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14 juli Turen gik nu videre til Salt Lake City, igennem et trøstesløs landskab med 

sten, klipper og kun lidt grønt. Det blev til flere powernap for camperens 
passagerer.  
Først i området langs Fishlake National Forest blev der lidt at kigge på. 
Langs med motorvejen var der flere viewpoints, som vi selvfølgelig skulle 
stoppe ved. På disse viewpoints kan man finde forskellige informationstavler 
som fortæller om området og dets historie. Det har været hårdt at være 
cowboy/nybygger/guldgraver i det område. 
Længere nordpå blev det mere frodigt og der begyndte at dukke landbrug 
frem. Jeg kan godt forstå at de danske nybyggere søgte området om Salt 
Lake, for her er tydeligt mere frodigt og det minder en del om Danmark. 
Efter ankomst var der lejlighed til en tur i poolen. 

  
15 juli Så skulle der kigges lidt mere på Salt Lake City. Byen er hjemsted for 

mormonerne. Det var i Salt Lake City mormonerne bosatte sig og byggede et 
stort tempel fra 1853 – 1893. Det måtte vi da ind og se. Efter forgæves at 
have ventet på den gratis shuttle bus, gik vi ind til centrum (ca. 3 km). Vi 
kom med på en gratis rundvisning af The Temple og fik lidt fortalt om 
mormonernes besværligheder ved at bosætte sig i Salt Lake City. I 
begyndelsen af tempelbyggeriet hentede man sten i nærheden som blev 
hugget til byggesten. Hver blok tog det 4 dage at hente med oksekærre. 
Senere kom jernbanen og det tog kun 4 timer. 
Vi var inde i deres store mødesal, som har en fantastisk akustik. Det er også 
der hvor et stort kor hver søndag synger for op til 22.000 tilhører. 
 
Efter templet var det tid for shopping, så vi fortsatte vores travetur. Men som 
Flemming siger så har de forstået det i Salt Lake City, to indkøbscentre er 
lukket til fordel for byggeri af noget som kommer senere, så der var kun The 
Gateway af indkøbsmulighed/gågade at kigge på, det begrænsede da 
shopping turen. Sidst på eftermiddagen gik vi tilbage til campingpladsen og 
almindelig afslapning. 

  
16 juli Vi forlod Salt Lake City og begyndte dagen med at køre lidt sydpå. Vi kørte 

forbi  verdens største åbne mine. Den måler ca. 3 km på tværs over toppen 
og er ca. 1 km dyb. Minen er så stor at den kan ses af astronauter når de 
passerer USA. Man forventer at i 2015 vil minen være ca. 200 dybere end 
den er i dag. Hvis man tager de veje der er i minen og placerer dem efter 
hinanden har man ca. 500 mil. (gange 1,6 = km). I minen udvindes primært 
kobber og der er udvundet ca. 18 millioner tons indtil nu. Det er også nogle 
store maskiner man ser brugt i minen, de var lige på vej ind med et lad til en 
ny tip vogn, der kan rumme 360 tons. Den var stor – meget stor. Laddet kom 
på en  stor Oversize blokvogn og de 5 hjul kom på en anden blokvogn. En 
almindelig lastbil syner ikke af meget mellem de store køretøjer. 
 

 Efter et stop med almindelig proviantering, vendte vi snuden nordpå mod 
Bear Lake. Dog var vi lige forbi Hyrum for at se om farmors kusine var 
hjemme. Efter lidt kørsel på grusvej og efter at have spurgt en flink mand på 
en hest, tror vi nok vi fandt huset. Desværre var der ikke nogen  hjemme, så 
vi efterlod en hilsen og fortsatte turen til Bear Lake. 
 
Vi ankom til Bear Lake sidst på eftermiddagen og efter aftensmaden lejede 
vi en fire-mands cykel og cyklede en tur ind og fik en milkshake – uhm… 
det smager godt. Det er åbenbart ikke så tit man ser cykler på vejen her i 
USA og da slet ikke en med fire personer på, så der blev kigget lidt efter den 
cyklende familie. 
 
I øvrigt bærer Bear Lake præg af at være stedet med mange motoriserede 
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transportmidler, på camping pladsen var det almindeligt med mindst en 
camper, en bil, en firehjulet crosser, en motorcykel/crosser og en motorbåd 
enten med vandski eller en jetski.  

 


