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Rejseberetning – USA & Canada 2015 

 

Fredag d. 17.07.15 
 
Overnatning: 
Zleep Hotel, Billund 

Så kom dagen endelig  Og efter en dag på job – og for børnenes 
vedkommende 3 uger på dejlig sommerferie hos far – samledes vi alle på 
Gøhlmannsvej fredag eftermiddag… 

De sidste pakkeopgaver blev gennemført og til spisetid dukkede Mormor 
og Bedstefar op til farvel-hygge og pizza. Efter fortællinger om vandretur 
i Sverige, ridelejr, golfcamp og alle de andre spændende ting, sommeren 
allerede havde budt på, hoppede vi i 2 biler og trillede til Billund, hvor vi 
ankom ved 21-tiden. Vi vinkede og vinkede til Mormor og Bedstefar, som 
kørte tilbage til Kolding med den ene bil og for at hente Fay til en måneds 
ferie. 

Vi gik til køjs på Zleep meget spændte på den næste dag…  

Lørdag d. 18.07.15 
 
Overnatning: 
Hilton Los Angeles 
Airport 

Kl. 03:00 ringede vækkeuret, og vi stod op, børstede tænder, pakkede de 
småting, der var pakket ud, og trissede over i lufthavnen for at indlevere 
bagagen. 

Efter security var der masser af tid til morgenmad, men kl. 06:00 gik det 
endelig afsted på det første ”ben” til Amsterdam. 

Her ankom vi planmæssigt og driblede – guidet af Nynne og Jakob – over 
til gaten, som førte os ombord på en Boeing 747-400 til den lange tur 
over Atlanten – små 11 timer til Los Angeles. 

I LAX stillede vi op i den lange kø til Immigration. Da det blev vores tur, 
blev vi udspurgt af en usædvanligt venlig mand om formålet med vores 
rejse, varighed og meget, meget mere. Han var slet ikke så sur, som vi 
havde forventet (og tidligere har oplevet)!  

I køen fulgtes vi med et dansk par, som skørt nok var fra Middelfart… Vi 
tog shuttlebussen til Budget biludlejning og fik udleveret en bil, der stank 
af røg!! Heldigvis krævede det blot at vende tilbage til skranken og 
nævne, at bilen lugtede, og så var der gratis upgrade til en Ford Edge… 

Mens vi hoppede i bilen, åbnede himlen sluserne til silende regn! Ikke 
just et vejr, som vi ellers kender fra L.A.  

Hotellet vakte stor begejstring, selv på trods af trætheden  Klokken var 
ved ankomst på værelset ca. 15:00 lokal tid – og altså 00:00 dansk tid, så 
trætheden var næsten altoverskyggende. 

Vi besluttede os for at finde noget mad, og pga regnen hoppede vi i bilen. 
Vi var dog ikke engang nået ud af Hiltons parkeringskælder, før Jakob 
hang på tværs af sædet i dyb søvn. 

Så efter et relativt kort cruise rundt i bydelen, endte vi på Carl’s Jr. lige 
ved siden af hotellet. Jakob var på dette tidspunkt blevet så vågen igen, at 
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han kunne spørge, om vi var gået derhen!!! 

Tilbage på hotellet ved 18-tiden kunne vi konstatere, at hverken unge 
eller ældre rejsedeltagere kunne holde skruen i vandet længere – så vi 
gik i seng, og sov alle efter syv nanosekunder. 

Søndag d. 19.07.15 
 
Overnatning: 
Hilton Los Angeles 
Airport 

Indtil kl. 02:00… hvor i hvert fald de to voksne deltagere syntes, at de 
havde fået søvn nok! 

Der var dog ikke andet for, end at blive liggende et stykke tid endnu, men 
kl. 05:00 stod vi op og gjorde klar til morgenmaden, som kunne indtages i 
hotellets restaurant fra kl. 06:00. 

Lækker, lækker morgenmadsbuffet gør alle glade – jubiii  Vi kørte 
herefter til Venice Beach, hvor vi som nogen af de første (sammen med 
lokale hundeluftere og motionister) slentrede hen ad strandpromenaden 
og så Venice vågne op… Klokken var kun ca. 9, da selskabets tre 
vandhunde var hoppet i Stillehavet med delfinerne springende i 
horisonten! NICE!  

Vi driflede efter et par timer op til en formiddagssnack i form af øko-
smoothies og cola – mums! 

På vores gåtur oplevede vi ”kun” 2 ”anholdelser” og en enkelt udrykning 
fra livredderne… Man er vel i L.A.!?  

Frokosten indtog vi i Hollywood Hills efter et tjek af det berømte skilt, og 
inden vores besøg på Walk Of Fame  

Kl. 17 ramte den første regndråbe os, og regnen vendte tilbage på det 
eksakte tidspunkt lovet af vejrudsigten… Så vi skyndte os retur til poolen 
på hotellet, som gjorde sit arbejde for ungerne – også i regnvejr. 

Mandag d. 20.07.15 
 
Overnatning: 
Hilton Los Angeles 
Airport 

Mandag morgen startede vi igen tidligt – for dagens eneste program-
punkt var Universal Studios med Front Of Line passes – det dur!!  

Vi var på Studio Tour Med Jaws, King Kong, Psycho og – ikke mindst – 
Fast & Furious. Herefter bl.a. Jurassic Park (hvor vi blev drivvåde), 
Return of the Mummy og Simpson the Ride. Vi sluttede af med 
Transformers, som var endnu mere fantastisk end alle de andre. 

Men så var ungerne også mætte – og vi tog hjem på hotellet for at tjekke 
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poolen igen! 

Tirsdag d. 21.07.15 
 
Overnatning: 
Hilton Los Angeles 
Airport 

Tirsdag morgen kørte vi en god times tid til Oxnard og et stoooort outlet, 
som det meste af dagen gik med at udforske. Vi nåede dog at køre langs 
med vandet ad Highway 1 og sluttede med en aften gåtur i Santa Monica, 
som altid er et besøg værd. 

En dag, hvor vi blev adskillige par sko, solbriller og andet rigere… Og 
hvor vi fik tjekket fastfoodkæden Chipotle af til frokost – det er fastfood, 
der kan anbefales! 

Onsdag d. 22.07.15 
 
Overnatning: 
Barbara & Joel, 
Yakima 

Onsdag morgen var igen til tidlig start – heldigvis trak morgenmaden, så 
ingen problemer der  Vi fik pakket og bakset kufferter ned i Ford’en, 
som vi 10 minutter senere afleverede hos Budget. Tilbage til lufthavnen i 
shuttlebus med L.A.’s bedste chauffør  

Kl. 10:00 lettede flyet til Seattle i staten Washington. Begge unger 
snorksov, mens flyet bragede ud af startbanen, og begge fik først øjne 
igen, da vi hang højt, højt over San Francisco. Ingen af de to har 
(heldigvis) arvet deres mors flyskræk… Dejligt!  

Da vi kom mod nord, fik vi enkelte kik ned mellem skyerne til bl.a. Crater 
Lake og et par flotte vulkantoppe, som vi havde lidt svært ved at sætte 
navn på – men pyt, for flot var det!  

Lidt før kl. 13 landede vi i Seattle, tog shuttlebussen ud til biludlejningen 
og håbede på endnu en Ford Edge. Der var derfor lidt skuffelse, da damen 
sagde, at de ”kun” kunne klare en Chevrolet Traverse – en model, som 
ikke rigtigt sagde os europæere så meget. Skuffelsen blev dog hurtigt til 
begejstring, da vi så bilen: Et kæmpebagagerum, to separate bagsæder og

Så snart gik det ud af Seattles myldretidstrafik mod Yakima, hvor Barbara 
og Joel skulle besøges i 2 dage. Barbara og Joel er Mortens gamle 
bekendte, som han besøgte i 1986, og har holdt kontakt med lige siden. 

 
skærm til DVD-afspiller til Nynne og Jakob, læder i hele kabinen og soltag 
i 1. og 2. række. 

Vi havde ikke valgt den korteste vej til Yakima, men tog en lidt længere 
rute via Chinook Pass, som kunne give et par views mod Mt. Rainiers 
sneklædte top. Vulkanen var dog hyllet ind i skyer, så vi fik kun nogle 
enkelte kik til den. Ikke desto mindre var turen vanvittig flot!! Naturen 
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bød på dramatiske fald, flotte udsigter og douglasgraner, som kunne 
dupere selv den bedste forstkandidat!  

Vi gjorde stop for tissepause og en let eftermiddagssnack på en fin og 
meget amerikansk ”kiosk” med veranda i skovkanten… Efter kørsel i 
hvad der syntes som endeløs nedkørsel ankom vi til Yakima… Vi var 
noget spændte! Særligt de tre af os, der ikke tidligere havde mødt 
Barbara og Joel. Vi trillede op af deres stejle indkørsel med den flotte 
udsigt kl. ca. 18:45… og modtagelsen var overvældende! Vi blev taget så 
sødt imod – og det på trods af, at vi fik vækket lille Connor, der lå og sov i 
stuen   

Ungerne blev inviteret direkte i poolen, og der var ikke gået længe fra 
ankomst til vi sad i solen med øl, vin og to plaskende børn. 

Herefter aftensmad og yderligere snak og plasken samt lidt pickleball på 
den dertil indrettede bane. 

Torsdag d. 23.07.15 
 
Overnatning: 
Barbara & Joel, 
Yakima 

Torsdag formiddag kørte vi med Barbara og Joel til Toppenish cirka 30 
miles syd for Yakima. Her ligger et indianerreservat og vi var på 
indianermuseum efterfulgt af frokost på en ægte

På vejen hjem var vi omkring en lokal frugtplantage, hvor ejeren fornøjet 
viste rundt blandt frugttræer, der bugnede af ferskner, æbler og meget 
andet. 

 mexikansk restaurant 
(vi var de eneste ikke-mexikanere til stede). 

Retur ved poolen omkring kl. 15, hvor vi fik selskab af Lisa og Gretchen 
(Barbara og Joels døtre) med Connor, Kennedy og Caroline 
(børnebørnene). 

Efter megen plasken og yderligere pickleball (suppleret med øl og 
hvidvin) dukkede aftensmadsgæsterne op – Inga og Dick, som er Barbara 
og Joels gode venner. 

Inga er oprindeligt dansk, men har været bosiddende i Yakima siden 
1960’erne engang  Det blev til mange sjove snakke over friskfanget 
laks, som Aaron og svigersønnerne havde fanget weekenden forinden i 
Alaska! Virkelig lækkert!  Selskabet brød op lidt i 22, og efter lidt 
tilbageflytning af borde og sofaer, fandt vi til køjs. 

Fredag d. 24.07.15 
 
Overnatning: 
Hampton Inn & 
Suites, Mountain 
Home 

Fredag morgen hoppede vi i løbetøjet for at løbe rust af kroppen inden en 
lang køretur. 

Vi sagde farvel til Joel, som skulle babysitte for Gretchen kl. 8, og så 
futtede vi afsted på trætte ben. Da vi kom retur, havde Barbara kaffen 
klar, og vi dampede af på terrassen, mens ungerne kom op og i tøjet. 

Vi sluttede besøget i Yakima af med morgenhygge og et sidste hej til Lisa 
og Connor inden afgang. Sikke søde og fantastiske mennesker vi nu alle 4 
har fornøjelsen af at kende i Yakima! 
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Inden vi forlod Yakima, gjorde vi stop ved et kæmpesupermarked for at 
indkøbe en køletaske til resten af turen, så vi havde nemmere ved selv at 
have madvarer med til frokost m.v. Planen var at finde en el-drevet 
fætter, som kunne sættes til en cigarettænder i bilen. Efter at have fået 
udpeget reolen med køletasker, som var tæt på en halv kilometer lang, 
begyndte vi at lede… Men der var tilsyneladende kun én model med el – 
og den var i øvrigt rævedyr! En forbifarende ekspedient blev spurgt til 
råds: ”Næh, den slags solgte de stort set ikke! Hvorfor ikke tage én af de 
mange, mange, mange modeller, som var beregnet til at blive fyldt med 
is?” ”Jamen, hvor får vi is??” ”Alle steder!!” Efter lidt rådslagning endte vi 
med at konkludere: Skik følge eller land fly, og købte en kæmpekasse 
med ”3 dages isolering”, d.v.s. isen kan holde i 3 dage (hvis man altså ikke 
åbner låget). Og vi må sande, at ekspedienten (selvfølgelig) havde ret – is 
kan købes (eller afhentes) overalt – og til ganske rimelige priser!  

Således udstyret med køletaske inklusive diverse madvarer og

I stedet for at køre lidt retur mod vest og Boises lufthavn, hvis mange 
hoteller formentlig ville have ledige værelser, besluttede vi os for at 
snuppe aftensmaden i Boise (på en hyggelig, ærkeamerikansk 
restaurant) og herefter køre yderligere 40 miles til Mountain Home, hvor 
vi bookede hotel, mens vi spiste i Boise (hvad skulle man gøre uden 
internet?). 

 is gik det 
fra Yakima mod sydøst og til det nordøstlige hjørne af staten Oregon, 
hvor vi bl.a. passerede La Grande. Det var første dag på den ene af vores 
lange ture fra det vestligste Nordamerika ind i landet. Efter Oregon gik 
det ind i Idaho, hvor den oprindelige tanke var at finde noget overnatning 
i Boise. Her ramte vi imidlertid en stor konference, som gjorde, at ALLE 
downtown hoteller (i den rimelige priskategori) var fuldt bookede. 

