
 1 

En rejseberetning – USA som roadmovie  
Herunder er historien om en rejse. En rejse der ved et tilfælde blev til en rundtur gennem 27 stater i 

USA. En rejse gennem golde ørkener, travle storbyer, brede strande og kæmpemæssige skove. En rejse 

i et splittet land, hvor forskellen på menneskene er mindst ligeså stor som forskellen på naturen.   

Tre måneder varede rejsen, og den vil sent blive glemt.  

En stor tak 
Først og fremmest vil jeg sige mange tak til den anonyme legat-giver, der har gjort det muligt for  

mig at gennemføre rejsen. Derudover vil jeg takke den eller de personer, der indstillede mig til 

rejselegatet. Jeg er meget beæret over, at valget faldt på mig. Derudover vil jeg selvfølgelig sige tak 

til min gode rejsekammerat Mads Emil. Nogle gange har det sikkert været hårdt at rejse med mig, 

men du er en fantastisk kammerat og et af de mest ærlige, rare og sjove mennesker, jeg har mødt. 

En stor tak for, at du ville tilbringe tre måneder sammen med mig.  

Tiden før rejsen 
Det er jo efterhånden et par år siden, jeg afsluttede 3.g på Marselisborg Gymnasium, og det føles 

om muligt endnu længere. Da jeg afsluttede gymnasiet, havde jeg fået svar angående min 

værnepligt, som skulle aftjenes i Den Kongelige Livgarde fra december ’15 til august ’16. Tiden i 

Livgarden var fantastisk og meget anbefalelsesværdig, hvis man gerne vil føle, at værnepligten er 

en smule meningsfuld. Her var alle velkomne, nogle havde gået i gymnasiet, andre havde taget en 

praktisk uddannelse eller kom direkte fra folkeskolen. Mangfoldigheden var ny for mig og en 

tiltrængt og øjenåbnende oplevelse.  

Under min tid i Livgarden fik jeg idéen til en tur til Canada og USA og fik den drøftet med min 

efterskolekammerat Mads Emil. Da jeg i august afsluttede Livgarden, havde vi lavet en skitse til en 

plan, som lød omtrent således: Vi skulle til Canada, leje en bil og køre rundt til forskellige 

skisportssteder, stå på ski, og når det så blev forår, skulle vi køre ned til Californien, vandre og 

surfe og bade. 

Canada - en kedelig oplevelse og en uventet drejning af turen 
Ugen op til afrejsen er mine tanker mest på turen. Jeg arbejder på det tidspunkt som montør og har 

lange vagter, hvilket er rart for at få tankerne væk fra rejsen. Jeg pakker tre dage før og begynder én 

dag før at pakke mit værelse sammen. Mens jeg er væk, skal det udlejes og mine ting derfor pakkes 

væk. Dagen før afgang fra Kastrup, tager Mads Emil og jeg til København. Vi sover ved vores 

fælles kammerat Jeppe.  

Ved 4-tiden om morgenen står vi op for at nå vores fly og ankommer til lufthavnen i god nok tid, 

men køen til skranken er lang. Det resulterer i, at vi lige pludselig får rigtig travlt med at nå vores 

fly. Men vi når det, og resten af turen går gnidningsfrit, og ved 20-tiden, lokal tid, står vi lidt trætte 

og møre af flyturen i Vancouver. Heller ikke afhentningen af bilen er noget problem. Vi får en fin 

rød Toyota Corolla, hvor vores ski kan være i.  
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Jeg har på forhånd reserveret et værelse på Airbnb, så vi har et sted at bo den første dag. Hvordan vi 

kommer derhen, er et større spørgsmål. Vi har et kort over Vancouver og kender jo adressen, så vi 

kører afsted. Halvanden time senere, efter utallige omveje og stop, finder vi endelig det rigtige sted. 

Det er et lille hus langt uden for Vancouver i et bygningsområde. Vi banker på døren, som bliver 

åbnet af en anden gæst. Vores vært, Francisco er ikke hjemme, men vi finder vores værelse, og 

meget mere husker jeg ikke fra den aften. 

Dagen efter bruger vi på at gøre os klar til at stå på ski. Vi skal op til skisportsstedet Whistler, men 

inden, skal Mads Emil have et snowboard, og jeg skal have monteret bindingerne på mine ski. 

Udover køb af snowboard får vi købt et taletidskort til min mobil, så vi nu kan bruge data til at 

navigere rundt med. Nu er vi klar, og dagen efter kører vi fluks mod Whistler, en tre timers køretur, 

Vi kører ved 6-tiden, så det passer fint med, at pisterne åbner, når vi kommer derop. Sneen er 

fantastisk, og der går ikke lang tid, før jeg igen har styr på, hvordan det nu er man skal styre skiene. 

De næste tre dage står vi på ski fra 8 til 15 hver dag, det er et fantastisk terræn og vejret er med os.  

En af dagene møder vi to mænd, Adrian og Shaun, som spørger, om vi vil stå med dem. Det gør vi, 

men ikke mere end 5 minutter efter vi er begyndt at stå, falder Adrian og slår skulderen af led. Det 

resulterer selvfølgelig i, at han skal hentes og fragtes ned, men også, at vi kommer til at stå med 

hans ven Shaun hele resten af dagen. Shaun er virkelig dygtig, og han tager os med til de steder, 

hvor der er få mennesker, dyb puddersne og høje, slanke grantræer.  Da dagen er slut, mødes vi med 

Adrian og får en øl med ham, han er okay, men rimelig træt af sin skade. 

