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Så er vi i gang! 

Det er sommeren 2015, og jeg sidder i min stue sammen med Simon. Vi kigger på biler, og 

pludselig er den der. Vi ser på hinanden og begynder at smile. Bilen er fundet og det første 

spadestik til vores roadtrip er taget. Jeg håber, at du er klar på at tage en tur til USA med mig og 

Simon og følge vores tur rundt i det store land. Forhåbentlig kan du bruge min tur som inspiration 

til din egen og lære, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre, hvis destinationen til din 

næste rejse hedder USA.  

 

Før jeg ved af det, står der 9. marts på kalenderen, dagen inden vi tager flyveren til San Fransisco 

International Airport. Jeg har småpakket de sidste par uger, og pludselig er der 20 ekstra ting, der 

skal ordnes: har jeg valgt den rigtige kuffert at tage med? Bliver det nødvendigt med en ekstra 

trøje? Er mit ESTA nu også i orden? ”Penge, pas og p-piller” siger vi altid i min familie. Har man 

husket disse, kan det ikke gå helt galt.  

Simon og jeg starter vores rejse på Aarhus Banegård, hvor vi skal tage et tog klokken 00:50 

den 10. marts mod København Lufthavn. Til trods for en kuffert fuld af tøj i bagagerummet af bilen, 

tasken fuld af fly-grej og en sovepølse omkring nakken er det stadig ikke gået op for mig, at jeg er 

på vej til det store land ovre på den anden side. Mine tanker er udelukkende på det fly, vi skal med 

fra København til Frankfurt kl. 6:30, som jeg virkelig ikke har lyst til at misse. Jeg bliver sat af ved 

Banegården af min familie, hvor jeg mødes med Simon, hans mor og hans kæreste, hvor vi står og 

tripper og ryster kulde af kroppen i en times tid. Det er trod alt Danmark i marts, det kræver vidst 

ikke yderligere forklaring. I næste øjeblik sidder vi i et rullende tog med en vinkende mor og 

kæreste ude foran vinduet og en goodie-bag på bordet, som Simon har fået med til turen derover. 

Nu er vi kørende. Nu er vi på vej.  

 

Du sidder nok og forestiller dig et par sovende drenge i starten af tyverne med lukkede øjne, åben 

mund og savl ned af kinderne, men der må jeg skuffe dig. Søvn bliver kraftigt nedprioriteret, når 

man ved, at destinationen for første gang i ens liv er USA. Derudover ligger der en 12 timers 

flyvetur forude, hvor vi har planer om at sove en 4 timer, det er der i hvert fald tid til. Vi ankommer 

til København Lufthavn klokken 4:30 med lige så meget energi, som da vi tog forlod Aarhus, klar 

på at få tjekket ind og ellers bare komme afsted. Der ligger en times flyvetur til Frankfurt foran os, 

som egentlig bare skal overståes, og det må jeg da så sandelige også sige, at den gør. Lad mig 

udtrykke det sådan her: vi fik ikke set meget af den flyver indeni.  
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Vi skal vente 3 timer ved vores 

mellemlanding i Frankfurt, som egentlig går 

meget hurtig på grund af nogle fremragende 

nøddesnacks fra Simons goodie-bag. Efter 

en tre timer bevæger vi os over mod vores 

gate og hold op et monstrum af en flyver, 

der møder os. Sådan én kan kun forklares 

med et billede. Dette monstrum skal vi 

bruge de næste 12 timer i. Helt slemt kan det 

ikke blive.  

 

Kan du huske, da jeg sagde, at vi havde planlagt at sove i flyveren? Det skete ikke rigtig. Hvem kan 

også sove på en flyver? Men hvem har i det hele taget tid til at sove, når man har et ”TV” foran sig 

proppet med de nyeste film og serier og det bedste af det hele: 2x gratis måltid + masser af 

forskellige drikkevarer? Hvem har brug for første klasse på Qatar Air? Ikke mig. 3 timer på film, 1 

time på mad, 2 timers læsning, 1 times søvn, 5 timer at kigge ud i luften, og så er vi landet. San 

Fransisco, Californien, USA.  

Næste punkt på listen er at få adgang til landet. Simon og jeg brugte noget tid på at finde frem 

til, hvad vi skulle sige til lufthavnspersonalet, når de ville udspørge os om hinanden, og hvad vi 

beskæftigede os med for at undgå nogle misforståelser. Med vores selvtillid, lækkert hår og danske 

charme kommer vi igennem kontrollen uden problemer, og det er nu tid til en af de øjeblikke på 

vores tur, som vi begge har set mest frem til. Vi skal hente hesten.  

Vi tager et lufthavnstog hen til biludlejningen. På hjemmesiden, hvor vi lejede bilen, stod der 

”Ford Mustang Convertible eller lignende”, så vi er egentlig ikke helt sikre på, hvad der venter os. 

Efter at have betalt for noget ekstra forsikring, tager vi ned i kælderen, som er proppet med den ene 

lækre amerikanske bil efter den anden. Og der står den så. En rød skinnende Mustang, klar til at 

blive tændt og ellers brøle derudaf. Vi kigger på hinanden og begynder at fnise som to små 

skolepiger. Vi går hen til kvinden, som umiddelbart holder styr på butikken. Vi når knap nok at 

kigge på hende, før hun siger: ”I vælger bare én af dem. Nøglen sidder i.” ”Én af dem?” Vi kigger 

undrende på hende, mens hun peger lidt længere ned i parkeringskælderen. Der står, hvad der 

ligner, en spridt ny Ford Mustang Convertable i tyrkis og blinker til os. Hvad der før var to 
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skolepiger bliver afløst af to 

tosser, der halvt hoppende 

halvt løbende kommer hen 

imod bilen og giver et 

gryntende ”åååh hvad” fra 

sig. Vi har fundet vores skat 

til de næste 35 dage.  

