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Det ægte vilde vesten
”Det Vilde Vesten” er en mytisk periode i amerikansk historie, som ikke mindst Hollywood har været med til at dramatisere og 
fordreje gennem utallige cowboyfilm. Det var en periode i 1800-tallet, hvor USA ekspanderede vestpå. Et fuldstændigt ukendt 
land af enorme dimensioner skulle opdages, opdyrkes og civiliseres. For mange nybyggere – fx mormonerne – var det en tvun-
gen opgave fra Gud, hvor man ikke måtte fejle. 

På denne rundrejse er vi i det område, hvor prærieindianerne kæmpede for deres livsstil som nomader og jægere blandt millio-
ner af bisoner. Hvor nybyggere i prærievogne og til fods fulgte Oregon Trail vestpå i jagten på et bedre liv. Hvor guldgravere og 
fredløse skabte lovløse tilstande - fx i en by som Deadwood. 

Sporene efter general Custer, Crazy Horse, Sitting Bull, Buffalo Bill, Wild Bill Hickok, Sundance Kid og Calamity Jane møder vi på 
vores rejse gennem et af de mindst befolkede områder i USA. Her er en cowboyhat og en 4-hjulstrukket pickup den naturligste 
ting i verden, og vi møder hjertevarme og stolte amerikanere i deres rette element. Sammen med dem skal vi opleve rodeo, cow-
boymusik, saloons og smage deres øl i de populære mikrobryggerier. Vi skal møde deres helte ved Mount Rushmore med de fire 
præsidenter. Men vi kommer også til at møde siouxindianere og deres helt Crazy Horse gennem verdens største skulpturprojekt.
 
Samtidig rejser vi i USA’s vildeste natur. Vi besøger seks nationalparker med vidt forskellige naturfænomener. Fra Yellowstones 
spruttende gejsere, dampende fumaroler, høje vandfald og et overdådigt dyreliv til Arches’ røde ørken med tusindvis af buer og 
naturbroer. Fra en sejltur på Coloradofloden til buffalosafari med jeep i statsparken Custer.

Vi har god tid til at opleve det hele. Der er ganske vist lange køreture med bus, men gennem vinduerne oplever vi den bedste 
roadmovie, vi endnu har set. Det er stadig Det vilde Vesten. 

Vi ønsker jer en god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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På eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
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Vi har begrænset køretiden så vidt muligt på denne rejse. Se de nøjagtige daglige distancer i 
skemaet på prislisten.

Vi møder bisonokser, eller buffalos som amerikanerne kalder 
dem, på vores vej rundt i USA’s smukke nationalparker
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Salt Lake City. Afrejse fra Danmark med ankomst i  
 Salt Lake City sidst på dagen. Første dag er blevet 8 timer læn- 
 gere, og vi skal vænne os til den nye tidszone.

Dag 2. Salt Lake City - Canyonlands - Moab. Vi kører til Moab, der  
 ligger mellem to nationalparker midt i et fabelagtigt canyonland- 
 skab i røde farver.

Dag 3. Moab. Nationalparken Arches er som at lande på en fremmed  
 planet. Vi skal på sejltur på Coloradofloden med cowboymusik  
 og -mad.

Dag 4.  Moab - Denver. Flot, flot køretur tværs gennem Rocky Moun- 
 tains til Colorados hovedstad Denver.

Dag 5. Denver. Gågader med gasgadelygter, saloons, vinbarer, mikro- 
 bryggerier og kunst i verdensklasse.

Dag 6.  Denver - nationalparken Rocky Mountains. Køretur over   
 Continental Divide på USA’s højeste beliggende vej i national- 
 parken Rocky Mountain. Vilde dyr og vild natur.

Dag 7.  Estes Park - Hot Springs. Nu kører vi til det rigtige vilde   
 Vesten med cowboys og indianere. Det er også det mindst  
 befolkede område i USA.

Dag 8. Hot Springs - Rapid City. Buffalosafari i jeep blandt 1300  
 bisoner i Custer State Park. Og vi besøger et sensationelt fund  
 af en mammut kirkegård.

Dag 9.  Rapid City. Vi kører ud på prærien til nationalparken Badlands  
 tæt ved indianerreservatet Pine Ridge.

Dag 10.  Rapid City - Deadwood/Spearfish. Vi skal se to af de største  
 skulpturprojekter i verden. Mount Rushmore med de fire ameri- 
 kanske præsidenter. Og Crazy Horse Memorial hvor kun det 27  
 meter høje ansigt er færdigt.

Dag 11. Deadwood - Devils Tower - Sheridan. Vi besøger Deadwood,  
 som var en af de mest lovløse byer i Vesten, og hvor Wild Bill   
 Hickok blev skudt ved et pokerbord. Vi går rundt om det mys- 
 tiske Devils Tower.

Dag 12.  Sheridan - Cody. Vi skal til et ægte rodeoshow i Buffalo Bills  
 hjemby Cody, hvor der også er skydeshow med Cody Gunfighters.

Dag 13.  Cody - West Yellowstone. På kamerajagt efter bjørne, bisoner  
 og elge i supervulkanen Yellowstone, der er verdens mest aktive  
 gejserområde og fyldt med talrige sære naturfænomener.

Dag 14. West Yellowstone - Jackson Hole. Vi tager os god tid til at se 
 Yellowstones darling, Old Faithfull Geyser, der har udbrud hver  
 92. minut med pæn præcision.

