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Introduktion til det ukendte Southwest: 

Texas, New Mexico & Arizona – 23 dage  

Rigtig mange skandinaviske rejsende kender efterhånden den klassiske trekantsrute 

mellem Los Angeles, Las Vegas og San Francisco inklusive nationalparker som Grand 

Canyon, Bryce Canyon, Zion og Yosemite. Men det sydvestlige USA er meget andet end 

Californien, Grand Canyon, Las Vegas og Utah.  

Derfor fokuserer jeg i denne e-bog på et andet og mere ukendt område af det sydvestlige 

USA, der byder på lige så mange fantastiske naturoplevelser og lige så mange – ja faktisk 

flere – autentiske wild west oplevelser, som I ikke i samme grad møder på den velkendte 

tur gennem Californien, Grand Canyon og Las Vegas. 

Den ukendte del af det sydvestlige USA  
Denne dag-for-dag rejseplan er derfor målrettet jer, der allerede kender Californien, Grand Canyon og det 

sydlige Utah, og som er friske på at opleve en anden del af ”The Southwest”. En del af det sydvestlige USA, 

hvor I vil få nogle anderledes og meget forskellige naturoplevelser, og hvor I kan opleve det fascinerende 

kulturmiks af amerikansk og mexicansk kultur med rødder helt tilbage i den spanske kultur.  

I vil også opleve cowboy- og wild west kulturen, som i denne del af USA udfolder sig mere autentisk, og 

hvor det frie ranchliv stadig er en integreret del af hverdagen for mange amerikanere – uden der går ren 

nostalgi og kommerciel wild west turisme i den – selvom det også sker visse steder. 

Nationalparker i Texas, New Mexico og Arizona 

I forhold til naturoplevelser og nationalparker kan I se frem til vidt forskellige naturoplevelser. Big Bend 

National Park i Texas helt nede ved Rio Grande floden og grænsen til Mexico er en fantastisk og meget stor 

nationalpark med vidt forskellige naturoplevelser og et spændende dyreliv – og muligheden for at krydse 

grænsen og Rio Grande floden og tage en smuttur til Mexico – helt lovligt inde i selve nationalparken. 

I Carlsbad Caverns National Park i det østlige New Mexico kan I gå ned under jorden i et af de største 

hulekomplekser i verden med gigantiske og tusinder af år gamle drypstensformationer, mens White Sands 

National Monument i New Mexico byder på kæmpe sanddynger og sandklitter af fint sand – en gigantisk og 

fascinerende sandkasse skabt af eroderede klipper og bjerge gennem tusinder af år. 

I det sydlige Arizona ligger Saguaro National Park, berømt for sine flere meter høje og op til 150 år gamle 

kaktusser, der som giganter står placeret majestætisk rundt om i landskabet. Ved Sedona i det centrale 

Arizona kan I opleve knaldrøde sandstensklipper, der tårner sig op i landskabet – og eventuelt overveje en 

offroad tur med Pink Jeep Tours i deres specialbyggede firehjulstrukne køretøjer. 

Min dag-for-dag rejseplan giver jer også mulighed for at få et gensyn med Grand Canyon, da I alligevel kører 

næsten lige forbi. Hvis I er friske på flere naturoplevelser, så overvej at besøge Lake Mead Recreation Area 

og Valley of Fire State Park i Nevada, når I er kommet til Las Vegas, hvor dag-for-dag rejseplanen slutter. 
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Inspections stations langs grænsen 

På jeres tur gennem det sydligste Texas, New Mexico og Arizona vil I møde en lang række af kontrolposter 

langs landevejene og motorvejene – såkaldte Inspections Stations – hvor I bliver stoppet og skal vise jeres 

pas. Det er U.S. Border & Custom Protection, som her foretager stikprøver og tjek af trafikanterne. 