 

Simon og jeg har booket 

Airbnb i de storbyer, hvor vi 

kender tidspunktet for vores 

besøg. Når man nu har lejet 

en Ford Mustang i over en måned, gør det ikke noget at spare andre steder, og hvem ved, måske 

dukker der uplanlagte oplevelser op? Vi skal være 3 dage i San Fransisco, så der er ingen tid at 

spilde. Dagen efter vores ankomst bruger vi på at se de ikoniske lige og næsten 

bjergskråningsagtige veje. Man skal være i forrygende form for ikke at få krampe i enten balder 

eller læg, når man går rundt i byen. Til om aftenen har vi booket en rundvisning på det lukkede 

fængsel Alcatraz. En kort sejltur fra havnen og så er man på øen for de fanger, som havde brudt 

loven i den frie verden og efterfølgende i fængslet. Dette sted var for de hårde drenge. Vi så filmen 

omkring fængslet inden vores ankomst, så det er en speciel oplevelse at gå i de gange og sale, som 

de indsatte for lidt over 50 år siden. Når man står ude på øen og kigger ind på fastlandet, kan man 

næsten føle den længsel, som fangerne var fyldt med, når de kunne lugte maden fra restuarenterne 

eller høre latteren fra de mange gæster blive ført med vinden. Hvis man engang kommer til San 

Fransisco er det en tur, som jeg klart vil anbefale, for det er noget, man ikke lige finder alle steder.  

Dagen efter er det tid til en af højdepunkterne på rejsen: cykeltur over Golden Gate Bridge. Alcatraz 

er noget man kan se i Sanfransisco, mens Golden Bridge er et must: en oplevelse af en anden 

verden. Det er muligt at se broen med bil, men vi vil have hele oplevelsen med ved at tage en 

cykeltur hen langs vandet og ud til broen. Det giver rig mulighed for at se en anden side af byen, 

fuld af arkitektur og med mere åbne områder. Samtidig får man set broen fra forskellige vinkler, i 

takt med at du kommer tættere og tættere på den. Når du cykler over selve broen går det op for dig, 

hvor stor den egentlig er. Søjlerne, som holder broen stående, tårner sig op som de to tvillingetårne, 

og jeg undrer sig over, hvordan de i 1930’erne kunne bygge sådan en megakonstruktion.  
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Når man kommer over på den anden side og har mod på det, så synes jeg, at man skal tage 

turen op på toppen af Hawk Hill. Man skal være forberedt på et Tour de France værdigt bjerg og 

med en lejet bycykel, er det ikke en tur for sarte sjæle, men, hvis du spørger mig, er udsigten alle 

anstrengelserne værd. 

Den 13. begynder turen til Los Angeles. Vi har planer om at køre langs vandet af den kendte 

Highway 1, men på grund af stenskred må vi lægge turen en anelse om, hvilket dog ikke gør det 

store for selve oplevelsen. Vi overnatter i Morro Bay igen hos en Airbnb vært. Noget af det 

fantastiske ved at overnatte i et privat hjem er de tips, som de til tider giver fra sig. Selvom vi gik 

glip af dele af Highway 1, bliver vi dirigeret hen til Morro Bay State Park, som har områder ud til 

vandet, der er mindst lige så flotte, hvis ikke flottere end Highway 1. Derudover anbefaler værten et 

lokalt prisvindende burgersted, som både Simon og jeg stadig i dag takker ham for at have delt med 

os. Sylvester’s Burger gav os en oplevelse vi sent vil glemme, og deres burger gjorde det samtidig 

svært at bestille nogen resten af turen, fordi vi har noget så guddommeligt at sammenligne med.  

 

Efter en morgenmad bestående af hjemmelavede muffins og frisk youghurt, begiver vi os videre til 

LA. Vi ankommer til vores næste Airbnb-vært om eftermiddagen. Dagen er ved at lakke mod 

enden, så vi nøjes med at tage en tur op og ned af Hollywood Boulevard for at suge byens stemning 

til os.  

Vi tager afsted tidligt næste dag for at ankomme til vores første stop i Los Angeles i god tid: 

Universal Studios Hollywood. Dagen forinden hentede vi vores ”Go Los Angeles Card”, som giver 

os adgang til forskellige parker samt tours i LA. Vi ankommer til parken klokken 9:00, og det er 

kun folk med tidlig adgang, som kan komme ind på det tidspunkt, alle andre må vente til klokken 

10:00. Vi spørger én, hvorvidt vores kort går ind under ”early access”, hvilket det ikke gør, men vi 
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får hurtigt at vide, at det kan det gøre. Han forklarer os muligheden for at opgradere til VIP, som 

giver adgang til morgenmads- og frokostbuffet, komme foran i køerne, guided tour til 

forlystelserne, samt bagom kulisserne, og meget mere. Nok var det ikke en billig opgradering, men 

vi bliver hurtigt enige om at gøre det. Vi kommer med stor sandsynlighed aldrig tilbage igen. Kort 

beskrivelse af parken: fuldstændig fantastisk. Hvis de havde haft Harry Potter verdenen alene, ville 

jeg uden tvivl sige, at det er det hele værd. Når man har en kopi af Hogwards som bygning til sin 

forlystelse, så er det gennemført. 