  
 

Så sker det, der bare ikke må ske 

På fjerdedagen falder Mads Emil og slår sig. I starten tror vi ikke, det er så alvorligt, men da han 10 

minutter efter, det er sket, slet ikke kan støtte på foden, begynder vi at blive bekymrede. Jeg kører 

efter en samarit, og Mads Emil bliver fragtet ned af bjerget på snescooter. Da vi er nede, kører vi 

direkte til en klinik i Whistler, hvor vi ringer til vores forsikringsselskab. Desværre har vi, trods 

anbefaling fra vores rejseguide hos Kilroy, købt en forkert forsikring. Den forsikring vi har, dækker 

kun rejser med under 25 % skisport. Det er lidt af en overraskelse at få i en sådan situation, der i 

forvejen er ret presset. Vi føler os misvejledt, men mest af alt føler vi os naive og lidt dumme. Vi 

burde selvfølgelig have læst den meget lange forsikringspolice ordenligt igennem, før vi tog afsted.  

Nå, hvad gør vi så… Jo, vi finder ud af, at det koster mindst 1000 dollars kontant - cirka 7000 kr. - 

at få Mads Emil undersøgt. Derfor beslutter vi os for at køre hjem til hostelet og lige overveje 
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situationen. Her ringer Mads Emil til sin egen forsikring for at høre, om den mon dækker hans 

skade. Det gør den heldigvis, hvilket er en stor lettelse og gør, at vi endelig kan køre op og få foden 

tilset. Det skal lige siges, at det er den 25. december, altså juleaften i USA, så der er ikke særlig 

mange på arbejde på hospitalet. Heldigvis kommer vi hurtigt til, og efter Mads Emil har fået taget 

røntgenbilledet, er diagnosen, at foden er brækket tre steder. En rigtig træls nyhed og oveni får han 

at vide, at lægen ikke kan sige, om den skal opereres. Der skal nemlig først tages en CT-scanning af 

foden. Lægen beder os ringe dagen efter og få en tid til en CT, så vi tager hjem til hostelet, hvor alle 

de andre gæster faktisk har forberedt en julemiddag. Trods de lidt pressede omstændigheder er det 

faktisk rigtig hyggeligt, og vi får talt en masse med to unge franskmænd, der ligesom os er på 

skitur.  

De næste mange dage bruger vi i en lidt ærgerlig og kedelig venteposition, hvor vi prøver at få styr 

på Mads Emils fod. De fleste hospitaler har meget lidt åbent i juleferien, hvilket udsætter 

muligheden for en CT-scanning. Efter et par dages ventetid får vi en aftale i Whistler.  

Vi er kørt tilbage til Vancouver og skal derfor nu tilbage til Whistler. Vejret den dag er helt 

forfærdeligt, så vi kører de 200 km meget langsomt, så langsomt at vi tænker, at vi nok kommer for 

sent. Derfor ringer vi til klinikken for lige at varsle dem, men da vi får fat i dem, fortæller de os 

bare, at deres CT-scanner lige er brudt ned, og der nok vil gå en uge, før den bliver fikset. 

Kombinationen af lang ventetid og mange uheld gør os trætte, og vi har ikke helt vildt meget lyst til 

at være i Canada mere. Mads Emil ringer derfor til forsikringsselskabet og får arrangeret en hurtig 

CT-scanning i Seattle i USA, hvor de dog ikke har en læge til at fortælle os, hvad billederne viser. 

Vi bliver derfor videreført til et andet hospital, hvor vi skal have en udtalelse, men nu er det blevet 

tæt på nytår, så de har først tid den 2. januar. Igen bliver vi sat i en ventesituation, hvor vi ikke kan 

gøre så meget. Vi bruger nu nogle dage i Seattle, som faktisk er en rigtig fin by. Der er koldt og 

blæsende, men de høje bygninger er forbløffende, og steder som Pike Place Market og Seattle 

Center er stemningsfyldte og rigtig sjove at opleve.  

Den 2. januar ringer vi til hospitalet, som fortæller os, at de ikke betjener patienter med 

rejseforsikring. Så det er forfra igen. Vi må ringe til forsikringsselskabet, som så fortæller os, at det 

nok vil være nemmest, hvis vi bare betaler for konsultationen og bagefter giver forsikringsfirmaet 

kvitteringen. De har ret, for vi får hurtigt en aftale med en klinik, og den 4. januar får vi endelig 

svar. Det er heldigvis ikke nødvendigt at operere, men foden skal i støttestøvle i tre måneder, før 

han må begynde at træne den op. Vi har aftalt at afslutte vores tur og tage tilbage til Danmark, hvis 

foden skal opereres. Så det er rigtig gode nyheder. Da vi nu har brugt en hel ugen i Seattle, beslutter 

vi os for straks at tage videre.  

 

Det nordlige USA og bilernes by  
Vi vil østover USA og tage en dag af gangen. Vi har et mål om at nå til Chicago og Detroit, som er 

de byer, vi umiddelbart har hørt om før. Køreturen gennem staterne Montana og South Dakota er 

meget lang og ikke specielt indholdsfuld. Vi kører flere hundrede kilometer uden at se en eneste by, 

naturen er meget ensartet, et bakket landskab glaseret med sne. Det er flot, men efter tre dage i bilen 

lægger man ikke mere mærke til det. Det gode ved situationen er, at Mads Emil og jeg får snakket 

en masse. En bil er et ret godt sted at tale ordenligt sammen, og det er også rart at finde ud af, at vi 
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faktisk har en masse at tale om. Før vi tog afsted, var jeg lidt bekymret for, hvordan det ville gå med 

de længere køreture, men det er virkelig rart at få talt sådan rigtig ordentligt igennem. De lange 

køreture gør også, at vores samtaler bliver mindre trivielle, der kommer en naturlig overgang, hvor 

man ikke har mere hverdagssnak at tale om, derefter må samtalen jo udvikle sig eller dø hen, og her 

udviklede den sig heldigvis.  