Det er naturligvis nærheden til Mexico og udfordringen med illegale grænseoverløbere, som her kommer til 

udtryk. Disse Inspections Stations ligger typisk cirka 30 til 50 miles inde i landet på alle veje, der går ind i det 

centrale USA, ofte i nord-sydgående retning. Og I skal altså bare vise jeres pas, når I møder disse 

Inspections Stations, der også er udstyret med diverse kameraer og overvågningsudstyr langs vejkanten.  

Generelt vil I opleve, at der er masser af politi og grænsebetjente på vejene i grænseområderne tæt ved 

grænsen til Mexico – uanset om I befinder jer i Texas, New Mexico, Arizona eller Californien. 

Vælg det rigtige tidspunkt på året  
De fleste af jer vil sikkert vælge at bruge denne dag-for-dag rejseplan som et konkret forslag til en tre ugers 

tur gennem Texas, New Mexico og Arizona fra Dallas/ Fort Worth til Las Vegas. Rejseretningen fra øst mod 

vest er valgt, da det er denne rejseretning, som det fleste kør-selv turister vælger, når de rejser rundt i det 

vestlige USA. Men I kan naturligvis også bruge rejseplanen i den modsatte retning – og læse bogen bagfra. 

I kan også vælge at bruge e-bogen som et inspirationskatalog til oplevelser på strækningen mellem Texas 

og Californien – især hvis I fx overvejer at køre hele vejen fra Florida til Californien og dermed tage turen 

tværs over det sydlige USA. Hvis I hører til denne gruppe, har I her et katalog over forslag til oplevelser på 

den vestlige halvdel af denne strækning. 

Rigtig god fornøjelse med min rejseplan til det sydlige Texas, New Mexico og Arizona! 

Henrik Lange, Highways-USA.com, februar 2018 

Et af højdepunkterne på denne tur er Saguaro National Park med de gigantiske kaktusser 
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Fra Fort Worth til Austin – 4. dag 

Efter tre dage i Dallas og Fort Worth i det centrale Texas, skal I nu gøre klar til at bevæge 

jer sydover ned mod Texas’ hovedstad, Austin. Men da afstandene stadig er ganske 

overkommelige, kan I tage den med ro og bruge noget af dagen i Fort Worth, inden I 

kører sydpå. Fort Worth Downtown er således værd at bruge et par timer på, takket 

være det hyggelige centrum, som stadig har lidt provinsby over sig, i kraft af nogle af de 

bevarede gamle byhuse fra starten af 1900-tallet i centrum. 

Dagsetape: 190 miles/ 305 kilometer  

Fort Worth har de senere år været gennem en rivende udvikling, og byen er blevet et populært tilflugtssted 

for yngre initiativrige mennesker og virksomheder fra både østkysten og vestkysten, som her i Fort Worth 

får rigtigt meget valuta for deres sparepenge i form af lave huslejer, god infrastruktur (både digital og 

fysisk) og masser af plads at boltre sig på.  

Indtil omkring 1990’erne var Fort Worth en forholdsvis søvnig mellemstor provinsby, men udviklingen er 

gået stærkt de senere år, og nye skyskrabere er skudt op i Downtown som udtryk for den nye vækst og 

udvikling. Heldigvis har man ikke (helt) fået spoleret den gamle bykerne i Fort Worth centrum. Derfor har 

byen forholdsvis mange charmerende gamle byhuse fra slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, 

som giver Downtown et mere spændende og hyggeligt miljø end i mange andre amerikanske storbyer. 

Og da der også bor mennesker i centrum – der altså ikke kun er kontorer og erhvervslejemål – er der også 

liv i Fort Worth Downtown efter kl. 18.00. 

Guidet byrundtur i Fort Worth 

Hvis I vil have en bedre forståelse af Fort Worth og byens faktisk meget interessante historie, så overvej en 

guidet byvandring, sådan som jeg fik det, da jeg besøgte Fort Worth. En lokal guide kan byde ind med nogle 

helt andre nuancer og historiske vinkler, som I ikke selv kan læse jer til. 