Dag 15. Jackson Hole. Vi oplever den storslåede nationalpark Grand   
 Teton fra en gummibåd, hvor vi sejler roligt ned ad Snake River.  
 Bagefter får vi måske lyst til en øl i sadlen hos Million Dollar   
 Cowboy Bar.

Dag 16. Jackson Hole - Salt Lake City. Shopping i fabriksudsalget  
 Tanger Outlet Stores. 

Dag 17. Salt Lake City. En dag i mormonernes tegn. Vi får en rundvis- 
 ning i Temple Square og besøger en pionérlandsby, så vi både  
 oplever 1800-tallets og 2000-tallets Salt Lake City. Aftenfly til  
 Danmark.

Dag 18. Ankomst til Danmark 

Salt Lake City - Moab - Arches NP - 

Canyonlands NP/Dead Horse - Denver - Rocky 

Mountain NP - Estes Park  - Hot Springs - Black 

Hills - Custer State Park - Rapid City - Badlands NP 

- Mount Rushmore - Crazy Horse Memorial - 

Deadwood - Devils Tower - Sheridan - Cody - 

Yellowstone NP - Jackson Hole - Grand Teton NP  

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Yellowstone er verdens mest aktive gejserområde  
 og har samtidig et rigt dyreliv med stor chance for  
 at bl.a. se bjørne, wapiti-kronhjorte, bisoner, elge  
 og gaffelantiloper 

• Vi besøger ægte cowboy- og indianerland mellem  
 prærie og Black Hills - siouxindianernes hellige land.  
 Tænk på Buffalo Bill, general Custer, Crazy Horse, 
 Sitting Bull og Wounded Knee. Her kæmpedes de  
 største slag mellem soldater og indianere, og her  
 indspillede Kevin Costner filmen Danser med ulve

• Vi besøger seks nationalparker, og de er vildt varie- 
 rede. Fra de røde naturbroer i nationalparken Arches  
 til evig sne og tundra på USA’s højeste asfalterede vej  
 gennem nationalparken Rocky Mountains

• Vi skal sejle på Coloradofloden til cowboymusik. Vi  
 skal på buffalosafari i jeep. Vi skal se rodeoshow i  
 Buffalo Bills by. Vi skal sejle på Snake River gennem  
 Grand Teton. Og vi skal køre gennem storslået land 
 skab på nogle af de smukkeste veje gennem USA

!

Øverst: Old Faithful Geyser I yellowstone National Park springer 
som på kommando hvert 92. minut.
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Salt Lake City er mormonernes by. Vi ser nærmere på Temple 
Square, når vi kommer tilbage til byen.

Coloradofloden er bjergtagende smuk, og vi skal nyde den fra den smukkeste side på en 
sejltur i det tidlige aftenlys.

Dag 1. København - Salt Lake City
Vi lander ved den store saltsø, der har givet navn 

til Salt Lake City. Det er mormon-religionens 

hovedstad, hvor næsten halvdelen af byens 1,3 

mio. indbyggere er mormoner. Rigtig mange 

danskere fulgte mormonerne til Salt Lake City, 

og derfor er der forbavsende 

mange med efternavne som 

Nielsen, Jensen, Hansen og 

Petersen i staten Utah. 

Salt Lake City er smukt indram-

met af saltsøen i vest og de 

skovklædte Wasatchbjerge i øst, 

hvor der var Vinter OL i 2002. 

Her har skuespilleren Robert 

Redford sit Sundance Resort og 

den populære Sundance-filmfe-

stival for alternative film produ-

ceret af små filmselskaber.

Vi nøjes med en gåtur i centrum og gemmer 

de store seværdigheder, til vi kommer tilbage 

til Salt Lake City. Vi skal nemlig have en god 

nattesøvn, inden vi starter rundturen i Rocky 

Mountains.

Dag 2. Salt Lake City - Canyonlands NP -
Dead Horse - Moab
Efter amerikansk morgenmad går vi mætte 

ombord på bussen. Vi kører langs Wasatchbjer-

gene, hvor størstedelen af Utahs 3 mio. ind-

byggere bor. Kort efter byen Provo bliver stor-

byer til landsbyer, og ganske langsomt ændrer 

naturen karakter og farve. Når vi nærmer os 

nationalparken Canyonlands er vi i ”det røde 

land”, som kendetegner en stor del af Utah og 

Arizona. Her har floderne Green River og Colo-

rado gravet sig dybt ned 

og skabt et helt fanta-

stisk canyonlandskab. 

Vi kører ind i den 1367 

km² store nationalpark 

nordfra til Island in the 

Sky (Ø i Himlen), hvorfra 

man har mange smukke 

udsigter over mesa’er 

(stejle, fladtoppede bak-

ker). Vi tager på nogle 

korte vandreture langs 

kanterne. 

Det flotteste udsigtspunkt tager vi på tilbage-

vejen, hvor vi kører til Dead Horse Point, der 

som et stort, fladt plateau rager 600 m op 

over Coloradofloden. Herfra er der en formi-

dabel udsigt over det røde canyon-landskab 

og Coloradofloden, der slynger sig i to skarpe 

U-kurver. Landskabet er gjort af det stof, som 

tiltrækker filminstruktører. 