 

Vi kører videre i filmstudiebanen næste dag, hvor vi tager ud til Warner Brothers Studios. Her kan 

man, ligesom i Universal Studios, komme om bag kulisserne bl.a. ind i studiet, hvor ”The Ellen 

Show” bliver optaget. I stedet for forlystelser er der mulighed for at prøve greenscreen, hvor man 

flyver på en kost som Harry Potter eller er med i en biljagt på Badmans motorcykel. Endnu en unik 

oplevelse, som vi også får adgang til gennem vores Go Los Angeles kort.  

Vi ankom til Warner Bros Studios om formiddagen, så da vi er færdige, har vi stadig en hel 

eftermiddag tilbage. Kan man bruge den 

bedre, end at svede som et svin på vej op til 

Hollywood Sign? Nej, det tænkte vi også. 

Vi har fantastisk vejr under hele opholdet i 

LA, og denne dag er ingen undtagelse. Med 

en bagende sol i nakken, klistrede rygge og 

trætte ben, kan vi efter godt 3 timers gåtur 

sige: ”Nu har vi prøvet det, så behøver vi 

ikke at gøre det igen.” Et ordsprog, som vi 

senere kommer til at bruge af flere 

omgange. Det betyder dog ikke, at det ikke 

var en fantastisk oplevelse.  

Der er to dage tilbage, inden vi pakker 

taskerne og tager videre ind i landet. Vi 

bruger dagene på Hollywood Boulevard, 

Skyspace og Six Flag Park. Skyspace er 

”one of a kind”. Ved at tage ind til LA 

Skyline kan man komme op i den højeste bygning i LA. Vi ankommer hen omkring eftermiddagen 
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og bliver der til om aftenen, så vi får byen i både dagslys og i mørke. Uanset hvor du er, vil jeg 

anbefale at se en by fra oven, hvis du får muligheden. Synet er svært at beskrive, men så er det godt, 

at jeg har nogle billeder, der kan gøre det for mig.  

Six Flag Park er en kæmpe forlystelsespark med nogle af de vildeste forlystelser, jeg har set. 

Der var desværre andre, der havde fået den ide, at tage i forlystelsespark, så efter at have brugt 4 

timer i kø for at komme fra afkørslen og rent faktisk at være inde i parken, for efterfølgende at vente 

i 2 timer ved én forlystelse, tog vi snuden hjemaf igen. Six Flag Park er en af de eneste ting på 

turen, som jeg vil fraråde andre at tage til.  

 

Det er tid til at varme kreditkortet op og finde den indre drengerøv frem, for nu går turen til Las 

Vegas. Inden destinationen hedder rouletten og en tømt bankkonto, skal vi  igennem Death Valley 

og ud i et af de kæmpe outlet centre, de har i Las Vegas. Det fungerer gerne bedst, når man bruger 

lidt penge, inden man skal bruge mange penge.  

Efter at have varmet pengepungen op, er det tid til at komme ind til Las Vegas Strip, som er 

hoevedgaden i byen. Jeg vil vædde med, at der sidder nogle fyre og tænker: ”Er der så piger, som 

smidder tøjet på gaden, siden vejen hedder ”The Strip?” Og ja, mere eller mindre. Hverken Simon 

eller jeg har nogensinde set et sted, hvor der bliver reklameret så meget for strippere og 

prostituerede. For hver ti meter du går, bliver der udleveret visitkort for de forskellige klubber og 

bodeller, og hvad der synes at være ved hvert gadehjørne, står der både kvindelige og mandlige 

”politibetjente”, som ikke er bange for at sætte folk i håndjern. Ud over de letpåklædt mænd og 

kvinder, er der det syngende springvand, en kopi af flere ikoniske bygninger fra hele verden og 

talrige Casinohoteller, som har det ene formål at underholde. Efter godt fire timer i byen og et 

hoved proppet med indtryk, tager vi hjem uden at bruge en eneste dollar. Jeg kan ikke helt 

bestemme mig for, om det er en skændsel at sige, eller om jeg næsten er helt stolt.  
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On the road 

Det er den 22. marts og dagen, hvor road-delen af turen for alvor begynder. De næste par uger skal 

bruges på at nyde USA’s rige natur og for alvor mærke, hvor langt der egentlig er fra vest til øst. Vi 

ved, at vi skal fra Las Vegas til Miami, og hvor lang tid vi har. Derudover har vi dannet os et 

overblik over, hvilke naturområder vi vil se. Vi har dog givet os selv den frihed at planlægge den 

præcise rute fra dag til dig. På den måde kan vi f.eks. tage højde for en faktor, som vil spille os et 

puds et par gange på turen: vejret.  