Hotellet var fint – lige ved highway’en og den afkørsel, som vi alligevel 
skulle af… Vi ankom kl. 23 og hoppede direkte i seng. 

Lørdag d. 25.07.15 
 
Overnatning: 
Kelly Inn, West 
Yellowstone 

Vi stod op til en frygtelig morgenmad (vi var godt vante på dette 
tidspunkt) med største lyspunkt i hjemmelavede vafler. Vi trillede ud i 
ødemarken ca. kl. 8:30 – en ødemark, der blev mere og mere øde! 

Efter 2 timers kørsel og en jagt på brød, der bl.a. bragte os til stop i 
Picabo (total cowboy-by med slacks og sporer og endda kvindekurser i 
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fluefiskeri) og i Carey – hørte vi flere nævne en vis Parade… Vi fik selv 
syn for sagen, da al trafik gik i stå midt i Carey… Længere fremme var 
paraden i gang… En fejring af Pioneer Day, og vi var midt i det hele  

Morten gik frem til damen i bilen foran os for at høre, om hun kendte 
detaljerne – herunder varighed af seancen. Hun kørte i en pickup truck 
med en bigballe hø og et køleskab på ladet, så det var nærliggende at tro, 
at hun var lokal. Det var hun imidlertid ikke, men svaret var: ”This is 
Carey – I mean – how long can

Paraden var lang – Careys størrelse taget i betragtning – men vi kom da 
videre!  Jakob med bilen fyldt med slik, som han fik kastet i hovedet fra 
paraden. Det lønnede sig at rende frem foran bilkøen og kikke med fra 
første parket. 

 it be??”  Og så fik vi os en snak om Carey 
og Mountain Home (hvor hun var vokset op) og Mardi Gras i Louisiana 
(hvor hendes mand stammede fra) og Dillon i Montana, hvor hun nu 
boede, og hvortil høet skulle køres og 117 andre ting. Det er fantastisk at 
rejse i USA, hvor alle gider snakke, hvis man bare spørger lidt.  

Vi kørte videre til Craters of the Moon en lille times kørsel fra Carey. Vi 
tog et kik i Visitor Centeret og fik en snak med en flok Harley bikere, 
inden vi kørte ud i lava-land. Det var helt VILDT imponerende!! Området 
har tidligere (for ca. 16 millioner år siden) ligget over det vulkanske 
hotspot, som nu findes under Yellowstone. Stort set alle vulkanske 
formationer var repræsenteret, og det var virkelig et markant anderledes 
landskab, der viste sig for os! 

Efter frokost og besøg i de vulkanske lavagange, kørte vi videre mod øst 
langs flanken af Snake River Plain – det fladeste flade med fine 
keglevulkaner i horisonten. Vi tankede i Arco og fik historien om tallene 
på klippevæggen for hver årgangs graduation fra high school. 

Herefter gik det videre de sidste få hundrede kilometer til West 
Yellowstone i staten Montana – byen lige uden for Yellowstone National 
Parks vestlige indgang, hvor vi havde booket overnatning for de 
kommende tre nætter. 

Efter indkvartering var der tid til at se os om i byen og bl.a. købe 
bjørnespray – så vi er klar til back country hiking i morgen. 

Vi spiste vores aftensmad på anbefaling i Slippery Otter på hovedgaden. 
Det var en stor succes og særligt deres ølkort var imponerende. Således 
kunne vi på flydte maver og med bobler i blodet (de voksnes i hvert fald) 
facetime Mor og Far og ønske tillykke med bryllupsdagen. 

Søndag d. 26.07.15 
 
Overnatning: 
Kelly Inn, West 
Yellowstone 

Vækkeuret ringede kl. 05:30, og de voksne i selskabet hoppede i et 
hurtigt bad. Morgenmaden blev indtaget med næsten åbne øjne kl. 06:30, 
og vi kunne således hoppe i bilerne og entrere nationalparken kl. 07:00, 
som nogen af de allertidligste!  

Yellowstone dækker et areal på størrelse med Sjælland, Møn og Lolland-
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Falster tilsammen, og vejene i parken danner et kæmpe 8-tal, hvor 
planen var at tage sydligste ”loop” på dag 1 og det nordlige den 
efterfølgende dag. 

Vi havde ikke kørt langt, før vi så den første bald eagle (hvidhovedet 
havørn) dykke efter fisk i floden! WAUW!! Fra West Gate kørte vi sydover 
ved Madison og mødte snart dampende landskaber og gejsere i et antal, 
vi slet ikke havde forestillet os!  

Vi fik taget mange billeder, og vi fandt et stille spot, hvos vi kunne 
bevæge os helt frem til kilder og gejsere – det var SÅ vildt! Ingen

Fra Grand Prismatic Spring gik det videre til Old Faithful – én af de få 
gejsere, der går i udbrud, så man (næsten) kan stille uret efter den. Vi tog 
plads i kødranden af ventende på bænkene rundt om gejseren – og efter 
cirka et kvarters venten blev tålmodigheden belønnet med et flere 
minutter langt og op til 20 meter højt udbrud – kaskader ad kogende 
vand direkte op af jorden – imponerende!! 

 
brokkede sig over gåtur og ømme ben! Vi kørte videre til Grand Prismatic 
Spring og gik en tur på gangbroen rundt. Det var helt umuligt at 
fornemme størrelsen og de mange farver, da temperaturen her ca kl 8 
kun var 12 grader og alt forsvandt således i damp og tåger. Vi besluttede 
os for at gå turen til Fairy Falls senere på dagen, hvor temperaturforskel-
len mellem vand og luft ikke var helt så stor. 

Fra Old Faithful gik turen videre sydpå ad den sydlige del af parkens 
ottetals-formede vejnet. Især de voksne syntes, at benene skulle røres, så 
vi holdt ind ved Natural Bridge Trailhead for at gå ind og se en naturlig 
bro. Turen var overkommelig på velanlagt sti, men gik alligevel gennem 
den fineste skov. Vi fordelte rollerne, så Morten var den, der bar 
bjørnesprayen, Jakob var den, der sørgede for larm, Nynne var på vagt, og 
Christina var den, der skulle holde flokken samlet i tilfælde af bjørn… Vi 
så desværre ikke nogen!! Måske fordi vi havde fordelt rollerne så fint?? 

Vi mødte en far og søn fra Missouri, som vi fik snakket med på en god del 
af turen (øgede flokken og gav mere larm!! ). Broen var fin – særligt 
nedefra – og var absolut gåturen værd. 

Vi kørte videre langs søerne, og efterhånden var en del dyr tikket ind på 
vores radar; elk, eagle, bison, egern, marmoth, gæs m.v. – men ingen 
bjørn! Vi stoppede på en rasteplads for frokost hentet op af vores smarte 
køleboks med is… Hertil en kold øl!  

Bagefter kørte vi videre op gennem Hayden, så et par single bisoner i 
græsset, og havnede ved Canyon Village. Her var hovedattraktionen 
Yosemite Falls i 2 udgaver: Upper og Lower. Vi koncentrerede os om det 
sidste, som er det mest dramatisk (=højeste). Vi måtte dog her som en del 
andre steder ”sparke” os igennem horder af andre turister, som ville se 
det samme som os. Særligt kinesere er stærkt repræsenterede i 
Yellowstone.  

Men imponerende var det – og dermed slagsmålet om de bedste 
fotospots med de øvrige turister værd! Yosemite River fortsætter op i 
Grand Canyon of Yosemite efter vandfaldene – absolut også et besøg 
værd! 

Fra Canyon kørte vi tilbage til tidligere besøgt territorium, nemlig Grand 
Prismatic Spring, som vi ville se i mindre damp-indhyllet tilstand. Vi gik 
trailen mod Fairy Falls og måtte desværre erkende, at turen op ad bjerget 
for udsigt over Grand Prismatic Spring var lukket… Vi forsøgte os 
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alligevel (imod vores principper) og kom lidt opad for et fantastisk kik og 
mange billeder – jubii! 

Grand Prismatic Spring er vanvittig flot! Det er helt utrolig hvad Moder 
Jord kan byde på – WAUW!! 

Herefter kørte vi retur til Kelly Inn, og for ungernes vedkommende en tur 
i poolen. Vi sluttede aftenen på Slippery Otter til flere gode øl – Christinas 
første hvede, som hun faktisk kunne li’ – og god mad… Og så direkte i 
seng! 

Mandag d. 27.07.15 
 
Overnatning: 
Kelly Inn, West 
Yellowstone 

Mandag morgen tillod vi os at sove lidt længere – og kørte først ind i 
parken ved halv ni tiden. Dagsprogrammet stop på det nordlige loop i 
parken. 

Første stop var Obsidian Cliff, som dog var lidt af en skuffelse. Klippen, 
hvori man kan se vulkansk glas – obsidian – ligger lige ud til en meget 
befærdet vej – og er i øvrigt gennem tiderne blevet berøvet meget af sin 
obsidian af de millioner af besøgende, der har været forbi. 

Næste stop – Upper Terraces ved Mammoth Hotsprings – var derimod af 
vanlig høj kvalitet. Varme kilder og vand, der pibler ud og ned overalt! Ja, 
endda på en del af p-pladsen, hvor kogende vand pludselig begyndte at 
pible op af asfalten for en uges tid siden, hvorfor den del af p-pladsen er 
blevet afspærret for en tid. 

Ellers bød Upper Terraces på en overdådighed af farver fra kridhvid over 
alle nuancer af gult til rustrødt, brunt og blåt! Det hele garneret med en 
liflig stank af rådne æg! 

Jakob forhørte sig hos en park ranger, hvor chancen for at se bjørn ville 
være størst, og vi blev guidet mod Roosevelt Tower. Her startede vi ud 
med frokost – og endnu engang måtte vi erkende, at vores køletaske med 
is gjorde et fantastisk job – bestående af hjemmelavede sandwiches on 
site og kolde øller + resterne af Barbaras bananbrød – mums! 

Vi fik smurt os ind i solcreme og påbegyndte en lille hike ud i vildnisset. 
Vi var dog ikke sikre på ruten, og da retningen slet ikke virkede rigtig, 
vendte vi hurtigt om. 

Vi tog i stedet bilen til det, der var en sikker start på den anbefalede 
vandretur. Vi fik parkeret bilen, krydsede vejen i stiv kuling, men de 
mørke skyer drev heldigvis væk fra os. Pga vejret valgte vi dog at gå ud af 
ruten med mulighed for at vende om, hvis vejret begyndte at se mere 
faretruende ud. 

Det var, som om humøret aldrig var helt højt, og idéen om et hike væk fra 
alfarvej var ikke noget, alle i selskabet syntes lige godt om. Hvad der 
gjorde udslaget ved vi ikke helt – træthed, måske? – men skæbnen ville, 
at en græshoppe på ca 3 cm hoppede ud foran Nynne og Jakob og ganske 
enkelt skræmte livet af dem – eller næsten i hvert fald! De to børn, der 
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stod på stien mellem os, var fuldstændig uigenkendelige for os. Deres 
reaktion var uforklarlig. Men videre ville de ikke! Der var flere 
græshopper! Vi voksne var ikke helt sikre på, om vi skulle grine eller 
græde – vende om eller gå videre! Vi valgte det sidste – og lidt efter lidt 
faldt begge til ro… crazy!  

Vi gik ca 500 meter videre og vendte om, da vejrtrækningerne var 
nogenlunde normale, og vi nåede bilen, lige som himlen lukkede sig over 
os. En let regn faldt, mens vi kørte videre. Da det ikke var lykkedes med 
bjørnene ved Roosevelt Tower, satte vi kursen mod Lamar Valley, som 
også var blevet nævnt som et godt bjørnested. Herudover havde vi hørt 
det omtalt som meget naturskønt og med mulighed for at se flere bisoner, 
end de få enkelt-individer, vi havde set indtil nu. 

Bjørnene lod dog vente på sig, men et stykke derude ad var der pludselig 
trafikkaos og besynderlige parkeringer foran os – et sikkert tegn på 
”wildlife sightings”. Og ganske korrekt – til den ene side kunne man se en 
bisonflok på 30-50 stykker. Stor var jublen i bilen – for dette var et af de 
store ønsker. Vi fortsatte lidt ud af vejen, men blev snart enige om at 
vende om, for nu havde vi set Lamar Valley. 

Vi fandt en vendeplads og gjorde klar til returkørsel. Vi kastede et sidste 
blik på kortet, og opdagede i pludselig, at vi slet ikke for alvor var 
kommet ind i Lamar Valley, så vi ombestemte os og trillede alligevel 
videre i samme retning. 