Det var tæt ved Dead Horse Point, at Thelma 

og Louise – med politiet i hælene – valgte 

at trykke speederen i bund og sende deres 

Thunderbird Convertible ud over kanten af en 

afgrundsdyb canyon.

 

Dag 3. Moab - Arches NP - Moab
Vi bor to dage i byen Moab, som ligger midt i 

en storslået vildmark mellem to nationalparker. 

De privatejede områder er lidt af en legeplads 

for amerikanerne, hvor der tilbydes whitewa-

ter rafting, skydiving, Jeep- og Hummer-safari, 

mountainbiking på glatklipper og kørsel med 

ATV-motorcykler i ødemarken. 

Vi starter dagen med en kort køretur ad hårnå-

lesving opad gennem nationalparken Arches.

På toppen oplever man et landskab som på 

en fremmed planet. Fra den røde, næsten 

flade ørkenjord rejser lodrette monumenter 

sig som var de skulpturer: De Tre Sladrehanke. 

Babelstårnet. Orglet. Paradisets Have. Elefan-

ternes Parade. 

Vi skal se på de mærkeligt formede klipper på 

en vandretur ned gennem en dal. Derpå kører 

vi til nogle af de mange naturbroer og buer, 

som har givet nationalparken sit navn. Da præ-

sident Hoover fredede området i 1929, havde 

man fundet 47 naturskabte buer. 

Nu har man registreret over 2500 buer i natio-

nalparken. En bue er defineret som en åbning 

i klipperne på mindst tre fod (91 cm), og intet 

USA - på eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
18 dage 

Det flotteste udsigts-
punkt tager vi på tilba-
gevejen, hvor vi kører til 
Dead Horse Point, der 
som et stort, fladt pla-
teau rager 600 m op over 
Coloradofloden
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ARCHES & CANYONLAND 

Disse to nationalparker dækker ”det røde land”, 
som kendetegner en stor del af Utah og Arizona. 
Arches er, som navnet antyder, kendt for sine 
buer, som er enestående i verden. Canyonlands 
National Park er kendt for sine imponerende kløf-
ter, som Coloradofloden og Green River har skå-
ret ud gennem millioner af år, og optræder som 
spektakulær kulisse i mange film. Det var her, at 
Thelma og Louise kørte ud over kanten i en ufor-
glemmelig scene fra filmen af samme navn.

Vi har to hele dage i disse nationalparker og 
dermed tid til at få det hele med.
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Denver, hovedstad i staten Colorado, har hyggelige gågader og stor fokus på moderne kunst – nyd f.eks. synet af Lawrence Argents kæmpe bjørn, der kig-
ger ind ad vinduerne til byens kongrescenter. Ved en fejl var bjørnen blå på et tidligt print af skulpturen, men kunstneren faldt for den smukke farve.

andet sted i verden finder man en sådan kon-

centration af buer. Den største er en 32 meter 

høj naturbro, hvis bue spænder over 93 meter.

Eftermiddagen kan nydes ved hotellet eller 

med shopping i Moab, hvor der er en skøn 

blanding af delikatesse-, wild west-forret-

ninger og gallerier. Om aftenen tager vi på 

en behagelig sejltur op 

ad Coloradofloden, der 

flyder langs nationalpar-

ken Arches’ røde klippe-

vægge. Når muren af klip-

per har den rette akustik, 

stopper kaptajnen båden 

og giver ordet til et par 

cowboys med guitarer. 

De underholder med cow-

boymusik, mens vi stille 

og roligt flyder med strøm-

men ned ad Coloradofloden til flodlejet, hvor 

de venter på os med en lækker cowboymiddag 

med rigelig barbequekød, cowpoke kartofler, 

majs, brune bønner, coleslaw og salater.  

Dag 4. Moab - Denver
Vi skal på en 550 km lang køretur ad en af 

USA’s smukkeste motorvejsstrækninger. En 

stor del af turen følger vi Coloradofloden tværs 

gennem Rocky Mountains. Landskabet for-

vandler sig fuldstændigt fra det røde ørken-

landskab ved Moab til høje klippebjerge med 

løv- og især nåleskove. 

Det ene øjeblik slynger vejen sig langs Colo-

radofloden omsluttet af høje bjerge, og det 

næste kører vi gennem tunneler i Vailpasset i 

3251 meters højde. Hvor Rocky Mountains slut-

ter, begynder prærien, og her breder metropo-

len Denver sig med over 3 

mio. indbyggere. 

Denver kalder sig selv for 

”The Mile High City”. Står 

man på 13. trappetrin på 

Colorados regeringsbygning, 

State Capitol, så er fødderne 

præcis en mil (1609 meter) 

over havets overflade. Trods 

højden har byen milde vintre, 

varme somre og over 300 

solskinsdage om året.

 

Dag 5. Denver
Vi skal opleve Denver, og vi starter med en 

fælles bytur i centrum – eller downtown som 

amerikanerne siger. Fra Denvers halvanden 

kilometer lange gågade ”16th Street Mall” er 

de fleste større attraktioner i gåafstand. 

Vi skal se Denvers ældste kvarter omkring Lari-

mer Square, der er en cocktail af gamle bygnin-

ger og gasgadelygter, saloons og hestevogne, 

caféer og vinbarer, restauranter og mikrobryg-

gerier. Byen er stolt af sine mange bryggerier, 

og her ligger Wynkoop Brewing Company, der 

er byens ældste mikrobryggeri. 