Første dag tager vi til Flagstaff, Arizona. Køreturen hertil er på ca. 6 timer, hvilket bliver gjort 

på et snuptag, når man kører i den blå hest. Dagen vi kører fra Las Vegas er der 20 grader om 

formiddagen, så vi har shorts og t-shirt på, idet vi ankommer til vores overnatningssted. Nu befinder 

vi os pludselig i et skisportsområde med 5 grader i 7000 fods højde. Dagen efter er planen at køre 

ud til Grand Canyon, men den plan bliver vi hurtigt nødt til at lave om på. Vores vært fortæller os 

nemlig, at det vil sne gevaldigt i løbet af natten, og nok har vi en hurtig bil, men den er ikke en 

skøjteprinsesse på glatte veje. Derfor beslutter vi os for at tage første ”hviledag” på turen, hvilket på 

det tidspunkt også var tiltrængt med alle de oplevelser.  

 

Dagen efter står vi op til snefrie 

veje og udhvilket krop og sind klar 

til endnu et af højdepunkterne på 

turen: Grand Canyon. Vi har begge 

hørt meget om stedet og set flere 

billeder, men det er først til at 

forstå, når man er der selv. Endda 

nu, hvor jeg skal prøve at beskrive 

det for dig, har jeg svært ved at 

finde ord. Grand Canyon er så 

umådeligt stor. På grund af de 

mange lag, som er blevet gravet ud og lagt ovenpåhinanden gennem flere millioner af år, og at 

kløften er så bred, gør det næsten umuligt at bedømme afstande. Denne gang er jeg ikke så heldig, 

at et billede kan beskrive det for mig, men jeg kan gøre forsøget.  
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Med småømme lår fra dagen forinden tager vi til Zion Nationalpark den 25. Ud over at vi skal 

ud og se noget natur, ved vi egentlig ikke, hvad vi præcis tager ud til. Der er flere forskellige 

niveauer af områder, man kunne vandre i og ved hvert niveau, kan man vælge flere forskellige stier. 

Som de verdensmænd man føler sig som, når man er to drengerøve på Roadtrip, skal vi da tage den 

højeste og længste rute. Jeg må da også indrømme, at vi begyndte at tvivle vores beslutning, da det 

begynder at regne rimelig kraftigt i bussen på vej derop. Men der er intet at gøre, nu har vi taget 

beslutningen, og så er det ellers også med at komme afsted og ikke se sig tilbage. Da vi kommer op 

på toppen, er vi, hvis der 

efterhånden var nogen på det 

tidspunkt, ikke længere i tvivl om, 

hvorvidt vi havde taget den rigtige 

rute. Udsigten deroppe fra er et syn 

for guder. Jeg kan nok prøve at 

beskrive det med egne ord, men jeg 

synes bare billederne gør det så 

fremragende i sig selv. Helt klart en 

af mine top tre oplevelser på hele 

turen!  

 

Hvordan følger man bedst op på en 5 timers vandretur op af et bjerg? Man vandrer da bare lidt mere 

dagen efter! V eri på jagt efter stenfigurer, et bestemt fænomen der hedder hoodoos, hvor der ligger 

sten på toppen af tynde stensøjler. Vi indtaster destinationen på GPS’en, som så mange andre gange 

og sætter speederen i bund. GPS’en ved bare ikke, at man skal gå 2 timer fra vejen. Men nu er vi 

der, så vi kan lige så godt se at komme afsted! Der er lidt over 15 grader, fuld solskin og ingen vind 

den dag, så en fin temperatur til at gå i shorts, men vi er enige om at droppe solcremen. Det skal jeg 

nok vende tilbage til. Efter de to timers vandretur i en knap så spændende udtørret flod, ankommer 

vi til stenfigurene. En spændene størrelse sådan nogle hoodoos. Efter et par timers gåtur tilbage til 

bilen, tager vi et smut forbi Horseshoe Bent. Endnu et naturfænomen, som er et must! 

For at vende tilbage til vores beslutning om ikke at tage solcreme på til trods for fuld solskin. 

Èn af de ting jeg bestemt tager med fra denne tur: huske for guds skyld solcream! 
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De næste fire dage kører vi i ca. samme spor, vi skruerer dog en anelse ned for vandringen, men 

ikke nødvendigvis for naturoplevelserne. Fra vores motel i Page i det nordlige Arizona tager vi ud 

til Antelope Canyon. Her går man nede i en mindre kløft, som er blevet formet af 

gennemstrømmende vand. Det er impornerende så mange naturområder, vi har set, og hvor 

forskellige de samtidig er. Derefter går jagten ind på Coalmine Canyon, og det er ikke en 

underdrivelse, når jeg kalder det en jagt. Vi kan indæstte destinationen i vores GPS, men ruten 

stopper ude ved hovedvejen, og vi ved, at vi skal længere ind i landet. Det eneste vej, som leder et 

stykke længere ind i landet, er små, private jordveje og ingen steder, hvor der står noget om 

Coalmine Canyon. Efter at have spurgt en håndfuld menneske, finder vi endelig frem til stedet. 

Endnu en helt speciel oplevelse. Helt usædvaneligt for sådanne steder er vi de eneste mennesker ved 

kløften, hvilket giver mulighed for at tage oplevelsen til sig på en helt anden måde. Nu skal vi 

videre til vores overnatningssted, hvor jeg på turen dertil lærer endnu en lektie: en Ford Mustang er 

ikke lavet til at køre offroad som en Pickup Truck. Vores GPS er så venlig at finde den korteste rute 

til Chinle, hvor vi skal overnatte, men det er ikke nødvendigvis den hurtigste. Den leder os ned af 

mudrede skråninger og over små bække. Som om det ikke er nok, truer et uvejr samtidig i det 

fjerne, og vi ved efterhånden, at hvis der først for alvor bliver vådt, har vi ikke en chance. Vi 

ankommer i god behold, men med et mere mistroisk forhold til vores GPS.  