Vi havde ikke kørt mange hundrede meter, førend landskabet åbnede sig 
for os – og så stod de der!!! Bisoner! Og mange – rigtig mange af dem! 
WAUW! I tusindetal, som var alle Yellowstones bisoner blevet enige om 
et rendez-vous i Lamar mandag aften! Det var det vildeste syn! Vi kørte 
ud gennem den smukke, vilde dal med kameraerne ud af vinduerne både 
for og bag i bilen… De store dyr i en fascinerende, enorm flok – vi takker 
for den fantastiske oplevelse!  

Heldigvis gik turen hjem af den samme vej, og vi kunne nyde det flotte 
syn én gang til! 

Vi kørte over passet ved Mount Washburn i 2700 meter og temperaturen 
var nede på 36° F – bævrende koldt og med tunge skyer hængende om de 
flotte bjergtoppe og lange kik. 

Yellowstone er FANTASTISK – også i regnvejr. Så vi nød den sidste del af 
turen på velkendt rute til West Yellowstone. Her kastede ungerne sig på 
sengen, mens vi gik på jagt i byen efter bukser til Christina – uden held 
dog. 

Aftensmaden blev indtaget hos Pete’s – der bød på blandet italiensk. På 
hotellet fik vi vasket tøj, hoppet en tur i poolen og pakket til køreturen 
tirsdag. Som tilføjelse kan Team NorthFace meddele, at 4 nye regnjakker 
virker, som de skal!  

Tirsdag d. 28.07.15 
 
Overnatning: 
Apgar Village, Glacier 
NP 

Tirsdag morgen lod vi ungerne sove, mens vi fik pakket og gjort klar til 
afgang mod Glacier… Aftalen var, at ungerne skulle løftes sovende ud i 
bilen, når vi var klar. ”Jeg elsker sådan nogle morgener”, sagde Nynne… 
Hun nåede dog at vågne og gik derud selv, men pandekager og juice blev 
serveret på bagsæderne. Turen til Glacier var længere end nogle af os 
kunne huske fra planlægningen, så vi var på vej fra kl. 8:00 – 17:15 – 
nynne fuldstændigopslugt af sin bog ”Paper Towns” hele vejen, og Jakob 
som co-driver sammen med Edwin. 

Landskaberne vi passerede var storslåede og øde – og vi passerede den 
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ene ranch efter den anden… Hvordan mon hverdagen er herude, hvor der 
er kørsel i timevis til nærmeste lille by? Hvordan kommer børn i skole? 
Mange spørgsmål poppede op, som vi bevægede os fremad, ofte med 
vidder, der lod os se 50-100 km fremad og til siderne – vildt! 

Vi stoppede i Seeley Lake for frokost og kom helt ned i tempo sammen 
med personalet med de meget laaaangsooomme bevægelser – og de 
lokale, der også ventede i hele og halve timer på at afgive bestilling og på 
servering… Indtil nu nok det mest snuskede sted, vi har besøgt  

Maden var dog ganske glimrende – en ordentlig(!) burger efter eget valg 
– med fritter. Vi var MEGET mætte, da vi tog derfra! 

To timers kørsel senere ankom vi til West Glacier – en lille by lige syd for 
indgangen til Glacier NP. Vi provianterede de mest nødvendige ting til 
vores kommende hytteophold i 2 dage. Ind i parken og et par kilometer 
frem – her ligger Apgar Village med hytter, motel, café, souvenirbutik og 
lidt for meget tivoli… 

Efter lidt søgen fandt vi frem til vores hytte, og ungernes jubel ville ingen 
ende tage, da vi kom ind – en stue med en dobbeltseng, et køkken, et 
badeværelse og et værelse med to

Desværre blev Christina upassende og måtte kravle under tæpperne (for 
meget burger??), så ungerne og Morten lavede aftensmad, spiste, læste og 
spillede MasterMind i et par timer. 

 queen size senge til ungerne! Kan det 
blive bedre? Ikke i Nynne og Jakobs perspektiv i hvert fald!!  

Sidst på aftenen var alle friske på en lille gåtur, og vi begav os (med 
bjørnespray!) lidt væk fra hytteområdet og gik en tur hen langs med 
floden… Så fint i solnedgangen! Vandet var HELT klart og uden 
problemer kunne man se til bunden. Da vi nåede broen, hvor vejen 
krydser, stod et par og kiggede ned i vandet, og vi tænkte, at de måske 
havde fået øje på et par fisk.. Vi gjorde dem selskab og spottede et 
bæverbo lige neden for broen. Der var dog helt roligt omkring det. Vi 
havde ikke stået der mange minutter, da hr & fru Bæver startede deres 
aftentur – ud kom de og gjorde et par dyk i vandet under os – i et helt 
roligt og upåvirket tempo – for derefter at svømme side om side ned ad 
floden! Sikke en oplevelse!! 

Vi gik tilbage til hytterne, ungerne fik en is på vejen, og hjemme fik de 
voksne et glas hvidvin, mens Nynne og Jakob hoppede i seng. 

Onsdag d. 29.07.15 
 
Overnatning: 
Apgar Village, Glacier 
NP 

Vækkeuret ringede helt sagte kl. 06:30 og med et par snoozes til kl. 07:00 
stod Morten op og bryggede kaffe  Vi drak den i den stille skov, hvor 
nabohytterne stadig lå stille hen. Mens ungerne stadig sov, gik vi til Lake 
McDonald (50 m) og fik taget et par morgenbilleder. 

Nu sidder vi kl. 08:15 på kaffekop nr. 2 i hver vores stol foran hytten, 
solen når nu ned gennem træerne og varmer kinderne, og livet er skønt! 
Det lader til, at ungerne har tænkt sig at sove længe, men vi må vist heller 
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snart få dem op til en ny, spændende dag  

Morgenmad i form af havregrød var en fornøjelse for voksne, mens 
ungerne endte med en mindre heldig variant. 

Efter morgenmaden hoppede vi i bilen for at køre så langt op imod Logan 
Pass, som skovbranden ville tillade. Vi var nemlig ved indkørslen til 
parken blevet advaret om, at det ikke var muligt at køre Going-To-The-
Sun Road – parkens største attraktion – i sin fulde længde pga skovbrand. 
Men man forventede, at vejen ville være åben til det højeste punkt – 
Logan Pass – her til morgen. 

Så vi kørte glade og fro deropad – det første lange stykke langs Lake 
McDonald, som lå og så fortryllende ud i morgenlyset til venstre for os. 
Men lige som vejen skulle til at blive spektakulær med snævre 
hårnålesving, blev vi mødt af en ranger ved en bom på tværs af vejen: Der 
var igen spærret for kørsel længere op, da p-pladsen ved Logan Pass var 
fuld! Men vi kunne parkere her og tage shuttlebussen resten af vejen? 
Efter kort rådslagning besluttede vi, at afhængighed af fælles transport i 
et ”congested area” ikke var forenelig med vores respektive aftaler om 
ridning og rafting først på eftermiddagen. Så i stedet smed vi bilen på p-
pladsen og gik en tur mod Avalanche Lake ca. 4 km ude af en lille sti. 

Vanen tro var der ingen ende på brokkeriet fra bagsædet, da denne 
beslutning blev annonceret! Men ligeså vanen tro var der liv og glade 
dage, klatring på klipper, hoppen over sten i creek’en og lignende 
aktiviteter, da de første 500 m var overstået. 

Turen var noget ”trafikeret”, men utrolig smuk med vand, der skar sig 
ned i røde sandsten og skabte spektakulære formationer, der 
imponerede store og små!  

Tempoet var ikke højt – for alle sten skulle bestiges, det klare vand og 
solens glimten i det skulle studeres og dvæles ved – og vi måtte erkende, 
at Avalanche Lake ville vi ikke nå inden for den tid, vi havde til rådighed… 
Til gengæld gav Nynne gåturen 7 på en skala fra 1 til 10, og Jakob gav den 
hele 9,5! Det må siges at være et godt udgangspunkt for fremtidige 
gåture. 

Vi trillede tilbage til Apgar Village for at spise frokost og smøre os 
grundigt ind i solcreme… Vi fik også eksperimenteret med at lave saft af 
en vandmelon – det var knap så succesfuldt  Drengene skulle møde kl. 
14 til deres rafting event, og pigerne 2 km længere væk kl. 15 – så vi 
fulgte drengene afsted og ventede sammen med dem på deres afgang i 
bus. 

Drengenes eftermiddag: Vi kom ombord på bussen sammen med ca 20 
andre – vist udelukkende amerikanere. Bagefter bussen hang en trailer 
med 2 store gummibåde. Så snart vi var afsted, begyndte den ene af 
guiderne (2 i alt) på et noget oppisket og amerikaniseret show, som dels 
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havde til formål at introducere os til turen og dels skulle dele os i to hold 
– ét til hver båd. 

Jakob og Morten kom i båd nr. 2 med vores guide Morgan – en langhåret 
fyr, som (skulle han senere fortælle) ernærede sig som rafting guide om 
sommeren og skibums om vinteren. Vi blev kørt 15 km op af floden 
Middle Fork Flathead River, hvor folk og både blev læsset af og smidt i 
vandet (det sidste dog kun bådene!). 

Så entrede vi bådene og på den første kilometers penge handlede det om 
instruktioner som ”forward 2”, ”backpaddle” og ”left back, right forward” 
– øvelser som skulle forberede os på manøvrerne gennem de ”rapids”, vi 
ville møde senere. 

Så var vi ellers klar, og snart efter mødte vi første rapid. Morgan sad 
bagerst og råbte kommandoer, og vi kom igennem uden at blive 
synderligt våde. Sådan fortsatte turen med kortere eller længere stræk 
med roligt flydende vand afløst af hæsblæsende ture ned gennem rapids. 
Ganske fornøjeligt!!  

Undervejs fortalte Morgan om naturen, omgivelserne, dyrelivet, 
oversvømmelser i 60’erne etc. Ind i mellem fik vi også regulære 
skideballer, når vi ikke klarede padlingen godt nok: ”Geez, I yell paddle 
and nothing happens! What are you guys doing?” – ”You have to paddle 
TOGETHER, you make my raft look like a drunken spider!”. Alt sammen 
leveret i et tonefald, som enten var godt skuespil eller et tegn på, at vores 
helhjertede (og koordinerede) indsats faktisk var nødvendig for at bringe 
os helskindet igennem rapids’ene. 

Undervejs blev vi flere gange spurgt, om vi havde det for varmt – for så 
kunne vi da lige hoppe i floden! Pludselig meddelte Jakob, at han da gerne 
ville hoppe i! ”Go ahead” var meldingen – og så stod Jakob af! Udtrykket i 
hans øjne signalerede klart, at vandet var forholdsvis koldt!  Så Morten 
fik ham hurtigt hevet ombord igen. Dette åbnede ballet, så efter endnu et 
par rapids stod et par andre børn af for et øjeblik. 

Derudover var der flere underholdende indslag, som da Morgan forlod 
båden på en klippe for at kravle op og hoppe i floden henover hovedet på 
os, samt vandkamp med den anden båd. Der var i det hele taget 
sikkerhed for, at alle kom relativt gennemblødte i land efter 15 km’s river 
rafting. En ganske fornøjelig affære! 

Efter landgang blev der serveret steaks og diverse salater, hvorefter vi 
blev kørt tilbage til udgangspunktet. Her måtte drengene via apostlenes 
heste transportere sig de ca. 5 km tilbage til hytten, da pigerne jo havde 
taget bilen med sig til deres rideaftale. 

Pigernes eftermiddag: Rideaftalen startede kl. 15:00 med underskrift af 6 
stykker papir – hvad vi helt eksakt skrev under på vides ikke med sikker-
hed – men ride ville vi jo!  

Herefter fik vi lastet og fyldt vores sadeltasker – og fik en instruktion i, 
hvordan hesten skulle styres med tøjlerne i én hånd! Nynne fik som 
sædvanlig en lidt urolig hest, Corgy, som åbenbart var lidt nervøs over 
tilstedeværelsen af beslagsmeden, som arbejdede noget kontroversielt 
med dyrene, der blev ført op langs en lodret stående plade, herefter fik 
spændt en rem om maven, og så blev pladen lagt ned, så hesten faktisk lå 
på et bord – det var ikke til fornøjelse for ret mange – hverken heste eller 
tilskuere, men måske for smeden, der kunne arbejde oprejst, og for 
hesteejeren, der kunne spare penge, fordi hesten kunne skoes hurtigere…  
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Corgy trippede nervøst (klart nok), men faldt heldigvis til ro, da vi kom 
ud på ruten. Her kom den så i andre problemer, og mens vi stod stille for 
at vente på en ”yellow alarm” lagde Corgy sig simpelthen ned med Nynne 
på ryggen… Nynne tog situationen i stiv arm, mens moderen bagved på 
Oscar var anderledes panisk. 

Vi fik Corgy op igen og forslag om at bytte hest blev afslået, Corgy var 
simpelthen for gammel til at bære en voksen rytter. Nynne steg op, og vi 
fortsattte – Corgy dog på vaklende ben, og flere gange forsøgte han sig i 
knæ… Til sidste besluttede guiderne sig for at sætte Nynne på Cisca (den 
ene guides hest) og trække hende – den bagerste guide tog så Corgy på 
slæb. 