Vi bor stadig meget hos private gennem Airbnb, men fordi byerne er små, må vi nogle gange bo på 

hoteller. Midt i Montana sover vi hos en ældre familie, Deb og Johnny, som er utroligt søde. De 

anbefaler, at vi kører ned til Yellowstone National Park, så det gør vi. Det er et rigtig godt råd, for 

her er der virkelig smukt, bisonokser, rensdyr, ræve og masser af andre dyr går frit rundt inde i 

parken, og i bil kan man komme virkelig tæt på de kæmpe dyr. 

  
 

Efter seks dages kørsel ankommer vi til en lidt større by, Minneapolis i staten Minnesota. Det sner 

rigtig meget, så det er ikke helt optimalt for Mads Emil, der humper rundt på krykker, men vi får 

alligevel set en masse spændende ting. Det viser sig, at Minneapolis før i tiden har haft en stor 

melindustri. Vi besøger blandt andet en gammel mølle/fabrik, hvor de før elektriciteten har brugt 

Mississippiflodens strøm til at drive deres mølle. Derudover bruger vi også flere timer på 

Minneapolis Institute of Art, et gratis kunstmuseum, som både er kæmpestort og virkelig 

spændende og bredtfavnende. 
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Chicago 

Vi opholder os to dage i Minneapolis, før vi kører videre mod Chicago i staten Illinois. Her har vi 

fundet en Airbnb-vært, der hedder Brianna. Hun bor meget centralt, er meget gæstfri og sød og 

fortæller os, hvordan det er at leve i en så stor by som Chicago. Hun anbefaler os også nogle ting, vi 

kan se, og vi drikker et glas Gin og tonic med hende, før vi smutter i seng. Dagen efter lader vi 

bilen stå og går i stedet rundt.  

Man kan straks mærke, at Chicago er en by af en helt anden kaliber end nogen, vi før har været i. 

Der er gang i den, mennesker, der målrettet er på vej på arbejde, turister, der skal se seværdigheder, 

og hjemløse, der enten sidder eller ligger rundt i byens gader. Bygningerne er høje og trafikken 

næsten altid tæt. Vi går, ligesom de fleste andre turister, mod Chicagos berømte bønne ”Cloud 

Gate”, der forståeligt nok er blevet et moderne kendetegn for Chicago, for flot det er den.  

 
 

Vi går videre og får set biblioteket og banegården, begge to gamle og overvældende bygninger.  

Vi går langs The Magnificent Mile op til ”Pizzeria Uno”, som var det første pizzeria til at indføre 

Deep Pan pizzaen i 1943. Efter en lille omvej finder vi stedet, men der er kø helt ud på gaden. En 

medarbejder fortæller os, at sådan en kø plejer at tage 20 minutter, men det kan vi nu godt leve 

med. Vi sætter os derfor i kø for at få ”Verdens første Deep Pan Pizza”. Pizzaen er 5 cm høj med en 

slags tærtebund, kød, ost, tomatsovs, ost og topping i nævnte rækkefølge. Det er meget overdådigt, 

men også lækkert, og selvom vi begge har bestilt en small, har vi svært ved at spise det hele. Da vi 
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endelig er færdige, tager vi videre mod ”John Hancock Tower”, en af Chicagos højeste bygninger. 

Vi kommer derhen, og også her er køen rigtig lang. Heldigvis ser en sikkerhedsvagt, at Mads Emil 

humper afsted på sine krykker, så han fører os foran alle andre i køen, og vi undgår flere timers 

ventetid. Oppe i bygningen bestiller vi noget at drikke og kan nu bare sidde og nyde udsigten.  

De næste dage bruger vi på at se lidt nærmere på yderkanten af byen. Vi kører ud til Gary, en bydel 

i Sydchicago. Gary er et af de mest kriminelle steder i hele USA og et meget fattigt kvarter. Mange 

af husene i Gary er så faldefærdige, at det ikke er muligt at bo i dem. Der er ikke råd til at rive dem 

ned, så i stedet får de lov at stå som tomme uhyggelige skeletter. Mange lagerbygninger står tomme, 

og flere forretninger giver indtryk af, at ejeren pludselig er rejst eller død. Vi kører også op nord for 

centrum, hvor universitetet ligger. Her er husene så store som palæer, med flotte haver og høje 

porte. Kontrasten er slående. Utroligt, at man på mindre end en dags kørsel kan få et så klart indtryk 

af så store klasseforskelle.  

 
 

Detroit 

Efter tre dage kører vi mod Detroit. Vores forventninger til byen er store, men bliver næsten alle 

indfriet. Vi har fundet et sted på Airbnb, der koster 80 kr. per nat for to personer, det er det klart 

billigste sted, vi har prøvet og også det billigste, vi kommer til at prøve. Stedet er rimelig 

uhyggeligt, det ligger på en lang vej, hvor rigtig mange af husene er forladte og resten meget slidte. 

Indenfor gør især gangen indtryk på os, vi er begge enige om, at det er en ægte horror-gang med 

slidt gulv, dæmpet belysning og en morder bag hver en dør. Vores værelse er det sted i huset, der er 
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i bedst stand, og vi har to gode senge, vi kan sove i. Toilettet og køkkenet er næsten ikke- 

eksisterende og virkelig ulækre, men hvad kan man forvente til 80 kr. I øvrigt er dette hus nok det 

sted, vi overnatter i, der gør størst indtryk på os.  