Som fx historien om byens gamle red light district, byens militære fortid (og årsag til byens navn) – og ikke 

mindst historien om John F. Kennedys sidste nat, som han tilbragte i netop Fort Worth Downtown, inden 

har blev myrdet dagen efter 22. november 1963 i Dallas. Læs mere i min guide til Fort Worth fra side 18. 

Interstate 35 ned mod Austin 

Der er cirka tre timers kørsel fra Fort Worth ned til Austin. Køreturen ned gennem det centrale Texas hører 

ikke den mest opsigtsvækkende strækning på jeres road trip, så her vælger I bare Interstate 35W sydpå. 

Faktisk findes der to forskellige udgaver af den nord-syd gående Interstate 35 her i det centrale Texas 

omkring Dallas og Fort Worth: 35E er den østlige udgave, der krydser ind gennem Dallas, mens 35W er den 

vestlige udgave, som tager turen via Fort Worth. Interstate 35E og 35W skilles nord for Dallas og Fort 

Worth, for så at smelte sammen igen et godt stykke syd for begge millionbyer. 
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Lidt afhængig af hvilken ugedag i rammer Austin (fredage og lørdage er sjovest), kan I overveje at tjekke 

Austins berømmede natteliv ud. Musikken i Austins 6th Street spiller typisk til langt ud på natten, så det gør 

ikke så meget, at I først er fremme i Austin, når mørket er faldet på. 

I forhold til overnatning i Austin hører byen hjemme i den lidt dyrere afdeling, især hvis I gerne vil bo tæt på 

6th Street og Downtown. Austin er ekstrem populær, især i weekender p.g.a. de mange spillesteder og det 

levende natteliv. Alternativet til hoteller eller moteller kunne være et hostel. Austin har flere gode hostels, 

hvor I kan bo centralt og til rimelige priser. Jeg vil anbefale, at I tager mindst to nætter i Austin. 

Hoteller og overnatning i Austin, Texas: 

Søg efter overnatning i Austin på – www.highways-usa.com/hoteller-usa 
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Austin: Livemusik, kunst og kultur – 5. dag 

Austin er en af de få byer i verden, der er bygget op helt fra bunden som hovedstad – 

Washington D.C. er en af de få andre. Austin er Texas’ kulturelle og intellektuelle 

højborg, og det skyldes bl.a. at University of Texas fylder rigtigt meget i Austin.  

Byens mange studerende præger bybilledet, og hertil kommer byens berømte 

musikkultur med masser af spillesteder. Endelig ligger der adskillige museer og andre 

kulturinstitutioner rundt om i Austin. Mentaliteten i Austin adskiller sig også fra store 

dele af Texas: Her tænkes der anderledes og mange har en alternativ tilgang til verden. 

Capitol – det texanske parlament  

Capitol med sin gigantiske kuppel udgør det naturlige centrum i Austin og kan ses fra store dele af byen. 

Capitol stod færdig i 1885, og da man ikke lider af mindreværdskomplekser i Texas, er Capitol i Austin 

naturligvis lige en anelse større i dimensionerne end Capitol i Washington D.C. 

Kuplen i Capitol i Austin er naturligvis en anelse større end kuplen i Capitol i Washington 

 
Det er gratis adgang til Capitol i Austin, og I kan få en gratis rundvisning i bygningen – eller tage en selvguidet 

tur. Men vælg en guidet rundvisning på cirka 20 minutter. De starter hver kvarter, og giver en fin introduktion 

til bygningen og Texas’ historie. Capitol er imponerende, så lad være med at snyde jer selv for den oplevelse. 

Som i mange andre officielle bygninger i USA skal I gennem en metaldetektor, for at få adgang til Capitol. 

Men er I først kommet ind, kan I gå rundt på egen hånd i bygningen uden ledsagelse. 