Ved næste krydsende asfaltvej blev Corgy hentet! Den led tydeligt og 
vrinskede konstant.  

Vi ankom efter 1½ time til foden af en lille bakke, hvor vi tøjrede hestene 
ved en lille indhegning. Her stod Nynnes ”ride” hjem – Wailin – og 
ventede. Men først gik turen på gåben op på toppen af bakken til Cowboy 
Cookout… Her ventede en tredje guide klar til at hive store bøffer på 
bålet. De blev serveret med majskolber, bønner, salat og flûtes – lækkert, 
lækkert!  

Vi var i godt selskab med de 3 guider (Whitt, Jack og Sam), en familie på 4 
fra ?? og et ægtepar fra Idaho. Vi fik mange gode historier om at vokse op 
langt  ude ”in the middle of nowhere”, om at være ”serving officer”, 
Vietnam veteran, wildlife og meget mere. Og naturligvis om forskelle på 
DK og US. Til dessert fik vi marshmallows med chokolade og kiks, fruen 
fra Idaho lavede en klapsammen til os, så vi fik smagt en ”true American 
marshmallow dessert” – MUMS, det var godt! 

Hjemturen gik meget bedre, og i solnedgangen red vi retur gennem den 
flotte skov. Vi så ingen bjørne – men et par hjorte springe gennem den 
tætte skov… Vi nåede retur kl. 20:30, pakkede vores tasker ud, sagde tak 
for turen (glemte ”tips” ) og hoppede i bilen. 

Hjemme ventede drengene og genfortællinger af dagen hhv – samt vin og 
kolde øl. Fed dag på tur!!  

Torsdag d. 30.07.15 
 
Overnatning: 
Quality Hotel, 
Drumheller, Canada 

Torsdag morgen pakkede de voksne bilen, mens ungerne tog sig en time 
ekstra under dynerne… Havregrød er blevet et hit som morgenspise – 
særligt for de store!  

Vi tjekkede ved Visitor Center om Going-to-the-Sun Road var åbnet – men 
det blev nok et nej!  Så vi begav os syd over via Essex på vejen rundt om 
parken til East Glacier, hvor der blev fyldt op på kage & kaffe fronten – 
endda godt og grundigt! East Glacier har et meget anderledes udtryk end 
West Glacier – og det af den meget mere charmerende slags!  Værd at 
huske til næste gang! 

Vi fortsatte mod nord til Saint Mary, som vi ville ha’ ramt ad GTTS Road. 
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Herfra kunne vi se de brændte arealer og røgsøjler fra igangværende 
brande, der holdt vejen lukket. 

Vi fortsatte længere frem og tog en lille ”detour” ind til Many Glacier med 
det imponerende hotel fra 1915 af samme navn. Her blev til en kort gåtur 
– inden vi fortsatte mod Drumheller i Alberta, Canada. 

Kort efter mødte vi den canadiske grænse og en meget

Herefter blev landskabet flaaaaadt, meget endda! Og præget af 
kæmpestore marker og veje, der bare går 

 venlig tolder, som 
jokede med, at det ikke kunne passe, at vi ikke havde øl med, når vi kom 
fra Danmark!! Hvorefter vi erkendte at have 2 øl i køleboksen, hvilket i 
øvrigt ikke gav problemer. ”Men tyskerne bliver sure, når jeg siger det 
samme til dem”, sagde den flinke tolder!  

ligeud

Hvor vi primært havde kørt forbi den ene ranch efter den anden med 
kvægdrift i USA, så var det kornsiloer, der prægede landskabet her – og 
der var 

! 

meget

Efter et par timers kørsel i det flade, flade skar en kløft sig pludselig 
igennem alt det flade – og tilmed i striber – her var The Badlands  Vi 
kørte ned i kløften (heldigvis ikke i lastbil, der havde en emergency brake 
lane efter den landevej, vi andre drejede til venstre af) og fandt byen 
Drumheller mellem striberne… 

 længere mellem gårdene.  

Et lille stik i hjertet meldte sig over at de skønne bjerge var bag os – og at 
vores hjem de næste 2 nætter var et totalt ”random” kæde-hotel midt på 
en parkeringsplads. Heldigvis skulle Drumheller vise sig at have mere at 
byde på  

Vi forsøgte os med aftensmad på Bernie & the Boys, med de afholdt 
privat arrangement og så var gode råd dyre…. Heldigvis havde de ikke 
slukket deres WiFi, så siddende på fortovet udenfor blev vi via 
TripAdvisor guidet hen til det nærliggende O’Shea’s Eatery and Ale 
House, som viste sig at servere store saftige bøffer og gode øl! 

Inden vi havnede på O’Shea’s gjorde vi dog et forsøg på Last Chance 
Saloon i Wayne (en lille, meget lille by udenfor Drumheller) – vi 
passerede 11 broer og tilbagelagde ca 15 km helt forgæves! Om end 
smukt placeret så var Last Chance Saloon et turist-stunt uden lige (eller 
måske var det lokale, der var samlet der for at høre på alt for høj jammer-
country musik?) og vi vendte hurtigt rundt på hælen for at krydse de 11 
broer nok engang og havne på O’Shea’s til en lækker bøf  

Fredag d. 31.07.15 
 
Overnatning: 
Quality Hotel, 
Drumheller, Canada 

Næste morgen var første punkt på programmet et besøg på Tyrell Royal 
Museum, som udstiller klodens forhistorie på alle tænkelige måder: Lige 
fra dino-modeller udenfor indgangen over lidt større til temmelig store 
ditto indenfor – og over til en meget pædagogisk og imponerende 
gennemgang af livets udvikling på Jorden i forhistorisk tid. Krydret med 
alt fra bittesmå insekter i ravklumper, som kunne betragtes i mikroskop, 
til kæmpestore, udgravede dino-skeletter af mange arter, herunder den 
navnkundige T. Rex!! 

Efter at have inspiceret det fantastiske museum gik vi ud på 
parkeringspladsen for at mødes med vores guide, der ville tage os med på 
tur i The Badlands, så vi selv kunne gøre forsøget med fossiljagt. På trods 
af megen iscenesættelse så var vores meget engagerede guide Maggie 
rent faktisk i stand til at få både store og små til at forstå området meget 
bedre, end vi ellers havde… Vi fandt en del fossilier! Jakob fandt flere 
stykker marv og knogle fra dino’er, og Nynne fandt et stykke fossilt 
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alligatorskind! Morten fandt et tværsnit af en kogle. I den fælles 
familiebakke var der også et par stykker forstenet træ. Selvom solen 
bagte ned, og skygge var et ønske blot – så var der ingen, der klagede sig! 
Succeskriterie 1 opfyldt! 

Tilbage på museet fik vi os en svalende is, inden vi sikrede os, at vi havde 
set alt det, vi skulle nå inden afgang. Tyrell var et hit, og gjorde 
Drumheller til en værdig destination på vores tur. 

Efter museet kørte vi ad Dinosaur Trail mod nord og fik set Badlands i 
lange baner, særligt var udsigten fra Midland Provincial Park 
imponerende. Den lille kabeltrukne færge Bleriot Ferry (installeret af og 
opkaldt efter broren til Louis Bleriot, der som den første krydsede den 
engelske kanal i fly) med gratis overfart er også et besøg værd. 

Eneste manglende seværdighed i omegnen af Drumheller var nu de 
meget omtalte hoodoos, som vi selvfølgelig måtte se.  Hoodoos er 
champignon-formede, slebne sandstenssøjler, som står i det øde 
landskab – meget cowboyfilm-agtigt. Bedste observationspunkt var ifølge 
guidebogen 18 km mod sydøst på Hwy 10, hvorfor vi kørte i den retning. 
Og ganske rigtigt: Ved en p-plads med mange biler og en enkelt is-bil, der 
spillede jammerlige, elektroniske udgaver af diverse børnesange og 
andre klassikere rejste sig i et indhegnet område et anseeligt antal af 
disse hoodoos, som man kunne beskue.  

Solen brændte fortsat ubarmhjertigt over vores hoveder, og Nynne opgav 
ret hurtigt sandstenene – champignon eller ej – og satte sig ned i skyggen 
til bedstemødrene i et lille overdækket skur på p-pladsen. Vi andre 
klatrede lidt rundt i skrænterne bag hoodoo’erne – især Jakob var 
entusiastisk. Men varmen drev os snart tilbage til bilen – Jakob dog 
fortsat med en uforløst drøm om at klatre helt op af kløften. Så vi måtte jo 
på den igen – Jakob og Morten greb hver sin vandflaske og startede en ny 
opstigning. I starten relativt let på de tørre, men faste skrænter, men mod 
toppen blev underlaget løsere og sværere at stå fast på. 

Op kom vi dog – og nød den flotte udsigt en stund, mens vi fik pulsen ned 
og tørsten slukket. Så startede nedturen – om muligt endnu vanskeligere 
end opturen, fordi underlaget det første stykke gjorde sit til at øge farten 
mere, end hvad der var komfortabelt. Endelig ned sluttede vi os til 
pigerne og kørte retur til Drumheller. 

Efter en times hvil (og WiFi) på hotellet var det tid til at give Bernie & the 
Boys endnu en chance, så vi begav os på gåben ud i den fortsat temmelig 
varme fredag aften. Men Bernie skuffede for anden aften i træk – endnu 
et privat arrangement, på kanten af useriøst i dansk målestok. Så O’Shea, 
som havde klaret sig godt aftenen i forvejen, fik chancen igen. Og endnu 
engang klarede de sig strålende  

Vi var helt udmattede ovenpå en begivenhedsrig dag, og allerede kl. 
21:00 lukkede de første øjne sig på hotellet – og det var de voksnes  
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Ungerne vred det sidste ud af internettet – både inden sengetid og som 
det første lørdag morgen… 

Lørdag d. 01.08.15 
 
Overnatning: 
Baker Creek 
Mountain Resort, 
Lake Louise 

… Nynne blev sågar siddende i hotellets lobby indtil bilen var helt

Lige inden vi trillede ind i de høje, grå bjerge, fik vi et glimt af Calgarys 
skyline og blev overrasket af en cyklist på motorvejen… Vi har nu 
allerede set flere, så det er åbenbart helt normalt… 

 klar til 
afgang lørdag morgen… Vi kørte mod Banff og bjergene – helt klar til flere 
oplevelser i Rocky Mountains. 

Vi ramte Banff by lige til frokost og efter lidt shopping, hvor Christina 
endelig fik et par zip-off bukser, fandt vi et hyggeligt sted at spise. Vi 
kunne sidde ude og nyde byens puls og naturen, der omslutter byen, der 
minder meget om Chamonix de Mont Blanc. Efterfølgende handlede vi 
stort ind og begav os de 34 km ud af Bow Valley Parkway mod Lake 
Louise. Vi så en white tail deer lige ved indgangen til vejen - men ellers 
bød middagsheden ikke på meget dyreliv. 

Ankommet til Baker Creek Mountain Resort blev vi indlogeret i en meget 
hyggelig, næsten for

Vi gik tidligt til køjs, da Jakob faldt i søvn, og vi ville udnytte en god nats 
søvn til en tidlig morgenkøretur i håb om at se bjørn - inden heden ramte 
såvel dyreliv som os! 

 poleret hytte med to senge på hemsen til ungerne og 
stue, badeværelse, køkken og voksensoveværelse nedenunder. Her 
fordrev vi resten af dagen med spadseretur i omegnen, at få overblik over 
hiking muligheder i nærheden, sopning/badning i Bow River (den er 
kold!!) samt hjemmegjort aftensmad m.m. Til kokkens fortjeneste skal 
nævnes, at rød peber, løg, squash og tomat sjældent har smagt bedre end 
i dag - og så serveret med en stor bøf midt i vildmarken. 

Søndag d. 02.08.15 
 
Overnatning: 
Baker Creek 
Mountain Resort, 
Lake Louise 

Vi kom afsted kl. 07:30 - men der var allerede liv mange steder… Vi så 
ikke en bjørn, men den flotteste, kæmpestore elk lige i vejkanten! Wauv, 
den var flot!  

Vi satte kursen mod Lake Moraine, men stoppede kort ved Visitor Center 
i Lake Louise for at høre, om der var noget, vi skulle være obs på og få et 
kort over den hike, vi ville gå til Sentinel Pass. Den søde dame ved 
skranken kunne fortælle os, at vejen til Moraine Lake var lukket pga for 
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meget trafik og mange

Vi valgte at trodse damens ord og gøre forsøget alligevel. Vi mødte 
selvfølgelig blot en ranger og en afspærring, og i sidste sekund traf vi en 
hurtig beslutning og kørte i stedet til Lake Louise, hvor vejen endnu ikke 
var lukket. Her var dog allerede mange mennesker, der alle sloges for det 
rigtige billede med det rette "pose" foran den turkisblå sø… Stilletter, 
laksko, gallakjoler var åbenbart lige så almindeligt her som vandrestave 
og -støvler. 

 turister pga Canada Day (forlænget weekend). Vi 
skulle i stedet parkere og tage en shuttle bus. 