 
 

Dagen efter kører vi ud og ser på byen. Vi kører uden for centrum og ser fabrikkerne og husene, der 

er blevet forladt, smadret eller brændt. Det er meget ligesom Gary, bare meget større og nogle 

steder også værre. Vi besøger ”Ford Rouge”, en berømt Ford fabrik, der, da den blev bygget, var 

verdens største. De producerer stadig biler på fabrikken, og vi får en rundvisning og ser, hvordan 

robotter samarbejder med mennesker om at samle biler lynende hurtigt - en bil hvert 19. sekund. Vi 

besøger også et historiemuseum, hvor vi lærer om Detroits enorme fremgang og endnu større 

forfald, om hvordan en by kan miste over halvdelen af sin befolkning og om, at der trods modgang 

stadig er håb at finde i Detroit. Vi er også inde og se en bilmesse, hvor vi oplever lidt af det håb, der 

stadig er i byen. På messen er næsten alle bilmærker repræsenteret, og folk kommer fra hele landet 

for at se den nyeste model fra Ford, Volkswagen og Mercedes. Vi bruger tre dage i Detroit, som 

helt sikkert er en anbefalelsesværdig by med en historie, der både er spændende og lidt 

skræmmende.   
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Efter Detroit beslutter vi os for at køre op til Toronto i Canada, en virkelig en hyggelig by, med 

mange caféer, second-hand butikker og hyggelige forretninger. Her bruger vi tiden på at gå rundt i 

byen og opleve det, vi nu lige falder over. Efter et par dage i Toronto kører vi mod Niagara Falls, 

men her venter desværre en skuffelse. Det berømte vandfald er dækket af en tæt tåge. Vi kan ikke 

rigtig se noget. Vi står i et kvarter og ser ud i en hvid mur, før vi beslutter os for at køre videre. 

 

Musik, mad og kultur i sydstaterne.  
Efter vores tur til Niagara Falls bruger vi et par dage på at komme godt sydpå. Vi kører igennem en 

masse stater og har ikke lange stop, før vi ankommer til Tennessee. På turen ned til derned sover vi 

en del i telt. Det er blevet varmere, og vi finder mange gode steder, hvor vi kan slå teltet op. Jeg har 

på forhånd besluttet mig for, at der er meget, jeg gerne ville opleve i Tennessee.  

 

Nashville og Memphis 

Vi kører først til Nashville: ”The Music City”. Her ser vi blandt andet Fort Negley, et forsvarsværk 

fra den amerikanske borgerkrig. Vi ser 2nd Avenue, den berømte gade, hvor du kun finder 

countrybarer og cowboytøjs-forhandlere, og vi ser et museum udelukkende dedikeret til en af 

Nashvilles helt store helte, Johnny Cash. Derudover bruger vi meget tid på at gå rundt i byen og 
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opleve stemningen, den var nemlig meget anderledes end de byer, vi tidligere har besøgt. Der er få 

højhuse, få forretningsmænd og generelt en mere afslappet stemning. Vi bruger meget tid i 

genbrugsbutikker og pladeforretninger, som er nogle af de bedste, vi oplever på vores tur. 

På vej mod Memphis har vi et kort stop i Chattanooga, en by, som vores Airbnb-vært i Nashville 

har anbefalet, hvorefter vi kører videre til Memphis, Elvis Presleys by.  

Jeg har på forhånd købt billetter til Graceland, Elvis’ hus, og da vi ankommer, kan vi derfor gå 

direkte ind. Vi bliver kørt op til huset og får en iPad med høretelefoner stukket i hånden. 

Rundvisningen starter, og vi får lov til at gå ind i huset. Det er ikke helt vildt stort, men meget 

ekstravagant indrettet. Vi kan gå rundt og se hans hus og høre historier om ham. Desværre er to af 

rummene i huset lukkede, men man kan i stedet sidde udenfor og høre om rummenes historie på 

iPad ‘en. Vi får også Elvis’ grav at se og kan efter turen i huset se en livekoncert med ham. Vi 

bliver derefter kørt tilbage og kan nu se hans biler og høre lidt om hans barndom. Alt i alt er det et 

fint museum, men meget turistet, og jeg har lidt en følelsen af, at det her mest handler om at tjene 

penge. Mads Emil er meget forarget, han synes ikke museet spændende, det er også alt for dyrt.  

En lidt bedre oplevelse er vores besøg hos Sun Studio. Her får vi en rundvisning i det legendariske 

musikstudie, hvor blandt andet Johnny Cash, B.B. King, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison og Elvis 

startede deres karriere. Her er guiden både sjov og interessant, og prisen er ikke så tårnhøj som 

Graceland.  

 

New Orleans 

På vejen sydpå fra Memphis mod New Orleans overnatter vi i Jackson. Her finder vi en lille bar, 

hvor vi hører live blues. Det er brand godt. Den første musiker, der kommer på scenen, er en sort 

mand med en stor mave - han er virkelig god. Han spiller og synger røven ud af bukserne som er vi 

tilbage i 1960’erne. Efter ham spiller to andre, de er også gode, men har ikke helt samme klasse.  

Dagen efter begynder turen ned gennem Mississippi, ind i staten Louisiana og det sidste stykke ned 

mod New Orleans. Vejen er utrolig smuk, især de sidste 50 km, hvor den går over floder og gennem 

sumpområder, er imponerede, og da vi ankommer til New Orleans, er der lige pludselig 25 grader.  

På vores tur ned gennem USA har vi fået anbefalet en del restauranter i New Orleans og efter en 

lang køretur er det første, vi gør, at køre mod en af dem. Det er en Seafood restaurant - 

karakteristisk for New Orleans og rigtig lækkert.  
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Vi har også her lejet et Airbnb-værelse, så efter restaurantbesøget kører vi til huset. Vi finder ud af, 

at der udover os bor to unge briter i huset. De er mægtig flinke og ligesom os på tur rundt i USA. 

Det giver selvfølgelig mulighed for en masse snak. 

Dagen efter går vi på opdagelse i New Orleans. Vores hus ligger midt i et sort kvarter, og på vejen 

ind til byen kigger rigtig mange efter os, måske er de ikke så vant til at se hvide gå rundt i kvarteret. 

Vi føler os ikke utrygge, de fleste hilser nemlig bare pænt, men der er noget, som nager. En skam 

over en eller anden forudindtaget opfattelse af, at det muligvis er farligt at gå rundt i et sort kvarter. 