Vi er ved at nå til vejs ende med naturoplevelserne, men vi mangler stadig ét punkt på vejen: 

Caverns. Caverns er en kalkgrotte, som efter flere millioner af år har dannet spidse spyd i både 

toppen og bunden af grotten, som resulterer i helt specielle formationer. Grotten er kæmpe stor og 
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det tager os 1 time at gå den hele rundt. Der er generelt ikke mange mennesker, som kommer 

herned omkring, men hvis du alligevel gør, så synes jeg bestemt, at det er et besøg værd.  

 

Så er det for alvor blevet tid til at ramme vejen og få kørt nogle kilometer. Næste stop er staten 

Texas, som vi ikke har meget interesse i, men som skal tilbagelækkes for at komme over på den 

anden side. 12 timer på motorvejen er en oplevelse i sig selv, men samtidig også sådan en af 

slagsen, hvor man kan sige ”nu har jeg gjort det én gang, så behøver jeg ikke gøre det igen”. Dagen 

efter står i det kulturelle og historiskes tegn. Første stop på turen er Laura Plantage, hvor vi skal 

have en guided tour på en af de mange plantager i syden, som specielt i 1800-tallet lagde hus til 

tusindevis af slaver. Én ting er at se film og læse historier om stederne, men at stå i det, gør det hele 

mere håndgribeligt. Om aftenen er det tid til en kulturel oplevelse. Vi kører til New Orleans, hvor vi 

tager ind i byen. New Orleans ligger i området, hvor Jazz og Blues blev født, hvilket med det 

samme er til at se og høre. På gaden optræder et band med en stor sort Mamma som forsanger, der 

skråler løs og til tider gav den gas med sin klarinet. Vi når knap nok hen til næste gade, før vi støder 

på et optog med et gift par efterfulgt af deres venner og familie og et energisk orkester. Jeg finder 

senere ud af,  at det er en tradition i New Orleans, både når nogen bliver gift, men også til 

begravelser, at lave et festligt optog for at fejre livet i stedet for at sørge. New Orleans er en festby 

uden lige.  

 

Vi er nu kun et par dages rejse fra Florida, men vi har lige et par stop inden dag. Første stop er 

USS Alabama Battleship Memorial Park. Endnu et kig ind i historien denne gang i diverse fly og 

skibe, som blev brugt under bl.a. 2. Verdenskrig og Vietnamkrigen. Højdepunktet er det 75 år 



Side 12 af 20 

 

gamle krigsskib, som ligger til i havnen. Det tager os et par timer at se skibet både indeni og 

udenpå. Det er et lille samfund på havet med tandlæge, doktor, bager, køkken, og hvad man ellers 

kan tænkte sig til. Idet vi træder ud på dækket, er vi ikke i tvivl om, hvorfor det har fået betegnelsen 

”battleship”. Uanset hvor man står eller kigger hen, er der gevære eller kanoner, så er du først 

kommet på dæk, er der ingen undskyld for ikke at tage del i kampen.  

Om aftenen slår vi os ned ude ved kysten, og man kan roligt sige, at vi var lidt nedtrykte. Da 

vi dagene forinden skulle bestille hoteller til Panama City, Florida, havde vi begået den fejl, at 

bestille nogle meget billige overnatninger på et femstjernet hotel…i Panama City, Panama. Så da 

adressen bliver slået ind på GPS’en, bliver vi meget overrasket over, at der er 20 timer til 

destinationen. Bedrøvede smidder vi os i vores senge på værelset og tænder for TV’et. Vi ved godt, 

at der skal komme et uvejr en af dagene, men vi finder ud af, at det vil ramme kysten i løbet af 

natten. Vi kender efterhånden til begrænsningerne af vores blå hest og samspil med to dødsofre for 

stormen allerede, bliver vi enige om, at vi da bare kører igennem natten. SKIDE. GOD. IDE! Vi 

kører hen til det nærmeste indkøbscenter, tanker op på is, slik og energidrikke til rejsen, og så går 

turen ellers til Tampa, som ligger på Floridas vestkyst. Simon tager rettet, mens jeg får opgaven at 

holde chaufførens (og min egen) mund fuld af slik og is. Først omkring klokken 5:00 om morgenen 

må vi give op, holde ind på en rasteplads og tage et par timers afslapning. Man kan i hvertfald ikke 

kalde det søvn. En Mustang ser flot ud, kører hurtigt og er fin at sidde i, men den dur bare ikke til at 

sove i, et lille bonustip herfra.  

 

Tid til badeferie 

Nu er vi i Tampa, Florida, og en del af vores tur, som vi efter den seneste uges tid er begyndt at se 

frem til. Det er tid til at slappe af, slikke noget sol og tage en dukkert. I Tampa er vi så heldige at 

finde et Airbnb sted i et stort lejlighedskompleks med pool og fitnessområde. De næste tre dage kan 

kun beskrives med 3 ord: sol, pool og bordtennis.  

Badeferie er måske også for meget sagt. Efter Tampa tager vi syd på i en nyvasket bil, hvor 

destinationerne hedder Thomas Eddison og Henry Fords vinterboliger og Everglade Nationalpark. 