Vi skyndte os væk fra vrimlen - i skarpt trav! Op mod Mirror Lake og 
Lake Agnes. Strømmen af turister aftog meget, men samtidig blev stien 
smallere, så der var fortsat ikke meget vildmark over det. Mirror Lake 
blev nået - fortsat mange turister, så vi skyndte os videre. Nu begyndte 
turen mod toppen at trække tænder ud, så der var lidt "piv" fra de yngste 
vandrere i vores flok. Men snart blev Lake Agnes nået og med den også 
the-huset og madpakkerne, som vi havde lovet os selv at spise der. 

Trods de mange turister var der overnaturligt flot, og det måtte 
selvfølgelig nydes. Efter madpakken forsøgte vi at købe kaffe i the-
huset(!!), men der var for stor travlhed, så efter en ½ time opgav vi 
forehavendet! The-huset er ellers en hyggelig størrelse befolket med 
unge mennesker, som laver ALT på stedet. Ingen strøm eller vand - 
sidstnævnte hentes i Lake Agnes - og alt transporteres derop på hesteryg. 

Vi valgte at fortsætte vandringen mod Big Beehive - en top på den anden 
side af søen. Vi fulgte stien rundt om Agnes og tog de 9 hårnålesving op 
mod toppen. Udsigten var vanvittig flot!! Alle i flokken var enige om, at 
det var alle anstrengelser værd! Turen ned var længere - mest for at 
undgå at skulle omkring Mirror Lake og alle turisterne igen. Og vi ville jo 
også hellere se noget nyt/andet. Hvor opturen mest gik med legen "Hvem 
tænker jeg på?" - så var nedturen præget af genfortællinger af gysere og 
krimier - lidt skræmmende, og man pylrer ikke over ondt i benene  God 
viden til en anden gang! 

Vi gik i alt godt 11 kilometer og 520 højdemeter op og ned. En smuk tur 
med gode kik, flotte søer, gletsjere, der hænger ned om ørerne på én og 
smeltevand i hektisk zipzag mod Lak Louise. 

Fra selve Lake Louse gik det op imod Lake Louise Village, hvor vi 
provianterede lidt - og sørme om vi ikke mødte Mette og Tom (som vi 
vidste var på disse kanter) på p-pladsen. Verden er lille (og sms'er er 
nyttige!!). Vi inviterede på aftensmad, men deres rute gik desværre i en 
anden retning, og derfor måtte vi undervære deres selskab og vente til 
DK! Det glæder vi os til! 

Hjemme i hytten fik vi straks knappet v2 øl op, hældt chips i en skål og 
halvleveret en vandmelon til de to lækre. Den velpolerede hytte er nu 
ikke så ringe at vende tilbage til efter sådan en dag  

Vi tændte op på en af de dertil indrettede bålpladser nede ved floden, og 
mens ilden fik fat, dasede de voksne, og Nynne og Jakob legede i vandet. 
De fik følgeskab af et par drenge ca. 3 og 5 år, der syntes at se op til et par 
store børn!  

Vi grillede koteletter, fik majskolber, hapsegrønt og coleslaw tilsat flot 
natur, sund træthed, dejlig solskin, bålrøg og endnu en kold øl. Dejlig 
måde at slutte dagen på. 

Mandag d. 03.08.15 Mandag morgen kørte vi direkte til Moraine Lake - og gled ubesværet ind 
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Overnatning: 
Baker Creek 
Mountain Resort, 
Lake Louise 

på én af de forreste parkeringspladser . Alt godt venter den, der står 
tidligt op! Det lader endda til, at ungerne begynder at forstå det… Der er 
langt færre konflikter over sengetider og gåture - det er skønt! Alle nyder 
nu denne ferieform - og vores gåture scorer højere og højere på børnenes 
vurderingsskalaer  

Ved Moraine Lake ledte vi først efter motivet fra vores puslespil (vi havde 
ved et tilfælde købt et puslespil et halvt år tidligere, hvor motivet var 
netop herfra). Den der på telefonen har fanget det tilsvarende motiv 
bedst muligt vinder…?? 

Vi valgte en vandretur med få højdemeter og en længde på 2x3,4 km til 
Consolation Lakes. Turen gik forbi flere bjørneadvarsler og påbud om 
minimum at hike 4 personer sammen med maximum 3 meters afstand. 
Så i tæt flok begav vi os afsted gennem den næsten fortryllende (men 
også lidt uhyggelige og tætte) skov. Solen var ikke kommet op over 
bjergene endnu, og ikke en solstråle trængte ned gennem træerne… Vi fik 
leget videre på "Hvem tænker jeg på?" og sunget Queen i vilden sky for at 
advare bjørnene om vores komme… 

Det var overraskende få mennesker, der havde valgt denne tur i den 
tidlige morgenstund. Og da vi nåede søerne, havde vi dem helt for os selv 
i næsten en time (lige med undtagelse af de første 5 minutter, hvor et 
kærestepar tog billede af os alle 4, inden de gik retur igen). Her var 
simpelthen ubeskriveligt smukt!! Gletsjere, smukke søer, enge, blomster 
og alt hvad man kunne ønske sig. Mens vi nød stilheden og den unikke 
natur, sprang Nynne og Jakob fra sten til sten i søen… Begge var de også 
helt vilde med denne unikke plet  

Da formiddagens turister begyndte af dukke op, startede vi turen tilbage 
til Moraine Lake. Nu hvor solen var kommet højt op på himlen, var 
skoven anderledes lys - og endnu mere fortryllende. Vi så dog stadig 
ingen bjørn… Måske larmede vi FOR meget? 

Tilbage ved Moraine Lake besteg vi Stonepile - en samling gletsjer-
fremførte sten midt i afløbet fra søen. Her var nu stakkevis af turister - 
ikke mindst de tilsyneladende allestedsnærværende kinøjsere, som har 
indtaget USA og Canada i stort tal. Også et brudepar havde fundet herop 
for at få taget bryllupsbilleder med Moraine Lakes turkisblå vand som 
baggrund. Farven skyldes i øvrigt det store indhold af sedimenter i 
gletsjervandet, som en engelsk skolelærer fortalte sin klasse på toppen af 
Stonepile - en forklaring, som blev bekræftet af vores medbragte geolog! 
 

Turistmylderet begyndte at blive rigeligt voldsomt, så vi hoppede i 
Chevy'en og satte kursen mod nord for i det mindste at komme et lille 
stykke op af Icefields Parkway mod Jasper - den anden nationalpark og 
byen 230 km mod nord. 

Vi endte ved Bow Lake - endnu en turkisblå perle mellem de høje tinder 
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med sne og gletsjere. En 4 km lang gåtur (for ungernes vedkommende 
løbetur) blev til det om langs søens nordlige bred - og med formentlig i 
omegnen af 200 billeder som resultat. 

Herfra kørte vi hjem til Baker Creek for et lille hvil, inden vi satte kursen 
mod Banff, hvor aftensmaden skulle indtages - sammen med lidt indkøb, 
bl.a. en kæmpe North Face duffel bag for at få plads til alle vores indkøb, 
når vi skal hjem om små 2 uger. 

Tirsdag d. 04.08.15 
 
Overnatning: 
Horseshoe Bay Motel, 
Horseshoe Bay 

Tirsdag morgen var programmet: Tidligt op (igen - iflg. ungerne!!)  - 
pakke kufferter + isboks - læsse bil - og så et vemodigt farvel til Baker 
Creek. Forude ventede i omegnen af 800 km mod Vancouver - for en 
gangs skyld uden en forudbestemt destination. Vi havde besluttet at 
springe Vancouver by over - køre så langt, vi orkede, og ende - måske - på 
kysten nord for Vancouver eller på selve Vancouver Island. 

I skrivende stund har vi netop holdt frokost på Wendy's i Salmon Arm, og 
GPS'en siger, at vi skal dreje om 439 km (så er vi nord for Vancouver med 
mulighed for at tage færgen enten til Vancouver Island eller mod nord 
langs fastlandets vestkyst). 

Ungerne har fået en stor del af formiddagen til at gå med at se Harry 
Potter (for 5. eller 6. gang) på Chevy'ens indbyggede DVD-afspiller. Nu er 
de i gang med hver deres engelske bog indkøbt i går aftes i Banff. 
Opfordringer om at tage en lille lur preller indtil videre af på begge to. 
Men med 4½ times kørsel endnu kan det jo ske!  

Efter Salmon Arm gik turen fortrinligt på fin 2-3 sporet motorvej 
(naturligvis med plads til cykler i nødsporet ). Og da Gerda mente, at 
hastighedsbegrænsningen var 110 km/t, og den i virkeligheden var 120 
km/t, åd vi godt ind på den beregnede ETA. 

Men så pludselig på Coquihalla Highway stod ALT helt stille - som i helt 
stille

Så vi forberedte os øjeblikkeligt på timers venten, mens vi sludrede med 
dem fra bilerne omkring os. Vi fik et par tips om Sunshine Coast (som 
fastlandskysten nord for Vancouver kaldes) - og det lyder jo særdeles 
tillokkende. 

!! Folk steg ud af bilerne og studerede den helikopter, der fløj rundt i 
området foran os… En summen blandt de lokale i køen (her særligt et 
ægtepar fra Harrison Hot Springs) kunne fortælle, at der var brand i en 
semi truck et par kilometer længere fremme. 

Ungerne tog også ventetiden superfint. Der blev læst bog, taget billeder, 
spist chips m.v. 

Og 2 timer gik, så var motorvejen pludselig åben igen - og vi fortsatte 
mod Vancouver - eller mere præcist Horseshoe Bay i den nordlige udkant 
af Vancouver. Den lange ventetid taget i betragtning var beslutningen 
nemlig nu at komme så tæt på færgen til Langdale - 1. by på Sunshine 
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Coast - som muligt, og så finde overnatning her. 

Vi endte med at køre helt til Horseshoe Bay og fandt et glimrende værelse 
på det lokale motel af samme navn - spiste en glimrende, men sen 
aftensmad på Troll's Fish & Chips, og legede på den lille legeplads ned til 
havnen, mens der blev eksperimenteret med lukkertid og ISO hos de 
voksne. Herefter på hovedet i seng for at være klar til den fortsatte 
odyssé i morgen - hvis stemningen i Horseshoe Bay fortsætter op ad 
Sunshine Coast, har vi meget godt i vente… 

Onsdag d. 05.08.15 
 
Overnatning: 
Old House Hotel & 
Spa, Courtenay 

…Og det på trods af, at vejret er langt fra Sunshine Coast værdigt! Vi er 
stået op onsdag morgen til 15° C og regn!  

Vi indtog glimrende morgenmad på Starbucks kun et stenkast fra 
henholdsvis motellet og vandet. Horseshoe Bay er virkelig hyggelig! Kl. 
08:25 trillede vi ned til færgen, der kl. 09:40 sejler os til Langdale… 

På færgen fik vi os en bid at spise (i hvert fald de meget sultne af os) og 
en tår kaffe. Efter 40 minutters sejlads lagde færgen til ved Gibsons, en 
hyggelig lille by åbenbart kendt fra en canadisk tv-serie i 70'erne - "The 
Beachcombers".  

Vi slentrede lidt rundt i det lille centrum og nede ved havnen med 
husbåde og en lille pier med bl.a. en lokal kunstner, hos hvem vi købte en 
lille ting til Hanne og Mor & Far - og med hvem vi fik en snak om Canada 
og Danmark og verden i det hele taget… Her var så fint! 

Vi trillede videre til hobbit hippie byen Robert's Creek - faktisk ikke en 
by, vil mange nok mene, men tre hyggelige huse og en øko-restaurant. Vi 
kørte ned til vandet - det var lavvande - og kastede sten i, inden vi kørte 
videre…  

Efter Sechelt, der virkede lidt rodet og som ikke gav indbydende 
mulighed for frokost kørte vi videre igennem svingene til Earl's Cove. 
Den sidste halve time blev skoven tættere, svingene flere og afstanden 
mellem husene større. Der var stadig kik til vandet og det fine skærgårds-
"look". 

Ved Earl's Cove trillede vi lige ned i færgelejet, som bil nr. 1. Næste gang 
vi kommer på disse kanter vil vi tage os tid til at se Skoohumchuk 
Narrows, hvor tidevandet giver mulighed for nogle vilde rapids - det 
skulle være til stor fornøjelse for hårdføre kajakroere. 

Vi havde 1½ time til afgang, som vi brugte på The Cove, som serverede en 
lækker lille frokost for os: 2 x suppe og 2 x hotdogs - så var selskabet 
kørende. Muligheden for internet gjorde os i stand til at finde et hotel på 
et stort set udsolgt Vancouver Island. 

Den gratis sejltur fra Earl's Cove til Powell River (eller Saltery Bay 30 
minutters kørsel fra Powell) startede i solskin… Vi stod på dækket med et 
fint kik til sæler og springende laks i vandet… Hvad der får dem til at 
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springe, er der åbenbart mange teorier om - men sjovt så det ud!  