Denver har mange usædvanlige skulpturer i 

bymiljøet, og vi skal se nogle af dem – fx den 

12 meter høje blå bjørn, der kigger ind gen-

nem glasfacaden til Denvers konferencecen-

ter. Og den colombianske kunstner Fernando 

Boteros 4 m høje bronzeskulpturer af Mand 

og Kvinde, der humoristisk er formet som en 

meget buttet kvinde og en mand med lille 

hoved og korte arme.

Vi runder af med en frokost på en af de mange 

fortovscafeer. Eftermiddagen er til fri disposition. 

Guiden kommer med gode forslag, og det vil 

også være muligt at fortsætte med guiden 

til byens ikoniske kunstmuseum, Denver Art 

Museum, der er tegnet af arkitekten Daniel 

Libeskind (som også har tegnet One World 

Trade Center i New York - tvillingetårnenes 

afløser efter terrorangrebet i 2001). 

I Denver har Daniel Libeskind ladet sig inspi-

rere af Rocky Mountains, og hans karakte-

ristiske stil med skinnende titaniumplader 

i skæve linjer og spidse vinkler er blevet til 

et klippefremspring, der rager langt ud over 

gaden 13. Avenue.

USA - på eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
18 dage 

Det ene øjeblik slynger 
vejen sig langs Colorado-
floden omsluttet af høje 
bjerge, og det næste kører 
vi gennem tunneler i Vail-
passet i 3251 meters højde
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ROCKY MOUNTAIN 
NATIONAL PARK

Vores dag i Rocky Mountain Nati-
onal Park er en lise for sjælen. Vi 
kører ad Trail Ridge Road op i 3.700 
meters højde og kan på vejen iagt-
tage, hvordan naturen forandrer 
sig fra grønt og frodigt til goldt, 
men stadig bjergtagende smukt.

Parken har et spændende dyre-
liv. Vi kan være heldige at se 
elge, tykhornsfår og endda en  
grizzlybjørn.

Vi kører ad Trail Ridge Road, USA’s højst beliggende asfalterede vej, og passerer det højeste punkt ved 3.713 meter. 

Midten: Alpine Visitors Center i Rocky Mountain National Park – her er vi helt oppe på den rå tundra i 4.000 meters højde.

Dag 6. Denver - Rocky Mountain
National Park - Estes Park
Rocky Mountain National Park, der blev fredet 

i 1915, er næsten på størrelse med Lolland, 

men så hører al lighed også op. Man oplever et 

landskab af USA’s højeste bjerge med 76 tinder 

over 3.600 meter. 

Vi vælger den storslåede indgang til national-

parken, hvor vi kører ind ved Grand Lake og 

krydser Continental Divide. Vi gør stop ved 

udsigtspunkter, vandfald og når vi spotter vilde 

dyr. Ved Alpine Visitor Center er der udstillinger 

om naturen og frokost med en storslået udsigt. 

Vi fortsætter ad USA’s højeste beliggende asfal-

terede vej, Trail Ridge Road, gennem et land-

skab af evig sne, tundra og spæde vilde blom-

ster til 3713 meters højde, inden vejen igen 

siksakker sig ned i dalene med et rigere dyreliv 

med pæne chancer for at se wapiti-kronhjorte, 

tykhornsfår, elge og bjørne. 

Faktisk lever her 70 forskellige arter af pattedyr, 

og der er registreret 300 forskellige fuglear-

ter. Der er altid to frækkerter, som man lægger 

mærke til: Chip og Chap jordegern og den blå 

fyrreskade, Steller’s Jay, med optimistisk sort 

hoved med strittende fjer. 

Vi overnatter i hyggelige Estes Park, der ligger 

lige uden for nationalparken. 
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OPLEVELSER I BLACK HILLS

Black Hills er navnet på en bjergkæde, der strækker 
sig fra Great Plains i det vestlige South Dakota og 
ind i staten Wyoming. Black Hills er helligt land for 
de oprindelige amerikanere, særligt for lakota- og 
cheyenne-stammerne, som dog blev tvangsforflyt-
tet til reservater andre steder i South Dakota, efter 
at ny-amerikanere havde fundet guld i området. 

Vi har mange fine oplevelser i Black Hills: Crazy 
Horse-monumentet, de fire præsidenter ved Mount 
Rushmore, en mammutkirkegård, skønne western-
byer og ikke mindst smuk natur.
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Dag 7. Estes Park - Fort Laramie 
- Hot Springs
Farvel Colorado. Nu retter vi sigtekornet mod 

USA’s vilde vesten. Mod South Dakota og 

Wyoming. Et spændende grænseland (frontier 

land), hvor nybyggere, cowboys og indianere 

har kæmpet for at overleve. 

Hvor lykkeriddere og lovløse har jagtet guld 

på indianernes territorium. Hvor buffalos i mil-

liontal blev jagtet, til de næsten var udryddet. 

Hvor nogle grusomme massakrer mod india-

nere skrev sig ind i USA’s historie. Og hvor 

nogle af de største monumenter er hamret ind 

i bjergene og i amerikansk bevidsthed. 

Vi kører først til Fort Laramie, hvor hele bal-

laden startede. Den amerikanske hær købte i 

1849 en lille handelsstation, hvor indianerne 

solgte deres skind, og de første nybyggere fik 

forsyninger på vej vestpå. 

