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Fra San Francisco til Los Angeles: 

Introduktion til Highway 1 

Kystvejen langs Californiens stillehavskyst hører uden overdrivelse til en af de smukkeste 

køreture i verden. Highway 1 starter ved byen Leggett ved grænsen til Oregon og følger 

kysten ned forbi San Francisco og Los Angeles, inden den ender syd for L.A. Highway 1 er 

644 miles lang – 1.036 kilometer – og stod færdig i 1937 efter 18 års ingeniørarbejde. 

Mærk elementernes rasen langs Highway 1 
Det er solen, blæsten, havets brusen, klipperne, dyrelivet og den fantastiske udsigt over Stillehavet, der er i 

centrum på turen ned langs Highway 1. Oveni får I en lang række seværdigheder, hvoraf flere af dem hører 

til blandt Californiens mest populære oplevelser. 

Det gælder fx Hearst Castle, som aviskongen William Randolph Hearst byggede i begyndelsen af 1900-tallet, 

for op gennem 1920’erne at invitere datidens store Hollywood-stjerner og andre indflydelsesrige personer 

fra USA’s kulturelle og politiske elite på weekendophold på hans enorme slot i San Simeon. 

Men også Monterey Bay Aquarium bør stå højt på listen over seværdigheder, I skal opleve på vejen ned 

langs Highway 1. Som dansker er det også fristende at tage en afstikker væk fra kysten ind til Solvang, som 

blev grundlagt af danske udvandrere tilbage i 1911. 

Big Sur kysten er en kult-lokalitet 
Big Sur er en anden lokalitet, som hænger uløseligt sammen med Californiens Highway 1. Big Sur er mere 

en tilstand end en by, for Big Sur rummer kun nogle få spredte huse, en tankstation og en enkelt butik samt 

nogle dyre hoteller. Men naturen langs kysten fik i 1960’erne hippier og intellektuelle fra San Francisco til at 

slå sig ned i Big Sur, der fik karakter af boheme-enklave, hvor man kunne finde stilheden og sig selv. 

Allerede i 1944 opdagede forfatteren Henry Miller charmen ved Big Sur, og han boede i byen frem til 1962. 

For at ære det berømte bysbarn, kan man i dag besøge det lille hyggelige Henry Miller Memorial Library. 

Kør turen fra nord mod syd 
Highway 1 opleves bedst ved at køre turen fra nord mod syd. På den måde har I hele tiden den fantastiske 

udsigt over Stillehavet ”for jer selv”, uden at have modkørende biler eller motorhomes i synsfeltet. Det 

hører med til historien, at Highway 1 er en utrolig populær rute, som specielt i juli og august måned kan 

være fyldt godt op med trafik – det gælder både biler, autocampere og motorcykler. 

Turen kan sagtens køres fra syd mod nord, uden at det ødelægger oplevelsen af den fantastiske kyststrækning. 

Men udsigten over kysten og strandene får en ekstra dimension, hvis I kører ned ad Highway 1 på ”ydersiden”. 

Særligt for 2017: Highway 1 er p.t. spærret syd for Big Sur og nord for Hearst Castle p.g.a. jordskred, der har 

skadet vejen og ødelagt en bro. Den alternativ rute går ad Highway 68 fra Monterey ind til Salinas, dernæst 

sydpå ned ad hovedvejen U.S. 101, indtil I rammer Highway 46, som I følger retur ud til kysten og Highway 1. 

Det er muligt at køre ned til Big Sur og opleve noget af Highway 1. Men i Big Sur er vejen spærret mod syd. 

Henrik Lange, Highways-USA.com, marts 2017 
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Byer og seværdigheder langs Highway 1 fra nord mod syd: 

Half Moon Bay og Pigeon Point Lighthouse 

Half Moon Bay ligger kun 25 miles syd for San Francisco, men det føles som om, at byen 

ligger meget længere ude på landet. Byen er en ægte amerikansk lilleby med en hyggelig 

hovedgade, der med sine små butikker, restauranter og Bed and Breakfasts lige så godt 

kunne have ligget et sted på den amerikanske østkyst – eller måske nede i sydstaterne. 

