligger i den nordvestlige del af 

WNC med grænse til Tennessee mod vest. Amtet, 

der blev grundlagt i 1849 er på 810 km2, og har en 

befolkning på 51.000. Amtet er opkaldt efter Wa-

tauga River, hvis navn man ikke er sikker på, hvad 

betyder. De fleste er enig om, at der er tale om et 

ord fra oprindelige amerikaneres sprog, men man er ikke enige om, hvilket sprog, og hvordan navnet skal 

oversættes. Et forslag er, at det betyder "landet på den anden side", et andet at det skulle betyde "stedet 

med mange aborrer", og der er givet flere andre forslag. Mest almindeligt hos lokalbefolkningen er at tolke 

det som "den smukke flod". Amtssæde og største by er Boone. Boone er den eneste by med mere end 

10.000 indbyggere (17.000) øst for Mississippifloden, der ligger mere end 1.000 meter over havet s overfla-

de (1.015 m).  

 

Udover Boone er tre andre byer kategoriseret som "towns". Det er Blowing Rock på grænsen til Caldwell 

County (mere om byen under dette county), Beech Mountain på grænsen til Avery County og Seven Devils, 

som også ligger på grænsen mellem Watauga og Avery County. Blowing Rock er størst med omkring 1.200 

indbyggere, mens de to andre har under 600. Alle disse byer og flere andre steder, fungerer som skisports-

steder om vinteren, hvilket Boone også gør.  
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I Boone, opkaldt efter pioneren Daniel Boone, findes der en del forskellige seværdigheder. Blandt disse er 

Daniel Boone Native Gardens, en botanisk have med planter fra North Carolina, Daniel Boone 

Amphitheatre, hvor der hver sommer siden 1952 er blevet opført dramaet "Horn in the West", som fortæl-

ler om livet for de første hvide, som slog sig ned i bjergene, mere specifikt om en families historie i perio-

den fra 1771 til 1780. En af hovedpersonerne er naturligvis Daniel Boone. De samme seværdigheder om-

kring Blowing Rock, som er omtalt under Caldwell County, kan naturligvis også siges at høre til i Watauga 

County. Inden for Boones bygrænse finder man Howard's Knob, en bjergtop, der rager op i 1.330 meters 

højde. Boone er også hjemsted for Appalachian Mountain Brewery, som kan være et besøg værd, hvis man 

kan lide øl. Kano- og kajaksejlads samt riverrafting er også populære aktiviteter i Watauga County, og er 

man til "frilandsmuseer, er Hickory Ridge Living History Museum et besøg værd. I Boone finder man også 

Appalachian State University, det største universitet i WNC målt i antal studerende (19.000).  

 

De fleste indkvarteringsmuligheder findes i og omkring Boone samt ved skisportsstederne. Her er mængder 

af kædehoteller, nogle få B&B  samt en del udlejningshytter. Prøv fx Lovill House Inn i den nordlige del af 

Boone. Også spisestederne er koncentreret som hotellerne med flest i Boone. Daniel Boone Inn, Coyote 

Kitchen og Mint Indian Cuisine er alle et besøg værd. Sidstnævnte dog mest hvis man er til indisk mad, ikke 

indiansk! 

Wilkes County 
Wilkes County er med sine 1.960 km2 det største amt i 

Western North Carolina. Befolkningstallet var 69.000 i 

2016. Amtet blev grundlagt i 1778, men er decimeret 

flere gange siden. Det er opkaldt efter John Wilkes, en 

engelsk politiker, der talte koloniernes sag i det engel-

ske parlament. Amtssædet er Wilkesboro, mens den 

største by er North Wilkesboro. De to byer, der ligger overfor hinanden på hver sin bred af Yadkin River, er i 

dag vokset sammen, men har stadig hvert sit bystyre. Amtssædet Wilkesboro har 3.400 indbyggere, mens 

North Wilkesboro har 4.300.  

 

Udover de allerede nævnte byer er også Elkin og Ronda klassificerede som "towns". Dertil kommer et stør-

re antal unincoporated communities og census designated places, men ingen "cities". En del kendte har 

tilknytning til amtet, fx Daniel Boone, der boede her i en årrække. De oprindelige siamesiske tvillinger, 

Chang og Eng Bunker boede i amtet fra 1850 til deres død i 1874. Det var her de giftede sig med to søstre 

og tilsammen fik 21 børn!  En anden forholdsvis kendt person med tilknytning til Wilkes County, er den nu 

afdøde folkesanger Arthel "Doc" Watson (modtager af otte Grammypriser), der grundlage MerleFest musik-

festivalen som er blevet afholdt i byen hvert år siden 1988, og som regnes for USA's største festival for 

folke- og bluegrassmusik, med gennemsnitligt 75.000 tilskuere.  I 2017 blev festivallen afholdt fra den 27. til 

den 30. april. 
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En af "Junior" Johnsons tidlige 

NASCAR biler er udstillet på Wilkes 

Heritage Museum i Wilkesboro. 

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Wilkes County var tidligere kendt som 

centrum for den ulovlige produktion 

af moonshine whiskey i USA, og efter 

sigende findes der stadig destillerier 

skjult i skovene i amtet. Den ulovlige 

whiskey skulle leveres, og de fleste af 

de, der fungerede som chauffører på 

disse smuglerture, var typisk unge 

knægte, der havde lært at køre stærkt, 

når de skulle flygte fra toldvæsenet 

(tænk på filmen "Dukes of Hazard"). Mange tidligere (eller dengang måske stadigt aktive) spiritussmuglere, 

var i 1948 med til at danne organisationen National Association for Stock Car Auto Racing, bedre kendt som 

NASCAR. En af de mest berømte af disse var Robert Glenn "Junior" Johnson, i dag 85 år, som er en af de 

mest vindende NASCAR kørere. Johnson deltog i 313 løb, vandt 50 og blev placeret i Top 10 148 gange. 46 

gange startede han fra pole position. Blandt sejrene var Daytona 500 i 1960. Som holdejer vandt han sene-

re mesterskabet seks gange med to forskellige kørere. Hans far var moonshiner og spritsmugler og sad i 

fængsel i mere end 20 år af sit liv, mens Junior slap med et enkelt år, da han blev taget i Ohio for at eje et 

destillationsapparat, mens han aldrig blev fanget i de mange år, hvor han transporterede whiskey for "fami-

liefirmaet".  

 

Der er en del andre kendte fra området, men jeg vil slutte med at omtale Benjamin Cleveland. Han var 

oberst i North Carolinas milits under revolutionen, og spillede en betydelig rolle for kolonisternes sejr i sla-

get ved Kings Mountain. I Wilkesboro stod indtil for nogle år siden et gammelt egetræ, som gik tabt under 

en storm. Et nyt er plantet i dets sted, men har ikke helt den samme historie. Under revolutionen havde 

Cleveland og hans mænd fanget tre tilhængere af England, de såkaldte loyalister eller toryer, der tidligere 

havde kidnappet Cleveland, efter at denne havde hængt to loyalistsoldater med en tøjsnor, som de pågæl-

dende loyalister havde stjålet fra en patriot (patrioterne var de, der kæmpede for koloniernes løsrivelse fra 

Storbritannien).  Lederen af kidnapperne, William Riddle, og hans to mænd blev hængt i egetræet, som 

siden den tid blev kendt som "The Tory Oak". Se billede på side 5. Cleveland byggede et hus på sin plantage 

noget øst for Wilkesboro, som han kaldte Roundabout, fordi det lå på en rund bakketop, og siden har byen, 

der opstod i nærheden, fået navnet Ronda efter plantagen. Ronda har et lidt anderledes rådhus end de 

fleste byer. Det ligner mest af alt en lagerbygning, men et rådhus er det ikke desto mindre. Lidt uden for 

Ronda ligger et af de bedste wineries i amtet, Raffaldini Vineyards and Winery, der har til huse i en villa i 

italiensk stil, og de laver rigtig god vin. 
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Moravian Falls i bebyggelsen af 

samme navn, 3,5 miles (5,5 km) syd 

for Wilkesboro har navn efter en 

gruppe medlemmer af Den Herrn-

hutiske Brødremenighed, i USA 

kaldet "Moravians", der udforskede 

området omkring 1750. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Uden for Wilkesboros gamle fængsel 

fra 1859, i dag en del af Wilkes Herita-

ge Museum, står en statue af Oberst 

Cleveland. Ved siden af fængslet ligger 

Robert Cleveland House. Robert var 

bror til Benjamin og i det lille hus boe-

de på et tidspunkt 29 mennesker; to 

voksne, femten børn og 12 slaver. Både fængsel og hus kan besøges på guidede ture fra museet, som ligger 

i det gamle domhus lige foran fængslet på byens centrale plads. Blandt de, der har siddet i fængslet er den 

fra sangen kendte Tom Dooley, der sad her et par måneder i 1866 inden han blev overført til Statesville i 

Iredell County. Mordet han blev anklaget og dømt for, blev også begået i Wilkes County, ca. 13 miles ude af 

den nuværende NC 268, nær den lille bebyggelse Ferguson. Også flugtkongen Otto Wood har tilbragt tid i 

fænglset i Wilkesboro.  Selv om han gennemført 10 succesfulde flugter, lykkedes det ikke for ham at flygte 

fra Old Wilkes Jail, men han var også kun 13, da han sad der, fængslet for at stjæle en cykel, som han ikke 

vidste, hvordan han skulle køre på, så han kom ikke langt. 

 

Få km syd for Wilkesboro ad NC Route 18 ligger den lille bebyggelse Moravian Falls, med et lille vandfald af 

samme navn.  Noget nord for North Wilkesboro, tæt ved amtsgrænsen, ligger Stone Mountain State Park, 

der er domineret af granitklippen Stone Mountain, der rejser sig 183 m over det omgivende terræn. Stedet, 

der er meget besøgt både af lokale og turister, er et National Natural Landmark. Lige vest for Wilkesboro 

finder man den opdæmmede sø, W. Kerr Scott Reservoir, der bruges til rekreative formål så som badning, 

sejlads og andre vandaktiviteter. Længere ude ad North Carolina Route 268 kommer man til Ferguson. Her 

finder man det lille frilandsmuseum Whipoorwill Academy and Village, som er ganske interessant, men som 

desværre kun har åbent mellem 13 og 17 den tredje lørdag i hver måned mellem april og oktober. NC 268 

har jeg også omtalt under Caldwell County, omend den anden ende af vejen. Det blandt andet her, man kan 

se de æsler og af og til lamaer, der skal beskytte lam og kalve mod prærieulve, hvilket de gør ganske glim-

rende. På søens nordlige bred, ca. 8 miles (13 km) vest for North Wilkesboro ad US 421, ligger Historic Fort 

Hamby Park og i denne finder man Forest Edge Amphitheater. Her er skuespillet ”Tom Dooley – A Wilkes 

County Legend” blevet opført hvert år siden 2001 (forestillingen blev dog aflyst i 2017 på grund af mangel 

på finansiering). Længere mod vest, hvor reservoiret slutter, men stadig på flodens nordlige bred finder 

man Hillside Horror, et spøgelseshus, eller i hvert fald noget, der ligner. Her kan man opleve spøgelsesfore-

stillinger om aftenen mellem 20 og 22.  Mod ekstra betaling kan man få ekstra uhygge .  
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De få indkvarteringssteder, der er i amtet, ligger stort set alle i Wilkesbooro og North Wilkesboro i form af 

kædehoteller. I Ferguson ligger et lille, men udmærket B&B, Stoney Fork Bed & Breakfast, som også har en 

campingplads, hvor man slå sig ned med sit motorhome. Ikke langt derfra, i Darby, ligger Leatherwood 

Mountains Resort, hvor man kan leje hytter. Flest spisesteder er der langs US 421 lige vest for Wilkesboro, 

hvor man finder både kæderestauranter og lokale steder. På Main Street i Wilkesboro, lige ved siden af 

Wilkes Heritage Museum ligger Dooley's Tavern and Grill, som bestemt kan anbefales. Det er den tredje af 

de restauranter i regionen, jeg har benyttet flere gange. Her fås god mad, godt øl og ofte levende musik. I 

Ferguson ligger Grocery Basket and Grill, som efter de lokales mening laver amtets bedste burgere. Her skal 

man spise frokost, da stedet kun har åbent fra 6 til 18. Også i Elkin i den østlige ende af amtet findes en del 

restauranter, men her har jeg endnu ikke prøvet nogen, så her må man selv forsøge sig.   