Specielt Everglade er værd at sætte nogle ord på. Vi køber os ud på en luftbådstur med Captain 

Jack’s Airbout Tours, hvor vi først ser de omkringsliggende sumpområder efterfulgt af en tur i deres 

alligatorpark. Vind i håret med 60 km/t over vandet efterfulgt af en park med over 100 alligatorer, 

samt pumaer, løver og tigere, kan jeg varmt anbefale alle, der kommer en tur forbi Everglade. Om 

eftermiddagen ankommer vi til vores næste Airbnb vært i Homestead, Florida. Vi kan ikke helt 
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forstå, at vi kan leje os ind et sted som dette, til de penge vi giver, men nogle gange har man vel lov 

til at være heldig. Vores vært er flymekaniker på F16 fly, så han har haft muligheden for at bygge 

hans drømmebolig, som inkluderer pool, udendørs grillområde med stråtag over og en opvarmet 

jacuzzi. Stedet inviterer til grillmad eftefulgt af øl i jaquccien, hvilket er lige præcis, hvad vi gjorde. 

Vores vært og hans kæreste hopper ned i jaquccien til os, hvilket er startskudde til nogle heftige 

samtaler om alt fra Korea til amerikansk politik. For første gang er det muligt for mig at forstå, 

hvorfor valget var havnet på Trump som præsident i stedet for Hillary. Man kan første for alvor 

forstå andre mennesker, når man hører tingene direkte fra dem selv.  

Vi har en dag tilbage i Homestead. Vi vender snuden sydpå og kører mod Key West. Vi har 

fået beskrevet området som et paradis, hvilket billeder har kunne bekræfte for os, men det var svært 

at få den oplevelse, da vi kører på hovedvejen ud mod Key West. Så er det heldigt for os, at vi har 

muligheden for at se det hele fra oven. Kan du huske de uforudsigelige oplevelser, som jeg 

snakkede om i starten? Vi har besluttet os for, at det er nu eller aldrig, hvis vi skal hoppe i 

faldskærm. Det ender med, at vi kun tager til Key West for at springe i faldskærm, men det er uden 

tvivl hele køreturen værd.  

Det tager ca. 2.5 timer at køre ud til den lille flyveplads. Man er 2 oppe af gangen, så det 

passer perfekt til Simon og jeg. Vi får nogle hurtige instrukser, som primært lyder på ”du skal bare 

huske at nyde det”. Vores instruktører hedder Adam og Shawn, og de har hoppet omkring 3000 

gange rundt omkring i verden, men de har ikke prøvet et flottere sted end ved Key West. Vores pilot 

hedder Steve, og han skal flyve os op i 10.000 fods højde, hvorfra vi vil være i frit fald i 40 

sekunder efterfulgt af 5 minutters svæv. Vi har bestilt en video- og billedpakke, så vi altid kan 

drømme os tilbage og føle suset i kroppen. Turen er 3-i-1: selve flyveturen, hvor man får set Key 

West fra oven, faldskærmsudspringet og en svævetur i 4-5 minutter, der føles som en rutsjebane. 

Alle pengene værd. Hvordan er det så at springe ud fra en flyver? For jer der har prøvet frit fald i 

tivoli, så er følelsen, der går igennem kroppen, lidt den samme de første 10 sekunder. Du er ikke 

begyndt at falde hurtigt nok til for alvor at mærke luftmodstanden, og samtidig kan du ikke finde ud 

af, hvad der er op og ned, fordi du kører rundt i luften. Dette øjeblik får følelser (og ansigtsudtryk) 

frem i mig, som jeg ikke engang selv kendte til. Efter de 10 sekunder bliver dig og din instruktør 

stabil i luften, hvilket giver dig mulighed for at nyde udsigten, som dog næsten er umuligt på grund 

af mængden af adrenelin, der kører igennem kroppen på dig. Først når instruktøren folder skærmen 

ud, og I svæver mere roligt mod jorden, får du mulighed for at nyde udsigten, og hvilken udsigt det 
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er! Dette følelsesvanvid har jeg nu på film resten af livet, og hvis du får mulighed for at gøre noget 

lignende, kan det muligtvis blive en af de bedste beslutninger, du har truffet i dit liv.   

 

Dagen efter er vi kommet ned på jorden igen. Vi er kommet til dagen, hvor vi når endestationen på 

vores køretur, Miami. Det er blevet den 9. april, og vi skal flyve til New York om morgenen kl. 

6:30 den 14. Vi ankommer omkring middag, som vi bruger nede ved havnen Fort Lauderdale og 

stranden, hvor der skulle ligger den ene store båd efter den anden, og på den front bliver vi ikke 

skuffet. Jo længere ned vi kommer, desto større bliver bådene, indtil de går over i skibe. ”De rige 

skal jo også have noget at bruge deres penge på”, som vi siger hjemme hos mig. De resterende dage 

bliver brugt på afslapning, ture til stranden, og har man været i USA uden at se enten amerikansk 

fodbold, baseball eller basket? Nej, selvfølgelig ikke. Den 12. om aftenen står det på basketball med 

Miami Heat, den sidste kamp i sæsonen, ”Lets Go Heat!”  

