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En bilresa i mitten av USA från norr ner till södern.
Normalt reser man längs kusterna eller i klippiga bergen.
Den här gången valde vi att se landsbygden i mellersta USA och Mount Rushmore med de 
fyra presidenterna uthuggna i berget, som är en av de största turistfällorna i USA

Resa från Chicago över klippiga bergen 
till Tennessee
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Mycket populärt med bröllopsbilder vid planetariet, som ligger på en halvö ut i Lake Micigan

Chicago. Vi bodde i Lombard - en förort till Chicago. Vi hann med en stadsrundtur.



Bilder från Navy Pier och en bild från centrum. Mannen i blå kostym väntar på att äntra en båt för en kryssning  
på Lake Michegan med Gospelmusik (Inte båten på bilden nertill).



Fikapaus vid Missippifloden , vid Davenport - Iowa, där det finns ett Buffalo Bill museum



Övernattning i Missouri Valley (Iowa) strax norr om Omaha i Nebraska. 
Coolt matställe intill motellet



På väg västerut genom Nebraska till South Dakota. Vi korsade Missourifloden. På turistinformationen när vi kom in i Nebraska frågade de oss varför vi ville besöka Nebraska när vi åkt så långt för att 
uppleva USA!  Var ett vackert böljande landskap



Bodde i Murdo mitt i South Dakota

Rast vid Missourifloden Wall: Konstig Cowboy-stad, där vi stannade för att köpa hostmedicin



Passerade Badlands nationalpark på vägen till Mount Rushmore



Mount Rushmore National Memorial är ett 5 km² stort område i Keystone, South Dakota som skapats till
minnet av de första 150 åren i USA:s historia, med i berget uthuggna statyer av presidenterna:
George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln.



Vi bodde i staden Keystone, nedanför Mount Rushmore. Strax söder om Mount Rushmore finns ytterligare en imponerande 
stenskulptur under uppbyggnad sedan många år, nämligen Crazy Horse Memorial. Ena bilden visar hur det är tänkt att bli.



På väg från Keystone till Snowmass (grannby till Aspen), med en sväng upp i klippiga bergen norr om I40 
(mellan Denver och Utah),  efter övernattning i Fort Collins ute på slätterna öster om klippiga bergen.



På sommaren är det Down Hill med Mounting Bike som gäller. Tar c:a 15 min ner.

Vandring vid Elk Camp i Snowmass (3400 möh)



Vandring vid Maroon Lake utanför Aspen



Konstnärscafé längs vägen Bagdad café 2.0

Rio Grande floden utanför Taos Utopisk by utanför Taos

På väg från Snowmass ner till Taos i New Mexico



Taos central Plaza Husen i Taos byggs ofta med speciella lerstenar - Adobe med rundade hörn

Taos Pueblo är en forntida by fortfarande bebodd av Nordlig Tiwa, ett puebloindianskt folk som talar ett kiowa-tanoanskt språk. Samhället ligger 
på 2 170 meter över havet, strax utanför Taos, och är ett av de äldsta kontinuerligt bebodda samhällena i USA (1000 år)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordlig_Tiwa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Puebloindianer
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiowa-tanoanska_spr%C3%A5k&action=edit&redlink=1


På väg mot Amarillo i norra Texas



Konstinstallationen Cadillac ranch utanför Amarillo skapades 1974 av Chip Lord, Hudson Marquez och Doug 
Michels ur arkitektgruppen Ant Farm



Fort Smith ligger längst väster ut i Arkansas och utgjorde under 1800-talet utpost mot indianterritorierna, Vilda 
västern, som var laglöst land och dit ”bovar” rymde från rättvisan i dåtidens USA.



Poolen vid Days Inn - Graceland

Elvis Graceland - Memphis



Resa genom Tennessee mellan Memphis och Nashville. 
Besök på vingården Century Farm utanför Jackson  med tunnor som används vid skörden samt ett gammalt 
hus där slavarna bodde. Vi fikade på ett konstnärscafé (ägaren beväpnad).



Två nätter i Nashville med stadsrundtur och promenad längs huvudgatan Broadway, med besök på Ryman 
Auditorium, varifrån den berömda radioshowen Grand Ole Opry sändes, och Country Hall of Fame.
Det blev mexikansk mat här.



Besök på Jack Daniels Whiskeydestilleri som ligger i staden Lycnhburg -Tennessee,
som i sig är ett utflyktsmål