Der er masser af detaljer at nyde i Capitol i Austin: Læg fx mærke til lamperne i loftet inde i Senatet: Her 

står der naturligvis Texas stavet med elpærer i selve lamperne. Stjernen fra flaget i The Lone Star State går 

naturligvis igen overalt i Capitol. Bemærk også portrættet af George W. Bush, der jo var guvernør i Texas, 

inden han vandt det meget omtalte præsidentvalg i år 2000 over Al Gore – og flyttede ind i Det Hvide Hus. 
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Texas’ femkantede stjerne sidder indvendigt oppe i toppen af Capitol, hvis I kigger efter 

 
 
Koncerter, livemusik, fest og farver  

Austin er berømt for sin musikkultur og der ligger masser spillesteder og indspilningslokaliteter rundt om i 

Austin. Hvis I vil tæt på Austins musikkultur, er 6th Street syd for Capitol ikke noget dårligt udgangspunkt. 

Her finder I et af Austins forlystelseskvarter med barer, restauranter og ikke mindst spillesteder, hvor 

håbefulde musikere spiller – sandsynligvis med en drøm om et gennembrud på et tidspunkt. 

Musikken strømmer ud fra de åbne døre og vinduer på de forskellige barer fra kl. 17-18 stykker om aftenen, 

hvor der lokkes med happy hour for at få sat gang i sagerne. 6th Street liver dog først op et stykke ud på 

aftenen, før der for alvor kommer mennesker i 6th Street. Til gengæld går man også sent i seng, så der er liv 

i gaden til klokken to-tre stykker om natten. Torsdag-fredag-lørdag er nattelivet naturligvis ekstra intensivt. 

Håbefulde musikere prøver kræfter med publikum på barerne langs 6th Street i Austin 

 
 
Det er ikke kun på den del af 6th Street, som ligger tættest på Interstate 35, at der er liv om aftenen. Også 

længere mod vest på 6th Street i nærheden af Lamar Street, ligger der en stribe spændende restauranter 

og barer med bl.a. vinsmagning – og levende musik. 

Et af de mest berømte spillesteder i Austin er The Moody Theater, hvorfra også det længst kørende 

musikprogram på amerikanske tv, Austin City Limits, sendes fra. 
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Bullock Texas State History Museum 

Texas’ store historiske museum ligger også i Austin, kun nogle få blokke nord for Capitol. Her kan I få den 

store introduktion til Texas’ ret interessante historie. 

Texas løsrev sig fra Mexico i 1836 efter texanernes krig mod Mexico, og Texas var en selvstændig stat 

anerkendt af flere europæiske starter samt det daværende USA – som på det tidspunkt kun gik til 

Mississippi floden. Bl.a. derfor er historien om Texas både spændende og ganske blodig. 

I Texas State History Museum får I hele historien oprullet – helt tilbage fra tiden som provins i Mexico til de 

ni år som selvstændig stat fra 1836 til 1845, hvor man stemte sig ind i USA som stat nr. 28 – og videre over 

den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865, der kostede Texas dyrt, både økonomisk og socialt – og siden 

udviklingen hen mod en moderne stat, først med kvægdrift og cowboys og siden med olie og gas som nogle 

af de vigtigste indtægtskilder. 

Historien om olieeventyret indgår naturligvis som en del af Texas State History Museum  

 
 
Texas’ historie er meget spændende, hvis I vil have en lidt dybere indsigt i den særlige texanske 

individualistiske tankegang, som ofte præger folk fra Texas. Samtidig får I en forståelse for, hvilken 

betydning nærheden og de historiske bånd til bl.a. Mexico har haft for Texas. 

Texas State History Museum fordeler sig over tre etager. Skal I yde museet retfærdighed og have tid til at se 

nogle af de interessante små film, der findes på de forskellige etager, skal I afsætte mindst halvanden time 

til et besøg. Der findes også en IMAX biograf med et kæmpelærred i samme bygning som museet, som viser 

film med relation til Texas’ historie. Her skal I betale yderligere entre, hvis I vil se film i IMAX biografen. 

