
 Bli cowgirl  på prärien
resa ranchliv i USa

Svinga lasso och fösa kor. Rida iväg och             blicka ut över den vidsträckta prärien. 
Cecilia Bang-Melchior har testat hur det         är att vara cowgirl i Montana i USA.

L andsbygden i 
den amerikanska 
 delstaten Monta-
na  påminner om 

 kulisserna i en westernfilm. 
Med en stor skillnad: Det är 
på  riktigt. Här breder den 
grästäckta prärien ut sig fram-
för dina fötter. Långt bort i 
fjärran syns Klippiga bergens  
 siluetter. Solnedgången 
 brinner. Dofter av läder och 
solvarma djur är påtaglig.

– På ranchen är det som att 
jag förstår vad livet innebär. 
Det är svårt att förklara. Men 

sättet man lever på, med 
 naturen och djuren så nära, 
ger mig oerhört mycket, säger 
Cecilia Bang-Melchior, som 
till vardags jobbar som försälj-
ningschef på Volvo Person-
bilar Sverige.

För tre år sedan uppfyllde 
hon en av sina drömmar. Hon 
hade, precis som många andra 
hästtokiga barn, slukat 
 westernfilmer som liten. 
 Någonstans i bakhuvudet 
gnagde tanken om att någon 
gång ta sig till en ranch och 
testa på det livet på riktigt.

Nära NatureN. På ranchen lever 
Cecilia och de andra besökarna i 
symbios med djuren och naturen. 
”Det är magiskt, man får en otro-
ligt nära relation med  hästarna, 
 hundarna och korna”, säger hon.
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 Bli cowgirl  på prärien
Svinga lasso och fösa kor. Rida iväg och             blicka ut över den vidsträckta prärien. 

Cecilia Bang-Melchior har testat hur det         är att vara cowgirl i Montana i USA.
Text: Jessica Holm   Foto: Jesper Anhede

Land: USA. 
Valuta: 1 USD = 6,80 
SEK.
Tidsskillnad: – 8 timmar.
Visum: Nej, men du behöver inrese
tillstånd, ESTA.  
Ansök här: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Språk: Engelska.
Bästa tid: Maj till september.

Ta sig hit: Reguljärflyg med en 
mellanlandning till Billings i  Montana 
från Arlanda kostar från cirka 8 500 kr 
t/r, med till exempel Delta  Air lines eller 
Air France.  Sworldtravelguide.net/united-
states-america/montana

Montana Snabb-
kollen!

– Till slut var det en kompis 
som sa: ”Nu måste du ta tag i 
detta”. Sluta att bara prata om 
det – åk”!

Cecilia kände starkt att hon 
ville komma till ett bra ställe. 
Hon hade hört historier om 
rancher som tar emot turister 
och leker cowboy med dem, 
där djuren inte har det bra. 
Men så hittade hon av en 
slump J Bar L Ranchs hemsida 
på nätet. Hon fick en bra 
 magkänsla. Och åkte dit.

– Det är något av det bästa 

jag har gjort i hela mitt liv. Nu 
har jag varit här tre somrar  
i rad – och kommer åka hit 
nästa sommar igen!

Hennes starkaste minne är 
när hon kom till ranchen för 
första gången. Cecilia beskri-
ver det som när soundtracket 
till en film sätter igång och 
 kameran panorerar över det 
vidunderliga landskapet. 

– När bilen svängde in på 
den lilla vägen som leder till 
ranchen som ligger totalt ut-
lämnad mitt ute på den öppna 
prärien. Då trodde jag att det 
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var en film. Det kunde inte vara 
på riktigt. Vilken känsla.

Nu är hon här för tredje gång-
en tillsammans med ett gäng 
 andra svenskar. Hon slängde ut 
förfrågningar i sin vänskapskrets 
och till slut blev de sex stycken 
som åkte tillsammans. Nu väntar 
en veckas ranchliv med allt som 
ingår. Besökarna får nämligen 
delta i det dagliga arbetet på 
 ranchen. Fösa boskap, långa 
 ridturer – och på kvällarna långa 
middagar där planeringen för 
nästa dag är huvudnumret.

– Varje arbetsdag startar 
 kvällen före. Man äter tillsam-
mans och pratar om vad som ska 
hända dagen efter. För det mesta 
handlar det om att flytta boskap 
från en plats till en annan. 
 Ranchens område är gigantiskt så 
det kan bli riktigt långa ridturer.

Den som trodde att cowboylivet 
var lika actionladdat som på film 
kan dock tänka om. Alla ridturer 
går i sakta mak, ofta i skritt och 
ibland i trav. Man hinner njuta 
av det magnifika landskapet. 
Centennial Valley ligger högt, 
2 000 meter över havet, vilket ger 
varma somrar och kalla vintrar. 
Ända fram i juli kan man rida  
i den grönskande dalen med de 
snötäckta bergstopparna 
 omkring sig. 

– Även om det verkliga 
 ranchlivet inte påminner särskilt 
mycket om en actionfilm har jag 
varit med om mitt livs mest 
skrämmande och fascinerande 
ögonblick här. Det var när vi red 
upp i skogen och det plötsligt 
stod en grizzlybjörnshona med 
en unge på stigen. Helt tyst 
 vände vi hästarna och red 
 därifrån utan att se oss om,  säger 
Cecilia.