Yadkin County 
Yadkin County er det fjerde og sidste af de amter, jeg har 

tilføjet i forhold til den normale definition af Western 

North Carolina. Amtet har et areal på 875 km2, og en be-

folkning på godt 38.000. Amtet blev grundlagt i 1850, da 

Surry County blev delt op i en nordlig del og en sydlig del. 

Yadkin County blev så den del, der lå syd for Yadkin River, 

mens den nordlige del forblev Surry County.  Amtssæde og største by er Yadkinville, som på det tidspunkt, 

var kendt som Wilson.  Da byen blev udpeget som amtssæde, var der kun et eneste hus! I 1852 var der 

kommet flere huse til, og da man opdagede, at der allerede var en anden by i North Carolina, som hed Wil-

son, ændrede man navnet til Yadkinville. I dag har byen knapt 3.000 indbyggere. Som det også er tilfældet 

med dele af Surry, Iredell og flere andre af de østligste amter i WNC,  ligger også Yadkin County i pied-

montregionen, hvilket betyder at landskabet især består af lave bakker og dale. I den absolut vestligste del 

af amtet, rækker de yderste udløbere af Brushy Mountains inden for amtets grænser, men høje bjerge er 

der ikke. Amtets højeste punkt er Star Peak nær Jonesville, der er 485 m højt. 

 

Dobbins Mill Pond nord 

for Yadkinville. Her skulle 

man efter sigende kunne se 

mystiske lys over vand-

overfladen, og mærke en 

tilstedeværelse, måske af 

den oprindelige ejer, Jesse 

Dobbins. (Foto: Jan Kron-

sell) 

 

Der er fire "towns" i områ-

det. Ud over Yadkinville er 

det Jonesville (2.300 indbyg-

gere), East Bend (600 ind-

byggere) og Boonville (1.200 

indbyggere). Desuden om-
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kring 20 unincorporated communities, hvoraf to tidligere har været regnet som byer med selvstændigt 

bystyre, men ikke længere er det. Det gælder Huntsville (den første by i amtet) og Hamptonville.  

 

Yadkin River, der danner amtets nordgrænse, er en af de længste floder i North Carolina med sine 346 km. 

Når man af og til kan læse at Yadkin River er mere end 700 km lang, er det fordi nogle kilder medregner den 

sidste del af floden, som kaldes Pee Dee River efter sammenløbet af Yadkin og Uwarrie River. Betydningen 

af navnet er ukendt, og man er heller ikke sikker på, hvilket sprog det kommer fra. Nogle har foreslået at 

det er en forvanskning af et ord, "yattken", som skulle stamme fra etnu uddødt sprog, der var medlem af 

den såkaldt siouanske sproggruppe, som taltes af en del stammer i den østlige del af North Carolina. Det 

skulle betyde "stedet med de store træer", men langt fra alle navneforskere er enige. 

 

Yadkin County er kendt for sine mange historier om spøgelser og andre mystiske fænomener, men trods 

ihærdig jagt, er det endnu ikke lykkedes for mig at opleve bare et enkelt. Nogle af de steder, hvor man kan 

lede er:   

 En bro, der fører Dinkin's Bottom Road over en lille bæk nær Shallowford Road. Her skulle man 

kunne træffe en rytter i en uniform, der identificerer ham som oberst i revolutionshæren. Muligvis 

er der tale om Oberst Joseph Williams, der boede i nærheden, men hvorfor han skulle spøge er ikke 

klart, eftersom hans styrke vandt Slaget ved Shallow Ford. Også en oberst Lankin, der boede i om-

rådet, og måtte skjule sig for Cornwallis' mænd, er bragt i forslag. 

 Kort derfra, hvor Shallowford Road krydser Yadkin River, kan man af og til høre skrig fra nogle af de, 

der blev dræbt under kampe ved vadestedet både under revolutionen og borgerkrigen.  

 Ved Dobbins' Mill Pond nord for Yadkinville, kan man, hvis man er så heldig (eller måske uheldig), 

se mystiske lys lavt over dammen, især når nogen er druknet. Nogle mennesker mener også, at de 

kan fornemme tilstedeværelsen  af Jesse Dobbins, den oprindelige ejer af dammen og møllen, som 

dammen leverede vand til. Dobbins blev anklaget for at have myrdet en sydstatsofficer, han slutte-

de sig til nordstatshæren og blev måske myrdet af sydstatstilhængere uden for sin mølle nogen tid 

efter krigens afslutning. 

 Nordvest for Yadkinville lå i gamle dage en sump, Booger Svamp, der dog i dag er drænet, men den 

lå ved vejen, der bærer dens navn, Booger Swamp Road. Her holdt "bøhmanden" ("The Booger") til, 

og de, der mødte ham, så man aldrig igen. Jeg vil indrømme, at det undrer mig, at man kan vide, 

hvem folk, man aldrig så igen, havde mødt efter at manså dem for sidste gang .   

 Ved en gammel ruin ved Holcomb Road uden for Boonville, kan man høre lyde af fodtrin, der går op 

og ned af trapper. 

 

Jeg kunne blive ved, for historierne er mangfoldige, men stopper her.  

 

Dobbins Mill Pond er i øvrigt en ganske køn sø/dam, som er et yndet udflugtsmål for de lokale, både om 

sommeren, hvor den bliver brugt til badning, og om vinteren, hvor den bliver brugt til skøjteløb, når den er 

tilfrosset. Man skal dog være påpasselig ved badning. Der er "huller" hvor søen pludselig bliver meget dyb, 

og hvor vandet kan være særdeles koldt, og især nær udløbet er der en forræderisk strøm, som kan være 

farlig selv for dygtige svømmere.  
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Fra broen, der fører Shallowford Road over Yadkin River, kan man se det vadested, der har givet stedet sit 

navn. Ved vejen lige vest for broen står to såkaldt Historic Markers, der fortæller om Shallowfords relation 

til Frihedskrigen og til Borgerkrigen. Den første fortæller om den britiske general Cornwallis' overgang over 

floden i 1781, samt om nogle kampe som patrioterne vandt over toryerne året før. Den anden fortæller om 

kampe mellem Stonemans Kavaleri og sydstatstropper ved floden i april 1865. Stoneman's Raid i 1865 var 

et angreb ind i Tennessee og North Carolina af en kavalerienhed under General George Stoneman, som 

rykkede ind i WNC fra Tennessee. Styrkens opgave var "ikke at deltage i kamphandlinger, men at ødelæg-

ge", og det gjorde de. Stonemans tropper kom til Boone og fortsatte gennem Wilkesboro, hvor de overnat-

tede en dag, inden de fortsatte mod Statesville (Iredell County), og videre gennem Taylorsville  (Alexander 

County), Lincolnton (i Lincoln County) og Asheville (Buncombe County). Alle disse byer blev plyndret og helt 

eller delvist ødelagt. Wilkesboro (Wilkes County) gik forholdsvis fri, og det samme gjorde Lenoir (Caldwell 

County) og Boone (Watauga County), selv om nogle plyndringer fandt sted også her. Stoneman's Raid bliver 

omtalt i 1969 sangen "The night they drove old Dixie Down" med The Band, som nogle år senere blev et 

stort hit med Joan Baez. 

 

Det er ellers ikke fordi seværdighederne står i kø i dette amt. Men der er nogle glimrende wineries i og om-

kring Yadkin River Valley. Blandt disse er Brandon Hills Vineyard uden for Yadkinville, Cellar 4221 i East 

Bend, Midnight Magdalenea Vineyards i Jonesville, RagApple Lassie Vineyards i Booneville  og mange andre. 

Mit eget favorit winery i North Carolina er Laurel Gray Vineyards and Winery uden for Hamptonville. Her får 

man god vin, hyggelig betjening og en generelt god stemning. Prøv også deres BBQ Sauce.  

 

Omkring Hamptonville findes et lille amishsamfund, så her kan man se hestevogne på vejene, og Shiloh 

General Store i byen drives af amish'er, som sælger brød, ost, krydderier og håndlavet legetøj.  

 

Der er nogle få overnatningsmuligheder i selve Yadkinville, men ellers ligger de fleste længere mod nord 

omkring Jonesville, der i dag er sammenvokset med Elkin i Wilkes County. Da hotellerne ligger langs motor-

vejen er det typisk kædehotellerne, der dominerer. Best Western, Hampton Inn, Comfort Inn og Days Inn er 

blandt de muligheder, der er. I Yadkinville finder man Vintage Inn Bed & Breakfast, og man kan leje hytter 

ved Old Log Cabin sydvest for byen. Mad har jeg ikke indtaget i dette county, så ingen anbefalinger her. 

Yancey County 
Vi er nået til det absolut sidste amt i denne guide. 

Vi er tilbage i den vestlige del af WNC ved grænsen 

til Tennessee. Amtet har et areal på 811 km2, hvor 

der bor knap 18.000 mennesker. Amtet har eksi-

steret siden 1833 og er opkaldt efter Bartlett Yan-

cey, der var medlem af USA's kongres mellem 1813 

og 1817. Yancey var født og opvokset i området. Amtssæde og største by er Burnsville med 1.700 indbygge-

re. Ud over Burnsville findes der kun nogle unincorporated communities i amtet. Der findes en by ved navn 

Yanceyville, men den ligger i Caswell County, 200 miles (320 km) længere mod øst, og er sandsynligvis op-

kaldt efter Bartletts bror, James Yancey. Dele af Blue Ridge Parkway og Pisgah National Forest ligger i Yan-

cey County. 
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I 1833, samme år som Yancey County blev oprettet, blev kroen Nu-Wray Inn i det nuværende Burnsville 

grundlagt. Forfatterne O. Henry og Thomas Wolfe har været gæster på kroen, og det samme har Elvis Pres-

ley. Parkway Playhouse, også i Burnsville er North Carolinas ældste stadigt aktive sommerteater. John 

Wesley McElroy House i byen er i dag museum.  

 

Ikke langt fra Burnsville finder man Mount Mitchell State Park med Mount Mitchell, der med sine 2.037 m 

er det højeste bjerg i USA, øst for Mississippifloden. De nærmeste højere bjerge ligger i South Dakota i 

Rocky Mountains. Adgang til park og bjerg sker fra Blue Ridge Parkway ved Milepost 355,4. Her går State 

Road 128 op til en parkeringsplads nær bjergets top. Fra parkeringspladsen fører en ca. 300 m lang, og ret 

stejl, men asfalteret sti op til toppen, hvor der er bygget et 12 m højt udsigtstårn. I klart vejr er der en fan-

tastisk udsigt fra tårnet, mens man i dårligt vejr, ikke kan se ned til parkeringspladsen. Så er vejret dårligt, 

er der ingen grund til at anstrenge sig. Ca. 1 mile (1,6 km) nord for Mount Mitchell findes det næsthøjeste 

bjerg i det østlige USA, Mount Craig (2.026 m).  

 

Nu-Wray Inn er stadig en kro, som stedet har været i snart 200 år. Priserne er ganske rimelige selv i højsæ-

sonen, taget i betragtning at der er tale om en historisk kro (mellem $ 100 og $ 130). Andre interessante 

overnatningsmuligheder er Albert's Motel og Celo Inn, som begge ligger i bjergene i den sydlige del af am-

tet langs State Road 80 (omtalt under McDowell County). Det er også i og omkring Burnsville, at de fleste 

spisesteder ligger. Snap Dragon i byens centrum, Pig and Grits og Bantam Chef er alle et besøg værd.  
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Gode råd, mest til førstegangsbesøgende i USA 
Har man været i USA før, og kender til diverse regler og retningslinjer, skrevne og uskrevne, kan man sag-

tens springe disse råd over, men man er naturligvis velkommen til at læse dem alligevel . Nedenstående 

oversigt er i alfabetisk orden, ikke efter vigtighed.  

Datoer og klokkeslæt 
Husk at i USA bruges et andet datoformat end i Danmark og andre steder i Europa. Måneden nævnes før 

datoen, som fx den 10/30/2017, som kun kan forstås som 30. oktober 2017, men det er lidt sværere med 

7/6/2017. I Europa ville vi læse dette som 7. juni 2017, mens det i Amerika ville blive læst den 6. juli 2017. 

 

Tid angives i 12 timers intervaller, som 10 am (10 om formiddagen) og 2 pm (to om eftermiddagen). 12 

middag er faktisk klokken 12 pm, men det bruges sjældent. I stedet siger man 12 noon og det samme til 

midnat som faktisk er klokken 12 am, men normalt siger man her 12 midnight. Am står for "ante meri-

diem", hvilket betyder før middag og pm står for "post meridiem" efter middag.  I nogle sammenhænge vil 

man kunne høre (eller se) tider givet som "half three", som ikke er 2.30 men 3.30, og det kan godt forvirre 

en dansker. Se også Tidsforskel på side 90 . 