Sejltiden var 50 minutter gennem smalle stræder og omkring smukke øer 
- så fint med skyerne, der slikkede op gennem grantræerne, og solen, der 
af og til brød igennem. På en stram tidsplan med et "slack" på 5 minutter 
begav vi os på vej til Powell og færgen til Vancouver Island. Vi ramte 
færgelejet præcist 5 minutter før afgang og gjorde klar til sejlturen på 1½ 
time. Denne gik med læsning og en lille lur til de voksne   

Der var kun 10 minutters kørsel fra færgelejet i Courtenay til hotellet, vi 
havde fundet for 2 nætter. Vi indlogerede os i hast - ungerne i himlen 
over hotellet - de voksne i et forsøg på at forlige sig med, at vi ikke havde 
kunnet finde noget ude midt i naturen. 

Derefter gik turen på gåben den lille kilometer ned i byens centrum for at 
finde guidebogens to anbefalede restauranter (eller bare den ene/første 
af dem). Vi fandt Mad Chef Café og fik et særdeles lækkert måltid mad! 
MUMS! Det kan virkelig anbefales - og det i en by, der tilsyneladende ikke 
har megen charme at byde på ellers. 

Tilbage på hotellet forsøgte vi at finde gode udflugtsmuligheder til 
torsdag. Ungerne sank ned i internettets verden - vist tiltrængt  

Torsdag d. 06.08.15 
 
Overnatning: 
Old House Hotel & 
Spa, Courtenay 

Torsdag morgen sov vi længe - til kl. 07:30. Dagens program var 
sightseeing på den første del af den rute, vi skal køre i morgen, når vi skal 
til Ucluelet. 

Vi tog kystvejen fra Courtenay til Parksville i stedet for den hurtigere, 
parallelt gående highway. Her var smukt med smukt på! Lige før 
Parksville drejede vi mod vest og fangede Hwy 4, som vi skal køre helt til 
ende i morgen.  

Første stop var McMillan Provincial Park med Cathedral Grove - en 
samling old growth nåetræer, som er blevet skånet for hugst siden den 
hvide mands ankomst på disse kanter. De ældste træer var allerede 300 
år gamle, da Christoffer Columbus satte foden i Nordamerika i 1492. 

Og imponerende store er de - douglasgran, thuja og tsuga mestendels. 
Det største træ - en douglasgran - er over 87 m højt og godt 9 m i 
omkreds. Det største danske træ er til sammenligning kun halvt så højt! 
Der var ikke kun forstkandidaten, der blev grebet af en andægtig 
stemning! 

På p-pladsen ved Cathedral Grove stod et par gamle guter - frivillige fra 
den nærliggende by Port Albernis Chamber of Commerce. Vi faldt i snak 
med dem, og de mente - til trods for at dette skulle have været det 
vestligste stop på dagens udflugt - at vi burde køre videre og opleve deres 
smukke by. De lokkede med muligheden for at se laksefiskende bjørne 
ved floden lige overfor byens centrale p-plads - og springende laks i 
Stamp Falls lige udenfor byen. Det kunne vi ikke gå glip af, så vi kørte 
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længere mod vest. 

Vi fandt nemt ned til flodbredden i Port Alberni, og man kunne snildt 
forestille sig, at dette var et yndet sted for bjørnene at fange fisk - men 
her midt på dagen i fuld sol og 26° C var det altså ikke! Så fortsat ingen 
bjørn  Vi tænker om måske en tidlig morgen kunne give pote? 

Herefter trillede vi op i byen for at finde den KFC, som Jakob har 
prioriteret i vores "vælg-en-fast-food-kæde-som-ikke-findes-i-DK" 
kampagne. Gerda fortalte os, at der lå en sådan blot et stenkast fra, hvor 
vi var! Næsten involveret i et biluheld tredje gang, vi var rundt om 
samme karré, da Christina var ved at trække ud i en overhalende bil, 
måtte vi erkende, at KFC ikke længere fandtes her længere… 

Vi kørte herefter til en mexikansk restaurant fra guidebogen. Denne lå et 
stykke udenfor byen på Harbour Quay - en hyggelig samling af 
fiskeforretninger, restauranter m.v. Vi fik fabelagtige burritos - til stor 
begejstring for alle 4  

Mætte igen kørte vi til Stamp Falls, hvor vi gik mod fisketrappen fra p-
pladsen. Det vrimlede med laks! Nogle fik sig en slapper i det stille vand 
efter meget kløgtigt at have besteget fisketrappen fremfor vandfaldet. 
Som vi kunne regne det ud, så var det kun fisk, der ikke

På vejen tilbage til bilen gik drengene nede i flodløbet, mens pigerne tog 
stien… Vi kørte videre til Englishman Falls, hvor vi gik en tur i den 
frodige, grønne skov med gode kik til vandfald og dybe, langsomme søer i 
floden, hvor man virkelig blev fristet til at springe i! Jakob var mest fristet 
af at kravle op og endnu engang besteg han alt, hvad der gav mulighed for 
det… 

 havde forstået 
princippet med fisketrappen, der forsøgte at springe sig op gennem 
vandfaldet ved siden af… Flot så det dog ud, når laksene sprang op 
gennem det hvide skum i et forsøg på at komme frem… 

På vejen ud til vandfaldene kørte vi gennem Coombs - vi gjorde ikke stop 
dog - men de kunne man måske godt afsætte en time til næste gang  Og 
drikke kaffe i restauranten med geder på taget!! 

Da vi hoppede i bilen for at vende retur til Courtenay var ETA 17:15, og vi 
øjnede derfor muligheden for også at gøre stop ved Qualicom Beach. 
Stranden var indbydende, vejret var ok, men dog lidt blæsende… Ungerne 
traf en hurtig beslutning og valgte stranden fremfor poolen som dagens 
badested! 

Til stor begejstring for de voksne, der næsten ikke ved noget værre, end 
at sidde ved en pool, når vejret ikke er 100% til det. Morten hentede 2 x 
kaffe på Shell på den anden side af gaden, og allerede inden han var retur 
var ungerne under. Her pjaskede de lystigt i godt en time, mens vi fik 
drukket kaffe - og Morten trak et par torsk i land, mens Christina fyldte 
kamera og mobil med strand, vand og sky. 

Da ungerne var "mætte" kørte vi "hjem" med et enkelt stop i et 
velassorteret supermarked, hvor vi fik handlet til aftensmad, morgenmad 
og frokost næste dag… Morten lavede lækker mad, mens Christina 
pakkede om og gjorde bilen klar til endnu en dag… Hotellet skulle denne 
aften vise sig faktisk at være ganske fortrinligt. Vi fik vasket tøj! På 
gasgrillen udenfor fik Morten grillet pølser og koteletter - mums! 

Og vi kunne sidde inde i varmen og nyde et veltilberedt aftenmåltid, 
drikke vin og cola og endda lade opvaskemaskinen klar opvasken. 
Ungerne nød igen en ordentlig internet-forbindelse, og efter maden sank 
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de igen væk i Youtube. 

Fredag d. 07.08.15 
 
Overnatning: 
Bostrom's B&B, 
Ucluelet 

I et forsøg på at spotte bjørnene i Port Alberni stod vi op kl 6:00, pakkede 
bilen og kom afsted kl. 7:00 med to nyvågne børn, der var båret direkte 
ud i bilen. 

Vi så dog ingen bjørne i Alberni kl 8:30 ved ankomst - desværre… 

Til gengæld gav det os en tidlig ankomst i Tofino/Ucluelet området - og 
lige før ankomsten så vi (eller nogle af os) det længe ventede - en bjørn!! 
Dog kun et meget hurtigt glimt i modsatte vejside 100 meter længere 
fremme ad vejen - og Nynne, der var opslugt af sin bog, gik desværre glip 
af glimtet!  

Vi startede med et besøg i Visitor Centret for at blive forsynet med kort 
og gode råd… Herefter kørte vi ud til starten på en gåtur på 2x1,7 km ned 
til Half Moon Bay - udelukkende valgt pga bjørneadvarslerne i området!! 

Igen var vi ladt tilbage med en fantastisk naturoplevelse - men uden 
bjørn. Turen ned til den lille bugt gik gennem tæt, tæt skov og en 
afvigelse fra stien var de fleste steder helt umuligt pga af vegetationens 
uigennemtrængelighed. 

Vi havde den lille vig helt for os selv - og som Nynne sagde det "så minder 
det her mig om Cast Away"… 

Vi gik retur til bilen og kørte lidt længere ind mod Tofino til Wickaninish 
Bay, hvor lavvande kl. 12:50 ville blotlægge nogle fine 'tide pools'. Vi så 
søanemoner, krabber, krebs, søstjerner og meget andet, mens vi kravlede 
rundt på klipperne i den sydlige ende af Wickaninish Beach - fantastisk 
var det!! 

Da der stadig var god tid til tjek-ind på Bostrom's, kørte vi ned til Ucluelet 
by for at finde en kop kaffe og sørme også en kage…  Centrum er lille og 
overskuelig - og meget hyggelig! Vi slentrede lidt rundt, inden vi tog bilen 
ud til den sydlige del af Wild Pacific Trail og de første 2,6 km af den. Det 
var næsten for poleret og alligevel vildt flot at gå denne del af rutens i alt 
8 km blide start. Ungerne sagde flere gange "det er jo bare lige 2,5 km - 
det kan vi jo sagtens klare". 

Så var klokken blevet 15:21, og vi satte kursen mod Bostrom's B&B. 5 
minutter efter kørte vi ind ad indkørslen og blev budt velkommen af Judy 
og hendes mand Gary, vist over til vores mega-hyggelige værelse - og 
videre rundt i etablissementet til terrassen i flere etager, hottub, sauna, 
fællesrum og terrassen nede ved vandet, hvorfra man kunne bade - og 
hvor to oddere tog fint imod os med en lille rundtur foran os… 

Sidstnævnte måtte straks testes - mente ungerne - men det endte med, at 
Morten som den eneste kom i vandet!! Lidt kom ungerne dog alligevel i 
vandet, da de valgte hottub'en - mens de voksne nappede en øl i solen på 
terrassen. Helt igennem fornøjeligt - og anbefalelsesværdigt! 
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Senere stod den på gåtur til centrum, aftensmad på The Floathouse 
(flydende restaurant i havnen) - wraps til Nynne, grillspyd til Christina og 
ribs til drengene. Lidt trætte vendte vi hjem til Bostrom's og gik tidligt i 
seng. 

Lørdag d. 08.08.15 
 
Overnatning: 
Bostrom's B&B, 
Ucluelet 

Lørdag morgen vågnede vi til regnens trommen på tag og ovenlysvinduer 
- den forudsagte heldagsregn så ud til at blive virkelighed! Men som alle 
var enige om: Dette er klart det bedste sted at opleve en regnvejrsdag! 

Kl 8:30 serverede Judy morgenmad - spinat/melon/myntejuice, en forret 
med friske blåbær og jordbær, lidt rabarberkompot og yoghurt og 
endelig french toast med brie og pærer m. ingefær - ungerne valgte dog 
vafler i stedet for toasten. Mums - så var vi forsynet til en regnvejrsdag. 

 
Inden vi begav os ud i regnen, fik vi facetimet med Rosa Freya, der fejrede 
sin fødselsdag med familien omkring sig i strålende solskin - dejligt så det 
ud i DK!  Vi glæder os nu til at se dem alle igen! 

Kl. 11 begav vi os afsted mod Tofino, regnen slog søvndyssende mod 
ruden i et meget ensartet tempo… På bagsædet var ungerne gledet helt 
ned i sovestilling og foran blev der gabt en hel del. 

Vi ankom til Tofino og kørte byen tynd på 10 minutter. Christina og 
Morten handlede i Co-op og fik købt noget laks hos en 'native' 
fiskemand… Ungerne var ikke til at trække ud af bilen, og forklaringer 
om, at vejret ikke føltes så slemt som det så ud, prellede helt af på dem… 

Så efter 20 minutter sammenlagt i Tofino kørte vi tilbage til Bostrom's 
B&B. Her var skandalen i mellemtiden blevet opdaget!! Nynne og Jakob 
havde den foregående nat ikke haft pudebetræk på deres puder!! Det var 
Judy  meget ked af at have misset, så som et plaster på såret sad 2 søde 
bamser og ventede på bordet med et fint kort… Sikke en kompensation 
for så lille en forseelse. Faktisk havde vi ikke engang opdaget det!  

Vi lavede os en god frokost, som vi spiste under ovenlysvinduerne, som 
regnen fortsat trommede lystigt på! Aldrig har laks været så flotte, som 
dem vi har fået på denne tur! Ungerne vaskede op og fik facetimet deres 
far, der var til fest. Det bliver spændende at skulle til at vende døgnet 
igen om en uges tid! 

Herefter hoppede vi i hottub'en og lod regnen ramme kinderne, mens det 
varme vand omsluttede os… Det må siges at være en rigtig slappe-af 
lørdag! 