Jeg ved ikke, hvor fordommene kommer fra, og jeg er glad for, at mine oplevelser gør mig klogere. 

Kvarteret ligger tæt på centrum, og da vejret er fabelagtigt, er det fantastisk bare at gå. Vi går ned 

langs havnefronten, hvor en smuk hjuldamper lægger til. Sporvognen, der kører lidt længere inde på 

land, ligner, ligesom hjuldamperen, noget fra et andet århundrede, på den gode måde, altså.  

Efter en lille pause i solen bevæger vi os mod det berømte French Quarter. Området består af tæt 

byggede huse i alverdens stilarter og farver, gaderne er smalle og husene høje, så der er skyggefuldt 

og dejligt. Hvert hus har en rigtig hyggelig stemning, som om de hver især gemmer på en 100 år 

gammel historie. Vi går videre og kommer til et sted, hvor husene ser lidt dyrere ud, de fleste huse 

har søjler og store herregårdslignende indgange. Langs vejen gror store træer, der næsten danner et 

tag over vejen. Vi fortætter ad disse veje til en park dedikeret til jazzlegenden Louis Armstrong. 

Her sidder vi og nyder livet, før vi går videre ned i byen. På vejen spørger vi en lokal, hvor man kan 

få den bedste Gumbo. Han peger i retning af en restaurant, og vi går mod den. Cajun-retten, som er 

en traditionel ret fra New Orleans, består af en mørk fiskesuppe, godt krydret, med både skaldyr og 

fisk i. Det hele er toppet med lidt ris, simpelt, men lækkert.  

Vi bruger fire dage mere på at spise og nyde fantastiske New Orleans, før vi rejser mod Texas.  
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Texas  
Det tager et par dage at køre fra New Orleans til Houston. Men da vi ankommer, er det den 5. 

februar, samme dag, som den årlige sportsbegivenhed Superbowl bliver afholdt.  

 

Houston 

Byen er derfor ekstraordinært crowded og helt oppe og køre. Vi ankommer til byen ved 11-tiden, 

finder et sted at parkere og går mod ”Superbowl Live”, et kæmpe arrangement midt inde i byen. 

Her kan man tage billeder med Superbowl-plakater i baggrunden, spise burgere, høre musik, se 

udstillinger fra NASA og meget mere. Det virker som om, de har taget alle de ting, man kan opleve 

i Houston, og lavet en lille stand, så man kan opleve det her. Der er rigtig mange mennesker og 

stemningen er helt vild. Man kan godt mærke, at det betyder rigtig meget for amerikanerne, og det 

er en kæmpe begivenhed for en by at være vært for en så stor sportsbegivenhed. Der er lige lovligt 

mange mennesker efter min smag, så vi går videre, efter vi har set det meste af parken, inklusive 

skøjtebanen, der er åben i 25 graders varme. Vi kører ud for at se det stadion, kampen skal spilles i. 

Herude er der mindst lige så kaotisk som inde i byen, en politimand er placeret hver tredje meter 

rundt om hegnet ind til stadion, og der er mennesker overalt.  

Vi beslutter os for at se kampen på en sportsbar og kører derfor ud for at høre, om vi kan reservere 

et bord på et sted, der hedder Dave and Busters. De fortæller, at man ikke kan reservere borde, 

derfor beslutter vi os for bare at komme i god tid. Vi kører i mellemtiden ud til vores Airbnb-hjem, 

der ligger cirka 40 km uden for Houston. Vi kommer frem og bliver mødt af fem biler i indkørslen 

og af et skilt i døren hvor der står ” We don’t call 911, this house is protected by” efterfulgt af et 

billede af en revolver. Okay så. Vi banker på, og et ældre par lukker op. De er virkelig flinke, og vi 

må igen se vores fordomme smuldre.  

Vi ender med at komme for sent til kampstart og må derfor finde et andet sted at se kampen. Vi 

finder et sted og hold op en oplevelse. Kampen er spændende, og stemningen på restauranten gør, 

at selv en som mig bliver imponeret, og jeg er normalt ikke interesseret i noget sport.  

Dagen efter skal vi ud og se Houston, det kommer vi dog ikke med det samme. Vi opdager nemlig, 

at et af vores dæk er punkteret. Vores Airbnb-vært ser det og får os til at bakke op i hans indkørsel. 

Han er pensioneret mekaniker og har en kompressor stående, han giver os noget luft, så vi kan køre 

til nærmeste Alamo-kontor. Under hele turen til kontoret er vi opmærksomme på dækket, der lige så 

stille mister luft, men vi kommer heldigvis frem, dog med et helt fladt dæk. Vi finder en 

medarbejder, og inden vi ved af det, bliver vi tilbudt en ny bil. Vi får først tilbudt en sedan ligesom 

Corolla’en, men lidt mindre, hvor der ikke er plads til ski og snowboard. Derfor får vi i stedet en 

Dodge Journey, en stor, flot SUV - dejligt med et firma med god service.  

Vi bruger så et par dage mere i Houston, inden vi kører videre mod Austin.  
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Austin 

Turen er ikke lang, men da temperaturen i Texas er rigtig høj, 30 grader, har vi virkelig lyst til at 

bade. Vi undersøger derfor om det er muligt at bade og kører mod Barton Springs Pool, en offentlig 

pool midt inde i Austin. Det er en lang pool ”hugget” ud i klipperne. Der er livreddere og rigtig 

mange menneske, der ligger i græsset eller bader i poolen. Vandet er dejlig koldt og forfriskende. 

Vi bader, læser og hygger ved poolen resten af dagen, før vi tager afsted mod vores Airbnb.  