Gigantiske græskar og erfarne surfere 
Half Moon Bay er kendt for to ting: Dels den årlige græskar-festival, som finder sted i oktober, hvor verdens 

største og flotteste græskar kåres. Og dels for de fremragende strande nord for byen, der tiltrækker masser 

surfere næsten hele året rundt. Strandene og ikke mindst bølgerne ved Half Moon Bay er perfekte for den 

krævende og erfarne surfer, der her får de optimale betingelser for at få fart i surfbrættet. 

I vil derfor sikkert opleve masser af aktivitet på stranden lige nord for Half Moon Bay, hvor surferne prøver 

kræfter med Stillehavets bølger. 

Hostel/ Vandrehjem i fyrtårn 
Lidt længere mod syd støder I på det fotogene Pigeon Point Lighthouse, der ikke bare er et fyrtårn, men 

også et af Californiens mest populære hostels, hvor I kan få et værelse med en formidabel udsigt.  

Der er dog ikke værelser i selve fyrtårnet, men i den gamle fyrmesterbolig. Pigeon Point Hostel er bl.a. 

kendt for sin udendørs opvarmede pool, der ligger på toppen af den stejle klint, lige over det sted, hvor 

bølgerne brager ind mod kysten. Hvis I vil overnatte på Pigeon Point Hostel med den helt fantastiske 

placering, så husk at reservere plads i forvejen – www.norcalhostels.org/pigeon  

Pigeon Point Lighthouse lidt nord for Half Moon Bay 
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Strandpromenade, veterantog og en rutsjebane fra 1924: 

Santa Cruz og Santa Cruz Boardwalk 
 

Med en skøn strandpromenade langs Stillehavet og en tilhørende forlystelsespark har 

Santa Cruz i hvert fald én god grund til, at I bør tage et stop i den hyggelige kystby på vej 

ned ad Highway 1. Santa Cruz er den første større by på kysten efter San Francisco. Den 

ligger i den nordlige ende af Monterey halvøen og kan friste med bl.a. lækre og brede 

sandstrande, en charmerende downtown og muligheden for at køre med veterantog. 

Tivoli med klassisk trærutsjebane 
Santa Cruz er en af kun tre byer langs Californiens vestkyst, der stadig har en boardwalk i træ ud mod 

Stillehavet med en tilhørende forlystelsespark – direkte på kysten. Tidligere lå der flere af disse små 

forlystelses enklaver langs kysten, men i dag er der kun tivoliet på Santa Cruz Boardwalk tilbage – foruden 

det lille tivoli på Santa Monica Pier i Los Angeles og tivoliet lige nord San Diego Downtown, Belmont Park. 

Ud over karruseller, gynger og andre forlystelser, byder tivoliet i Santa Cruz på en ægte trærutsjebane 

bygget i 1924, The Giant Dipper. Rutsjebanen knager faretruende i tømmeret, når I tager den cirka 

halvanden minut lange tur rundt i trækonstruktionen. Men de solide brædder holder altid – og den 

medfølgende knirken og duften af svenden metal er en del af konceptet, hvis I kaster jer ud i en tur med 

The Giant Dipper. Rutsjebanen har for resten medvirket i adskillige film og tv-serier, bl.a. The Lost Boys, 

Dirty Harry filmen Sudden Impact og Dangerous Minds. 

The Giant Dipper har i øvrigt en søsterrutsjebane i Belmont Park i San Diego, der også hedder The Giant 

Dipper, som blev bygget i 1925. The Big Dipper i Santa Cruz er den 5. ældste fungerende rutsjebane i USA. 

Mondæn strandby med hyggelig downtown 
Bevæger I jer lidt væk fra forlystelserne på Santa Cruz Boardwalk og den brede sandstrand, er der kun 10-

15 minutters gang ind til selve bymidten af Santa Cruz. Her finder I en hyggelig downtown med masser af 

lokale butikker, gallerier, cafeer og restauranter – en by der generelt udstråler, at den især er befolket af 

velstillede californiere med ganske pæne lønninger. Udvalget af butikker i Santa Cruz er helt europæisk 

med individuelle tøjbutikker med bl.a. designertøj, kunstgallerier, o.s.v. 