Så bliver det den 13. og sidste rigtige dag i Miami. Ligesom så mange andre storbyer i USA, 

er Miami fyldt med kæmpe centre, så hvorfor ikke bruge en dag der, Dolphin Mall. Ikke nok med at 

det er den sidste dag i Miami, så er det også den sidste dag med den blå hest. 5.500 Miles, 110 

timer, og så en sidste tur fra Dolphin Mall til Miami Airport. Det er ikke en af de bedste øjeblikke 

på turen, da vi afleverede den. Vi ankommer til lufthavnen kl. 18:00, så der står den på 12 timers 

overlevelse, inden vi skal med flyet næste morgen. 
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Klokken er 12:00 og i det fjerne dukker en Skyline op, der ser ud til ingen ende at have. Vi er nu 

ankommet til byen, der aldrig sover: New York City. To slatne vatnisser træder ud af flyveren ikke 

ligefrem klar til at opleve en af de største og mest ikoniske byer i verden. Nu handler det om at 

komme ud til Brooklyn, smide vores kufferter hos den sidste Airbnb vært og så ellers finde noget 

forrygende New York mad. Vores valg lander på en italiensk restaurant, som er gemt godt væk i en 

sidegade. Her får vi serveret de bedste brødstænger, jeg nogensinde har fået, en forret med 15 

forskellige små retter efterfulgt af 3 forskellige pastaretter. Et lille bord ved restaurantens indgang, 

sol i ansigtet og en fyldt mave er lige, hvad vi har brug for. Med to tilfredse maver, og kroppe 

kørende på 2 timers søvn, tager vi metroen tilbage til Brooklyn og et velfortjent hvil.  

Vores generelle indtryk af New York ender med at blive en blandet omgang. Byen i sig selv 

er storslået: skiftende kvarterer for hver kilometer man går, den høje puls og ikoniske bygninger. 

Simon og jeg har købt et ”New York Pass”, som ligner vores Go Los Angeles Pass, og fordi vi 

havde så gode oplevelser med det, tænker vi at gentage succesen i New York. Bestillingssystemet 

fungerer sådan, at man skal bestille tid til den tour eller attraktion, som man vil på, samme dag, og 

derudover er attraktionerne ikke placeret som oplyst i vores New York Pass, hvilket resulterer i, at 

vi går glip af flere guided tours. Så lad være med at investerer i sådan et. Derudover fik Simon og 

jeg os lidt af en lærerstreg. På Times Square kommer vi i snak med en fyr, som sælger stand up 

billetter. Simon og jeg er ikke sådan til at snyde, troede vi, så vi lytter efter hans tilbud på to shows 

for ets pris, og fordi den flinke mand er så overbevisende, er vi impulsive og køber billetterne. Vi 

ender med at tage til 1 show, hvor der bliver påkrævet, at vi køber 2 genstande (en 25 cl øl koster 12 

$), og komikerne er desværre ikke så sjove, selvom vi har fået at vide, at det er komikere i 

verdensklasse. En dyr men god lærestreg for sådan et par kæphøje gutter fra Danmark. 

Nå, men nok af øv-oplevelserne, tid til WOW-oplevelserne! Vi prøver så vidt muligt at se så 

store dele af byen som muligt, med en bådtur omkring Manhatten som et perfekt udgangspunkt. Én 

ting er at gå imellem de skyhøje bygninger, men at se dem tårne sig op side om side ude fra floden 

giver et helt nyt perspektiv. Det giver også muligheden for at se nogle af de mindre omtalte områder 

og på den måde for alvor få en idé om, hvor stor og forskellig byen egentlig er. Vi får også et godt 

billede af Frihedsgudinden, som på afstand sammenlignet med højhusene virker lille, men som tæt 

på står stolt som frihedens vogter.  

Vi har nu set New York imellem de uendeligt høje bygninger og fra vandet, så nu mangler vi 

bare at se den fra oven. Rockefeller Center og Empire State Building, den sidste ved overgangen fra 

dag til nat. At se New York fra oven giver først og fremmest et bedre billede af, hvor stor den 
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egentlig er. Derudover får jeg en klar ide om, hvorfor den bliver kaldt ”byen der aldrig sover”, da 

det bliver mørkt.  

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at både Simon og jeg efterhånden er ved at være 

trætte i både krop og sind, og længslen efter Danmark bliver større desto tættere vi kommer på 

afrejse dagen. De sidste par dage tillader vi os selv at komme ned i gear: sove længe, se et par 

museer, tage turen forbi 9/11 Memorial og snuppe et par ikoniske pizzaslices i den skarpe sol. Som 

den sidste store oplevelse tog vi ind på en diner ved navn Ellen’s Stardust Diner, som ligger ved 

Times Square. Tjenerne er upcoming Broadway stjerner, så når de ikke serverer, står de på bordene 

og synge. Maden var også lige, som den skulle være og sammenlagt med den fantastiske optræden, 

er det uden tvivl alle pengene og en oplevelse værd. 

 

Det er nu den 21. april og tid til at vende snuden hjemad. Vores fly letter fra Newark Airport 

klokken 19:00 og med en mellemlanding i Frankfurt, er vi i København ca. klokken 14:00. Dagen 

forinden har vi fået at vide, at man ikke har været i New York, medmindre man har fået en donut. 

Inden turen går til lufthavnen, tager vi et smut forbi ”The Doughnut Project” på Manhatten. Tingene 

i USA siges at være større end alle andre steder, og doughnuts er ingen undtagelse. Jeg har tidligere 
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fået et par doughnuts i Aarhus, men størrelsen er ingenting sammenlignet med disse sukkerbomber. 