Drikkepenge 
Hvilken mand vil ikke gerne give gode drikkepnge på Hooters ? (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Man giver altid drikkepenge på restauranter i USA. Punktum! I modsætning til 

Danmark og mange andre steder i Europa, er drikkepenge ikke inkluderet i prisen. 

Drikkepenge varierer typisk mellem 15 % og 25 % afhængigt af hvor god service, 

man har fået. På visse restauranter er der drikkepengeforslag (udregnet med 

forskellige procentsatser) anført på regningen. Andre steder må man selv regne 

beløbet ud. De eneste tilfælde, hvor man ikke giver drikkepenge, er såfremt ser-

vicen har været så dårlig, at man simpelthen klager til ledelsen – og det har jeg 

endnu aldrig oplevet. Det kan ofte betale sig at være lidt rundhåndet, da det ty-

pisk giver en bedre service næste gang. Ved en enkelt lejlighed oplevede jeg, at 

den servitrice, der havde betjent mig dagen før, nærmest kom op og slås med den 

servitrice, ved hvis bord, jeg var blevet placeret næste dag, om hvem af dem, der skulle have tjansen. Så 

der havde jeg nok været lidt for rundhåndet . Det var dog i New Mexico, ikke i Western North Carolina, 

men men ved jo aldrig om rygtet om den gavmilde dansker breder sig. 

 

På hoteller/moteller er det almindeligt at lægge et beløb til rengøringen, når man forlader værelset, typisk 

1 – 2 dollars per nat, man har overnattet. Også taxachauffører, guider på rundvisninger, buschauffører på 

turistture, bådførere m.fl., forventer drikkepenge.  

Elektricitet 
I USA anvendes 110/115 V vekselstrøm, og det giver som regel ingen problemer. Man kan sagtens lade pc, 

tablet, kamera, telefon med mere. Det tager ofte bare lidt længere tid. Der er udstyr, som måske ikke kan 

bruges, hvilket man nok bør undersøge, inden man tager af sted. I givet fald kan man undersøge om udsty-

ret har en indbygget omskifter; i modsæt fald kan man købe en omformer. De kan købes i lufthavnen, men  
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Et amerikansk stik har to flade ben 

og kan af og til have et ben til jord, 

som dog ikke behøver at være til 

stede. (Foto: Jan Kronsell) 

 

er ofte billigere i fx El-giganten, Po-

wer og lignende steder, eller man kan 

købe dem i USA, fx i elektronikbutik-

ker eller i supermarkeder. Man skal 

også huske at medbringe et eller 

flere adapterstik, da man anvender 

en anden type stik i USA.  Jeg plejer at medbringe et par adapterstik for en sikkerheds skyld, og så en 6 eller 

8 stiks stikdåse. Så skal jeg kun bruge et adapterstik. Ofte er der kun en stikkontakt på værelset, selv om det 

i de senere år er blevet mere almindeligt at der er flere. På den måde kan jeg lade telefon, kamera, bærbar 

pc, tablet, og hvad jeg ellers medbringer, på samme tid. 

Forsikring 
Det er dyrt at blive syg i USA, og hverken det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort gælder. 

Det er derfor nødvendigt at have en god rejseforsikring. Denne kan man tegne for en enkelt rejse, men skal 

man rejse ofte, vil en "årsrejseforsikring" i almindelighed være billigere.  De fleste forsikringsselskaber til-

byder en sådan, men ellers er der de selskaber, som er specialister på området, som fx Europæiske og Gou-

da. Har man allerede en rejseforsikring, er det vigtigt at kontrollere, om den også omfatter rejser til USA, og 

hvilken dækning den i så fald giver. Flere kreditkort har forsikring med i prisen. Også her er det vigtigt at 

kontrollere om og i givet fald hvad den dækker, da dækningen ofte kan være dårligere end på andre typer 

rejseforsikring, men den kan ogsåværee bedre. I det hele taget bør man sætte sig ind i forsikringsbetingel-

serne, både på kreditkort- og andre forsikringer. 

 

Jeg har selv måttet benytte mig at det amerikanske sundhedsvæsen ved en enkelt lejlighed. Det var godt 

nok i San Francisco, men forskellen på vest og øst er ikke stor. Min datter blev syg og blev kørt i ambulance 

til det nærmeste hospital, hvor vi ankom kl. 18.15. Her blev hun undersøgt, fik foretaget to c/t skanninger, 

undersøgt igen og udskrevet kl. 23.30. Pris for dette ca. 70.000 danske kroner. Havde hun skulle indlægges 

natten over, kunne vi have lagt mindst 50.000 oven i.  Så er man glad for sin rejseforsikring! 

 

Og det er jo ikke kun sygdom i USA, der kan blive et problem. Familie eller en selv kan blive syge inden man 

rejser, og så er det rart med en afbestillingsforsikring. Man kan blive udsat for tyveri eller bagagen kan blive 

forsinket eller helt forsvinde, så det bør forsikringen også dække. 

I trafikken 
Færdselsreglerne i USA minder om dem, vi har i Danmark med nogle forskelle. Her er nogle af de vigtigste 

regler: 

 

 Sikkerhedssele er påbudt for alle i bilen. Børn under seks skal sidde fastspændt i barnesæde.  

 Hastighedsgrænserne varierer meget, fra normalt 55 miles (88 km) i timen på hoved- og landeveje 

til 65 miles (104 km) på motorveje. Et par motorvejsstrækninger i WNC har dog 70 miles (112 km) i 
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timen.  I byer og på mindre veje, kan hastighedsgrænsen være ned til 15 miles (24 km) i timen. Som 

nævnt på side 34, er den højeste hastighed på Blue Ridge Parkway 45 miles (72 km) i timen.  

 Hastighedsbøder dobles altid ved vejarbejder. 

 Det er tilladt at dreje til højre for rødt lys, med mindre andet er skiltet. Inden man drejer skal man 

dog holde helt stille og sikre sig, at man ikke er til gene, når man svinger. 

 Diamond Lanes eller HOV Lanes på motorveje omkring de store byer må kun bruges af biler med 

mindst to (nogle steder 3) mennesker i. Hold øje med skiltningen for at se antallet. 

 Man må ikke passere en skolebus, når bussens advarselslys er tændt.  

 Four Way Full Stop er et særligt fænomen, hvor alle fire veje ved et vejkryds har fuld stop. Man skal 

nærme sig langsomt og holde helt stille inden man fortsætter. Den bil, der var den første til at hol-

de stille, kører først, og så kører man ellers på skift i ankomstrækkefølge. Det fungerer forbløffende 

godt, og trafikken afvikles ofte hurtigere end ved stoplys.   

 Husk kørekort. Et gyldigt dansk kørekort bør være nok, men for en sikkerheds skyld kan man vælge 

at få lavet og medbringe et internationalt kørekort. Det koster 25. kr. og udstedes ved henvendelse 

i kommunens borgerservice.  Medbring pasfoto og almindeligt kørekort. 

 Det er naturligvis forbudt at drikke alkohol både før og mens man kører. Nogle stater har 0-

tolerance, men i North Carolina er den tilladte mængde alkohol i blodet 0,8 promille. Dog 0,4 pro-

mille, hvis man tidligere er dømt for spirituskørsel. For unge under 21 gælder, at der slet ikke må 

være spiritus i blodet. Vær opmærksom på, at man kan straffes for spirituskørsel, selv om promillen 

er under det lovlige, hvis det skønnes, at man ikke er i stand til at køre bilen på forsvarlig måde. Så 

mit råd er: "Tag ikke chancen. Lad være med at drikke, når du skal køre".  

 Man må ikke have alkohol i kabinen under kørsel; alkohol skal opbevares i bagagerummet, når det 

transporteres.  

 Der kan gives ret høje bøder for at smide affald langs vejene. 

 

Amerikanerne er normalt gode til at vise hensyn i trafikken, som regel langt bedre end i Danmark. Har man 

fx placeret sig i en forkert bane på en motorvej, og viser det med sit afviserblink, vil de bagvedkørende i al 

almindelighed give plads. Man er nok også mere tilbøjelig til at holde tilbage, selv om man har ret til at køre 

og så videre. I visse stater skal man bestå en prøve i trafiketik, før man får lov til at lære at køre bil, men 

dette gælder ikke i North Carolina.  

 

Hvis man skal køre i mørke, eller i skumringstiden, ikke mindst i bjergene, er det vigtigt at tage den med ro, 

selv på store veje. Der kan hurtigt komme dyr ud af skoven, og mange dyr er så store, at en kollision ikke 

bare går ud over dyret, men også bilen, og desværre ofte også dennes fører og passagerer. 

Internet 
De fleste moteller og hoteller har wifi-dækning i receptionen/lobbyen, og i dag har de fleste også på værel-

serne. Af en eller anden grund skal man ofte betale et gebyr for internetadgang på de dyre hoteller, mens 

det er gratis på de billigere hoteller og på de fleste moteller. Vil man bo på B&B så spørg stedet, inden be-

stilling, hvis internetadgang er vigtig.  
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Kort og gps 
Det er en god ide at medbringe kort. Til de lange ture på motor- og hovedveje er Rand McNally's Road Atlas 

fremragende, men selv om det har nogen af de mindre og små veje med, er det ikke detaljeret nok i WNC. 

Her kan man få langt bedre og mere detaljerede kort. Hos FDM's søsterorganisation AAA (Tripple A), kan 

man som FDM medlem gratis få udleveret kort. Der findes Tripple A kontorer i Asheville i WNC og i Charlot-

te uden for området. Også på Welcome Centers og Visitorbureaus kan man normalt få kort. Kort kan også 

købes hjemmefra via nettet. Her er der mange muligheder.   

 

In the Middle of Nowhere!  

Gps'en ved præcis hvilken vej, vi 

kører på, nemlig Tom Dula Road 

eller NC State Road 1164 i Caldwell 

County. Den blå streg øverst i mid-

ten af skærmen er en bugtning på 

Yadkin River. Den næsten usynlige 

stiplede grå linje til højre i billedet 

er amtsgrænsen mellem amterne 

Caldwell og Wilkes, men selve ve-

jen kan gps'en ikke vise! (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

At være forsynet med gps er en god ting. Man kan leje en sådan hos de fleste udlejningsselskaber, men 

prisen kan hurtigt snige sig op. I 2016 ville Avis have $ 15 pr. dag, og det kan måske gå på en kort tur, men 

skal man være af sted i tre uger eller mere, bliver det over $ 300, og så kan det faktisk bedre betale sig at 

købe en gps, fx i et supermarked som Walmart. Her kan man få både Garmin og TomTom gps'er for mellem 

$ 100 og $ 150, og af og til billigere, når de er på tilbud.  Har man allerede en gps med USA kort, er det bil-

ligste selvfølgelig at medbringe denne. 

 

Gps giver mulighed for spændende oplevelser med det jeg kalder "kør på må og få". Sluk gps'en og kør 

rundt uden kort. Drej, når der kommer en sidevej, der ser spændende ud, og gentag dette ofte, besøg små 

landsbyer, kør på grusveje osv. og improviser i det hele taget.  Når man vil tilbage til udgangspunktet, tæn-

der man gps'en og beder om anvisninger. Så kommer man hjem efter at have set mange ting, som man ikke 

ville have set, hvis man havde fulgt gps'en på hele turen. Man skal dog være opmærksom på, at der findes 

nogle områder i WNC, hvor gps'en ikke virker, fordi det er umuligt at få satellitkontakt når man kører i de 

smalle dale mellem bjergene, og selv når gps'en ved hvor man er, er det ikke sikkert, at den har et kort over 

det konkrete område. 

 

I en artikel på min hjemmeside har jeg skrevet om bilferie i USA helt generelt. I den kan man læse om den 

måde veje nummereres på foruden mere om billeje og så videre, så det vil jeg ikke gentage her. Artiklen 

kan ses på http://www.kronsell.net/road_trip_i_usa.htm. 

