


 
 

 

 
 

Vandretur i Grand Canyon 
 16-17. August 1994 

 

_______________________________________________________________________________ 

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen 

 

 

 

Lone, Martin, Mogens og Rita 



Vi skuer udover den imponerende Grand Canyon. 

Travetur på 7-8 km på “The Rim”. 

Mogens mener det er passende 

at fotografere ”Den  gamle der 

læner sig op af den gamle.” 

”Den gamle” vurderer på 

muligheden af en travetur med 

camping udstyr til bunden af 

Grand Canyon! 

Skal – skal ikke? 

Kan – Kan ikke? 

Varmt? 

Tungt? 

Ømme muskler? 



Jo, da, der skal vi ned. 

 

Den grønne klat er Indian 

Garden med vand og 

campingmulighed 







Så nu har vi travet langs kanten og det var flot – nu er vi klar til 

operation – NEDSTIGNING! 

Tidligt næste morgen! 

Back Country permit. 

Cliff–”hangers” 

Telt – sovepose lommeslygter 

Masser AF VAND 

Eventyrlyst 

Godt humør 

Vi troede vi startede kl 6 – men 

klokken var faktisk kun 5 - - -  dvs 

vi stod op kl 4 ( der var tidsforskel 

på 1 time fra Colorado staten) 

Grand Canyon National Park 



 

Der var læs på!   

Klar til nedstigning 

ad smalle, stejle stier. 

Og ganske langsomt – 

tyst og stille stod solen 

op og Grand Canyon 

vågnede 

 

 

 

Det var en ubeskrivelig 

oplevelse at vandre i 

bjergene i den tidlige 

morgenstund. Helt 

højtideligt i et med na-

turen. 









Langt dernede mellem klipperne løber Colorado River og der skal vi ned!  

Endelig ved målet – det 

var bare om at få sko og 

sokker af og få kølet de 

ømme trætte ”fusser” i 

Colorado River. Den var is-

kold. Mogens syntes også 

lige han skulle tabe video-

kameraet i Colorado River. 

Temperaturen var 37˚–40˚ 

C og næsten ingen skygge 

og luften stod helt stille. 



Mens Lone hvilede I 

skyggen – kodier – vand, 

fandt Martin dette 

vidunderlige “boblebad”. 

Vi overtalte Lone til at 

prøve …. Og se selv hvor 

dejligt det var! 

Det var helt utrolig forfrisk-

ende og afslappende. Vi blev 

alle forfriskede, kølet lidt ned 

og fik fornyede kræfter inden 

vi startede turen op til Indian 

Garden. 



Og der var flere små private, 

fortryllende oaser på vej op   - - -  

og vi trængte. Det var  meget, me-

get varmt. 

Det var pragtfuldt. 

Næste morgen, for opadgående, 

Lone er lidt træt - det var en slem 

hovedpine, der varede 2/3 dage, 

hun slæbte med op fra Grand 

Canyon 



På vej op! Der blev 

svedt en del og drukket 

mange, mange liter 

vand. 



Se, hvor glade de ser ud! Netop 

kommet helt op - kl 10 am (det 

er altså 9) i alt 25 km = 15,2 miles 



Dagen derpå går vi igen langs “The Rim” - skuer ud og ned - og 

mindes! 



I Julebrevet af 1994 til familie og venner skrev Rita: 

“Overalt overnattede vi i de skønneste nationalparker i medbragt telt og soveposer.  

USA er et kæmpe-kæmpe land med uendelige sletter og høje bjerge og vulkaner, 

røde klipper og store floder, klapperslanger og skorpioner, sol og sand og meget 

meget mere.  

Grand Canyon - hjemmefra var Mogens mål en vandretur ad smalle, stejle, stenede 

stier ned til Coloradofloden og op igen - 25 km i alt. Alle var vi opstemte og kunne 

ikke forstille os kun at have travet langs kanten af Grand Canyon, den måtte 

besejres ved en vandretur ned.  