Mens ungerne herefter så Netflix - og en eller flere film - faldt de voksne i 
søvn til en laaaaang eftermiddagslur. Først da Morten slog øjnene op og 
lavede kaffe, kom der lidt liv i selskabet. Klokken 16 fik vi varm kakao, 
kanelsnegle og kaffe - mens regnen uforstyrret fortsatte sin trommen. 
Aldrig har vi oplevet så intens en dagsregn som denne - stabilt, stille og 
vedvarende! Måske det får en ende, når vi igen hopper under dynerne? 
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Nu nærmer klokken sig 18:15, og selvom regnen fortsat vælter ned, må 
det blive benene, der transporterer os til centrum og aftensmad… Morten 
er i gang med at tjekke samlingen af menukort på værelset, så vi ikke 
behøver rende alt for meget forgæves!  

Og det blev så alligevel den "lille" Chevy, der fragtede os til Howler's - 
familierestauranten med bowling, games, pool m.m. Mange halvstore 
canadiere i store pickup'er  var dog samlet for at konkurrere i det, der 
viste sig ikke at være bowling, men kegler…  

Stedet var på sin helt egen måde fyldt med charme, og flere lokale havde 
fundet vej på denne lørdag aften… 

Morten fik østers i wraps med fritter, Christina fik halve avocados med 
røget laks, spicy tomatsovs med koriander, solsikkespirer og bacon - det 
var godt!! Ungerne var på det mere traditionelle - kyllingenuggets og 
burger. De strøg hurtigt fra bordet for at bruge de quarters, som Morten 
kunne finde i lommerne, på diverse spilleautomater. 

Morten bestilte her på feriens næstsidste aften i Canada en Caesar's, som 
Brian Greer så fint havde anbefalet. Drinken består bl.a. af clamato juice - 
som er en blanding af tomat og muslingejuice!! Den serveres med en stilk 
selleri og sellerisalt på glassets rand! Minder lidt om Bloody Mary - men 
med muslingejuice  Den smagte nu ganske fint - om end Morten mener, 
at han bliver nødt til at tjekke igen i morgen aften i Victoria. 

Hjemme sluttede aftenen med en gang Uno - der åbenbart var drengenes 
aften. 

Søndag d. 09.08.15 
 
Overnatning: 
Chateau Victoria 
Hotel & Suites, 
Victoria 

Dagen startede (igen) med at fylde bilen til afgang - derefter nød vi Judys 
morgenmad - æg i baconsvøb bagt i muffinform + toast med hjemmelavet 
marmelade. 

 
Vi sagde farvel, hoppede i bilen og begav os mod Victoria, hvor vi skulle 
tilbringe sidste nat på Vancouver Island og i Canada. Undervejs ville vi 
køre omkring Kinsol Trestle - verdens største (?) jernbanebro i træ. Det 
viste sig dog at være en mindre god idé, da vi egentlig bare helst ville til 
Victoria og opleve byen - og da der viste sig at være en spadseretur på en 
god kilometers penge derud.  

Vi begav os dog på vej - en anelse sammenbidte - og så en imponerende 
stor bro bygget helt i træ! Herefter skyndte vi os tilbage og fortsatte mod 
det egentlige mål - Victoria. 

Vi ankom ved 15-tiden og lod os straks indlogere på det aftenen i 
forvejen reserverede hotel i downtown. Dog kun for en ganske kort stund 
til lidt omklædning og skoskifte for at bevæge os ud i byen. 

Victoria er en hyggelig by med gode shopping-muligheder - skulle vi 
erfare! Så det gik op ad den ene vej og ned ad den næste - kun afbrudt af 
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butiksbesøg. 

På et lille torv var byens indiske befolkning i gang med nogle festligheder 
- her fik Nynne en henna-tatovering, som var langt flotter, end den en 
fusker på Venice Beach i Los Angeles havde forsynet hende med. 

I samme ende af byen ligger Nordamerikas ældste (og mindste?) 
Chinatown. Som andre Chinatowns er det hyggeligt at gå rundt og 
studere fremmedartede skilte, varer og spisesteder m.m. 

Havnefronten med parlamentsbygningen blev også studeret og godkendt 
som hyggelige. Det var også her, vi endte med at spise - efter lidt 
diskussion - tre stemte for en fish'n'chips bod, som havde fået gode 
anmeldelser i Lonely Planet, men Jakob var mere for en traditionel 
restaurant på havnen. Vi endte dog med at lade flertallet bestemme - og 
sad på et par beskidte skamler med solnedgangen lige for, og nød hvad 
der til dato var den bedste fish and chips ever! Wauv - og selv Jakob, der 
havde været skeptisk, var imponeret over måltidet. 

Bagefter driflede vi hjem til hotellet for at slutte dagen nogenlunde 
tidligt…  

Mandag d. 10.08.15 
 
Overnatning: 
Meryl & Kit, Olympia 

…for mandag morgen ringede vækkeuret nemlig allerede kl. 4:15! 
Således begave vi os ud i mørket på tomme maver kl 4:45 og ankom i 
færgelejet for færgen til USA én time før afgang kl. 6:10, som foreskrevet 
af de amerikanske immigrationsmyndigheder, som nu gik rundt i mellem 
de ventende biler for at tjekke, at alle forhold var i orden for de, der ville 
en tur til USA med færgen. 

 
De lyste ind på alle passagerer med små lommelygter og fik stillet et par 
spørgsmål ved de nedrullede bilruder… Det var en lidt speciel oplevelse - 
denne tidlige mandag morgen. 

Jakob faldt i søvn, og Morten bar ham ombord, hvor vi fandt et bord med 
et par lange bænke, hvor han indrullet i et tæppe kunne fortsætte søvnen. 

Vi andre fik færge-morgenmad til soloopgang og bjerge i horisonten - 
smukt! Nynne begravede sig i de sidste sider i sin engelske bog - mens 
Christina og Morten gik ud på færgedækket. Saftsuseme om ikke de her 
fik set en gråhval, der første blæste luft og derefter lavede et fint dyk, der 
fik halefinnen til at bryde vandoverfladen!! 

Vi løb ind for at få ungerne til at kikke ud - men det blev ved dette ene 
kik, selvom øjnene var skarpt rettet mod vandet resten af turen… 

Vi lagde til i Port Angeles kl. 7:30 og kørte til Visitor Centret for Olympic 
National Park (som ligger her) for at få et kort. Vi besluttede, at dagens 
eneste reelle stop skulle være Hoh River Rainforest, og bilen trillede 
afsted… 

Også her var naturen helt utroligt flot, og vi gjorde flere små stop op 
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vejen! Blandt andet for at proviantere (kanelbrød!) ved enden af Crescent 
Lake, der var helt klar og indbød til en tur i kajak  - og i byen Forks, som 
åbenbart er kendt fra Twilight bøgerne/filmene. 

Vi sad ved Forks turist-info for at nyde godt af deres wifi og toiletfacili-
teter - men da ingen varulve viste sig, kørte vi videre til Hoh. 

Selve visitor centret lå langt inde i skoven, og den blinde vej dertil var ca. 
30 km lang og  bragte os langt ind i den mørke regnskov med gigantiske 
træer og mosser, som man ikke troede fandtes. Vi gik Trail of Mosses - og 
selv om menneskemængden på ingen måde kunne sammenlignes med 
Banff, så var her alligevel så tilpas mange, at det var lidt generende. 

Uanset så var Hoh flot, om end ikke helt så grøn, som Morten huskede det 
- måske den seneste tid uden regn også har påvirket farverne i Hoh? 

På vejen tilbage til hovedvejen gjorde vi stop ved det største træ i skoven 
- eller det vil sige den største træstub i skoven - for træet var væltet i 
december 2014 - hvilket egentlig gav os et endnu bedre indtryk af 
størrelsen. Træet lå så langt øjet rakte ind i skoven for foden af den 10-15 
meter høje stub, der stod tilbage - flere træer omkring var blevet 
"barberet" ved faldet af giganten, og man kunne næsten fornemme 
lydniveauet på træets tur mod skovbunden. 

Frokosttid var overskredet (dog klaret med indkøbte kanelbrød) og vi 
kørte mod Kalaloch Lodge og fik frokost ved vandet - ikke den bedste 
frokost, vi har fået, men den gjorde mæt! Stranden indbød til en gåtur, 
men vi besluttede at køre et par km længere mod syd for at slippe for 
farverige badedyr ud for Kalaloch. 

Det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning! Vi stoppede ved 
Beach 1 og gik ned gennem den smukke skov og en lille slugt, som førte 
os gennem drivtømmer i stakkevis. Det lå så langt vi kunne se til begge 
sider kastet op ad kystklinten. Havet åbnede sig for os med havgusen 
trillende hen ad stranden! Måske den flotteste strand vi nogensinde har 
set?? 

Børnene strøg ned i vandkanten og hoppede over bølgerne - selvfølgelig 
med våde sko som resultat - men who cares?  Det syn, vi oplevede her, 
glemmer vi aldrig…!! 

3 i bilen var is-sultne og et kik på kortet kunne afsløre, at vi ville komme 
igennem Aberdeen - en kystby ca. 100 km sydligere - og is-destinationen 
var hermed fastlagt. Hvad kortet IKKE klarlagde var, hvilken by vi ville 
møde i Aberdeen! Og således belært ved vi nu, at kystbyer ikke altid er 
hyggelige! Aberdeen var ganske enkelt trøstesløs - trist, ussel, fattig, 
beskidt er bare nogle af de ord, der kan beskrive den. Hygge med is var 
ikke det første, vi tænkte på, mens vi trillede gennem byen, der var 
relativt stor… Vi endte med to kopper to-go kaffe på McD og 2 x sundae - 
og mens vi kørte videre, fandt Morten lidt om Aberdeen i Lonely Planet… 
Byen har faktisk opfostret stjerner som Kurt Cobain fra Nirvana, og 
Nynne fik fint opsummeret: "Så kan jeg godt forstå, at han begik 
selvmord!". Mange tanker fløj gennem hovederne om hvilke liv, der blev 
levet bag de usle gardiner. 

Vi ankom hos Kit og Meryl kl. 18:15. Igen blev vi modtaget med åbne 
arme og en velkomst, vi i DK kunne lære meget af! Vi fik en rundvisning 
og så de første af Kits træ-skærerier, som er vanvittigt imponerende!  

Herefter var der krabbekløer og grillet laks på terrassen. Det var så 
hyggeligt! Ungerne løb ned på en nærliggende legeplads, hvor de fik flere 
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timer til at gå. Imens fik vi vendt verdenssituationen og morgendagens 
tur til Mount St. Helens. 

Dagen sluttede i "shoppen", hvor Meryl og Nynne kiggede bøger, og hvor 
Kit fik demonstreret sine carving-værktøjer og igangværende projekt 
(herunder en næsten-færdig udskåret albatros med et vingefang på 
næsten 3 meter - ophængningssted indtil videre ukendt!) - samt det lille 
legetøjstog, der kører hele vejen rundt på 1. salen.   

Tirsdag d. 11.08.15 
 
Overnatning: 
Meryl & Kit, Olympia 

Tirsdag fik vi dejligt morgenmad bestående af blåbærpandekager, bacon 
og masser af frugt og græsk yoghurt - alt sammen fortæret i strålende sol 
på terrassen. 

 
Herefter hoppede vi i vores bil, som grundet de ekstra bagsæder kunne 
rumme os alle 6. Sydpå ad Interstate 5 gik det, mens vi fik historier om de 
byer og landskaber, som vi kørte igennem. Så de to timers køretid 
forsvandt hurtigt. 

Fra Toledo gik det østpå og snart nåede vi landskaber, som blev påvirket 
af St. Helens' voldsomme udbrud d. 18. maj 1980 om morgenen. 

Udbruddet var langt voldsommere end forventet/forudsagt. Bjerget 
havde rumlet og haft små-udbrud i lang tid, så det var ikke uventet, at 
noget større var under opsejling. Men at de øverste ca 200 meter af 
bjerget skulle blive sprængt bort og en voldsom flodbølge af smeltet sne, 
jord, grus osv. skulle flyde mange kilometer væk på Toutle River var slet 
ikke forventet. 

Kit kunne fortælle mange historier om arbejdet med genopretning og 
skovning af faldne træer - både i de privatejede områder og de statsejede 
- meget interessant.  

Første stop på vejen op imod det øverste Visitor Center var hos det 
privatejede selskab Weyerhaeuser, som ejer store arealer, der blev ramt 
af udbruddet. Her fortalte man på udmærket og pædagogisk vis om deres 
indsats efter udbruddet. Kit mødte en gammel ven, som havde været 
ansat hos Weyerhaeuser, og nu var frivillig i centret, og han fortalte, at 
han dagen før

Herefter gik det videre mod Visitor Centret, og ankommet her pakkede vi 
op for Meryl's medbragte frokost. P-pladsen, hvor vi spiste, havde en lille 
højderyg, som skjulte udsynet til St. Helens, men da frokosten var pakket 
væk, gik vi over mod Visitor Centret, kom rundt om hjørnet, og - wauw - 
der lå hun - lige overfor - kæmpestor (dog mindre end i 1980) - og dybt, 
dybt imponerende! 

 udbruddet havde arbejdet på én af de bjergsider, som 
vendte over mod St. Helens, og som blev hårdt ramt af udbruddet. Det er 
tvivlsomt, om han havde overlevet, hvis udbruddet var kommet én dag 
tidligere! 