På vegne af den amerikanske regering blev 

der indgået traktater med indianerne, hvor 

man anerkendte, at det var indianernes land 

mod fri passage for nybyggere. Men Fort 

Laramie-traktaterne blev brudt, og det får vi 

at se, når vi kører videre til hjertet af siouxin-

dianernes hellige land: Black Hills. 

I dag er under 10 pct. af South Dakotas befolk-

ning indianere, og området omkring Black Hills 

er også blevet magisk for de hvide med monu-

mentet af de fire præsidenter på Mount Rush-

more. Faktisk befinder vi os den kommende uge 

i stater, hvor næsten 85 pct. af befolkningen er 

hvide – langt de fleste med nordeuropæiske 

aner. Hot Springs er første stop i Black Hills. Om 

aftenen er der mulighed for at spise en god 

buffalosteak.

Dag 8. Hot Springs - Custer State Park
og bison safari - Rapid City
Hot Springs er berømt for fundet af en mam-

mutkirkegård i 1974. De store dyr blev fanget

i en sump for 26.000 år 

siden, da de kom for at 

drikke ved en kilde. 

Vi skal se Mammoth Site, 

som er et interessant 

museum bygget ovenpå 

udgravningerne, så man 

kan se de ansatte i gang 

med udgravningen. Fore-

løbig er der fundet over 

1200 knogler, og der er endda fundet kom-

plette mammutskeletter og stødtænder. 

Vi kører til Custer State Park, hvor der er flere 

end 1300 bisoner – eller buffalos som ame-

rikanerne kalder dem. Det er en af de største 

flokke, der er tilbage efter millionudryddelsen i 

Buffalo Bills tid. For at vi kan opleve dyrene på 

den bedste måde, er der omstigning til jeeps. 

Vi skal på Buffalo Safari, hvor en naturguide 

kører os væk fra asfalten og tæt på dyrene. Og 

her er ikke kun bisoner, men også prærieantilo-

per, prærieulve, wapiti-kronhjorte m.fl. Normalt 

ser det fredeligt ud, når bisonerne græsser, 

men en ophidset tyr kan skyde en fart på op til 

50 km/t. Så vi holder en fornuftig afstand.

Vi fortsætter til Rapid City, der er den største 

by i Black Hills. Vi får tid til en lille bytur, hvor vi 

kan møde USA’s præsidenter i gaderne i form af 

bronzeskulpturer. Vi møder også mange india-

nere, der har valgt at bo og arbejde i byerne 

frem for på de store reservater som Pine 

Ridge, hvor arbejdsløsheden er 80 pct.

Dag 9. Rapid City - nationalparken 
Badlands NP - Rapid City
Vi tager på udflugt på prærien, hvor vi 

det ene øjeblik føler os i Laura Wilders 

roman ”Det lille hus på prærien”. Og det 

næste ser vi Kevin Costner og prærie-

ulven i Danser med Ulve. Ikke så mær-

keligt, for historierne foregår netop på 

South Dakotas prærie. 

Hvis vejret egner sig til picnic i det blå, kører 

vi forbi forretningen Wall Drug, der åbnede 

i 1931 og siden har tiltrukket op til 20.000 

bilister om dagen med gratis isvand og kaffe 

til 5 cent. Nu er det en blandet landhan-

del med cowboygear, en 24 m lang dino-

saur, gamle historiske fotos fra Black Hills, 

restaurant m.m. Amerikansk kitsch for fuld 

udblæsning, mens vi køber madvarer til  

vores picnickurv. 

USA - på eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
18 dage 

Vi kører til Custer 
State Park, hvor 
der er flere end 
1300 bisoner

På vores køretur gennem Custer State Park kan vi være heldige at møde bisonflokke. Der lever 
omkring 1300 bisoner i parken.

Også indianerne har deres helte, og Crazy Horse-monumentet 
er et forsøg på at vise omverden, hvilken betydning denne 
høvding har for dem. Indtil videre er kun ansigtet færdigt.
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Vi kører forbi de underjordiske missilsiloer, som 

lå parat under Den kolde krig med Sovjetunio-

nen. Og videre ind i nationalparken Badlands. 

Et besynderligt landskab, der i Disneys science 

fiction-film Armageddon blev brugt til at illu-

strere en asteroide. 

Landskabet eroderer med en 

hastighed af 2,5 cm om året, 

og om en halv million år vil 

det hele være en flad prærie. 

Vi gør stop ved udsigtspunk-

ter, ved de store kolonier af 

præriehunde og ved besøgs-

centeret, som er et dejligt 

picnic-område, og hvor der er 

udstillinger og film om dyreli-

vet og Badlands opståen.

Midt på eftermiddagen bli-

ver der tid til at slappe af, inden der venter en 

musikalsk overraskelse om aftenen.

Dag 10. Rapid City - Mount Rushmore 
- Crazy Horse – Deadwood/Spearfish
Vi har gemt de to store monumenter til sidst. Vi 

kører først til Mount Rushmore, hvor ansigterne 

af fire berømte amerikanske præsidenter, hug-

get ud i bjergsiden, er blevet et symbol på det 

amerikanske demokrati. 

De næsten 18 meter høje ansigter af George 

Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roo-

sevelt og Abraham Lincoln er skabt af den 

stædige dansk-amerikaner Gutzon Borglum. 