Hop på veterantoget fra Santa Cruz 
Om sommeren kører der veterantog fra Santa Cruz Boardwalk op i bjergene bag byen, hvor Henry Cowell 

Redwoods State Park ligger. Turen med dieseltoget fra Santa Cruz op i højderne byder på masser af smuk 

natur, redwood træer langs sporet og kuperet terræn med både tunneler og gamle gitterbroer over floder – 

med andre ord guf for jernbanefans. Banen krydser også Highway 1, hvilket plejer at være ensbetydende 

med lange køer på den travle hovedvej. Efter en lille times kørsel når I endestationen oppe i bjergene ved 

Roaring Camp Railroad, som er en kopi af en station i det vilde vesten. 
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Har I ikke fået nok veterantog, kan I nu hoppe på smalsporsbanen, en tidligere tømmerbane, der snor sig op 

ad Bear Mountain gennem den gamle redwood skov. Her kører man med damptog op ad bjerget. Turen op 

og ned ad bjerget med damptoget tager en time og 15 minutter.  

Husk også at gå en tur rundt ad naturstien gennem Henry Cowell State Park lige ved parkeringspladsen og 

se nogle af parkens ældste redwood træer. I kan naturligvis også tage bilen op til Roaring Camp Railroads 

og Henry Cowell State Park nord for Santa Cruz. 

Beach volley på den brede sandstrand i Santa Cruz 
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Stillehavet, John Steinbeck og et berømt akvarium: 

Monterey og Monterey Bay Aquarium 
 

Kun få byer i USA er så velbeskrevne i amerikansk litteratur som Monterey på Californiens 

Stillehavskyst. Flere af nobelprisvinderen John Steinbecks bøger udspiller sig i byen, der 

tidligere var kendt for sine mange fiske- og konservesfabrikker, hvor bl.a. sardiner kom på 

dåse. I dag er industribygningerne på havnefronten bygget om til restauranter og butikker. 

Også det berømte Monterey Bay Aquarium er indrettet i en tidligere konservesfabrik. 

Fishermans Wharf i Monterey 
Netop den karakteristiske havnefront Fishermans Wharf (lige som i San Francisco, bare mere autentisk) gør 

Monterey til et oplagt stop på vej ned ad Highway 1. Og mens Monterey tidligere var en ægte arbejderby, 

hvor stanken af fisk hang i gaderne, gjorde overfiskeri i 1950’erne, at sardineventyret pludselig stoppede 

nærmest fra den ene dag til den anden. Derfor er lugten af fisk på havnen i dag skiftet ud med duften af 

penge, og indbyggerne i Monterey er noget mere velbeslåede end tidligere. 

Der er dog stadig rige muligheder for at smage på fisk i Monterey – endda med direkte udsigt til Stillehavet, 

og det behøver ikke at være særlig dyrt. Skal ungerne have lidt underholdning, så overvej kæderestauranten 

Bobba Gump Shrimp Co, som de senere år er ekspanderet voldsomt i USA (samt i Asien), og som er bygget op 

over Tom Hanks filmfigur i Forrest Gump. Bobba Gump Shrimp Co har for nogle år siden åbnet en restaurant 

på Fishermans Wharf i Monterey. 

Monterey er John Steinbeck-land 
I er ikke i tvivl om, at Monterey er John Steinbeck land, når I slentrer ned langs de gamle industribygninger 

ved havnefronten, hvor John Steinbecks navn og portræt dukker op igen og igen.  

Godt nok var forfatteren ikke specielt populær i Monterey, da han skrev sine bestsellere om byen i 30’erne 

og 40’erne, der beskrev arbejderklassen og det hårde arbejde på fiskefabrikkerne i Monterey i romaner som 

Cannery Row, Mus og mænd, Øst for Paradis og En dejlig torsdag. Men i takt med at Steinbeck blev mere og 

mere berømt og anerkendt, tog byen ham til nåde igen, eftersom det også var en god forretning. 