Kreditkort og kontanter 
USA er kreditkortenes land, og det gælder også i WNC. Har man ikke kreditkort, kan det være vanskeligt 

eller umuligt at leje en bil hos de større selskaber. Uden kreditkort skal man typisk også erlægge et større 

http://www.kronsell.net/road_trip_i_usa.htm
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kontant depositum, når man tjekker ind på hoteller/moteller.  Det er derfor en god idé at have mindst et, 

gerne flere internationale kreditkort med. American Express og MasterCard modtages de fleste steder, Visa 

lidt færre, og Diner's endnu færre steder. Vær også opmærksom på, at det af og til kan være umuligt at 

hæve kontanter i en automat (ATM) på et Visa/Dankort på grund af de meget "fjerne" udløbsdatoer, der 

kan være på disse kort. En del ATM's accepterer ikke kort, hvor udløbsdatoen ligger mere end to år ud i 

fremtiden, hvilket den ofte gør på Visa/Dankort. Det kan også være problematisk at leje bil med et Vi-

sa/Dankort, da dette fungerer som debetkort, og udlejningsselskaberne derfor ikke kan reservere et beløb 

på kortet til dækning af udgifter, der kommer undervejs. 

 

WNC er ude på landet, og selv om man kan bruge sit kreditkort de fleste steder, er der faktisk steder, hvor 

det ikke er muligt. Det kan være på restauranter eller hoteller i små landsbyer i bjergene eller lignende, og 

jeg har sågar oplevet det på en tankstation! Det er derfor nødvendigt at være forsynet med en passende 

mængde kontanter, hvis man kommer til sådanne steder. I det hele taget er det en god ide altid at have 

nogle kontanter ved hånden. Det gør det også nemmere at give drikkepenge på restauranter og andre ste-

der, se side 79. Man kan naturligvis hæve kontanter i banker eller pengeautomater, men vær opmærksom 

på, at udover at det danske pengeinstitut opkræver et gebyr for hævning, kan den amerikanske bank, der 

formidler betalingen, lægge et gebyr på, og af og til skal man endvidere betale et gebyr til den forretning, 

hvor pengeautomaten står. Det kan derfor ikke betale sig at hæve mange småbeløb. Der er pengeskabe på 

de fleste hoteller/moteller, hvis man er bange for at gå rundt med for mange kontanter på sig. 

 

USA er i øvrigt også rabatternes land. Der findes rabatkuponer til snart sagt hvad som helst, og de kan 

nemmest skaffes fra kuponhæfter, som kan findes på hoteller/moteller, visitor centre og mange andre ste-

der.  Man kan også have kuponer med hjemmefra, da der er flere hjemmesider, hvor man kan printe kupo-

ner ud. Brug af kuponer udelukker normalt andre former for rabat. Der findes sågar en "hotels coupons" 

app til både Android og I-Phone. Selv uden kuponer kan man ofte opnå rabat på moteller, i hvert fald i lav-

sæsonen, hvis man er villig til at forhandle. Som medlem af FDM kan man ofte få rabat på hoteller og mo-

teller, og som pensionist kan man næsten få rabat alle steder. 

 

Det er en god ide at lægge et rejsebudget hjemmefra, om ikke andet så for at se, hvordan det står til med 

forbruget. Men erfaring er, at man hurtigt kan få brugt for mange penge, hvis man ikke passer på. 

Køb af rejse 
Hvis du man interesseret i at besøge Western North Carolina, er det ret nemt at arrangere turen selv ved at 

bruge internettet. Hvis man vil sikre sig, at man ikke mister penge, hvis et flyselskab går konkurs, efter at 

man har betalt for sin billet, men inden man rejser, kan man i Danmark bruge et rejsebureau til at arrange-

re fly, hoteller og måske en udlejningsbil. I så fald dækkes et eventuelt tab af "Rejsegarantifonden", i tilfæl-

de af konkurser eller andre lignende situationer, da det så betragres som en pakkerejs. 

. 

Normalt klarer jeg alt selv selv og ikke gennem et agentur, selvom jeg risikerer en konkurs. For at minimerer 

risikoen for dette bruger jeg normalt nogle af de større flyselskaber som SAS, British Airlines, KLM, Lufthan-

sa, Air France og andre, selvom jeg kan få billigere billetter ved hjælp af flyselskaber som Norwegian, Ryan 

Air og andre rabatfirmaer. Det samme gælder biludlejning. Se side 81. Og det gælder ikke kun for rejser til 

WNC, men for USA rejser generelt 
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Leje af bil 
Bil bestiller jeg typisk gennem FDM. Det kan være lidt billigere end at gå direkte til udlejningsselskaberne, 

ikke mindst fordi man ikke bliver påduttet unødvendige forsikringer, men får det, der er behov for. Husk at 

en del ting er dækket gennem den almindelige rejseforsikring. Hvis man vil leje selv, kan man gøre det 

hjemmefra gennem et af de store udlejningsselskabers danske afdeling, hvilket jeg vil anbefale. Man kan 

også vente til man kommer derover, men også i dette tilfælde, vil jeg foreslå, at man bruger et af de store 

selskaber som fx Alamo, Avis eller Hertz selv om de er dyrere. De har typisk flere kontorer rundt omkring, 

hvis uheldet skulle være ude. Og så skal man huske at sikre sig, at lejen er med fri miles, og ikke indeholder 

en masse overflødige forsikringer, ellers kan det hurtigt blive dyrt. Vær opmærksom på, at det kan være 

vanskeligt eller umuligt at leje bil, hvis man er under 25. Nogle udlejningsselskaber tilbyder det, men i så 

fald ofte mod en betragtelig ekstrabetaling. 

 

Et ekstra gebyr skal man typisk også betale, hvis man vil aflevere bilen i en anden lufthavn end den, hvor 

den er lejet. Beløbet afhænger normalt af afstanden mellem lufthavnene. Hos visse selskaber er det gratis, 

hvis begge lufthavne ligger i samme stat, og det kan også ved lejlighed være gratis, hvis man kører fra kyst 

til kyst, men det er sjældent. 

 

Ved en enkelt lejlighed (i 

det vestlige USA, ikke i 

WNC) kunne min søn og 

jeg ikke stå for muligheden 

for at opgradere vores "full 

size" Chevrolet Impala til 

denne knaldrøde Chevrolet 

Camaro. Prisen for denne 

drengerøvsbil var $ 25 eks-

tra pr. dag, så det blev til 

godt 3.000 DKK ekstra for 

tre ugers ferie. Men det var 

det værd .  

(Foto: Jan Kronsell) 

 

Lej en forholdsvis stor bil. 

Selv plejer jeg at leje en såkaldt "full size"; den er kun få hundrede kroner dyrere end en standard size, og 

måske 1.000 kr. for 14 dage dyrerere end en compact. Og de moderne amerikanske biler har fået en langt 

bedre benzinøkonomi i de senere år.  En stor bil er mest komfortabel på de længere ture, og ikke mindst er 

der betydeligt mere bagageplads. Der er noget med amerikanske biler og bagagerum, som ofte er meget 

små i forhold til bilens størrelse. Der skal gerne være plads til alle kufferter, tasker osv. i bagagerummet, 

ikke mindst hvis man har passagerer på bagsædet. Gerne også plads til en køleboks til isterninger, så man 

kan holde ikke mindst vand kolde. Det er som regel noget af det første, jeg køber, hvis jeg skal være i USA i 

længere tid og køre omkring.  Man drikker en del vand på bilture (eller bør i hvert fald gøre det), og hvis 

man skal ud på spadsereture i sommervarmen. Man kan købe kildevand på tankstationer, men det er me-

get billigere at købe i et supermarked og så selv køle dem ned. En køleboks kan fås fra mellem $ 15 og 20 i 

supermarkeder, og så har man nok råd til at kasserede den, når man skal hjem. 
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Man bliver ofte tilbudt opgradering af bilen, hvilket måske kan være en fordel, men det er ofte ret dyrt. Så 

det er noget, jeg plejer at sige nej til, men det er sket en enkelt gang, at jeg har sagt ja. Dette var dog i San 

Francsisco, ikke i WNC. Husk at gøre opmærksom på, hvis flere skal køre bilen. Alle førere skal registreres, 

og skal ved registreringen fremvise gyldigt kørekort. Nogle selskaber kræver også at alle førere har et kre-

ditkort, og enkelte selskaber accepterer højst tre førere til et køretøj. 

 

De fleste udlejningsbiler har automatgear, hvilket kan kræve en del tilvænning, hvis man ikke har prøvet 

det før. Det vigtigste er at huske at venstre fod er overflødig; den bruges aldrig under kørslen. Det er dog 

typisk sværere, når man kommer hjem igen og glemmer at træde på koblingen, når man skifte gear . Et 

automatgear har normalt indtillingerne P (parking), N (neutral/frigear), R, (reverse/bakgear), D (drive) samt 

1 og 2 – af og til også 3. De sidste indstillinger fastlåser gearet i lavere gear end D, hvis man skal anvende 

motorbremse på stejle bjergveje. Det burde ikke være nødvendigt, når man kører rundt i WNC; så stejle er 

bjergvejene trods alt ikke. Husk at bilen skal efterlades i P; i mange biler kan nøglen ikke fjernes før gearet 

er i denne position, ligesom bilen kun kan startes i P indstilling. En anekdote om automatgear går således: 

En mand ringer til sit udlejningsselskab, efter at have lejet en bil med automatgear. "Jeg har et problem. 

Bilen kører fint om dagen hvor jeg sætter den i D, som Day Drive", men den vil ikke køre om natten, når jeg 

sætter den i N som "Night Drive". Og i går, da en mand spurgte om vi skulle køre om kap, satte jeg den i R 

for "race", og bakkede direkte ind i ham bagved!"  

 

Cruise control (fart pilot) er også helt almindeligt i udlejningsbiler. Nogen vænner sig aldrig til det, andre 

holder meget af det. Jeg hører selv til de sidste. Ikke mindst på lange motor- og hovedvejsstræk er det rart. 

På små og snoede veje bruger jeg det aldrig. Kører man på motor- og 4-spors hovedvej, skal man være op-

mærkskom på at også lastbiler kører med cruise control. Det giver anledning til en hel del af det, den tidli-

gere trafikvært på P4 København, Jette Beckman, kaldte "elefantoverhalinger". Når en lastbil, der har cruise 

control indstillet på 65, men faktisk kører 66 indhenter en anden lastbil, der også har cruise control indstil-

let på 65, men kun kører 64, og den bagvedkørende derfor ønsker at overhale, vil det ikke få nogen af dem 

til at ændre hastighed, og så kan det kræve en del plads at komme forbi. Og måske skal den bageste endda 

overhale to eller flere. Den længste overhaling, jeg selv har oplevet, hvor en lastbil overhalede fire andre 

lastbiler, strakte sig over mere end 20 miles (32 km). Og det hjælper bestemt ikke at dytte og blinke med 

lyset. Tværtimod kan det virke provokerende, og så kommer man slet ikke forbi. 

Medicin 
Er man fast bruger af medicin, bør man medbringe tilstrækkeligt til hele turen. Selv om der er ting, som kan 

købes i håndkøb, mens de er på recept i Danmark, kan man ikke få alt, og løber man tør, vil det så kræve et 

lægebesøg, og det kan være kostbart, og jeg kender ingen forskringsselskaber, der dækker, at man skal 

have en recept på "glemt" medicin. Afhængigt af hvilken type medicin man bruger, skal man eventuelt have 

medicinattest med. Tal evt. med ambassaden om, hvornår medicinattesten er nødvendig, og hvilke infor-

mationer, den skal indeholde. 

 

Husk at man bør medbringe receptpligtig medicin i håndbagagen, så den stadig er tilgængelig, hvis flysel-

skabet forlægger kufferterne. Smertestillende håndkøbsmedicin, medicin mod feriemave, sololie/solcreme, 
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antikløemiddel, insect repellant osv., er der ingen grund til at medbringe i håndbagagen. Det kan købes 

både på apoteker (pharmacies/drugstores) og i supermarkeder, hvis bagagen skulle forsvinde undervejs. 

Mål, vægt og temperatur 
USA har flere gange forsøgt at indføre metersystemet, men hidtil uden nogen større succes. På vejene an-

gives afstande derfor i miles, brøkdele af miles og fod. Nogle få stater angiver også afstande på motorveje i 

kilometer, men North Carolina er ikke en af disse. En mile svarer til 1,6 km. Andre længdemål opgives i 

tommer og fod (sjældnere i yards). En tomme er 2,54 cm og en fod er 12 tommer eller 30,5 cm En yard er 

tre fod. Fod angives typisk med ' og tommer med ". To fod og tre tommer angives så som 2' 3". 