Uha, det var lige alt det vi kunne klare, men hvilken vidunderlig oplevelse. I bulder-

mørke kl. 5 morgen stod vi op, telt, soveposer, mad, og 10 liter vand (der er nemlig 

ingen drikkevand at få i bunden af Grand Canyon og der bliver varmt 37˚-40˚ C.) 

blev medbragt på ryggen og kl. 6, da solen farvede morgenhimlen rosa i kanten, 

startede vi nedstigningen ad Bright Angels Trail.  

Forud var indhentet tilladelse til overnatning i vildnisset hos Park Rangeren.  

Helt ærligt, jeg var lidt nervøs, ikke for nedturen, men opturen!  

Det var vidunderligt at opleve Grand Canyon vågne, det var som at være i pagt med 

naturen, tyst og stille, ingen mennesker, lidt efter lidt steg solen op over klipperne 

og farvede alting rødt. Og da dagen gryede mødte vi de første vandrere på vej op - 

de så godt nok trætte ud og gik godt nok langsomt! De fleste havde dog stadig en-

ergi til et Hej og et smil.  

Turen ned til Indian Garden, som er en grøn oase med en Ranger station og plads til 

10 telte var en herlig tur. Her befriede vi os for telt og soveposer, slappede af og her 

var det så beslutningen om yderligere nedstigning blev truffet, vi måtte ned og 

dyppe tæerne i Coloradofloden.  

Men det betød 5 km ned og vel at mærke 5 km op igen inden aften. 

Lone var en anelse forbeholden, men dog ikke mere end hun ville med. Det var 

varmt, varmt, varmt, vi sneg os langs klipperne, på udkig efter næste stykke sti i 

skygge. Luften stod helt stille, det var trykkende varmt, vi fik røde kinder og vi drak 

vand og passede på at gemme vand til opturen igen.  



Lone begyndte at få ondt i hovedet, vi var næsten nede og regnede med kølighed 

og skygge ved floden og her ville vi hvile. Men der var ingen kølighed, blot endnu 

mere varmt og Lone kunne ikke klare mere.  

Vi fandt et læskur, beordrede Lone til at lægge sig, og så hentede vi koldt vand at 

køle hende af med - men luften var for varm, Lone lignede et begyndende hedeslag.  

Heldigvis fandt Martin en lille biflod til Colorado med køligt frisk vand, der på et 

sted faldt over nogle klipper, der dannede en lænestol - hertil lokkede vi Lone og 

hvilken forandring, her sad Lone i naturens eget boblevand, blev svalet af og tik det 

meget bedre. Ja faktisk så det så dejligt ud, at vi alle blev pjankede og fik skyllet 

sved og støv af kroppen inden vi begyndte på opturen til teltet midtvejs oppe.  

Heldigvis havde vi drikkevand nok med - vi mødte andre, der ikke havde - og vel 

oppe efter 17,5 kms traven siden morgenstund ad smalle, stejle, knudrede, 

sandede, støvede, klippestier var det ren luksus at kaste sig ned på liggeunderlaget 

og bare være til.  

Aldrig har jeg fået så vidunderligt et fodbad af min husbond (ham, for hvem intet er 

umuligt). 

Jeg havde tæer og fødder så ømme, at jeg ikke orkede at hale dem ud af trav-

estøvlerne, jeg lå bare og svævede afsted i tankerne og pludselig blev mine fødder 

puttet ned i 2 plasticposer med koldt vand! Har vi ingen balje, løser vi problemet på 

anden vis!  

Heri Indian Garden overnattede vi blandt slanger, skorpioner, store kattedyr og 

rådyr. Det var varmt og spændende og det kneb med at sove, så alle 4 var indstillet 

på en tidlig op stigen næste morgen. Vi aftalte hyppige hvile- og drikkepauser og kl. 

10 morgen var vi oppe på kanten igen.  

En helt, helt vidunderlig oplevelse rigere, vi har ikke bare set Grand Canyon, vi har 

følt Grand Canyon. 

Sidenhen fandt vi ud af, at vi faktisk var stået op kl. 4 om morgenen og havde været 

l time tidligere i gang under hele turen end vi havde regnet med. Grand Canyon lig-

ger nemlig i en anden tidszone!” 



 