Blanton Museum of Art  

Måske er I ikke til kunstmuseer, men Blanton Museum of Art ligger skråt overfor Bullock Texas State History 

Museum, så det kan ikke være meget nemmere. Kunstmuseet hører under Texas State University og byder 

på en imponerende samling af moderne kunst – i meget flotte rammer. Faktisk er samlingen den største 

universitetsejede samling af kunst i USA. 
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Blanton Museum of Art betragtes som et af de store museer for moderne kunst i USA  

 
 
Selve museet er totalrenoveret i 2006, hvilket giver værkerne perfekte rammer. Og hovedparten af 

værkerne er moderne kunst af kendte amerikanske kunstnere, så I får lidt af en Louisiana-oplevelse ud af 

museet. Bl.a. har man et værk, der inkluderer ikke færre end 600.000 pennies – altså 6.000 dollars i 1 cents, 

og de fylder en hel del. Meget spøjst, men der er også andre interessante værker. 

Museet er en god sanseoplevelse, og kommer I forbi om torsdagen, er der gratis adgang. Ud over den 

permanente samling, er der også skiftende kunstudstillinger på museet. 

Lyndon B. Johnson Presidential Library 

Udefra ser Lyndon B. Johnson Presidential Library i Austin, der også ligger placeret på universitetsområdet, 

ikke specielt charmerende ud. Den massive betonkonstruktion ser meget bombastisk ud, men indenfor 

byder museet heldigvis på en interessant udstilling om Lyndon B. Johnson, der den 22. november 1963 blev 

kastet hovedkulds ud i jobbet som den 36. præsident i USA efter mordet på John F. Kennedy i Dallas. 

Lyndon B. Johnsons præsidentielle limousine er bl.a. udstillet på LBJ Presidential Library 
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Lyndon B. Johnson har således været med til at præge nyere amerikansk historie – ikke mindst med sine 

mange fingeraftryk på nye love, der blev gennemført op gennem de turbulente 1960’ere med masser af 

raceuroligheder og borgerrettighedskampe i USA – for ikke at tale om Vietnam krigen, der kom til at hænge 

som en skygge over hans præsidentperiode. 

Lyndon B. Johnson var præsident fra 1963 til 1969, og det er naturligvis den periode, udstillingen fokuserer 

på. Bl.a. kan I høre nogle af de telefonsamtaler, som Lyndon B. Johnson havde med nøglepersoner i det 

amerikanske samfund kort efter mordet på John F. Kennedy: Bl.a. en samtale med Jackie Kennedy kun 

nogle få dage efter drabet på hendes mand, John F. Kennedy, en samtale med Martin Luther King, ligeledes 

nogle få dage efter drabet på Kennedy. Et unikt blik ind bag kulisserne på højeste niveau, som først for nylig 

er blevet frigivet efter at have ligget gemt væk i årevis. 

Apropos arkiver, så får man en forklaring på den meget massive bygning, når man kommer indenfor. Der er 

nemlig frit udsyn til de store arkiver af materiale, som historikere, forskere og journalister kan få adgang til 

inde i selve bygningen, og det forklarer, hvorfor bygningen ser ud så voldsom ud udefra. På øverste etage 

(10.sal) kan man besøge en kopi af Det ovale værelse, sådan som det så ud, mens Lyndon B. Johnson 

residerede i Det Hvide Hus. 

Hvis man er interesseret i nye amerikansk historie, skal man naturligvis forbi Lyndon B. Johnson Presidential 

Library i Austin og lære mere om en mand, der trådte i karakter og fik nationen videre, da der var allermest 

brug for det. Og i øvrigt også en mand, der valgte ikke at genopstille efter sin første fulde valgperiode fra 

1965 til 1969, hvor præsident Nixon overtog roret. 