Arbejdet med monumentet stoppede i 1941 af 

mangel på penge og ikke mindst på grund af  

Borglums død. Der er spændende film og udstil-

linger om manden og projektet. 

Vi fortsætter til verdens stør-

ste skulpturprojekt, Crazy Horse 

Memorial. Her skal krigerhøv-

dingen Crazy Horse afbildes 

til hest, og skulpturen er plan-

lagt til at være 172 meter høj 

og 195 m lang. Foreløbig er 

kun det 27 meter høje ansigt  

af Crazy Horse færdigt. Hove-

det bliver større end de fire 

præsidenter tilsammen, når 

det er helt færdigt.

Lakota-høvding Standing Bear ønskede, at de 

hvide skulle forstå, at indianere også har store 

helte. Bedst til at symbolisere indiansk ånd var 

høvding Crazy Horse, der sammen med Sitting 

Bull ledede indianerne til kamp mod det ameri-

kanske kavaleri, der ville tvangsflytte siouxindia-

nerne til reservater. 

Crazy Horse og hans krigere udslettede gene-

ral Custer og hans soldater ved Little Big Horn 

i 1876 – en af meget få indianske sejre, der er 

gået over i historien. Stedet har en interessant 

udstilling om indiansk kultur og kunst.

Dag 11. Deadwood - Devils Tower - Sheridan
Vi forlader Black Hills men ser først nærmere 

på spillebyen Deadwood, hvor balladen mellem 

siouxindianerne og de hvide startede. 

Selv om Fort Laramie-traktaten anerkendte 

området som indianernes, strømmede hvide 

guldgravere til fra nær og fjern efter et stort 

guldfund. Straks opstod endnu en lovløs wild-

west-by, Deadwood, der fostrede skydegale 

spillere som Wild Bill Hickok og Calamity Jane, 

der senere blev Hollywood-legender. 

Nu kan man se det pokerbord, hvor Hickok blev 

skudt. Skuespiller og filminstruktør Kevin Cost-

ner ejer bl.a. kasino The Midnight Star med 

sportsbar, restaurant og en udstilling af Cost-

ners tøj og våben i film som Danser med ulve,  

A Perfect World og andre af hans film.

Vi kører nu ud af South Dakota til Wyoming, der 

med 2 mennesker pr. kvadratkilometer er det 

tyndest befolkede område i USA (Alaska und-

taget). Cowboys, rodeo og kvæg er stadig en 

del af Wyomings selvforståelse. Vi gør stop ved 

det mystiske Devils Tower, der rager 264 meter 

op over det bølgende prærielandskab, er fladt 

på toppen og har næsten lodrette klippesider. 

For foden ligger kæmpe klippeblokke hulter til 

bulter, som nedstyrtede søjler fra et tempel. 

Geologer har fundet frem til, at der er tale om 

kernen af en vulkan – et størknet magmakam-

USA - på eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
18 dage 

Man forventer næsten, at der vælter cowboys og glædespiger ud saloon-
døren her.

Vi nærmer os cowboyland, og i Wyoming får vi mulighed for at se, hvad en 
ægte cowboy kan præstere med lassoen.

Her skal krigerhøv-
dingen Crazy Horse 
afbildes til hest, og 
skulpturen er planlagt 
til at være 172 meter 
høj og 195 m lang
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WESTERNBYER, CODY OG DEADWOOD

I Cody og Deadwood hyldes legenderne med dag-
lige skydeshows, der bringer smilet frem hos til-
skuerne. Mange af legenderne fra Det Vilde Vesten 
optræder også i Hollywood-film, tænk bare på 
Butch Cassidy & the Sundance Kid udødeliggjort 
af Paul Newman og Robert Redford, og Wild Bill 
Hickok, på hvis visitkort der kunne stå kortspiller, 
sherif og mesterskytte. Han blev i øvrigt skudt i 
ryggen, mens han spillede kort. På hånden havde 
han to par, esser og ottere i de sorte farver, som i 
pokerkredse nu kaldes ”Dead Man’s Hand”.
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mer – som er blevet synligt efter 60 mio. års 

erosion i landskabet omkring vulkanen. For indi-

anerne er bjerget helligt, og på mange træer i 

området har indianere hængt farvede bånd og 

små drømmefangere op. 

Vi går en tur rundt om 

Devils Tower, og ser også 

”præriehundebyen”, hvor 

præriehundene sidder og 

spejder ved deres talrige 

huller for at vogte ind-

gangene til deres huler 

og advare hinanden om 

prærieulve. Vi overnatter 

i Sheridan – tæt på Little 

Bighorn.

Dag 12. Sheridan - Cody
Vi skal på en smuk køretur over bjergene i 

Bighorn National Forest, hvor vi skal køre 

over det 2753 meter høje Granite Pass, før 

det igen går nedad mod byen Cody. Cody blev 

grundlagt i 1898 af William F. Cody (1846-

1917), alias Buffalo Bill. 

Den store bisonjæger indtog hele Europa med 

sit Wild West Show og begejstrede endda 

dronning Victoria af England så meget, at hun 

forærede Buffalo Bill en kostbar bar af kirse-

bærtræ. Baren kan stadig ses i Irma Hotel, 

opkaldt efter datteren.

Først kigger vi ind i Buffalo Bill Center of the 

West, der er inddelt i fem udstillinger, der hver 

giver et billede af Det Vilde Vesten. 