Noget af en mundfuld, men ikke desto mindre kan vi nu sige, at vi har været i New York og med 

god samvitighed tage en Uber ud til lufthavnen og flyet hjem, til det vi kender bedst: Danmark.  

 

Hjemme igen 

Efter at have været hjemme i nogle uger, har jeg fået muligheden for at bearbejde alle mine 

oplevelser og indtryk og danne mig et samlet overblik over turen, og hvilken betydning den har haft 

for mig.  

For det første fik jeg et pusterum fra både skole og arbejde, sætte tanker om fremtiden på 

stand by og nyde de mange muligheder, som vores verden tilbyder. En af disse er at udforske og 

komme ind i et samfund, som på den ene side ligner den derhjemme, men på den anden side er så 

forskellig. Det er så let at pege fingre af og kigge uforstående på andre, som f.eks valget af 

Præsident Trump, men nu hvor jeg har haft muligheden for at komme bagom ”mediefacaden” og 

spørge nogle amerikanere om emnet, har jeg fået en anden forståelse for resulatet af valget.  

For det andet har jeg lært mig selv at kende. Jeg er f.eks helt ufattelig dårlig til at finde vej. 

Min egen bukselomme er til at overkomme, men ud over det er jeg håbløs. Så er det jo godt at have 

en fantastisk vejviser i form af Simon. Jeg er også blevet voksen imellemtiden. Før var jeg voksen 

af alder, men tanken om et tomt køleskab har afholdt mig fra at ville tage springet og få ansvar for 

mit eget. Nu hvor jeg har udforsket en anden verden, føler jeg mig på samme måde klar til at 

udforske mit eget liv og se, hvor det fører hen.  
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Tak for turen min ven og for at du gjorde det til ”Adventure of a Lifetime”! 
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Tips til turen 

Målet med min rejseberetning er, at du får inspiration, et lille grin, men også nogle tips til, hvad du 

skal gøre og ikke skal gøre, hvis du engang tager turen til USA. Her kommer der lige en 

opsummering samt suplerende tips, hvis du engang selv vil afsted: 

- Vi planlagde størstedelen af vores tur gennem Drivingusa.dk, som er lavet af en fantastisk 

mand, der giver ud af alle de råd, som han har erfaret gennem hans mange rejser i hele USA. 

- Hvis du overvejer en roadtrip i USA, så synes jeg, at du skal tænke over, hvorvidt du vil 

tage den hele vejen over, hvis altså du tager den sydlige del, som vi gjorde. Allerede i New 

Mexico, hvor vi bl.a. tog til Caverns, begynder det at være begrænset, hvor meget 

spændende natur man kan opleve, og Texas skulle bare overstås for os. På den ene side er 

det fedt at kunne sige, at man har kørt hele vejen, og samtidig var det en hård tur. 

- Hvis du støder på en Denny’s, skal du lige kigge ind. Hurtig betjening med både rigtig 

amerikansk mad (fluffy pancakes with chochlate chips), men også sunde retter fra hele store 

salater til grøntsager på panden.  

- Hvis du kommer til New York og støder på et sted, der hedder ”Museeum of Sex”, så synes 

jeg lige, at man skal overveje en ekstra gang, hvorvidt det er et besøg værd. Lad mig sige det 

sådan her: det hele kommer meget tæt på – dog ingen liveoptræden. 

- I Zion Nationalpark skal du tage ruten, som leder til ”Observationpoint”,  hvis du har 

krafterne til det. Der får du muligheden for at tage samme billede som jeg, og turen derop er 

en smuk oplevelse i sig selv.  

- Hvis du får muligheden, skal du tage til Morro Bay og gerne overnatte hos Vicki og Charles 

på Airbnb, som kommer med fremragende tips til områder omkring Morro Bay, og så laver 

de helt fantastiske muffins til morgenmad. Hvis du samtidig skal have en burger, som du vil 

huske resten af livet, skal du tage til Sylveser’s. 

- Kommer du ind i forlystelsesparker, så skal du være forberedt på kø. Jeg vil fraråde dig at 

tage af sted, medmindre du er villig til at give noget ekstra for at kunne komme foran i køen. 

Pengene er givet rigtig godt ud, og det giver dig muligheden for at få hele forlystelsesparken 

med. 
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Tak 

Jeg er nu kommet til det punkt i rejseberetningen, som måske ikke fylder mest i sider, men som 

fylder mest i betydning. At få en så enestående chance for at udforske, lære, opleve og udvikle 

verden og sig selv, kan være svær, hvis ikke umulig, at beskrive med ord, og denne gang har jeg 

ikke engang billeder at støtte mig op af. 

Jeg håber inderligt, at du føler, kære anonyme giver, at pengene er gået til et betydeligt 

formål. Jeg  har gennemlevet en rejse for livet, som har haft og vil have kæmpe betydning for mig, 

for den har været med til at forme den person, som jeg er så stolt over at kunne kalde mig. Det er så 

utroligt stort, det du gør for to studerende hvert år, og jeg tør godt tale for alle, der igennem tiden 

har fået denne overvældende mulighed, at det har haft en betydning, som ord ingen chance har for 

at beskrive. Af hjertet tak! 

 

Tusind tak fordi du læste med! 