 

Så er det lunt! 111 F svarer til 44 celsius. Det var godt 

nok i solen en eftermiddag, hvor solen havde skinnet hele 

dagen, men alligevel. (Foto: Jan Kronsell) 

 

Vægt opgives normalt i pounds eller ounces.  Et pound sva-

rer til ca. 450 gram og en ounce er en sekstendedel pund 

eller ca. 28 gram, så når du på en restaurant ser en 11 

ounce bøf, vejer den altså godt 300 g; bøffer på 5 eller 8 

ounces er normalt også tilgængelige . Der findes også såkaldt fluid ounces, som bruges som mål for væ-

sker. En flydende ounce svarer til ca. 29 milliliter. Andre rummål er gallons, den enhed, som benzin sælges i, 

knap 3,8 liter. En "quart" er en fjerdedel gallon (svarende til ca. 0,95 l). 

 

Temperaturer måles og opgives i grader Fahrenheit. Omregning mellem fahrenheit og celsius er egentlig ret 

simpel. Man trækker 32 fra temperaturen i fahrenheit. Derefter divideres resultatet med 9 og ganges med 

5. Så har man temperaturen i celsius. Det kan være lidt bøvlet at gøre i hovedet, men heldigvis findes ud-

mærkede aps til I-Phone og Android, som kan konvertere ikke bare temperaturer, men også andre måleen-

heder. 

Ophold 
Det desværre nu nedlagte Bed & 

Breakfast, Madelyn's in the Grove i 

Union Grove, Iredell County. (Foto: 

Jan kronsell) 

 

Hvis jeg bestiller hotel hjemmefra., 

vælger jeg altid en af de store kæder, 

hvor jeg er ret sikker på, at kæden 

ikke pludselig lukker. I den forbindel-

se skal man være opmærksom på, at 

Best Western ikke er en kæde, men 

en sammenslutning af selvstændige 

hoteller, der bare markedsføres sam-

let, men jeg har nu aldrig oplevet 

problemer af den årsag. Derimod kan 
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kvaliteten af Best Western hoteller variere en del, hvor de andre kæder er langt mere standardiserede. Der 

er nærmest samme gardiner og sengetæpper uanset om værelset ligger i San Francisco, Californien eller i 

Flat Rock, North Carolina.  

 

Hvis jeg vil bo på et B&B bestiller jeg kun hjemmefra via internettet, hvis det er et sted, jeg kender og stoler 

på. Ellers vil jeg anbefale, at man kontakter stedet telefonisk, selv om man har fundet det via nettet. Der er 

også en del B&B, som har hjemmesider, men hvor mansimpelthen  ikke kan booke via hjemmesiden, men 

kun via mail eller telefon. 

Pas, ESTA og Visum regler 
For at kunne rejse til USA, skal man naturligvis være i besiddelse af et pas. 

Dette skal være maskinlæsbart, og et e-pas, det vil sige forsynet med en 

chip, der indeholder biometriske data. Det gælder alle danske pas ud-

stedt efter 1. august 2006, og da et pas jo kun gælder i ti år, gælder det i 

virkeligheden alle ikke udløbne danske pas.  Husk at børn skal have deres 

eget pas, det er ikke nok at de står i forældrenes. Passet skal være gyldigt 

i mindst seks måneder efter den dato, hvor man forlader USA igen. Ud-

over pas skal man også have en gyldig returbillet eller en billet til et andet 

sted uden for USA. 

 

Passet skal naturligvis være i orden, biometrisk og gyldigt. (Foto: Jan 

Kronsell) 

 

Inden afrejse skal man huske at sikre sig, at man har et visum eller en rejsetilladelse. Er man dansk stats-

borger, eller statsborger i et andet land, der indgår i det såkaldte Visa Waiver program, skal man have en 

såkaldt ESTA tilladelse. ESTA står for Electronic System for Travel Autorization, og er et online ansøgnings-

system, drevet af U.S Customs and Border Protection (CBP) under Department of Homeland Security. En 

ESTA ansøgning skal afgives senest 72 timer før afrejse, men jeg anbefaler at man søger tidligere, hvis noget 

skulle gå galt, og man ikke får den – så man stadig har tid til at ansøge om visum gennem ambassaden på 

normal vis. Ansøgningen koster (2017) $ 4. Hvis tilladelsen bliver givet, opkræves yderligere $ 10. Bliver 

ansøgningen ikke godkendt, skal man kun betale de fire dollars, for at myndighederne behandler ansøgnin-

gen. Betaling kan kun foregå med et international kreditkort, og systemet accepterer disse (2017): Master-

Card, Visa, American Express, og Discover. Vær opmærksom på, at en godkendt ESTA tilladelse ikke er ga-

ranti for, at man kan få lov til at rejse ind i USA. Det er alene en tilladelse til at rejse til landet. Det er altid 

indrejsemyndighederne i lufthavnen, der bestemmer om man får lov til at rejse ind i landet. Der har været 

eksempler på, at danskere med godkendt ESTA er blevet nægtet indrejse, og myndighederne behøver ikke 

at begrunde afslaget.  

 

Er man ikke statsborger i et land under Visa Waiver programmet, skal man altid søge om visum via den 

lokale U.S. Embassy. I forbindelse med ESTA ansøgningen, skal man udfylde en lang række informationer, fx 

Navn, Pasnummer, Nationalitet mm., og man skal opgive adressen for den første overnatning, så det kan 

være en god ide at bestille det første hotelværelse på forhånd.  
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Man kan ikke få en ESTA tilladelse, hvis man fx ikke har en ren straffeattest, tidligere er blevet nægtet vi-

sum eller har besøgt Irak, Iran, Syrien, Sudan, Libyen, Somalia eller Yemen efter 1. marts 2011. Der er en 

række yderligere årsager, men disse kan findes på ambassadens eller CBP's hjemmesider. En godkendelse 

gælder til flere rejser i to år, så hvorfor de skal have en adresse på første nat er lidt uforståeligt. 

 

NB! Pas på svindel! Der er eksempler på mennesker, der er blevet snydt af hjemmesider, som opkræver et 

langt større beløb end de $ 14, som en officiel tilladelse koster. Jeg har hørt om op til $ 100. Man får som 

regel sin tilladelse, men de, der står bag hjemmesiderne beregner sig så et stort gebyr for at formidle – og 

det bliver ikke spor nemmere at bestille sin tilladelse, da man skal afgive præcis de samme oplysninger. 

Benyt derfor kun den officielle hjemmeside for U.S Customs and Border Protection, som kan findes via am-

bassadens hjemmeside. Jeg har også givet link til den under Adresser. 

Påklædning 
Med mindre man skal til et stort selskab, er der ingen grund til at pakke den lange kjole og smokingen i 

kufferten. Selv jakke og slips er der sjældent brug for, med mindre man opsøger de fineste restauranter, og 

dem er der ikke mange af i WNC. I Asheville er der dog nogle af slagsen, men selv der er selskabstøj ikke et 

must. De restauranter, jeg har omtalt i denne guide, har i hvert fald ikke dress code, selv om bare tæer i 

klip-klapper nok ikke er velset alle steder. På den anden side har jeg besøgt flere af dem i t-shirt, shorts og 

sandaler (uden sokker ). 

 

Til udendørs brug afhænger påklædningen naturligvis af årstiden. Sent forår, sommer og tidligt efterår, er 

dansk sommertøj fint. Shorts, t-shirts og sandaler til de varme dage, en trøje eller jakke til de kølige. Skal 

man ud at vandre, vil jeg anbefale er par gode vandresko eller et par gode trekking sandaler, ikke nødven-

digvis vandrestøvler som både fylder i kufferten og kan være svære at få tørre, hvis man skal krydse et 

vandløb eller lignende.  Som nævnt under Klima/Vejr på side 12, skal man være forberedt på lidt af hvert, 

så en forholdsvis vindtæt jakke og ikke mindst tøj, der kan tåle vand, og måske endda holde vandet ude. På 

den anden side må det ikke være så tæt, at man ikke kan komme af med sveden. Åndbart stof kan være en 

fordel, men selv det må ofte give op, når man sveder meget, hvilket man sagtens kan komme til på en van-

dretur i 30 graders varme og øsende regnvejr. Så kan det være bedre at blive våd. Tøjet tørrer hurtigt, når 

solen kommer frem igen.  

 

Sent efterår, vinter og tidligt forår, kan man roligt iføre sig lange bukser og langærmede bluser. En varm 

vindjakke og måske endda en fleece trøje til at tage på under jakken. Eller måske have på uden jakke på de 

varmeste dage. Skal man stå ski, er skitøj og –støvler naturligvis også nødvendige. Selv uden at være på ski 

kan vanter og en god hue være gode på en blæsende vinterdag. Solbriller er gode at have med både som-

mer og vinter. Det er muligt at leje ski, støvler, snowboards og ofte også skitøj flere steder i skisportsområ-

derne i Western North Carolina. 

 

Lad være med at pakke for meget. Der er jo begrænsninger på bagagemængden, når man flyver både i an-

tal kufferter og deres vægt, selv om man ofte må have mere med, når man flyver oversøisk end inden for 

Europa. Mange falder også for fristelsen til at købe et par småting eller fem, mens man er af sted, og så kan 

man hurtigt få overvægt på hjemturen, hvilket – igen afhængigt af flyselskab – kan blive dyrt. Jeg plejer 

gerne at have både vin og bøger med hjem i kufferten. Derfor pakker jeg selv normalt kun tøj til godt en 
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uges forbrug, uanset hvor længe jeg skal være væk, da det altid er muligt at finde et sted at få vasket. Bor 

man på motel er der normalt altid gæstevaskeri, og er der ikke, er møntvaskerier stadig forholdsvis almin-

delige i byerne i USA, selv om man ikke ser helt så mange ude på landet. 

Shopping 
Er man taget til USA for at shoppe, er Western North Carolina ikke det mest oplagte sted. Så er storbyer 

som New York, Chicago, San Francisco, Las Vegas, Miami eller evt Charlotte lige uden for området, se side 

24)  bedre mål. Men der er da bestemt også shoppingmuligheder i WNC. Der findes blandt andet nogle 

outlet malls, hvor man kan få det meste til det halve . Jeg er ikke selv dedikeret "shopper", så det er ikke 

der, jeg har lagt mest tid.  

 

 I Blowing Rock, Caldwell County, finder man et Tanger Outlet Mall. Her er der butikker som Loft, 

Banana Republic, Dressbarn, Gap, Polo by Ralph Lauren, White House Black Market m.fl. 

 I Asheville, Buncombe County, ligger Asheville Outlets med butikker som Abercrombie & Fitch, Ann 

Taylor, Asics, Coach of New York, Levi's, Tommy Hilfiger, Pandora samt flere af de, der også findes i 

Blowing Rock, og mange andre.  

 Statesville, Iredell County, kan byde på Thorlos Factory Outlet som sælger tøj til udendørs aktivite-

ter samt Signal Hill Mall med forskellige butikker. 

 

Derudover findes der i de fleste byer af bare en vis størrelse shopping malls (indkøbscentre) samt diverse 

super- og megastores fra Walmart, K-Mart, Goodwill og andre kæder, der sælger både dagligvarer, tøj, 

elektronik og andre ting.  

Telefon 
De fleste medbringer nok deres mobiltelefon på ferien, men husk at det kan være overordentligt dyrt at 

bruge i USA, ikke mindst, hvis man bruger data. Her kan det være en god ide at få sat en begrænsning på, så 

man ikke vender hjem til en flere tusinde kroner stor regning. Selv slår jeg normalt brug af data helt fra 

under roaming, og bruger kun telefonen til dataoverførsel, hvis jeg er på et sted med wifi. Teleselskabet "3" 

tilbyder funktionen "3 like home", som også gælder i USA. Her betaler man kun den takst, der også gælder 

hjemme. Om der er andre teleselskaber, der tilbyder noget tilsvarende ved jeg ikke!  

 

En anden mulighed er at købe et såkaldt "prepaid phone card". De kan typisk fås i supermarkeder, på tank-

stationer og lignende steder. De fås til forskellige priser, men jeg har ofte købt kort til $ 20, På kortet står så 

et telefonnummer, som man ringer til først, inden man ringer til det nummer, man skal tale med. Når man 

ringer til det første nummer, vil man typisk få oplyst, hvor meget, der er tilbage på kortet. Kortet kan bru-

ges i telefonbokse, som stadig eksisterer i USA, samt på hoteller og andre steder, hvor der er adgang til 

fastnettelefoner.  Husk, at når man ringer til Danmark, skal man have +45 (0045) foran nummeret. Først 

skal man taste det gratis nummer, som teleselskabet har. Så skal man taste en ti-cifret adgangskode, som 

står bag på kortet (skal typisk skrabes fri), og så skal man endeligt taste de 11 cifre til den danske modtager. 

