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02 august Så gik turen langs kysten ad Highway 1 sydpå mod søelefanterne. Heldigvis 
viste Highway 1 sig fra en lidt mere human side end den del vi prøvede nord 
for San Francisco, det vil sige knap så mange skarpe sving på vejen og 
mulighed for lidt højere gennemsnitsfart. Der var også solskin hvilket gør 
alting meget pænere at se på. 
Men hold da fast hvor er der mange Vista points (udsigspunkter) langs med 
kysten, hvis man skulle holde ved dem alle, ville det tage dage at komme ned 
langs med kysten. 
Vi stoppede med passende mellemrum og et par gange blev ungerne tvunget 
ud af bilen også. Det der med tvang var nu heller ikke nødvendigt da først 
der dukkede sæler op langs med kysten. 
Vi fik også lejlighed til at se på en lille flok af den sø-elefant koloni man har 
langs med kysten, omkring 60 havde fået møvet sig op på strander og 
slappede af i solen, mens de med passende mellemrum viftede lidt sand hen 
over sig selv. Det er nogle store basser de sø-elefanter. Voksne hanner kan 
blive op til 4 meter lange og veje 2000 kg, mens hunnerne vejer 600 – 900 
kg. Normalt foretrækker de mere rolige områder med i begyndelsen af 1990 
gik nogle søelefanter på land og siden er kolonien vokset. Der fødes omkring 
1700 unger om året i kolonien. Jeg spurgte en ’friend of sea elephant’ hvor 
stor kolonien egentlig var, hun sagde der var omkring 16.000 sø elefanter i 
kolonien, det tal tror jeg nu jeg skal have tjekket, hvis det ellers er muligt.   
Dagen sluttede på en KOA campingplads ved Santa Margarita, her var der 
mulighed for at både os og vores tøj kunne blive vasket 
For f….., mon aldrig jeg lærer det… En maskine hvidt tøj, håndklæder, T-
shirts, undertøj, strømper – resultat - alt sammen gulligt i pletter, efter en 
vask i ’bjergvand’ – håber det kan blive rent igen når vi kommer hjem. 
Husk det – tag aldrig hvidt tøj med på ferie i udlandet – grå/blåt er meget 
bedre. Skidtet ses ikke så nemt og man kan alligevel ikke se om det er 
nyvasket eller ej. Lugten kan klares med en deo. 

  
03 august Vi benyttede os af , at campingpladsen ligger lige ved siden af en sø, så 