Der er også mulighed for at dyrke shopping langs 6th Street, hvis man er i det humør 

 
 
Shopping i Austin: Bøger, musik og økologi 

Hvis I vil på lokal shopping i Austin, så læg vejen forbi Lamar Street, der hvor Lamar Street krydser 6th 

Street. På det ene hjørne ligger USA’s største økologiske supermarked, Whole Foods Market: En gigantisk 

butik på størrelse med Bilka – kun med økologiske fødevarer i alle størrelser og former. Et mekka for alle, 
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der gerne vil kæle lidt ekstra for råvarerne. Og der er masser af mulighed for at få smagsprøver rundt om i 

butikken. Desuden er der flere spisesteder – inde i selve butikken – plus en bar med økologiske fadøl, m.m. 

Ikke ret langt derfra ligger Book People, en af USA’s bedste uafhængige boghandlere, med bøger på 

hylderne, som man drømmer om at kunne tage med hjem – med overhængende risiko for at få overvægt 

på flyet. Men stik hovedet ind og tjek det enorme udvalg af bøger – mange af dem er signerede af 

forfatterne. Book People er også jævnligt rammen om møder med amerikanske politikere: Således har både 

Bill Clinton, Al Gore og den tidligere udenrigsminister Madelaine Albright været forbi Book People i Austin. 

Endelig så har Austin naturligvis også en ualmindelig udsøgt pladeforretning, Waterloo Records. Her kan I 

finde alt i musik – både lokale navne fra Austins musikscene og store verdens stjerner. Hertil kommer alt i 

dvdfilm udgivet på det amerikanske marked, som I også kan finde hos Waterloo. Der er også fra tid til 

anden små intimkoncerter på scenen inde i selve musikbutikken. Waterloo Records er ligesom Book People 

og Whole Foods Market, shopping i Austin når det er bedst. 

Bilkørsel i Austin: Pas på cyklisterne 

Austin er en smule utraditionel når det gælder trafik, for i Austin er der forholdsvis mange cyklister og 

fodgængere, hvilket især skyldes de mange studerende i byen. Der er endda lavet cykelbaner flere steder i 

Austin, så I skal lige holde tungen lige i munden, når I bevæger jer rundt i byen – og I kan altså ikke bare 

foretage et højresving, uden at se jer ordentlig for – sådan som man har en tendens til i mange andre 

amerikanske storbyer. For i Austin skal I både tage hensyn til fodgængere og cyklister. Hold for resten også 

godt øje med joggere: Det vrimler med joggere i træningstøj overalt på gaderne i Austin. 

I øvrigt er det god ide at undgå myldretidstrafikken i Austin, der kan være ganske langsommelig. Det virker 

som om, at byens infrastruktur ikke helt er gearet til de mange biler, så forsøg at undgå myldretidstrafikken 

i Austin mellem kl. 7 og kl. 9 og igen fra kl. 15 til kl. 18. 

Links til oplevelser i Austin: 

Capitol Tours Austin – www.tspb.state.tx.us/plan/tours/tours.html  

Live musik og koncerter – www.austintexas.org/music-scene  

LBJ Presidential Library – www.lbjlibrary.org  

Bullock Texas State History Museum – www.thestoryoftexas.com  

Blanton Museum of Art – www.blantonmuseum.org  

Søg efter overnatning i Austin på – www.highways-usa.com/hoteller-usa 
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Texas Hill Country – 6. dag 

Landskabet og området sydvest for Austin og nord for San Antonio – kendt under 

fællesbetegnelsen Texas Hill Country – byder på et kuperet terræn med lækker natur og 

et alsidigt dyreliv, flere hyggelige småbyer, spændende historie og sågar adskillige 

vingårde, da det kuperede landskab kombineret med det varme klima og jordforholdene 

gør denne del af Texas oplagt til vinproduktion. Med andre ord: Lidt af en oase, I ikke bør 

gå glip af. Så i stedet for at køre direkte fra Austin til San Antonio ad Interstate 35, bør I 

give storbyerne en pause denne dag for at tage en afstikker ud i Texas Hill Country. 