 

Har man adgang til wifi, kan det være både nemmere og billigere at bruge fx Skype, WhatsApp eller lignen-

de apps. 
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Tidsforskel 
Tidsforskellen mellem Danmark og WNC er seks timer. Som i Danmark bruger man i North Carolina som-

mertid, eller, som det kaldes, Daylight Saving Time, men skiftet mellem sommer- og vintertid ligger ikke på 

samme datoer som i EU. I 2017 skiftede vi til sommertid natten mellem den 26. og 27. marts, og sommerti-

den ophører igen natten mellem den 29. og 30. oktober. I 2018 er det natten mellem den 25. og 26. marts 

og natten mellem den 28. og 29. oktober. I North Carolina skiftede man i 2017 natten mellem den 11. og 

12. marts og man skifter tilbage natten mellem den 4. og 5. november. I 2018 er datoerne natten mellem 

13. og 14, marts og natten mellem 3. og 4. november. Det er en god ide at huske tidsforskellen, hvis man 

skal ringe hjem eller til USDA i forbindelse med bestilling af værelse eller lignende! 
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Adresser mm. 
I dette afsnit har jeg samlet nogle adresser til hoteller, restauranter, seværdigheder mm. I de fleste tilfælde 

vil man også kunne finde adressen til en web-side for det pågældende sted. Som i selve guiden er de enkel-

te amter nævnt i alfabetisk orden. Ikke alle de steder, jeg har omtalt under amterne er med i denne over-

sigt. Find evt. selv manglende på internettet.  

 

Telefonnumre i adresselisterne nedenfor er angivet med alle 10 cifre, men er man i området med samme 

områdekode som det nummer, man skal ringe til, skal man kun taste de sidste syv cifre. +1 er USA's inter-

nationale retningskode, som kun skal bruges, hvis man ringer fra et sted uden for USA. Se områdekoderne 

for WNC her: 

 

 
De fleste områder i WNC ligger i områdekode 828, men nogle få i 336/743 og 704/980. Da det desværre 

ikke altid er helt klart præcis hvor grænserne mellem områderne går; må man eventuelt spørge sig for, for 

at finde ud af hvilket område, man befinder sig i. 

 

NB! Når et nummer begynder med +1 800 betyder det, at man kan ringe til det gratis. 

Generelt 
USA’s Ambassade i Danmark 

Dag Hammarskjölds Allé 24, 2100 København Ø, 33 41 71 00 

https://dk.usembassy.gov/ 

 

Ansøgning om ESTA godkendelse 

Den officielle hjemmeside hos U.S Customs and Border Protection har denne adresse:  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

Undlad at bruge andre, heller ikke selv om siderne påstår at de formidler ansøgningen, hvilket de fleste gør 

men til overpris.  

https://dk.usembassy.gov/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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Den danske Ambassade i Washingon 

3200 Whitehaven St NW, Washington, DC 20008, +1 202-234-4300 
http://usa.um.dk/ 
 
Det nærmeste danske konsulat er i Charleston, South Carolina. 

205 King Street, Suite 400, Charleston, SC 29401, +1 843- 577-9440 
https://www.embassypages.com/missions/embassy14814/  
 

Triple A kontoret i Asheville 

178 Merrimon Avenue, Asheville, NC 28801, +1 828-253-5385 

http://locator.carolinas.aaa.com/locations/asheville-superstore/ 

Velkomst og Visitorcentre 
Når man kører ind i staten på en af de fem Interstate Highways, der rammer  WNC, ligger der typisk et så-

kaldt Welcome Center kort efter statsgrænsen. Her kan man få kort, brochurer og rabatkuponer . 

 

De fleste amter/større byer, ikke mindst amtssæderne har et Visitor Center, ofte kaldet Visitor and Conven-

tion Center eller Visitor Information Center. Fx i byerne Asheville, Cherokee, Franklin. Hickory, Lenoir, Mur-

phy, og Statesville og flere andre. Se efter disse visitor centers i amtssæderne. Der findes et fælles center 

for North West North Carolina ved en rasteplads på US Highway 421 lige øst for North Wilkesboro. Adres-

sen på sidstnævne er 2121 East Highway 421, North Wilkesboro, NC 28659, og hjemmesiden kan findes på   

www.nwncvisitorcenter.com 

 

Internet sider med oplysninger om området 
  

NC Mountains: www.vsitnc.com/mountains Her kan du også finde information om Piemon-

te-området og kystsletten ved Atlanterhavet. 

 86 Cool and Unusual Things to Do in North Carolina: www.atlasobscura.com/things-to-do/north-

carolina  

300 things to do in Asheville and WNC: www.romanticasheville.com/things-to-do 

 Western NC Attractions: : www.westernncattractions.com/  

 Blue Ridge Music Trails of North Carolina: www.blueridgemusicnc.com/find-music/all-events  has 

infor-mation about many things beside music 

 Western North Carolina Shopping and Attractions: 

www.stayandplayinthesmokies.com/explore/ 

  

 

NB! Jeg bringer ikke adresser på de steder, jeg har nævnt i afsnittene om Charltte og WinstonSalem, da de 

to byer ligger uden for det egentlige område. Interesserede mås selv finde oplysningerne på nettet. 

Overnatning 
 Alexander County: Apple City Bed and Breakfast, 143 S Center St, Taylorsville, NC 28681,  

+1 828-635-1850   

 Alexander County: Taylorsville Motel, 430 E. Main Avenue, Taylorsville, NC 28681, +1 828-632-4266  

javascript:void(0)
http://usa.um.dk/
https://www.embassypages.com/missions/embassy14814/
http://locator.carolinas.aaa.com/locations/asheville-superstore/
http://www.nwncvisitorcenter.com/
http://www.atlasobscura.com/things-to-do/north-carolina
http://www.atlasobscura.com/things-to-do/north-carolina
http://www.romanticasheville.com/things-to-do
http://www.westernncattractions.com/
http://www.blueridgemusicnc.com/find-music/all-events
http://www.stayandplayinthesmokies.com/explore/
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 Alleghany County: Alleghany Inn, 341 N Main St, Sparta, NC 28675, +1 336-372-2501  

 Alleghany County:Harmony Hill Bed & Breakast, 1740 Halsey Knob Rd, Sparta, NC 28675,  

+1 336-209-0475, http://www.harmonyhillbnb.com/  

 Ashe County: Holiday Inn Express, 203 Hampton Pl Ct, West Jefferson, NC 28694,  

+1 336-846-4000,  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/west-jefferson/wjnex/hoteldetail 

 Avery County: Banner Elk Villa and Winery, 60 Deer Run Rd, Banner Elk, NC 28604,  

+1 828-898-9090, http://www.bannerelkwinery.com/ 

 Burke County: The Inn at Glen Alpine, 105 Davis St, Morganton, NC 28655, +1 828-584-9264, 

www.innatglenalpine.com 

 Caldwell County: Brown Mountain Beach Resort, 6785 Brown Mountain Beach Rd, Collettsville, NC 28611, 

 +1 828-758-4257, http://brownmountainbeach.com/  

 Caldwell County: Irish Rose B&B, 1344 Harper Ave NW, Lenoir, NC 28645, +1 828-758-2323, 

http://www.irishrosebb.com/  

 Catawba County: Best Western Hickory, 1520 13th Ave Dr SE, Hickory, NC 28602, +1 828-323-1150, 

http://bestwesternnorthcarolina.com/hotels/best-western-hickory  

 Cherokee County: Harrah's Cherokee Valley Casino & Hotel, 777 Casino Pkwy, Murphy, NC 28906,  

+1 828-422-7777, https://www.caesars.com/harrahs-cherokee-valley-river/hotel  

 Cleveland County: Inn of the Patriots, 301 Cleveland Ave, Grover, NC 28073, +1 704-937-2940, 

http://www.theinnofthepatriots.com/   

 Graham County: Snowbird Mountain Lodge, 4633 Santeetlah Rd, Robbinsville, NC 28771,  

+1 828-479-3433, http://www.snowbirdlodge.com/  

 Haywood County: Inn at Irish Meadows, 304 Love Ln, Waynesville, NC 28786, +1 828-456-3877, 

http://www.irismeadows.com/  

 Haywood County; Super 6, 79 Liner Cove Rd, Waynesville, NC 28786, +1 828-454-9667  

 Iredell County: The Kerr House Bed & Breakfast, 519 Davie Ave, Statesville, NC 28677,  

+1 704-881-0957, http://www.kerrhousebandb.com/  

 Lincoln County: White Rose Manor Bed & Breakfast, 1379 S Aspen St, Lincolnton, NC 28092, 

 +1 704-562-0220, http://whiterosemanor.com/ 

 Mitchell County: Chinquapin Inn, 2249 Conley Ridge Rd, Penland, NC 28765, +1 828-765-0064, 

https://www.chinquapininn.com/  

 Mitchell County: Richmond Inn Bed & Breakfast, 51 Pine Ave, Spruce Pine, NC 28777,  

+1 828-765-6993, http://www.richmondinn.us/  

 Polk County: Orchard Inn, 100 Orchard Inn Ln, Saluda, NC 28773, +1 828-749-5471, 

https://www.orchardinn.com/  

 Polk County: Tryon International Equestrian Center, 25 International Blvd, Mill Spring, NC 28756,  

+1 828-863-1000, http://tryon.coth.com/  

 Rutherford County: The Esmeralda Inn and Restaurant, 910 Main St, Chimney Rock, NC 28720,  

+1 828-625-2999, https://theesmeralda.com/  

 Rutherford County: Willowbrook Inn, 103 Resort Ln, Lake Lure, NC 28746, +1 828-625-1010, 

http://www.willowbrookinn.net/  

 Stokes County: Pilot Knob Inn, 361 New Pilot Knob Ln, Pinnacle, NC 27043, +1 336-325-2502, 

http://www.pilotknobinn.com/  

 Surry County: Rosa Lee Manor, 385 Rosa Lee Ln, Pilot Mountain, NC 27041, +1 336-325-0365, 

http://rosaleemanor.com/index.html  

 Swain County: Everett Hotel, 16 Everett St, Bryson City, NC 28713, +1 828-488-1976, 

https://www.theeveretthotel.com/  

http://www.harmonyhillbnb.com/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/west-jefferson/wjnex/hoteldetail
http://www.bannerelkwinery.com/
http://www.innatglenalpine.com/
http://brownmountainbeach.com/
http://www.irishrosebb.com/
http://bestwesternnorthcarolina.com/hotels/best-western-hickory
https://www.caesars.com/harrahs-cherokee-valley-river/hotel
http://www.theinnofthepatriots.com/
http://www.snowbirdlodge.com/
http://www.irismeadows.com/
http://www.kerrhousebandb.com/
https://www.chinquapininn.com/
http://www.richmondinn.us/
https://www.orchardinn.com/
http://tryon.coth.com/
https://theesmeralda.com/
http://www.willowbrookinn.net/
http://www.pilotknobinn.com/
http://rosaleemanor.com/index.html
https://www.theeveretthotel.com/
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 Swain County: Harrah's Cherokee Casino, 777 Casino Dr, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-7777, 

https://www.caesars.com/harrahs-cherokee  

 Swain County: Newfound Lodge, 1192 Tsali Blvd, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-2746,  

 Swain Couty: Chestnut Lodge on Deep Creek, 273 E Deep Creek Rd, Bryson City, NC 28713, +1 281-485-2109, 

http://chestnutlodgeondeepcreek.com/  

 Transylvania County: Bed and Breakfast on Tiffany Hill, 400 Ray Hill Rd, Mills River, NC 28759,  

+1 828-290-6080, https://www.tiffany-hill.com/rooms-suites/  

 Transylvania County: Pines County Inn, 1780 Hart Rd, Pisgah Forest, NC 28768, +1 828-877-3131, 

http://www.pinescountryinn.com/ 

 Watauga County: Lovill House Inn, 404 Old Bristol Rd, Boone, NC 28607, +1 828-264-4204, 

http://www.lovillhouseinn.com/ 

 Wilkes County: Holiday Inn Express, 1700 Winkler St, Wilkesboro, NC 28697, +1 336-838-1800 

 Wilkes County: Leatherwood Mountains Resort, 512 Meadow Rd, Ferguson, NC 28624, +1 336-973-5044, 

http://www.leatherwoodmountains.com/ 

 Wilkes County: Stoney Fork Bed & Breakfast, 2204 Mt Zion Rd, Ferguson, NC 28624, +1 336-973-5299, 

http://www.stoneyforkcampground.com/    

 Yadkin County: Vintage Inn Bed & Breakfast, 705 E Main St, Yadkinville, NC 27055,  