Hon berättar att dagens 
 uppgift innebär en heldag på 
hästryggen. De ska rida långt för 
att flytta boskap över floden Red 
Rock Creek till ägorna på andra 
sidan. Cecilia klappar om 
 Miracle, ett muskulöst litet sto, 
som är hästen för dagen. Hon 
 sitter upp i sadeln, skjuter upp 
hatten som hamnat lite för långt 
ner. Rider bort mot soluppgång-
en och gör sig redo för en lång 
dag i sadeln.   n

resa ranchliv i USa

svalka i hettan.
Cecilia och hunden Hank 
vallar boskapen ner till 
ett vattenhål där de får 
svalka sig.
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Ranchliv i USA 3x  

J Bar L Ranch, Montana
Du lever på ranchen och deltar i det dagliga 
arbetet. Flyttar kor, lagar stängsel och 
 märker kalvar. Under de tidiga sommar
månaderna är det många kalvar och föl som 
ska tas om hand. 
Pris: Cirka 13 000 kronor för en vecka. Mat 

och inkvartering ingår.
Ta sig hit: Liten flygplats i Idaho Falls. Från 
Arlanda ca 9 000 kr t/r med till exempel 
Delta. Ranchen ligger ca 1,5 timmes bilfärd 
från flygplatsen. Hyrbil, helst fyrhjulsdriven, 
kostar cirka 2 000 kronor för en vecka.
Sjbarl.com

Chico Basin Ranch, Colorado
Erbjuder utbildning och rekreation för 
 ungdomar och vuxna som till exempel 
 kurser i horsemanship.
Pris: Från cirka 11 000 kronor för en 
 ranchvecka där du deltar i ranchens dagliga 
arbete. Mat och inkvartering ingår. 
Ta dig hit: Flyg till Colorado Springs Airport. 
Från Arlanda ca 11 000 kr t/r. Ranchen 
ligger cirka 35 minuters bilresa från flyg
platsen. Ranchen kan ordna med transport 
från och till flygplatsen för cirka 700 kronor.
Schicobasinranch.com

Flytta kor och märk kalvar

The Hideout Ranch, Wyoming
Ranchliv med en lite lyxigare inriktning. 
Mycket ingår i priset, som mat och inkvar
tering, horsemanshiplektioner, boskaps
skötsel, matlektioner, lerduveskytte, 
flugfiske med mera.
Pris: Mellan cirka 12 000 till 18 000 
 kronor beroende på säsong. 
Ta dig hit: Flyg till Worland. Från Arlanda 
ca 10 000 kr t/r Ranchen kan ordna med 
transport från och till flygplatsen för ca 
1 200 kronor.
Sthehideout.com

Lever för stunden. Som försäljnings-
chef på Volvo   har Cecilia ett hektiskt liv. 
Att åka till  ranchen är total avkoppling för 
henne. 

The Smith 
House där 
Cecilia bor.

Bryan Ulring driver J 
Bar L Ranch i Montana 
tillsammans med sin 
fru Libby. Här med 
 sonen Landon.

På kvällarna 
sitter man ner 
tillsammans 
och planerar 
morgondagen. 
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  Du hittar dem på: aftonbladet.se/resguider 
Köp Aftonbladet Plus i dag! Över 200 resguider till hela världen!

Yellowstone
Tre av fem ingångar till den kända nationalparken 
 Yellowstone ligger i Montana. Nationalparken är känd 
för sitt rika djurliv, här kan du bland annat se bisonoxar, 
björnar och pelikaner. Pris: ca 80–160 kronor.  
Syellowstonepark.com

Ridvana
Du bör tycka om hästar och inte vara 
rädd för dem, men ridvana är inget 
måste. Ridturerna går oftast i skritt eller 
trav, vilket man kan klara av även om 
man inte har ridit särskilt mycket.

Rätt stil
Att leva ranchliv innebär för de flesta 
att de vill klä sig som en cowboy 
eller cowgirl. Det kan kännas 
konstigt hemma, men så fort man 

kommer till ranchen känner många att 
det är den rutiga skjortan, jeansen och 
cowboyhatten de vill ta på sig. Glöm 
alltså inte att packa ner detta.

Hjälmar
Vill du rida i hjälm på ranchen ska du 

göra det. De flesta cowboys och 
cowgirls rider utan hjälm, 

men det finns hjälmar att 
låna. Annars tar du med 
egen hemifrån.

Göra & uppleva3x  

Glöm inte rutiga skjortan!

resa Ranchliv i USa

Rodeo
På  Montana Expopark i staden Great Falls hålls en 
mängd rodeouppvisningar. Pris: Från 120 kronor. 
 Biljetter köps på  hemsidan.  Sgoexpopark.com

Rafting
Åk gummiflotte nerför en fors i Flathead river som 
 ligger i Glacier National Park. Garanterat fartfyllt och en 
 fantastisk naturupplevelse.
Pris: Tvådagarstur ca 2 300 kronor.

”På ranchen 
är det som att 
jag förstår vad 
livet innebär”, 
säger Cecilia.

Bra tips för ranchresenärer3x  

Ett rikt djurliv