Pulitzer og Nobel prisvinderen, som døde i 1968, arbejdede også som reporter og journalist, og han har 

skrevet flere dokumentariske bøger, bl.a. den fremragende På rejse med Charley. Her beskriver Steinbeck 

1960’ernes USA med afsæt i en rejse, han foretog over flere måneder i 1960. Her kørte han tværs gennem 

USA i en ombygget pickup truck, der fungerede som en slags motorhome, sammen med hans hund, 

Charley. Det interessante ved bogen er, at den her mere end 50 år efter den blev udgivet, stadig et meget 

indsigtsfuldt portræt af USA og amerikanerne i starten af 1960’erne. 

Flere forfattere har fulgt i Steinbecks hjulspor, bl.a. Leif Davidsen, der i 2014 udgav bogen Steinbecks 

spøgelse, hvor Leif Davidsen netop følger John Steinbecks rute rundt i USA under Barack Obamas valgkamp 

i 2012. Den bog er også et meget fint portræt af det moderne Amerika, mens Obama stadig var præsident. 
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Hvis I vil dyrke John Steinbeck, så læg vejen forbi det store Steinbeck museum i Salinas, der ligger lidt inde i 

landet. Museet giver en meget fin introduktion til John Steinbeck og hans forfatterskab. Her kan I bl.a. se 

den ombyggede pick-up truck, Steinbeck brugte som sit hjem på sin tur gennem USA i 1960, mens han 

skrev den dokumentariske På rejse med Charley. 

Monterey Bay Aquarium 
Montereys ubetingede største seværdighed er Monterey Bay Aquarium, som med sine gigantiske akvarier 

og vandtanke giver et unikt indblik i Stillehavskystens mangfoldighed af fisk og havdyr – ikke mindst søløver 

og sæler. Monterey Bay Aquarium har flere etager, og det er et scoop, at akvariet netop er indrettet i en af 

de gamle fiskefabrikker, hvilket giver akvariet en særlig rustik atmosfære. 

I skal ikke blive overrasket, hvis køerne foran hovedindgangen er lange ved åbningstid kl. 10, for akvariet er 

ekstremt populært. Gør jer selv en tjeneste og køb billetter på nettet hjemmefra – så kan I spare lidt tid ved 

billetlugen. Når I er kommet indenfor og trænger til lidt frisk havluft, kan I gå udenfor i udendørs afdelingen 

med direkte udsigt over Stillehavet. 

Vil I læse mere? Så køb HELE e-bogen om Californiens Highway 1 her: 

www.highways-usa.com/ebog-highway1  

De gamle konservesfabrikker i Monterey vidner om byens historie 
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA: 

Andre USA rejseguider af Henrik Lange 
 

Min e-bog om Highway 1 i Californien er blot en af 11 forskellige e-bøger, jeg har skrevet 

om USA. Hvis turen går til Arizona, Utah, Las Vegas, Rocky Mountains eller Sydstaterne, 

har jeg skrevet e-bøger og guider til alle disse regioner. I kan både vælge mellem dag-for-

dag guider til forskellige dele af USA eller punkt-for-punkt guider til klassiske highways 

som Route 66 eller Florida Keys. Se listen over alle mine nuværende e-bøger nedenfor. 

Detaljerede dag-for-dag guider til kør-selv-ferie på egen hånd i USA: 

22 dages rejseplan: Californien, Grand Canyon og Las Vegas  

www.highways-usa.com/sydvestusa-22dage  

21 dages rejseplan: Californien, Arizona, Nevada og Utah - i motorhome 

www.highways-usa.com/sydvestusa-21dage  

23 dages rejseplan: Rocky Mountains med Colorado, South Dakota, Wyoming og Utah 

www.highways-usa.com/rockymountains-23dage  

17 dages rejseplan: The Deep South inklusiv Memphis, Nashville og New Orleans 

www.highways-usa.com/deepsouth-17dage  

11 dages rejseplan: Atlanterhavskysten fra New York til Florida 

www.highways-usa.com/atlantic-11dage 

6 dages rejseplan: Blue Ridge Parkway fra Shenandoah til Great Smoky Mountains 

www.highways-usa.com/blueridge-6dage 

 

Guider til klassiske amerikanske highways: 

Route 66 fra Chicago til Los Angeles – www.highways-usa.com/ebog-route66 

Florida Keys: Fra Everglades til Key West – www.highways-usa.com/ebog-floridakeys  

Familieferie i Californien –  www.highways-usa.com/ebog-familieferie-californien  
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