+1 866-219-0696, http://www.vintageinnbedandbreakfast.com/ 

 Yancey County: Albert's Motel, 76 S Toe River Rd, Burnsville, NC 28714, +1 828-675-4691, 

http://www.alberts-burnsville.com/  

 Yancey County: Celo Inn, 45 7 Mile Ridge Rd, Burnsville, NC 28714, +1 828-675-5132, 

http://www.celoinn.com/ 

 Yancey County: Nu-Wray Inn, 102 Town Square, Burnsville, NC 28714, +1 828-682-2329, 

http://www.nuwrayinn.com/ 

Spisesteder mm. 
 Alexander County: Scotty's Hometown Grill, 30 Buffett Blvd, Taylorsville, NC 28681,  

+1 828-635-5635 

 Allegany County: Texmex Riverside, 1046 US-21, Sparta, NC 28675, +1 336-372-1955  

 Ashe County: Mountain Aire Seafood and Steaks, 9930 NC-16, West Jefferson, NC 28694,  

+1 336-982-3060, www.mountainaireseafood.com 

 Ashe County: Black Jack's Pub and Grill, 18 N Jefferson Ave, West Jefferson, NC 28694, USA  

Telefon: +1 336-246-3295  

 Avery County: Bayou Smokehouse and Grill, 130 Main St E, Banner Elk, NC 28604, +1 828-898-8952, 

http://bayousmokehouse.com/#about-us 

 Avery County: Blind Squirrel Brewery, 4716 S US Hwy 19E, Newland, NC 28657, +1 828-765-2739, 

http://www.blindsquirrelbrewery.com/  

 Avery County: Stonewall's Restaurant, 344 Shawneehaw Ave S, Banner Elk, NC 28604,  

+1 828-898-5550, http://www.stonewallsrestaurant.com/  

 Burke County: Butch's BBQ and Breakfast, 1234 Burkemont Ave, Morganton, NC 28655,  

+1 828-432-5040 

 Burke County: Denny's, 1209 Burkemont Ave, Morganton, NC 28655, +1 828-437-8455, 

https://locations.dennys.com/NC/MORGANTON/248051  

 Burke County: Wisteria Southern Gastropub, 108 E Meeting St, Morganton, NC 28655,  

+1 828-475-6200, http://wisteriagastropub.com/  

 Caldwell County: 1841 Cafe, 117 Main St NW, Lenoir, NC 28645, +1 828-572-4145  

 Caldwell County: Bud's Diner, 129 Wilkesboro Blv.d SE, Lenoir, NC 28645, +1 828-758-4459   

https://www.caesars.com/harrahs-cherokee
http://chestnutlodgeondeepcreek.com/
https://www.tiffany-hill.com/rooms-suites/
http://www.pinescountryinn.com/
http://www.lovillhouseinn.com/
http://www.stoneyforkcampground.com/
http://www.vintageinnbedandbreakfast.com/
http://www.alberts-burnsville.com/
http://www.nuwrayinn.com/
javascript:void(0)
http://www.mountainaireseafood.com/
https://www.google.dk/search?safe=off&dcr=0&q=black+jack+s+pub+grill+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwj0ktvs-IPWAhVGD5oKHWCZAJAQ6BMImgEwEA
javascript:void(0)
http://bayousmokehouse.com/#about-us
http://www.blindsquirrelbrewery.com/
http://www.stonewallsrestaurant.com/
https://locations.dennys.com/NC/MORGANTON/248051
http://wisteriagastropub.com/
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 Caldwell County: Hannah's BBQ, 137 Blowing Rock Blvd, Lenoir, NC 28645, +1 828-754-7032  

 Caldwell County: Side Street Poor House and Grill, 110 Valencia Pl NE, Lenoir, NC 28645,  

+1 828-754-4466, http://sidestreetpourhouse.com 

 Catawba Country: Granny's Country Kitchen, 2145 N Center St, Hickory, NC 28601,   

+1 828-548-1529  

 Catawba County: Hooter's, 1211 13th Ave Dr SE, Hickory, NC 28602, +1 828-324-5700 

 Catawba County: Texas Roadhouse, 1020 Lenoir Rhyne Blvd SE, Hickory, NC 28602,  

+1 828-325-9815,  

https://www.texasroadhouse.com/restaurant-locations/north%20carolina/hickory 

 Cherokee County: Andrews Brewing Company, 565 Aquone Rd, Andrews, NC 28901,  

+1 828-321-2006, https://www.andrewsbrewing.com/  

 Clay County: The Copper Door, 2 Sullivan St, Hayesville, NC 28904, +1 828-237-4030, 

http://thecopperdoor.com/  

 Cleveland County: Barnette's Restaurant, 501 N Post Rd, Shelby, NC 28150, +1 704-482-3746,  

 Cleveland County: Cotton's Seafood Restaurant, 1017 N Post Rd, Shelby, NC 28150,  

+1 704-484-0978 

 Gaston County: Arline's Grill, 3039 Union Rd, Gastonia, NC 28056, +1 704-810-0900 

 Gaston County: Ray's Smokehouse and Grill, 219 S Broad St, Gastonia, NC 28052, +1 704-867-4386 

 Haywood County: Bourbon Barrel Beef & Ale, 454 Hazelwood Ave, Waynesville, NC 28786,  

+1 828-452-9191, http://bourbonbarrelbeefandale.com/  

 Haywood County: Guyabitos, 3422 Soco Rd, Maggie Valley, NC 28751, +1 828-926-7777 

 Haywood County: Haywood Smokehouse, 79 Elysinia Ave, Waynesville, NC 28786,  

+1 828-456-7275, https://haywoodsmokehouse.com/  

 Henderson County: Moe's Original Bar B Que, 114 N Main St, Hendersonville, NC 28792,  

+1 828-595-9200, http://www.moesoriginalbbq.com/lo/hendersonville/  

 Iredell County: Farmer's Kitchen, 3501 Buck Shoals Rd, Union Grove, NC 28689, +1 704-539-5393  

 Iredell County: Risto's Place Food and Spirits, 123 N Center St, Statesville, NC 28677,  

+1 704-872-5557, http://ristosplace.net/  

 Iredell County: Troy's 50's Restaurant, 1968 Old Mountain Rd, Statesville, NC 28625,  

+1 704-872-1111 

 Iredell County: Twisted Oak, 121 N Center St #104, Statesville, NC 28677, USA Telefon: +1 980-223-8186, 

http://twistedoakbarandgrill.com/menu/  

 Jackson County: Creekside Oyster House and Grill, 483 Skyland Dr, Sylva, NC 28779,  

+1 828-586-1985 

 Jackson County: Soul Infusion Tea House and Bistro, 628 E Main St, Sylva, NC 28779,  

+1 828-586-1717, http://www.soulinfusion.com/  

 Lincoln County: BBQ King, 2613 E Main St, Lincolnton, NC 28092, +1 704-735-1112, 

http://www.barbqkingnc.com/   

 Lincoln County: Johhny's Mexican American Bar & Grill, 1519 W Hwy 150, Lincolnton, NC 28092,  

+1 704-240-3950, http://johnnyssportsbar.com/ 

 Macon County: Gazebo Creekside Cafe, 44 Heritage Hollow Dr, Franklin, NC 28734,  

+1 828-524-8783, http://www.gazebocreeksidecafe.com/  

 Macon County: Ms. Louis' Restaurant, 145 Highlands Rd, Franklin, NC 28734, +1 828-369-8628 

 McDowell County: Countryside BBQ Restaurant, 2070 Rutherford Rd, Marion, NC 28752,  

+1 828-652-4885, http://www.countrysidebbq.net/  

 Mitchell County: Bonnie and Clyde's, 2660 NC-226, Bakersville, NC 28705, +1 828-688-2233 

http://sidestreetpourhouse.com/
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 Mitchell County: Knife and Fork, 61 Locust St, Spruce Pine, NC 28777, +1 828-765-1511, 

https://www.knifeandforknc.com/  

 Polk County: Giardini Trattoria, 2411 NC-108, Columbus, NC 28722, +1 828-894-0234, 

http://www.giardinigardens.com/  

 Polk County: Orchard Inn, 100 Orchard Inn Ln, Saluda, NC 28773, +1 828-749-5471, 

https://www.orchardinn.com/  

 Rutherford County. Scoggins Seafood & Steakhouse, 300 Chimney Rock Rd #16, Rutherfordton, NC 28139,  

+1 828-287-3167, https://scogginsseafoodandsteakhouse.com/  

 Rutherford County: Copper Penny Grill, 146 E Main St, Forest City, NC 28043, +1 828-229-3330, 

http://www.copperpennygrill.com/   

 Rutherford County: The Esmeralda Inn and Restaurant, 910 Main St, Chimney Rock, NC 28720,  

+1 828-625-2999, https://theesmeralda.com/  

 Stokes County: John Brown's Country Store and Grill, 4732 North Carolina Hwy 66 S, King,  

NC 27021, +1 336-983-6640, http://www.johnbrownsgrill.com/  

 Stokes County: Tlaquepaque Mexican Grill, 105 Retail Cir, King, NC 27021, +1 336-983-0603 

 Surry County: 13 Bones, 502 S Andy Griffith Pkwy, Mt Airy, NC 27030, +1 336-786-1313, 

http://eat13bones.com/ 

 Swain County: BJ's Diner, 840 Tsali Blvd, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-4303 

 Swain County: Cork & Bean Bistro at Everett Hotel, 16 Everett St, Bryson City, NC 28713,  

+1 828-488-1934, https://www.theeveretthotel.com/bistro.html  

 Swain County: Paul's Family Restaurant, 1111 Tsali Blvd, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-9012 

 Swain County: The Warehouse at Nantahala Brewery, 61 Depot St, Bryson City, NC 28713,  

+1 828-341-1105, http://www.nantahalabrewing.com/home.html   

 Watagua County: Applachian Mountain Brewery, 163 Boone Creek Dr, Boone, NC 28607, +1 828-263-1111, 

https://amb.beer/  

 Watauga County: Coyote Kitchen, 200 Southgate Dr, Boone, NC 28607, +1 828-265-4041, 

http://www.coyotekitchen.com/   

 Watauga County: Daniel Boone Inn, 130 Hardin St, Boone, NC 28607, +1 828-264-8657, 

http://www.danlbooneinn.com/  

 Watauga County: Mint Indian Cuisine, Boone Heights Shopping Center, 203 Boone Heights Dr, Boone, NC 

28607, +1 828-386-1441, http://www.mintnc.com/  

 Wilkes County: Dooley's Tavern & Grill, 102 E Main St, Wilkesboro, NC 28697, +1 336-667-0800 

 Wilkes County: Grocery Basket & Grill, 189 Champion Rd, Ferguson, NC 28624, +1 336-973-3114 

 Wilkes County: Raffaldini vineyards & Winery, 450 Groce Rd, Ronda, NC 28670, +1 336-835-9463, 

https://www.raffaldini.com/  

 Yadkin County: Brandon Hills Vineyard, 927 Brandon Hills Rd, Yadkinville, NC 27055,  

+1 336-463-9463, http://www.brandonhillsvineyard.com/ 

 Yadkin County: Laurel Gray Vineyards and Winery, 5726 W Old US 421 Hwy, Hamptonville, NC 27020,  

+1 336-468-9463, http://laurelgray.com/ 

 Yadkin County: Midnight Magdalena Vineyards, 5109 Howell School Rd, Jonesville, NC 28642,  

+1 336-835-6681, https://www.midnightmagdalena.com/ 

 Yadkin County: RagApple Lassie Vineyards & Winery, 3724 Ragapple Lassie Ln, Boonville, NC 27011,  

+1 336-367-6000, http://www.ragapplelassie.com/ 

 Yancey County: Bantam Chef, 19 Burnsville School Road, Burnsville, NC 28714, +1 828-682-6911 

 Yancey County: Pig and Grits, w 28714, 620 W Main St, Burnsville, NC 28714, +1 828-536-0010, 

http://www.pigandgrits.com/  
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 Yancey County: Snap Dragon, 107 Town Square, Burnsville, NC 28714, +1 828-682-3946 

Seværdigheder, oplevelser mm. 
 Alexander County, Emerald Hollow Mine, 484 Emerald Hollow Mine Dr, Hiddenite, NC 28636,  

+1 828-635-1126, http://www.emeraldhollowmine.com/  

 Avery County: Grandfather Mountain Statepark, Pisgah National Forest, 9872 North Carolina 105, Banner Elk, 