Vi bruger tre dage i Austin, som virkelig overrasker positivt. Stemningen i byen er virkelig god, og 

små forretninger, lokale kunstmuseer og restauranter gør, at vores tid i Austin er en fantastisk 

hyggelig og rar tid. Hvis jeg skal fremhæve én ting, er det nok, da vi spiser på den verdensberømte 

BBQ restaurant: Franklin BBQ. Vi kører derover ved 11-tiden og ser en cirka 50 meter lang kø 

uden for restauranten. Jeg har læst på nettet, at det er meget normalt, så vi prøver at stille os i kø. 

Her står vi i cirka en times tid, før vi kan få vores mad. Vi bestiller et pund Ribs, et halvt pund 

Brisket og et halvt pund pølse. Det er nok det møreste kød, jeg nogensinde har fået i mit liv, man 

kan skrælle kødet af med en ske, og marinaden danner en fantastisk skorpe, der smager røget, sødt 

og stærkt.  

 

San Antonio 
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I San Antonio bor vi meget mærkeligt, vi bor inde i stuen hos en mand. Han har sat to luftmadrasser 

op og hængt badeforhæng op som døre. Der bor ni andre i huset, og især om morgenen er der en 

vældig larm, fordi køkkenet ligger lige bag ved et af badeforhængene. Derfor bliver vi vækket 

tidligt den næste morgen.  

Mads Emil laver lidt research og finder ud af, at der bliver afholdt et Stock Market - et dyrskue - i 

San Antonio i de dage, vi er der. Vi kører derfor ud mod det. Jeg kan godt mærke, at jeg nok ikke er 

helt oppe og køre over, at vi skal til dyrskue, så jeg er kritisk fra starten af. Vi kommer derud, og 

der er helt vanvittigt mange biler. Vi kører lidt væk, parkerer bilen i et boligområde og går mod 

markedet. Vi kommer frem, betaler entre og går ind til markedet. Meget af det foregår i store 

hangar-lignende haller, hvor de har dyrene stående. Første hangar er fuld af får, alle mulige 

forskellige racer, nogle med pels, nogle uden. Det er ikke en lille hangar, og der står måske 500 får 

samlet. I den næste er der grise, og de næste to køer.  

Vi går videre fra dyrskuet og kommer til en hal, hvor der en konkurrence i at drive køer. Gamle 

cowboys rider op til en flok køer og skal herefter prøve at få en ko ud fra flokken og styre den ko. 

Jeg forstår ikke helt reglerne, men det er sejt nok at se, hvordan de styrer deres heste og på samme 

tid har styr på, hvor koen vil løbe hen. 

 
 

Udover dyr er der også masser af telte med mad, tøj, sko og hatte. Det er en hel festival, og det 

virker som om halvdelen af San Antonio er kommet forbi i dag, og som om de alle er blevet enige 
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om en dresscode. Alle har nemlig følgende på: Cowboystøvler, let slidte lyse cowboybukser, et stort 

læderbælte med et endnu større bæltespænde, en ternet skjorte nede i bukserne og måske en Stetson 

til at toppe det hele. Og det er altså ikke kun mændene, der går sådan klædt, det er også kvinder og 

børn. Alt i alt er det virkelig sjovt og en virkelig en stor kontrast til meget af det andet, vi indtil 

videre har oplevet på vores tur. Vi bruger de næste to dage i San Antonio på blandt andet at se 

turistattraktioner som San Antonio Riverwalk og The Alamo. 

 

 

El Paso  

Sidste stop i Texas er El Paso på grænsen til Mexico. Modsat de andre byer er distancen til El Paso 

meget stor. Det tager os omkring syv timer at køre dertil. Vi overnatter på vejen, så vi kan se 

ørkenen i dagslys. Da vi endelig kommer frem dagen efter, har vi lejet et Airbnb-hus hos en mand 

ved navn Clarence. Han er en rigtig fin fyr, meget gæstfri, og da han finder ud af, at vi er danskere, 

ringer han til en ven og inviterer ham over. Hans ven hedder Robert og kommer fra Sverige, han 

taler ni sprog inklusive dansk og er kommet forbi for at tale dansk med os. Vi taler i to timer om at 

rejse, hans liv og vores tur, og det er rigtig sjovt at tale dansk med nogen, han er den første, vi har 

mødt på vores tur.  

Vi tager det stille og roligt i El Paso. Mads Emil har ringet til forsikringsselskabet og fået arrangeret 

en tur til en fysioterapeut, så han kan få en vurdering af, hvornår han kan begynde at træne foden 

op. Det går bedre med foden, og efter vi har kontaktet forsikringsselskabet, får vi en tid hos en 

meget kompetent fysioterapeut, der giver Mads Emil nogle øvelser, han kan begynde at lave. 

 

Verdens måske smukkeste land 
Vi forlader Texas den 16. februar. Har på forhånd aftalt at køre nordpå mod staterne Arizona og 

Utah, hvor vi ved, at mange af de større nationalparker ligger. Vi kører op gennem New Mexico til 

Albuquerque. Her overnatter vi og ser på vejen Old Town og Walther ”Breaking Bad” Whites hus. 

Efter Albuquerque kører vi afsted mod Santa Fe, en lille by, der ligger 100 km nord for 

Albuquerque. Mange huse i New Mexico er bygget på en karakteristisk lidt lerhusagtig måde, og 

både husene og de store klaser af røde chilier, der hænger fra alle husene, giver en varm 

sydamerikansk stemning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Monument Valley, Grand Canyon og Zion 

Vi bruger et par dage i Santa Fe, før vi kører videre mod Monument Valley. Vi kører i retning mod 

Colorado, bjergene i horisonten er hvide, men kigger man til siden, er klipperne røde og kløfterne 

dybe. Der er en prærie-atmosfære over naturen, og man kommer til at tænke på gamle cowboyfilm. 