Mest oplagt er udstillingerne om Buffalo Bills 

fascinerende historie og præ-

rieindianernes livsstil. Men også 

en flot samling af Vestens kunst 

i malerier og skulpturer og en 

samling på 5000 skydevåben og 

udstoppede, vilde dyr. Vi er trods 

alt i Det vilde vesten.

Foran Irma Hotel har Cody Gun-

fighters hver aften et melodrama-

tisk skydeshow, der kan få smilet 

frem hos de fleste. Det ser vi, 

inden vi tager til byens traditi-

onsrige rodeoshow, hvor cowboys og cowgirls 

til hest svinger lassoen for at nedlægge tyre-

kalve hurtigst muligt. Eller forsøge at ride på en 

vild tyr længst muligt. Stemningen er i top, og 

mere amerikansk kan det næppe blive.

Dag 13. Cody - Yellowstone NP - 
West Yellowstone
Endnu en smuk køretur venter os på vej mod 

nationalparken Yellowstone. Vi kører forbi Buf-

falo Bill-dæmningen, og allerede før Yellowstone 

er det almindeligt at se elge, wapiti-kronhjorte 

og de store gråbjørne, grizzly, som fisker langs 

Shoshonefloden. 

Yellowstone blev i 1872 verdens første natio-

nalpark. Man besluttede, at denne skat ube-

rørt skulle gå i arv til kommende generationer. 

Yellowstone er samtidig verdens mest aktive 

gejserområde. Der findes næppe noget andet 

sted i verden, der inden for sine grænser har så 

mange vilde dyr og sære naturfænomener. 

Over 300 gejsere er aktive, og man kan se 

omkring 10.000 varme kilder, boblende mud-

derpøle og fumaroler, som er revner i jordskor-

pen, der udspyr vanddampe og gasser. 

Vi gør mange stop, og selvfølgelig hvis vi øjner 

en gråbjørn, en sortbjørn, en prærieulv eller 

wapiti-kronhjorte og elge, som i øvrigt er langt 

større end dem, vi kender fra Skandinavien. Det 

er sjældent, at man ser pumaer, ulve og stink-

dyr, som mest er aktive om natten. 

Vi kører til Yellowstones Grand Canyon, hvor 

floden Yellowstone har gravet sig ca. 470 

meter ned i undergrunden og skabt et af de 

smukkeste syn i nationalparken. 

Vandfaldet Lower Falls kaster sig 94 meter 

(det dobbelte af Niagara Falls) ned i den gule, 

orange og røde Grand Canyon, og netop de 

gullige farver har givet navn til Yellowstone. 

Vi tager en vandretur langs kanten fra Artist 

Point forbi Lower Falls til det 33 meter høje 

vandfald Upper Falls.

Foran Irma Hotel har 
Cody Gunfighters hver 
aften et melodramatisk 
skydeshow, der kan 
få smilet frem hos de 
fleste 

USA - på eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
18 dage 

Der er i dag kun omkring 2.500 indianere tilbage 
i Wyoming af shoshone- og arapahoestammen. 
Mange af dem bor i Wind River-reservatet.

The Devils Tower i Wyoming er kernen af en vulkan og et resultat af 60 millioner års erosion. 
Tårnet er helligt for indianerne.
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YELLOWSTONE-VULKANEN

Yellowstone National Park hviler på en såkaldt 
supervulkan - muligvis den største på hele Jorden 
målt på indholdet af magmakamre, som er hul-
rummene under Jordens overflade, hvor smeltede 
bjergarter fra Jordens indre har hobet sig op. Det er 
640.000 år siden, at Yellowstones supervulkan var 
i udbrud. Yellowstone blev nationalpark i 1872 og 
er dermed verdens første nationalpark. Glæd jer 
til smukke svovlsøer, spruttende gejsere og måske 
spædende dyreliv.
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Endnu et højdepunkt oplever vi ved Mammoth 

Hot Springs, der byder på et af nationalparkens 

mest besynderlige naturfænomener, som kun 

har sit lige ganske få steder i verden. Her har 

varme kilder med travertin (kildekalk) dannet 

terrasser i alle tænkelige former og farver samt 

tusinde bittesmå vandfald, der langsomt flyder 

fra de varme kilder. Vi går på plankestierne gen-

nem det særprægede, dampende landskab.

I West Yellowstone kan man vælge at bruge 35 

minutter af aftenen på Yellowstone Giant Screen. 

På et kæmpelærred vises en storslået IMAX-film 

om Yellowstones natur, dyr og historie – fra de 

første indianere til farlige ekspeditioner.

Dag 14. West Yellowstone - 
Yellowstone - Grand Teton - Jackson Hole
Denne dag står især i gejsernes og fumaro-

lernes tegn. Vi skal bl.a. se den fantastiske 

Grand Prismatic Spring, hvor det bogstaveligt 

talt flyder med flotte farver i en dampende 

fumarole. Vi skal selvfølgelig også opleve Yel-

lowstones darling: Old Faithfull Geyser (gamle 

trofaste gejser).

Gennemsnitlig går der 92 minutter mellem 

hvert udbrud, og de varer ca. 3 minutter, hvor 

ca. 25.000 liter kogende vand sprøjter 30-55 

meter i vejret. Men der er meget mere at se i 

området, og vi tager os god tid til en vandretur 

på plankestierne langs Firehole River gennem 

det besynderlige månelandskab, der koger, 

I Grand Teton National Park nyder vi en sejltur på Snake River med udsigt til bjergtinder på over 4000 
meter.