NC 28604, +1 828-963-9522 

 Avery County: Linville Falls Visitor Center, Blue Ridge Parkway, Mile Marker 316, Linville Falls, NC  28647,  

+1 828-765-1045, https://www.visitnc.com/listing/linville-falls--1  

 Buncombe County: Basilica of St. Lawrence, 97 Haywood St, Asheville, NC 28801, +1 828-252-6042, 

https://saintlawrencebasilica.org   

 Buncombe County: Biltmore Estate, 1 Lodge St, Asheville, NC 28803, www.biltmore.com  

 Buncombe County: Cathedral of All Souls, 9 Swan St, Asheville, NC 28803, +1 828-274-2681, 

www.allsoulscathedral.org 

 Buncombe County: Western North Carolina Nature Center, 75 Gashes Creek Rd, Asheville, NC 28805,  

+1 828-259-8080, https://wildwnc.org/  

 Buncombe County: Zebulon B. Vance Birthplace, 911 Reems Creek Rd, Weaverville, NC 28787,  

+1 828-645-6706, http://nchistoricsites.org/vance/  

 Burke County: Berry Site, 1700 Henderson Mill Road, Morganton, NC 28655,  

http://inside.warren-wilson.edu/~arch/berrysite  

 Caldwell County: Blowing Rock, 432 The Rock Road, Blowing Rock, NC 28645b, +1 828-295-7111, 

http://www.theblowingrock.com/#  

 Caldwell County: Caldwell County Heritage Museum, 112 Vaiden St SW, Lenoir, NC 28645,  

+1 828-758-4004, http://caldwellmuseum.org/ 

 Caldwell County: Chapel of Rest, 1964 NC-268, Lenoir, NC 28645, https://www.visitnc.com/listing/chapel-of-

rest 

 Caldwell County: Fort Defiance, 1792 Fort Defiance Dr, Lenoir, NC 28645, +1 828-758-1671, 

http://fortdefiancenc.org/ -  

 Caldwell County: Moriah Chapel/Mariah's Chapel, 5320 Grandin Road , Lenoir, NC 28645, 

http://mariahschapel.org  

 Caldwell County: Mystery Hill, 129 Mystery Hill Ln, Blowing Rock, NC 28605, +1 828-264-2792, 

http://www.mysteryhill-nc.com/  

 Caldwell County: Tweetsie Railway Theme Park, 300 Tweetsie Railroad Ln, Blowing Rock, NC 28605,  

+1 828-264-9061, https://tweetsie.com/  

 Catawba County: Bunker Hill Covered Bridge, 4160 US-70, Claremont, NC 28610, +1 828-465-0383, 

http://catawbahistory.org/bunker-hill-covered-bridge  

 Catawba County: Catawba County Firefighters Museum, 3597 Herman Sipe Rd,. Conover,  NC   28613,  

+1 828-466-0911, http://www.catawbacountync.gov/Fire/ffm.asp  

 Catawba County: Murray's Mill Historic District, 1489 Murrays Mill Rd, Catawba, NC 28609,  

+1 828-241-4299, http://catawbahistory.org/murrays-mill  

 Cherokee County: Harrah's Cherokee Valley River Casino, 777 Casino Parkway, Murphy, NC 28906,  

+1 828-422-7777, https://www.caesars.com/harrahs-cherokee-valley-river  

 Cleveland County: Gardner-Webb University, 110 South Main St, Boiling Springs, NC 28017,  

+1 704-406-4000, http://gardner-webb.edu/  

 Gaston County: Crowders Mountain State Park, 522 Park Office Ln, Kings Mountain, NC 28086,  

+1 704-853-5375, https://www.ncparks.gov/crowders-mountain-state-park  
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 Gaston County: Daniel Stowe Botanical Garden, 6500 S New Hope Rd, Belmont, NC 28012, +1 704-825-4490, 

http://www.dsbg.org/  

 Gaston County: Schiele Museum of Natural History, 1500 E Garrison Blvd, Gastonia, NC 28054,  

+1 704-866-6908,  http://www.schielemuseum.org/  

 Graham County: Junaluska Museum, 1 Junaluska Memorial Dr , Robbinsville, NC 28771,  

+1 828-479-4727 

 Haywood County: World Methodist Museum, 575 N Lakeshore Dr, Lake Junaluska, NC 28745,  

+1 828-456-9432 ext. 4, http://methodistmuseum.com/   

 Henderson County: Historic Johnson Farm (også kendt som Moss-Johnson Farm), 3346 Haywood Rd, Hender-

sonville, NC 28791, +1 828-891-658 

 Henderson County: Mineral and Lapidary Museum,  400 N Main St, Hendersonville, NC 28792,  

+1 828-698-1977, http://mineralmuseum.org/  

 Iredell County: Fort Dobbs State Historic Site, 438 Fort Dobbs Rd, Statesville, NC 28625,  

+1 704-873-5882, http://www.fortdobbs.org/ 

 Iredell County: Statesville Historical Collection, 212 North Center Street,  NC 28677, USA. +1 704-878-2383 

http://www.statesvillehistory.com/ . 

 Jackson County: Jackson County Justice and Administration Center, 401 Grindstaff Cove Rd #101, Sylva,  

NC 28779, +1 828-631-2291, http://www.jacksonnc.org/historic-courthouse.html   

 Jackson County: Western Carolina University, 1 University Way, Cullowhee, NC 28723, +1 828-227-7211, 

https://www.wcu.edu/  

 Lincoln County: Mundy House and Historic Center of Eastern Lincoln County, 4353 S Nc 16 Hwy, Denver,  

NC 28037, +1 704-477-0987 

 Macon County: Mason Sapphire and Ruby Mine, 6961 Upper Burningtown Rd, Franklin, NC 28734,  

+1 828-369-9742, http://www.masonsmine.com/  

 Macon County: Rose Creek Mine, 115 Terrace Ridge Dr, Franklin, NC 28734, +1 828-349-3774, 

http://www.rosecreekmine.com/  

 Madison County: Mars Hill University, 100 Athletic St, Mars Hill, NC 28754, +1 828-689-1307, 

http://www.mhu.edu/  

 McDowell County: Carson House, 1805 US-70, Marion, NC 28752, +1 828-724-4948, 

http://www.historiccarsonhouse.com/   

 McDowell County: Linville Caverns, 19929 US-221, Marion, NC 28752, +1 800-419-0540, 

http://www.linvillecaverns.com/  

 Rutherford County, Bennett Classical Auto Museum, 241 Vance St, Forest City, NC 28043, +1 828-247-1767, 

http://www.bennettclassics.com/  

 Rutherford County: Bechtler Mint Site Historic Park, 342 Gilboa Church Rd, Rutherfordton, NC 28139,  

+1 828-287-6113, https://www.visitnc.com/listing/bechtler-mint-site-historic-park  

 Rutherford County: Chimney Rock State Park, 431 Main St, Chimney Rock, NC 28720, +1 828-625-9611, 

http://www.chimneyrockpark.com/  

 Stokes County: Hanging Rock State Park, 1790 Hanging Rock Park Rd, Danbury, NC 27016,  

+1 336-593-8480, https://www.ncparks.gov/hanging-rock-state-park  

 Stokes County: Moratock Iron Furnace and Park, Sheppard Mill Rd, Danbury, NC 27016,  

+1 336-593-8165,  

 Stokes County: The Rock House, 1041 Colonel Jack Martin Rd, Pinnacle, NC 27043  

 Surry County: Pilot Mountain State Park, 1792 Pilot Knob Park Rd, Pinnacle, NC 27043, +1 336-325-2355, 

https://www.ncparks.gov/pilot-mountain-state-park   

 Surry County: Rockford General Store, 5174 Rockford Rd, Dobson, NC 27017, +1 336-374-5317, 

http://www.rockfordgeneralstore.com/   
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 Swain County:  Great Smoky Mountains Railroad, 226 Everett St, Bryson City, NC 28713,  

+1 828-586-8811, http://www.gsmr.com/  

 Swain County: Harrah's Cherokee Casino, 777 Casino Dr, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-7777, 

https://www.caesars.com/harrahs-cherokee  

 Swain County: Mingus Mill, Great Smoky Mountains National Park, Mingus Creek Trail, Cherokee, NC 28719, 

+1 865-436-1200, https://www.nps.gov/grsm/planyourvisit/mfm.htm  

 Swain County: Mountain Farm Museum, Great Smoky Mountains National Park, Cherokee,  

NC 28719, +1 828-497-1904, https://www.nps.gov/grsm/planyourvisit/mfm.htm  

 Swain County: Museum of the Cherokee Indian, 589 Tsali Blvd, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-3481, 

http://www.cherokeemuseum.org/  

 Swain County: Oconaluftee Indian Village, 218 Drama Road, NC 28719 Cherokee, +1 828-497-2111, 

http://visitcherokeenc.com/play/attractions/oconaluftee-indian-village/  

 Swain County: Qualla Arts & Crafts, 645 Tsali Blvd, Cherokee, NC 28719, +1 828-497-3103, 

http://www.quallaartsandcrafts.com/  

 Swain County: Swain County Courthouse, 101 Mitchell St, Bryson City, NC 28713, +1 828-488-7400 

 Swain County: Mountainside Theater, open air play: Unto These Hills 

Forestilling: 688 Drama Road , Billetter: 564 Tsali Blvd, Cherokee, NC 28719, USA, +1 866-554-4557,  

http://www.cherokeesmokies.com/unto_these_hills.html  

 Transylvania County: Brevard College, One Brevard College Drive, Brevard, NC 28712,  

+1 828-883-8292, https://www.brevard.edu/ 

 Watauga County: Appalachian State University, 287 Rivers St, Boone, NC 28608, USA,  

+1 828-262-2000, http://www.appstate.edu/    

 Watauga County: Daniel Boone Amphiteatre (forestillingen Horn in the West), 591 Horn in the West Dr., 

Boone, NC 28607, +1 828- 264-2120, http://www.horninthewest.com/  

 Watauga County: Daniel Boone Native Gardens, 651 Horn in the W Dr, Boone, NC 28607,  

+1 828-264-6390, http://danielboonenativegardens.org/ 

 Watauga County: Hickory Ridge Living History Museum, 591 Horn in the W Dr, Boone, NC 28607,  

+1 828-264-2120, http://www.hickoryridgemuseum.com/  

 Wilkes County: Forest Edge Amphitheatre (Forestillingen Tom Dooley – A Wilkes County Legend), Fort Hamby 

Park, W. Kerr Scott Dam & Reservoir, 1534 South Recreation Road, Wilkesboro, NC 28697, 

 +1 336-921-3390, https://www.visitnc.com/listing/forest-edge-amphitheatre  

 Wilkes County: Hillside Horror, 3111 Red Top Rd, Wilkesboro, NC 28697, +1 336-452-2800, 

http://www.hillsidehorror.com/  

 Wilkes County: MerleFest Musikfestival, Wilkes Community College, 1328 S Collegiate Dr, Wilkesboro,  

NC 28697.  

 Wilkes County: Raffaldini vineyards & Winery, 450 Groce Rd, Ronda, NC 28670, +1 336-835-9463, 

https://www.raffaldini.com/  

 Wilkes County: Ronda Town Hall, 123 Chatham St, Ronda, NC 28670, +1 336-835-2061 

 Wilkes County: Stone Mountain State Park, 3042 Frank Pkwy, Roaring Gap, NC 28668, +1 336-957-8185, 

https://www.ncparks.gov/stone-mountain-state-park   

 Wilkes County: Whippoorwill Academy and Village, 11928 NC Hwy 268 W Ferguson,  

NC 28624, +1 336-973-3237. http://www.whippoorwillacademy.com/  

https://www.ncparks.gov/grandfather-mountain-state-park  

 Wilkes County: Wilkes Heritage Museum, 100 E Main St, Wilkesboro, NC 28697, +1 336-667-3171, 

http://www.wilkesheritagemuseum.com/  

 Yancey County: John Wesley McElroy House, 3 Academy Street, Burnsville, NC 28714,  

+1 828-678-9587, https://www.visitnc.com/listing/mcelroy-house-museum  
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 Yancey County: Mount Mitchell State Park, Pisgah National Forest, 2388 NC-128, Burnsville, NC 28714,  

+1 828-675-4611, https://www.ncparks.gov/mount-mitchell-state-park  

 Yancey County: Parkway Playhouse, 202 Green Mountain Dr, Burnsville, NC 28714, +1 828-682-4285, 

http://www.parkwayplayhouse.com/ 
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