morgenen gik med cykel/løbe tur på de forskellige trails der er omkring søen. 
Mens Lars og Mette satte sig om til indgangen, væbnet med kameraer og 
tålmodighed. For vi har nemlig spottet, at der kommer en del kolobrier forbi 
og drikker der.  
Det lykkedes vist flere gange at få en fugl i kassen. Flemming er ved at 
opdatere hjemmesiden, mens jeg skriver dagbog. Vi fortsætter snart sydpå til 
Solvang – for at se om de kender til Wienerbrød eller det bare er noget pjat. 
Solvang var meget besøgt, det er helt sikkert lykkedes dem at trække folk til 
ved at bygge huse i gammel dansk stil, bindingsværk og lignende også give 
tingen danske navne. Ikke just nogle bygninger man ser lignende, mange 
steder i Danmark 
Desværre kunne de forskellige bagere ikke bage rugbrød, det var primært 
kager og wienerbrød de solgte i deres forretninger. 
Turen fortsatte langs kysten til lidt syd for Santa Barbara, hvor vi var så 
heldige at der lige var kommet et afbud på Carpinteria State Beach. Der stod 
ellers ”Sorry Campground is Full” på skiltet, så vi var ved at skulle vende, 
men så sagde den venlige ranger at de lige havde fået et afbud – Yes. Det 
ville nu være forkert at kalde det en campingplads, men det virker fint. I fire 
lige rækker holder camperne parkeret i hver sin bås. Båsene er bredde nok til 
at der kan holde en camper og en bil ved siden af. Første række ligger lige ud 
til klitterne, vi fik en plads i anden række så der er ikke langt til havet. Bag 
de 4 rækker campere ligger jernbanen – og ja det larmer, men det generer nu 
ikke, vi tager bare et glas rødvin mere så kan vi sagtens sove. 
Mette og Lars fik dyppet tæerne i havet. Lars var endda så heldig at der kom 
to delfiner forbi, dog med en sikkerhedsafstand på 50 – 100 meter.  
Vi fik næsten tømt fryseren for is, sammen med nogle friske jordbær.  
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04 august Formiddagen gik ved havet, en venlig genbo kom og spurgte om børnene 
ville låne nogle boards. Det ville de gerne, så Lars og Mette hyggede sig i 
bølgerne, mens vi andre kigge på og fik lidt sol. 
Det blev også til en snak med den venlige genbo, hun var på pladsen med 
sine to børn og et par kammerater til sønnen. Børnene i USA har 12 ugers 
ferie så det kræver lidt planlægning af holde dem i gang i ferien. Nu havde 
hun ikke selv noget arbejde, så det var ikke et problem for hende. Men der 
arrangeres mange forskellige camps som børnene kan deltage i så de ikke 
kommer til at kede sig hele sommeren. De boede på en større farm – 45 
arches ??? dvs. , med 22 heste som de skulle give hø og vand, og hvis ikke 
de var hjemme havde de bare folk til den slags. 
Vi forlod pladsen kl. 12:00, da skulle vi være ude. Vi kørte videre langs 
kysten af highway 1, til Malibu Beach RV camp. Dejlig plads med en flot 
udsigt over stranden. Eftermiddagen blev brugt i bølgerne, dejlig store og i 
en behagelig temperatur. 
Aftenen blev brugt på at tømme de forskellige lagre af  øl, rødvin, chips, 
småkager og is. Lidt tid til at pakke i kufferter blev det også til, det er godt vi 
har fået købt en ekstra kuffert.  

  
05 august Flemming startede dagen med en cykeltur. Lars og Mette sov mens jeg fik 

det værste skidt ud af camperen.  
Efter morgenmad gik Lars, Mette og jeg en tur til havet og hyggede os i 
bølgerne mens Flemming fik fred og ro til at pakke sine tasker. Lars kom nu 
ikke i vandet, for i går ramte han en sten med sin lilletå, og den synes altså 
ikke det er sjovt når strømmen og bølgerne trækker rundt med ham i vandet, 
så han nøjes med at solbade. 
Klokken 12:00 var vi færdige med at pakke, bade og Flemming havde 
foræret sin cykel til receptionisten på pladsen. Den har vi ikke plads til i 
vores kufferter. Turen gik nu til Cruise America, med et lille frokost stop ved 
kysten, hvor delfinerne igen legede kispus med Flemming og hans kamera. 
De springer i bølgerne lige indtil Flemming får skiftet til den store zoom, så 
forsvinder de igen. Frokosten hjalp også på tømningen af køleskabet, der var 
lige lidt colaer og lidt frugt at tage med i lufthavnen. 
Camperen blev afleveret og vi måtte betale lidt for et større stenslag i 
forruden, men ellers ingen problemer. Vi fik en taxa til lufthavnen og her 
sidder jeg nu og fordriver 4 timer, før vi skal med flyveren til Munchen, 
hvorfra vi skal videre til Billund. 

  
06 august Så gik der lige 10 timer med flyvning og pludselig var klokken 5 om 

eftermiddagen i Munchen. Videre fra Munchen efter en times ventetid, så kl. 
20:15 var der planmæssig ankomst i Billund af fire lettere trætte turister og 5 
stk. store kufferter. Ja, vi havde godt 60 kg bagage med fra DK fordelt på 4 
kufferter og det er nu vokset til godt 90 kg bagage. Der var dog stadig langt 
til de tilladte 160 kg 
 Der var også plads i bagagerummet i Jørgen’s bil til de mange kilo, han var 
nemlig så venlig at hente os i lufthavnen igen, mens Inge Marie og Jane 
ventede med lune frikadeller og salat hjemme i Silkeborg. Rugbrød og 
leverpostej til Lars - Mange tak for det 
 
Dejligt at være hjemme igen!  

 
 
 

 

  
 