Mange steder på vores vej kan vi være heldige at 
se den hvidhovedet havørn – selve symbolet på 
supermagten USA.

MAMMOTH HOT SPRINGS  

Mammoth Hot Springs er et af de mange 
særprægede syn i Yellowstone National 
Park. Varme kilder med kalkholdigt vand 
har gennem tiderne skabt kalkstensterras-
ser, der næsten ligner et islandskab. 

Bjergene i området består af travertin, og 
nogle steder skaber alger, der lever i det 
varme vand, smukke skygger af brunt, 
orange, rødt og grønt. Yellowstone forkæler 
således konstant vores øjne med nye ind-
tryk. Godt, at vi har god tid til at opleve det.
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bobler og syder. Samme sted ses Morning Glory 

Pool, der er en af parkens smukkeste med klare 

blågrønne farver. Og vi skal også ind i verdens 

største bjælkehytte, Old Faithfull Inn, som blev 

bygget i 1904 af store kampesten og træstam-

mer fra Yellowstone. Her er også en del forret-

ninger og restauranter, der serverer traditionel 

amerikansk mad – endda bisonbøffer. I besøgs-

centeret er der interessante film og udstillin-

ger om den nyeste forskning i supervulkaner, 

gejsere og livet i ekstreme omgivelser – fx de 

levende organismer i skoldhede gejsere. 

Vi kører ud af Yellowstone og gennem endnu 

en nationalpark, Grand Teton, til byen Jackson 

Hole. 

Dag 15. Jackson Hole - Grand Teton NP 
- Jackson Hole
Jackson er en charmerende lille westernby med 

små 10.000 indbyggere. På torvet er der lavet 

store portaler af gevirer. Forretningerne emmer 

af cowboystemning med sko, cowboyhatte og 

tøj på hylderne, ofte med aftegninger af natio-

nalparkens mest elskede dyr – bjørne og elge. 

En af Jacksons populæreste aktiviteter er white-

water rafting på Snake Rivers brusende fald. 

Vi starter dagen med en mere fredelig en af 

slagsen, hvor vi skal på en 16 km lang og rolig 

sejltur på Snake River, hvor der er lagt vægt på 

at opleve den smukke natur i nationalparken 

Grand Teton. Vi sejler langs Grand Teton-bjerg-

kæden, der abrupt stejler mod himlen med den 

højeste bjergtinde på 4197 meter. 

Eftermiddagen er til fri disposition. Sæt dig i 

sadlen med en øl i Million Dollar 

Cowboy Bar. Gå på plankeforto-

vet forbi gallerier og butikker 

med både sjove souvenirs og 

kvalitetsprodukter Made in the 

USA.

Dag 16. Jackson Hole - 
Park City - Salt Lake City
Vi kører mod Salt Lake City, men 

på vejen gør vi stop ved et stort 

fabriksudsalg, Tanger Outlet 

Stores, hvor der sælges mærke-

varer direkte til kunderne. Blandt 

de hundredvis af mærkevarer 

er Columbia, Levi’s, Samsonite, Calvin Klein, 

Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Ann Taylor, 

Banana Republic, Gap, Eddie Bauer, Nike, Adi-

das, Old Navy, Tommy Hilfiger og Mammut.

Om aftenen fordøjer vi de mange indtryk fra 

en fantastisk rundrejse på en restaurant i Salt 

Lake City, hvor Stjernegaard Rejser er vært for 

en lækker afskedsmiddag.

Dag 17. Salt Lake City og hjemrejse
Det er afrejsedag, men vi har bussen hele 

dagen til at få set Salt Lake City, inden vi kører 

mod lufthavnen. Vi får god tid til at pakke 

kufferterne, og kører derpå til mormonernes 

Temple Square. Her får vi en guidet rundvis-

ning – måske med en dansktalende missionær 

- gennem tempelkomplekset, der gemmer sig 

bag en over fire meter 

høj mur. 

Det sekstårnede Salt 

Lake Tempel fra 1893 

er kun åbent for mor-

moner, men vi ser det 

såkaldte tabernakel fra 

1867, hvor mormoner-

nes berømte kor synger i 

en sal med imponerende 

akustik og et orgel med 

11.623 piber. 

Ved siden af tempel-

området ligger stadig det hus, hvor mormon-

kirkens leder Brigham Youngs boede sammen 

med 19 koner (i alt havde han 55 koner). Hvis 

der er interesse for det, besøger vi også pionér-

landsbyen Heritage Park, hvor levende kustoder 

i dragter fra 1800-tallet fortæller om det barske 

liv i landsbyens boliger, butikker og værksteder 

fra den tid. 

I løbet af dagen kører vi til lufthavnen for at 

påbegynde hjemrejsen henover natten og med 

et stop undervejs.

Dag 18. Ankomst til Danmark

USA - på eventyr i Yellowstone og Rocky Mountains
18 dage 

Jackson Hole er en hyggelig mindre by omgivet af smuk natur. Vi foreslår jer at drikke en øl på Million Dollar Cowboy Bar.

Endnu et højdepunkt 
oplever vi ved Mammoth 
Hot Springs, der byder 
på et af nationalpar-
kens mest besynderlige 
naturfænomener, som 
kun har sit lige ganske 
få steder i verden
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