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17 juli Turen fortsatte nordpå mod Yellowstone, men først var der nu tid for en 

frokostpause ved Snake River, hvor der var mange som tog en tur ud med 
gummi paddle boat eller gummibåd. 
 
Vi ankom til Grand Teton, en mindre nationalpark umiddelbart syd for 
Yellowstone, sidst på eftermiddagen. Da vi skulle bo i den nordligste del af 
parken, gjorde vi stop ved  Jenny Lake i det sydlige og gik de 2½ mil til 
Hidden falls og tog shuttle båden retur igen. Herefter fortsatte vi nordpå 
igennem nationalparken til Flagg Ranch hvor vi havde plads for to nætter. 
Det var blevet en smule køligere – omkring 25 gr. til gengæld var der en del 
meget aggressive myg her i parken, så vi gik rundt og klappede hele tiden. 

  
18 juli Så kom vi til Yellowstone, USA’s første nationalpark. Den er på størrelse 

med Sjælland + Lolland-Falster (9000 km2) grundlagt i 1871 som 
nationalpark. Parken har 5 indgange og vejene inde i parken er der anlagt 
veje som i et otte-tal, så vi har planlagt at tage første del i dag. Vi tog 
sydindgangen ind i parken og kørte først til Old Faithful. Parken er verdens 
mest aktive gejser område, der er mellem 200 og 250 aktive gejsere, der er 
varme pools, mudderhuller og revner og sprækker hvorfra det damper op. 
Old Faithful er en gejser der springer dagligt med ca. 92 minutters 
mellemrum, udbruddet varer 1 – 5 minutter og der sprøjter 14.000 – 32.000 
liter kogende vand 30 – 55 meter i vejret. Et imponerende syn, hvis altså 
man kan se for dampen.  
Vi gik en rundtur i området ved Old Faithful og så på mange af de andre 
gejsere og hotpools. Det meget varme vand giver grobund for blandt andet 
nogle flotte gule – orange og brune alger. Bortset fra lugten er det meget fint, 
men den kommer jo heldigvis heller ikke med på billederne. 
Vi fortsatte turen i det syd-vestlige hjørne af parken og fik frokost ved 
Firehole Lake Drive, mens vi så White Dome geyser give en udbrud.  
Knap i Madison vendte vi om og tog Firehole Canyon Drive retur. Her blev 
der lejlighed til en dukkert i Firehole River, dejligt. På tilbagevejen stoppede 
vi ved Fountain Paint Pot og gik den lille rundtur og så på flere gejsere og 
mudderhuller. Det samme ved Midway Geyser Basin. Der er lavet gangbroer 
og stier så man kan komme rundt mellem de forskellige gejsere uden at 
skade naturen for meget, bare man holder sig på stierne. Men hvem skulle 
have lyst til at gå i næsten kogende vand i sandaler? 
Ved Biscuit Basin gik vi lidt væk fra gejserne og fulgte en 2,7 mil sti til 
Mystic Falls og en udsigt til Old Faithful og andre gejsere. 
Så var det også tid at vende snuden helt tilbage til Flagg Ranch igen, så ved 
halv 9 tiden var vi tilbage og klar til aftensmad og et spil kort. 
Det var så også efter et stop ved en bro, hvor der var samlet en del 
mennesker og biler alle forsynet med kamera, et af de mere tydelige tegn på 
at der er vilde dyr i nationalparken. Det var nogle græssende Elk’s, det næst 
største medlem af krondyr familien, kun overgået af elgene. Det var hunner 
med diende kalve som vi så græsse ved floden. 
Og så gælder det også om at få ladet strøm på alle elektriske apparater, for i 
morgen flytter vi ind på en camp i nationalparken og der er ingen strøm, så 
vi må nøjes med det vi har de næste par dage, men det plejer nu også at gå 
fint. 

  
19 juli Vi tog igen syd-indgangen ind i Yellowstone National Parken, denne gang 

fortsatte vi bare til højre ved West Thump i ottetallet mod Canyon Village. 
Ved West Thump var der lejlighed til at kigge lidt flere gejsere og varme 
stinkende huller. Det benyttede Flemming og mig os af, mens Lars og Mette 
fortsatte deres skønhedssøvn, klokken var trods alt kun otte.  
Videre langs med Yellowstone Lake, den største sø i USA på 352 km2., her 
fandt vi et lille picnic område og fik lidt mere morgenmad, mens en Mule 
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deer græssede udenfor. Den ser lidt sjovt ud med de store ører den har.  
Nu alle var vågne kunne skulle vi lige se om udsigten fra Elefant Back trail 
var så god som i bogen, det er den ikke, især ikke når der regner. 
Vi fortsatte til højre over Fishing Bridge mod øst-indgangen, for at se om der 
var nogle bisoner på de store græsarealer.  
Det var der, og de er store de dyr, de kan veje op til 2000 pund og løbe 30 
miles i timer, det er tre gange mere end vi mennesker kan løbe, står der på 
mange advarselsskilte. De ser ud til at være fredelige med de er 
uforudsigelige og farlige, står der også.  
Efter en frokostpause nær øst-indgangen vendte vi camperen og kørte ind i 
parken igen. Igen kom vi forbi nogle bisoner. Retur ved Fishing Bridge 
stoppede vi og så nogle pelikaner hygge sig i vandet. 
Så var det nordpå og vi stoppende ved Mud Vulcano for at se lidt mere 
stinkende mudder,  det er ligesom om det ikke rigtigt tiltaler os så meget 
mere. 
Det regnede da vi ankom til campen i Canyon Village, men ikke nok til at 
forhindre myggene i at være irriterende og heller ikke nok til at forhindre 
Lars og Flemming i at lave bål.  
Men det blev alligevel for vådt til sidst, så vi spille kort i camperen mens 
regnen slukkede bålet. 
 