Vi tog billeder og tog billeder - og tog så lidt flere billeder! Vi var "blown 
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away" (som toppen blev det i 1980). 

Da vi havde set os mætte, gik vi ind i Visitor Centret til spændende 
udstillinger og en fantastisk film om udbruddet og genopretningen 
efterfølgende. Da filmen var slut, blev lærredet hævet, og afslørede et 
panoramavindue med udsigt direkte op i St. Helens' krater! Samme 
udsigt, som vi havde set udenfor, men alligevel var effekten fantastisk og 
nærmest magisk! Simpelt, men meget effektfuldt lavet. 

Ude igen gik vi en lille trail op på højderyggen mellem p-pladsen og 
vulkanen, og så os endnu engang mætte i St. Helens. Den lille trail var 
faktisk starten på en 42 miles lang trail fra St. Helens til Mt. Adams - 
næste vulkan i kæden! Det var en tur, som man godt kunne drømme om 
at gå engang. 

Hjemturen gik stille og roligt med flere historier og snak om forholdene i 
USA vs. Danmark. Da vi var næsten hjemme, blev der bestilt pizzaer til 
delivery hos Meryl og Kit - og vi spiste igen i dejligt solskin på terrassen. 

Onsdag d. 12.08.15 
 
Overnatning: 
Aaron (Barbara & 
Joel), Seattle 

Onsdag morgen stod vi tidligt op, fik morgenmad og sagde farvel og 
mange tak til Meryl og Kit - med forsikringer/ønsker om at ses igen snart 
- enten her eller der! 

 
Vi startede turen mod nord og Boeing fabrikken i Everett, nord for 
Seattle, hvor vi kl. 10:30 havde bestilt en rundvisning for at se, hvordan 
disse kæmpemaskiner bliver lavet. Selve samlehallen på Boeing 
fabrikken er i øvrigt den største bygning i verden målt på volumen. 

Vi ankom i god tid, og startede med at bruge ca. 45 minutter på 
udstillingen, inden rundvisningen startede. Her kunne man komme helt 
tæt på motorer, haleror og cockpit m.m. Og ungerne kunne 
eksperimentere med at lave og designe deres egne fly - noget der dog 
måtte vente til efter rundvisningen. 

Selve rundvisningen startede - på bedste amerikanske vis - med 
sikkerhedsinstruktioner og en lille film, som viste lidt om de flymodeller, 
som vi skulle se fremstillingen af. I Everett laver man alle de store Boeing 
modeller - 747, 767, 777 og 787 - hvor vi skulle se samlingen af de 3 (ikke 
767). 

Herefter blev vi læsset på en bus og kørt hen til første stop - 747 linjen. Vi 
blev ført ned i én af de tunneller, som løber parallelt under hele det 
enorme bygningskompleks. En halv kilometer(!!) inde i gangen blev vi 
ført ind i en kæmpeelevator (der kan løfte to biler) og hævet op til 
udsigtsplatformen højt over fabrikshallens gulv. 

Herfra kunne vi betragte 747'ere i alle stadier - fra halvfærdige vinger til 
næsten færdige fly. Alle fly bliver færdiggjort og

Fra 747'erne gik vi ned i bussen og blev kørt til næste stop - 777 + 787. 

 testet i hallen (pånær 
motorer), inden de køres videre til maler-hangarerne. 
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Her så vi at 777'erne bliver lavet i en anden proces - nemlig et langsomt 
kørende "samlebånd", hvor de forskellige samleprocesser foretages. 777 
er p.t. Boeings mest populære model målt på ordreantal. 

Endelig skulle vi se nyeste skud på modelprogrammet - 787. Her har man 
en tredje tilgangsvinkel - nemlig underleverandører rundt omkring i USA 
og resten af verden, som producerer komplette dele - haleror, vinger, 
sektioner af skroget etc. Disse færdige komponenter flyves herefter til 
Everett med én af de 4 Dreamliftere (specialbyggede 747'ere), som 
Boeing råder over, og samles, males og testes her i Everett. 

Uanset flytype har flyselskaberne repræsentanter til stede under hele 
produktionsprocessen, og disse foretager egne, løbende kvalitetskontrol-
ler sideløbende med, at Boeing selv kontrollerer kvaliteten. 

Når flyet er helt færdigt, foretages typisk 2-4 prøveflyvninger af 2-4 
timers varighed, hvorefter der er afleveringsceremoni med champagne, 
røde løbere og hvad har vi… 

Guiden tilbød os en 747, såfremt vi havde behovet, til den nette sum af 
380 millioner dollars! Selv de(n) noget flytriste i selskabet var imponeret 
over besøget hos Boeing.  

På vej væk fra parkeringspladsen og videre til det outlet, som  vi skulle 
bruge vores eftermiddag i, gjorde vi stop ved KFC, som var Jakobs fast 
food 1. prioritet. Vi fik kylling tilberedt på alverdens måder - og i de 
voksnes øjne ikke særligt spændende måder. Jakob giver dog KFC8 på en 
skala fra 1-10, hvilket må siges at være ganske flot! 

Vi tilbragte resten af eftermiddagen i et outlet, som ikke var nær så stort, 
som det i L.A., men langt mere overkommeligt! Vi savnede ikke noget, så 
størrelsen var godkendt. Vi fik købt ind til den store guldmedalje - både 
til egne behov og gaver til de i familien, der havde haft fødselsdag, mens 
vi var væk. 

Da klokken nærmere sig 19, kørte vi mod centrum og en kæmpestor REI 
(outdoor butik). Og kæmpestor, der var den - hold da op! Udendørsgrej i 
3 etager! Vi gik direkte mod skoafdelingen - hvor Morten skulle skifte sin 
vandresko (købt i 2009 i San Diego) ud. Og mens begge voksne var 
begravet i skokik - gik ungerne på opdagelse på etagen. Og midt i sko-
prøvningen kunne vi pluselig se Jakob komme spankulerende i nye 
vandrestøvler med Nynne og en ekspedient i hælene… Det skulle 
selvfølgelig testes på test-hiking-banen i butikken. Da Jakob kunne 
erklære overfor "damen", at skoene ikke sad helt godt, vendte de 3 
tilbage til børneafdelingen for at finde et nyt par. Og således fandt Jakob 
(med hjælp fra søs og en meget venlig ekspedient) helt selv et par nye 
vandrestøvler i denne mega-Spejdersport!  

Morten fik også fundet en erstatning for de sko, der har fulgt ham siden 
2009. Vi kunne ha' brugt timer i REI, men lukketid og sult var tæt på. Så 
vi forlod butikken 2 par vandresko rigere, og fandt vores bil i deres 
underjordiske parkeringsanlæg. Herefter fik Gerda (vores medbragte 
GPS) besked på at finde nærmeste Chipotle, hvor vi fik en god portion 
aftensmad. Her er virkelig en fast food restaurant, vi godt kunne bruge i 
Danmark. 

Mætte og trætte ankom vi hos Aaron kl. 21:30 til en meget fed lejlighed - 
wauw! Hvad vi på dette tidspunkt ikke kunne se i mørket var, at 
omgivelserne skulle vise sig at være lige så lækre… Aaron tog imod os 
med åbne arme og en kold øl!  
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Vi blev indlogeret i et kæmpesoveværelse med eget bad og ungerne i 
stuen på en oppustelig madras - fine forhold! 

Vi gik i seng, da øllen var drukket, og Aaron havde hørt om vores tur i 
hovedtræk. 

Torsdag d. 13.08.15 
 
Overnatning: 
Aaron (Barbara & 
Joel), Seattle 

Da vi stod op torsdag morgen, var Aaron taget på arbejde, men havde 
efterladt friskindkøbt morgenbrød og diverse tilbehør. Vi spiste 
morgenmad og startede dagens udforskning af Seattle med en tur på 
lejlighedskompleksets tagterrasse med en fantastisk udsigt til Seattles 
skyline kun få kilometer borte.  

 
Herefter hoppede vi i bilen (man er vel i USA og undgår så vidt muligt 
offentlig transport) og kørte til downtown, hvor vi fandt en p-plads nær 
Pike Place, som kun kostede en mindre formue (vi sku' ha' taget bussen). 

Men således placeret i begivenhedernes centrum begav vi os straks på vej 
til Pike Place Market (især) for at betragte de berømte, fiskekastende 
fiskehandlere. Og såmænd - efter ganske kort tid fløj store laks og dåser 
med fisketilbehør gennem luften. Hver gang til stor juble blandt alle 
tilskuerne, der stimlede sammen med kameraer og telefoner.  

Vi fik en kop kaffe på en Starbucks, der ikke var den første, mens vi læste 
os til hvilken Starbucks, der så kunne tage æren for det - det var såmænd 
de, der ligger lige overfor Pike Place, om end den faktisk heller ikke var 
det…  Vi gik alligevel forbi den og tog billeder af køen, der strakte sig 
langt hen ad gaden. 

Mens vi stod ved en lille økologisk shop på selve markedet for at købe 
gave til hundepasserne derhjemme, lød der pludselig et brag, og folk 
begyndte at skrige og løbe omkring os… Christina blev vildt forskrækket 
og fik skubbet ungerne længere ind under den overdækkede 
markedsplads. Da roen så nogenlunde havde indfundet sig igen, blev 
Morten sendt ud for at se, hvad der var sket, og det viste sig at være 2 
kolliderede biler og en nedkørt cyklist. Ingen var tilsyneladende kommet 
noget alvorligt til - men alligevel lidt vildt, at folk blev så forskrækkede… 

Vi fik købt gave og tyggegummi, så The Gum Wall kunne besøges på 
ordentlig vis  Ungerne fik bidraget til den mærkværdige attraktion - 
hvis lige helt sikkert ville blive fjernet, hvis den lå i Danmark. 

Vi spiste frokost på Miner's Landing - hvor vi fik serveret crab pot direkte 
på bordet - det var egentlig lidt noget crap, med undtagelse af crab'en, 
der smagte fortrinligt!  Ungerne holdt sig på mere sikker grund med 
fritter, laks og kylling. 

Efter frokost  tog vi monorail'en ud til Space Needle… Her gik selskabet 
lidt i stå - det var som om byens puls havde slået den sidste luft ud af os. 
Vi fik en is og en root beer float - mens vi nappede lidt wifi fra Starbucks 
og kikkede på en hoolahop-mand, der lavede tricks. 
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Herefter gik vi om på en yderst vellykket og fancy legeplads, hvor 
ungerne klatrede rundt i solen, mens de voksne fandt en plads i skyggen 
på kunstgræsset… Da vi endelig kom op derfra, var det direkte tilbage til 
monorail'en og derefter bilen. 

Vi kæmpede os gennem myldretidstrafikken, kom lidt på om- og afveje, 
men fandt en Chipotle og fik maden med os. Den fortærede vi på toppen 
af bakken i Gas Works Park lige overfor Aarons lejlighed og med 
fantastisk udsyn over Seattle. Vi kunne ikke slutte denne tur af med en 
bedre udsigt til aftensmaden!  

Mætte, trætte, varme og tilfredse gik vi hjem til Aaron og begyndte 
nedpakningen… Puha, det holdt hårdt! Men vi fik plads til det meste - 
næsten - for Mortens gamle vandresko måtte lade livet! Og heldigvis 
havde vi investeret i en North Face taske i Banff, for ellers havde det da 
været helt håbløst. 

Aaron kom hjem lidt over 21, og vi fik en øl inden sengetid. Tænk at vores 
sidste nat i USA nu skulle soves…  

Fredag d. 14.08.15/ 
lørdag d. 15.08.15 
 
Overnatning: 
Somewhere over 
Atlanten & 
Gøhlmannsvej 50, 
Kolding 

Fredag morgen stod vi op, pakkede alle vores tasker i bilen, sagde farvel 
og mange tak til Aaron, som kørte foran os det første stykke vej og fik os 
på I5's Express Lanes mod syd i retning af SeaTac Airport. I øvrigt er 
disse express lanes en lidt spøjs indretning, idet de skifter kørselsretning 
efter myldretidstrafikken. Det betyder, at al skiltning og afstribning på 
vejbanen passer til begge retninger, hvilket er lidt skræmmende, når man 
f.eks. kører ind på en modsatrettet venstresvingsbane!  

Men vi kom sikkert og uden forsinkelser og i god tid til Rental Car Return 
ved SeaTac, fik afleveret/sagt farvel til Chevy'en, som havde været et 
fortrinligt transportmiddel i godt 3½ uge - og over knap 7.000 km! 

Herefter på bussen til selve lufthavnen, check-in, security og ombord på 
flyet, en Airbus A330-200, til Paris. Det var en grusom første time op 
gennem tordenvejr og en masse turbulens - men efter at en enkelt i vores 
selskab havde set døden i øjnene flere gange og svoret aldrig at gentage 
en flyvetur, gik de sidste 8 timer nu ganske fint!  

Kl. 8:00 landede vi i Paris, og nu var det officielt Winnies fødselsdag. 
Ventetiden her var 4 timer, inden den sidste del af turen til Billund blev 
overstået. 

 