Jo tættere vi kommer på Monument Valley, des mere karakteristisk bliver klippeformationerne, de 

er stadig røde, men er nu begyndt at have lodrette vægge med flade toppe. Vi ankommer til 

Monument Valley sent om eftermiddagen, og der er et spektakulært syn, solen ligger lavt samtidig 

med at kæmpe store skygrupper svæver over de store røde klippeformationer. Vi nyder synet, mens 

solen langsomt går ned. 

Dagen efter kører vi mod Grand Canyon. Det er svært at beskrive, hvor overvældene Grand Canyon 

er, så jeg vil ikke prøve. Vi bruger hele resten af dagen på at se ud over de imponerende kløfter, og 

helt ærligt er det noget af den mest imponerede natur, jeg har set i mit liv. Den er på ingen måde 

overvurderet, og hvis man nogensinde får chancen for at opleve den, skal man tage den. Inde midt i 

nationalparken er der en campingplads, så vi slår vores telt op og laver noget mad. Den aften har jeg 

en virkelig god følelse i maven og er rigtig glad.  

 
 

Efter Grand Canyon kører vi mod Zion National Park. Naturen i Zion er også meget overvældende. 

Bjergene er røde, høje og lodrette, og vejen løber meget tæt langs disse bjerge. Vi kører rundt og 

kommer pludselig til et højt vandfald. Vandet falder 100 meter frit i en meget tynd stråle. Efter en 
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lille vandretur omkring vandfaldet kører vi videre ind til parkens lille centrum. Her erfarer vi, at 

man både kan klatre, vandre og overnatte ude i parken. Der er mange floder, og det ser ud som om, 

man kan lave canyoneering i dem. Jeg tror, vi begge er ærgerlige over, at Mads Emil ikke kan støtte 

ordentligt på sin fod endnu.  

Efter dagen i Zion har vi en enkelt overnatning i telt, før vi kører mod Las Vegas. Vi ankommer til 

Las Vegas den 23. februar, min fødselsdag. Det første vi gør, er at finde et Alamo-kontor og få 

omskrevet kontrakten så jeg også må køre bilen. På vejen tilbage finder vi et hotel. Vi har på 

forhånd besluttet, at det skal være et luksushotel, så vi booker værelse på et hotel, der hedder Vdara. 

Vi ankommer, og en ansat tager vores bil og kører den væk. Værelset ligger på 38. etage med god 

udsigt ud over byen. Det er virkelig langt fra noget, vi før har oplevet, og efter en uge i telt er det 

meget lækkert at få et ordentligt bad og en lækker seng. Den aften holder vi fest på værelset og går 

derefter ud for at opleve Las Vegas by Night.  

Fantastiske Californien  
Vi bruger fire dage i Las Vegas. Finder ud af, at byen har en flot og meget imponerende facade, 

men egentlig kun kan tilbyde fest, shopping og gambling. Den 27. februar skal vi hente vores 

efterskole-veninde Rebecca i lufthavnen. Hun har den 24. skrevet og spurgt, om hun må rejse med 

os en uges tid. Vi henter hende og viser hende lidt af Las Vegas, før vi kører mod San Diego. 

 

 

San Diego og Los Angeles 

Vi overnatter på et hotel uden for San Diego og kører dagen efter det sidste stykke til byen. Rebecca 

har lavet en aftale om, at vi skal sove hos hendes kusines værtsfamilie. De er ikke hjemme, så vi 

kører en tur op til en stor park og går en lang tur. Parken er meget grøn og fuld af gratis glæder. Der 

er blandt andet flere museer og en lille botanisk have. Fra parken fortsætter vi ned i byen med havet 

som mål. Ved 5-tiden går vi tilbage mod bilen og kører mod Margarete og Toms hus. Margarete og 

hendes børn er nu hjemme og har gjort klar til, at vi kan lave mad sammen. Det er vældig hyggeligt, 

og vi får snakket rigtig meget med familien. Særligt Donald Trump er et varmt emne. Generelt har 

næsten ingen af de mennesker, vi møder i Californien, noget til overs for ham, de fleste synes mest 

af alt, at det er pinligt at skulle kalde ham deres præsident.   

Dagen efter er vi nede og besøge den skole, Margarete arbejder på. Skolen ligger rigtig smukt, tæt 

på vandet og i grønne omgivelser. Skolens koncept og læringsmetoder er meget innovative, 

eleverne skal lave projekter i næsten alle fag og har næsten ingen tavleundervisning. Der er meget 

fokus på praktisk udnyttelse af alle fag, de har.  

Da vi har set skolen, kører vi videre til et monument, der hedder Cabrillo Nationalt Monument. Det 

ligger ude på et bjerg omringet af hav. Et lille sti-netværk fører rundt på bjerget, og vi går en tur og 

nyder vejret og udsigten. Alt er grønt og smukt og bagved det grønne, fortsætter det blå ud i det 

uendelige. Da vi kører tilbage, lægger vi mærke til, at en masse kors er sat op langs bjergsiden, vi 

kører ind og ser, at det er en kirkegård for krigsveteraner. Stedet er meget smukt, og sirligheden, 

alle korsene er sat op med, er imponerende. Det er et meget ærefuldt og smukt hvilested.  

Efter endnu en dag i San Diego kører vi nordpå op til Margaretes mor Mary Ann og hendes mand 

Reed. De er et ældre par, der bor oppe i bjergene på en avocadofarm. Vi laver aftensmad med dem 
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og snakker til langt ud på aftenen. Dagen efter får vi en rundvisning på deres flotte farm. Det er et 

rigtig stort stykke land, som de selv vedligeholder og passer. De fortæller, at vejret ikke har været 

helt optimalt til at gro avocadoer de sidste par år, og især grundet frost er de blevet nødsaget til at 

fælde rigtig mange af deres flotte avocadotræer. Ved middagstid kører vi ud og går en tur i det 

bakkede landskab. Californien er en fantastisk smuk stat, grønbakket og med fantastiske strande 

hele vejen op langs kysten.  