20 juli Vi stod tidligt op for at se om vi kunne være mere heldige med at se dyr i 
morgengryet. Først kørte vi Nord Rim Drive lige udenfor campen, men alt 
var dækket af skyer/tåge. 
Mette og Lars sov mens vi kørte nordpå til Tower-Roosevelt, igen slap de for 
dagens første tur, som gik til et lille vandfald, Tower fall. 
Vi kørte ud mod nordøst-indgangen for at se om vi kunne se lidt flere af de 
store dyr. Sørme om ikke vi var heldige, to optimistiske Coyote kredsede om 
en bison, men de opgav nu relativt hurtigt. En Coyote minder lidt om en ulv, 
bare lidt mindre. Ved Trout Lake var der morgenmads pause og tid for lidt 
mere motion. Vi gik en tur rundt om søen, hvor der var rigtig mange ørreder 
i, der var også flere lystfiskere. En af dem fortalte at de normalt bare smed 
ørrederne ud igen, om jeg fatter de gider. 
Vi kørte retur og videre på den nordlige del af ottetallet til Mammoth Hot 
Springs, Her var også flere Bisoner at se,  
Mammoth Hot Springs Terraces måtte vi lige ud at kigge lidt på, også 
selvom det er stinkende varmt vand og mudder. Og indrømmet det er da 
imponerende hvad bakterier kan skabe af formationer og farver i det varme 
vand. 
Så kørte vi sydpå igen til Norris, før vi drejede mod øst og tilbage til Canyon 
Village. Her var det tid at kigge lidt mere på kløften også kaldet Grand 
Canyon of Yellowstone, nu måtte skyerne da være væk. Vi kørte både langs 
syd og nord kanten af kløften, hvor vi var en tur nede og se på både upper 
fall, hvor floden falder 33 meter og på lower fall der falder 93 meter. Hvert 
sekund vælter der i gennemsnit 141809 liter vand ud over kanten, det er 
alligevel en del. 
Ved Grand View var vi heldige at nogle kunne udpege to Osprey reder for 
os, vi kunne endda se de voksne fugle fodre sine unger, dog skulle der en 
kamera linse til at gøre det tydeligt. Osprey er en stor rovfugl ca. 65 cm lang 
som mest lever af fisk. Dens to fjender er ravne og ørne, som er de eneste der 
kan komme i nærheden af deres rede.  
Inden vi kører ud af parken i morgen skal vi nok lige op og se om de stadig 
er der, og håber på at der så ikke er skyer i morgen. 
Jeg må hellere stoppe nu, for der er tørvejr og de andre tre har tændt bålet, 
mon ikke det vil gøre lykke med lidt skumfiduser og kiks – vi får se.  

  
21 juli Før vi tog turen langs den nordlige del af canyon kløften, kørte vi lige lidt 

mod øst-indgange bare for at se om vi skulle være heldige og se lidt flere af 
de store dyr. 
Det var der, første var en han Mule Deer og bagefter så vi en stor bison tage 
en morgensvømmetur tværs over en flod. Ligesom vi mødte flere af de store 
bisoner der helt tydeligt godt ved at det er dem som bor i Yellowstone og vi 
andre er gæster. Når de har tænkt sig at gå tur midt på vejen så gør de bare 
det, som om de ejer det hele. Trafikken stopper og folk finder deres kameraer 
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frem, hvis det ikke er klar lige ved siden af. Tilbage i Canyon Village kørte 
vi nord turen langs kløften. Flemming og jeg gik ned og fik udsigten over 
Lower Falls. I morgensolen kunne vi rigtigt se de grønne farver i vandet. Så 
skulle vi også lige have tjekket Osprey rederne, de var der stadig, også 
ungerne.  
Så gik turen videre mod vest-indgangen. Lidt før Norris var der 
morgenvækning af ungerne før vi skulle se de sidste gejsere og hotsprings på 
turen. Der er nemlig en ca. 2 mil travetur ved Norris Geyser Basin. Herfra 
gik turen videre mod vest-indgangen, pludselig holdt en masse biler stille, 
der gik en stor flot han Elk og græssede. Den havde 6 takker på geviret, det 
var flot og stort. Den græssede bare uforstyrret videre selvom den var årsag 
til en mindre trafikprop og 20 – 30 sprang rundt med kamera omkring den. 
Dog holdt de alle afstand, geviret var jo lidt stort. 
Anden gang der var trafikprop var der vejarbejde og vi måtte vente i cirka et 
kvarter på at komme videre. Tredie gang der var trafikprop var det to ørne 
som sad til parade for os alle. 
Lige udenfor parken ligger en IMAX biograf, som blandt andet viser film om 
Yellowstone, den var vi selvfølgelig inde og se. 
Midt på eftermiddagen var vi på KOA campingpladsen og der var tid for et 
bad og en tur i poolen. Flemming tog en tur på cykel. 

 


