
Denver 17. marts 2017 

Vi har kørt mere end 22.000 km i Canada og USA … 

… og vores kamera og hoveder er fyldt op med gode og spændende oplevelser. 

Tampa bød på en campingmesse. Ikke voldsom stort, men med mange 

besøgende – overvejende pensionister hvoraf en del havde klapvogne med. Nej 

det var ikke til børnebørn, men til deres små hunde. Hundeklapvognen er 

åbenbart meget populær, her en udgave med vinduer i alle fire sider. 

New Orleans: En by med 

masser af musik. På barer, 

restauranter og stræder 

havde musikanterne travlt 

med at underholde. Jeg 

optog en lille smagsprøve 

på nogle gademusikanters koncert. En dejlig by uden stres og 

jag. Det blev også til en guidet cykeltur og en alt for kraftigt 

opreklameret sejltur på Mississippi i en af de berømte flodbåde. 

 

Derimod kan der ikke gøres nok reklame for et besøg i Graceland i Memphis. En hel dag i ”selskab” med The King of 

Rock and Roll - Elvis Presley var særdeles interessant. Hans hjem, musik- og filmmuseet, bilmuseet og to privatflyv 

stod åbne og vi fik en godt besøgt gennemgang hos Sun Studio. 
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Derefter kørte vi tværs over USA gennem tyndt befolkede områder. 

Milevis af ørkner og et stort antal nationalparker har begejstret os. 

Begejstringen har dog været lidt ensidig når firshjulstrækket skulle 

lægges ind. I den situation er Vibeke svær at begejstre.  

Hendes sidste ATV tur foregik i Florence op i bjergene og gennem 

kaktus ørkenen. Jo hun kan til tider 

blive lidt utidig. Så hjælper det med en 

tur i spjældet. 

 

 

 

 

 

 

 

De helt store kaktus fandt vi 

dog på et meget interessant 

flymuseum med tilhørende 

kirkegård. Et kæmpe areal 

fyldt med udrangerede fly. 

 

 

Her så vi bl.a. ”Fat Man”. Atombomben magen til den 

USA kastede over Nagasaki. Uhyggeligt. 75.000 døde 

øjeblikkeligt og det samme antal fulgte efter over en 

periode. 

Turen fra øst til vest stoppede i San Diego, hvor det igen 

handlede om krig. Det store hangarskib Midway - som var 

med i Vietnam-krigen - er blevet indrettet til museum. 

Midway havde indtil efter ”Operation Dessert Storm” en 

bemanding på 4.000 mand. En pæn stor landsby. Skibet 

indeholdt alle landsbyens funktioner lige fra flere spisesteder, 

fængsel, postkontor m.v. udover selvfølge alle de 

krigsmæssige faciliteter. Boligforholdene begrænsede sig dog 

til en op klappelig madras, der dækkede over et rum - 30 cm 

dybt - til ens ejendele. 
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Efter San Diego ændrede vi kurs til stik nord mod Los Angeles, Beverly Hills og Hollywood. Her 

krusede vi rundt i det dyre kvarter, men så 

ingen berømtheder – kun gitterporte og høje 

hække og mange dyre biler. De flotte strande 

var næsten også menneske tomme. Derimod 

opholdt en stor del af indbyggerne sig i deres 

elskede biler, hvilket medførte at trafikforholdene var totalt 

håbløse.  

Efter nogle dage valgte vi Route 

66 ud af byen. En svunden tid 

panorerede forbi et 

par dage. Frokost i den 

legendariske Bagdad 

Cafe hørte til blandt 

highlightene. 

Efter Gran Canyon og 

flere nationalparker er 

vi mætte af indtryk og 

Brutalis er nu parkeret 

i Denver, hvorfra turen fortsætter til juli. Nu glæder vi os til at komme hjem.  

Mange hilsner Vibeke og Kristen 
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