 
Dagen efter siger vi farvel til Mary Ann og Reed og kører mod Los Angeles. Turen derind er et 

stort trafikkaos. Det tager fire timer at køre cirka 150 km, fordi vi sidder i kø det meste af tiden. Vi 

har aftalt kun at være én dag i LA, så da vi ankommer til byen, kører vi ikke til centrum, men 

direkte til Beverly Hills. Husene i Beverly Hills er præcis, som jeg har forestillet mig, utroligt store 

og ekstravagante, og det er jo ikke bare en håndfuld huse, der er sådan, det er den eneste slags huse, 

der er i hele området. Bagefter går vi en tur i Hollywood og kører videre til Santa Monica Beach. 

Vandet her er rimelig koldt, men stranden er fantastisk smuk, især da solen går ned ude i 

horisonten. 

 

Santa Cruz og San Francisco 

Santa Cruz ligger syd for San Francisco, her vi kører op dagen efter. Vi skal bo i byen et par dage 

hos parret Ken og Lizanne, som Rebecca er i familie med. De er et ældre utroligt rart par, der ejer 

en vejrhane-forretning, hvor de sælger hjemmelavede vejrhaner i kobber og messing. Vejrhanerne 
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er meget specielle, alt fra de syv små dværge til familieportrætter og hajer bliver afbilledet som 

vejrhaner og i fantastiske størrelser og materialer. De fortæller om deres forretning, og hvordan den 

har givet dem mulighed for at rejse verden rundt. Ken har også selv bygget det lille hus, de bor i, og 

i modsætning til mange andre huse, vi har besøgt på vores tur, er det både hyggeligt, praktisk og 

utrolig flot. Vi overnatter to dage i deres hus og får set mere af Santa Cruz. Da vi skal forlade 

familien i Santa Cruz og køre afsted videre nordpå, får vi et kort med over vejen til en park, hvor vi 

kan se de berømte redwood-træer. Vi går en tur i skoven, og rigtig nok er det de største træer, jeg 

nogensinde har set. Træerne er mærkede af mange skovbrande, dog virker det ikke som om, det 

betyder noget for træerne, de gror bare videre. Efter turen i skoven kører vi videre mod San 

Francisco. Vejen ligger på en lang strækning på toppen af en bakke, hvor man til den ene side kan 

se San Francisco Bay og til den anden side Stillehavet.  
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I San Francisco bruger vi tre dage. Vi går igennem gader, op og ned ad San Franciscos mange 

bakker og kommer forbi masser af sjove butikker og parker. Stemningen i byen er speciel 

storbyagtig, men stadig rolig og med mange parker og naturskønne områder. Golden Gate Bridge er 

fantastisk. Der er et eller andet ved at stå og se ud over den røde bro med byen i baggrunden, det er 

meget majestætisk. Rebecca tager afsted om eftermiddagen på tredjedagen, og Mads Emil og jeg 

kører fra San Francisco mod Nationalparken Yosemite. 

 

 

Der er ikke langt til vejs ende, men… 
Vi overnatter på vejen mod Yosemite og vil køre de sidste tre timer dagen efter. Den sidste del af 

turen er fantastisk. Der er meget skiftende natur, først er der grønne bløde marker, så kommer der 

klipper og nåletræer og sne til sidst. På vejen ser vi nok et enkelt skilt eller to, der siger, at vejen 

længere fremme er lukket, men vi tror ikke rigtig på det, derfor fortsætter vi helt til nationalparken, 

hvor en dame fortæller os, at der har været et skred, som har ødelagt vejen, og at nationalparken 

derfor er lukket fra denne side.  

Det er der ikke noget at gøre ved, så vi kører bare videre mod nord med Portland i staten Oregon 

som vores mål. Der er overraskende langt til Portland, og vi kører hele aftenen. På et tidspunkt skal 

vi køre cirka 100 km på en bjergvej, men også langs denne vej er der sat skilte op, hvor der står, at 

der har været et skred. Vi tager igen chancen og kører afsted. På vejen kører der over 30 lastbiler 

forbi os, alle sammen fyldt med jord. Vi bliver mere og mere nervøse for, hvad der mon er i vente, 

og pludselig er det der. Et kæmpe skred. 500 meter fra skredet kan vi se, at et halvt bjerg er væltet 

ned over vejen. Det er en kæmpe arbejdsplads, og projektører oplyser stedet, mens gravkøer prøver 

at rydde jorden væk. Skredet er over 100 meter langt, og mængden af jord er helt ufattelig. Skredet 

har dækket begge vejbaner og taget flere træer med sig. Heldigvis for os har de allerede klargjort en 

form for vejbane, som gør det muligt for os at fortsætte på vores rute. 

Dagen efter ankommer vi til Portland, en rigtig hipster-by. Byen er fuld af små forretninger, hvor 

man kan købe bøger, læderstøvler og smart outdoor-tøj. Vi bruger det meste af tiden i Portland på at 

hygge os i byen uden egentlig at lave så meget. Jeg tror, vi begge to glæder os en smule til at 

komme hjem, og vi har nok også en følelse af, at vi nu har oplevet så meget, at det ikke gør noget at 

vi ikke oplever så meget mere. Vi er mætte. 

Den 13. februar kører vi op mod Vancouver i Canada for at flyve hjem. Turen derop går helt fint. 

Vi ankommer til Vancouver ved 19-tiden og tager en tur i biffen, før vi afleverer vores bil. Da vi 

har set filmen, kører vi modlufthavnen, får afleveret vores bil og lægger os til at sove i lufthavnen. 

Vi er tilbage, hvor vi startede. Ringen er sluttet.   

Klokken fem dagen efter tager vi vores overfyldte duffelbags på ryggen og stiger på et fly, der skal 

tage os hjem til Danmark.  

 

 