Dagsetape: 190 miles/ 305 kilometer  

Hvis I er friske på en enkelt smagsprøve mere på det alternative Austin, inden I forlader Texas’ hovedstad, 

kan I overveje at besøge lokaliteten Cathedral of Junk i det sydlige Austin. Her har kunstneren Vince 

Hannemann bygget et stort kunstværk af bl.a. metalskrot i sin egen baghave. Og udførelsen af værket kan 

lede tankerne hen på en katedral – deraf navnet Cathedral of Junk. 

Cathedral of Junk ikke er en officiel seværdighed med faste åbningstider, men en slags kunstnerisk 

”undergrunds attraktion” på Vince Hannermann’s privatadresse i et stille villakvarter i det sydlige Austin. 

Derfor kræver et besøg, at I lige ringer i forvejen (gerne dagen før) for at tjekke, om I må kigge forbi.  

Vince har bygget på sin ”katedral” siden 1988, og Cathedral of Junk er efterhånden et ganske stort værk. Af 

samme grund er kunstværket de senere år blevet kendt som en af de ”store” alternative seværdigheder i 

Austin, så Vince får en del gæster i løbet af året. Vince Hannermann havde desværre ikke tid til at få besøg, 

da jeg ringede ham i Austin. Så jeg måtte nøjes med et smugkig over hegnet på distancen. 

Et smugkig over hegnet ind til Vince Hannermann’s specielle og private Cathedral of Junk 
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Hvis I lægger vejen forbi Cathedral of Junk, så husk at I besøger et lokalt villakvarter og en privatperson på 

hans egen adresse i Austin. Det er god stil at give drikkepenge for et besøg – fx 10 dollars for en familie. 

Cathedral of Junk ligger på adressen 4422 Lareina Drive i det sydlige Austin. Kontakt Vince Hannermann på 

512-299-7413 inden et eventuelt besøg. 

Vestpå fra Austin til Johnson City 

Fra Austin er det nemmest at følge motorvejen U.S. 290 vestpå, der i udkanten af Austin bliver til en 

almindelig landevej, som vil tage jer til den lille by, Johnson City.  

Johnson City blev grundlagt tilbage slutningen af 1800-tallet, og især en Johnson fra Johnson City er kendt 

over hele USA: Nemlig Lyndon B. Johnson, der blev svoret ind som USA’s 36. præsident umiddelbart efter 

attentatet på John F. Kennedy den 22. november 1963 i Dallas.  

LBJ, som Lyndon B. Johnson ofte blev kaldt, havde en stor ranch lidt vest for Johnson City. I dag er denne 

ranch åben for offeligheden, så man kan se, hvor det var LBJ opholdt sig, når han ikke var i Washington D.C. 

Faktisk opholdt LBJ sig så meget på sin ranch i Texas, at ranchen fik tilnavnet Texas White House.  

I kan både køre rundt på ranchområdet i jeres udlejningsbil og få en guidet tur gennem hovedbygningen på 

LBJ Ranch. Lyndon B. Johnson ligger også begravet her. 

I dag er det National Park Service, der bestyrer Lyndon B. Johnson’s ranch i Texas 

 
 
Fredericksburg med tyske rødder 

Ud over det kuperede landskab med masser af skov og floder er Texas Hill Country også kendt for en stribe 

hyggelige byer, der hver især har sin kulturelle profil. Fredericksburg er som navnet antyder grundlagt af 

nybyggere med tyske aner tilbage i midten af 1800-tallet, og byen undlader ikke at gøre opmærksom på sin 

tyske historie i form af store skilte ved bygrænsen, der frejdigt proklamerer Willkommen nach 

Fredericksburg. Byen er også med rette stolt af sin gamle kirke, Vereins Kirche. 
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Denne tyske ubåd er bl.a. udstillet i National Museum of the Pacific War i Fredericksburg  

 
 
Ud over en hyggelig hovedgade med adskillige lokale butikker og restauranter – flere af dem med tyske 

specialiteter – kan I også besøge byens store museum, National Museum of the Pacific War, hvor historien 

om den amerikanske stillehavskrig under 2. verdenskrig oprulles i det meget omfangsrige museum.  

Årsagen til at museet er placeret i Fredericksburg er, at den amerikanske flådeadmiral Chester W. Nimitz, 

som styrede USA gennem Stillehavskrigen, netop kom fra Fredericksburg. National Museum of the Pacific 

War er i sagens natur især interessant, hvis I er historisk interesserede og i særdeleshed i 2. verdenskrig. 

Enchanted Rock og Fort Martin Scott 

Hvis I hellere vil have en naturoplevelse, ligger den store klippemonolit Enchanted Rock 17 miles nord for 

Fredericksburg på Highway 965 i retning mod den i øvrigt ret hyggelige by Llano. På grund af regnvejr måtte 

jeg droppe at besøge Enchanted Rock, så jeg har stadig til gode at opleve den gigantiske klippeformation.  

I den østlige udkant af Fredericksburg ud til U.S. 290 kan I gå en tur gennem det historiske Fort Martin 

Scott, et gammelt militært fort opført i midten af 1800-tallet, der er blevet restaureret og genopført på sin 

oprindelige placering. Fortet var et af de første militære forter i det centrale Texas, som det amerikanske 

militær opførte for at beskytte nybyggerne mod bl.a. aggressive comanche indianere. 

Fort Martin Scott viser hvordan de første militære forter så ud i midten af 1800-tallet  
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Kerrville og Highway 16 til San Antonio  

Fortsætter I sydpå ad Texas Highway 16 kommer I ned til en anden hyggelig by, Kerrville, som også byder på 

en charmerende bykerne – og i øvrigt et stort udvalg af moteller, da Kerville ligger ud til Interstate 10. I kan 

således overveje at overnatte i Kerrville, som alternativ til at køre ind til San Antonio ad Interstate 10. 

Hvis I vil have et naturskønt alternativ til den noget uinteressante Interstate 10, så vælg Texas Highway 16 

ind mod San Antonio. Highway 16 slår en sydvestlig bue gennem det kuperede Texas Hill Country. Det er 

ikke den hurtigste, men langt den smukkeste og mest naturskønne køretur ind mod San Antonio. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at der er rigtig meget dyrevildt og især hjorte i Texas Hill Country. Det er ikke 

kun for et syns skyld, at der er afbilledet hjorte på de skilte, som reklamerer for den lokale marguerit rute, 

Texas Hill Country Trail. Pas især på omkring skumringstid, hvor hjortene er særligt aktive, og hvor de ofte 

krydser vejene i det skovrige område. 

Dette var en gratis smagsprøve på 15 sider. Hvis I vil læse de øvrige 105 sider, så køb HELE   

min rejseplan til Texas, New Mexico, Arizona – www.highways-usa.com/sydvestusa-23dage  

Landskabet i Texas Hill Country byder på både skov og masser af kuperet terræn  
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA: 

Flere USA rejseguider af Henrik Lange 
 

Min 23 dages rejseplan til Texas, New Mexico, Arizona og Nevada er en af 12 forskellige 

rejseplaner, jeg har skrevet om USA. Hvis turen går til Californien, Utah, Rocky Mountains, 

Sydstaterne, Atlanterhavskysten eller Florida, har jeg skrevet rejseplaner 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, Highway 1 og Florida Keys. 

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  

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 i USA fra New York City 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 

 

Flere guider til klassiske amerikanske highways: 

Highway 1 Californien: Fra San Francisco til L.A. – www.highways-usa.com/ebog-highway1 

Route 66 fra Chicago til Los Angeles – stat for stat – 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 

Texas, New Mexico & Arizona – 23 dage 
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