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Årets gang 1999  
 
 
Ja så er der igen gået et år. Og vi troede vi havde oplevet en masse i 1998. Men vi kendte jo heller 
ikke 1999 på samme tidspunkt sidste år. 
 
Året startede alvorligt for Claus, da han for første gang måtte stille sig op i de arbejdsløses rækker. 
Men det varede dog ikke længere end til midt i februar, hvor Claus, i første omgang, f ik midlertidig 
ansættelse i Køge-Ringsted landboforening. Efterfølgende er Claus blevet ansat som økonomi-
konsulent i Sjællandske Familielandbrug i Svinninge, kun 10 km. fra hvor vi bor. 
1999 var ligeledes året hvor Marianne kunne fejre sit 25 års jubilæum pr. 1/4 1999. 
 
Året har i øvrigt budt på udbredt rejseaktivitet, der traditionen tro blev indledt med en skitur til Nor-
ge i uge 4 sammen med alle børnene. 
I påsken var vi igen i Frankrig for at besøge Flemming og Bis i deres om- og tilbyggede hus. De 
har nu fået udvidet huset til "almindelig" størrelse. Så nu kan vi ikke længere kalde det La petit 
maison (det lille hus). Det var rigtigt dejligt forårsvejr dernede med temperatur langt over 20 C. Vi 
besøgte Alain og Nicoles i Clermont Ferrant, og tilbragte en virkelig hyggelig aften hos dem. 
 
Vores sommerferie var i år noget ganske specielt. Idet vi tog en dyb indånding og et lige så dybt 
tag i tegnebogen og tog 4 uger til Canada og USA. 
Vi havde 4 uger med så mange oplevelser og indtryk at det næsten ikke kan beskrives. 
Vi f løj fra Kastrup den 24/6 via London til Toronto i Canada. Her blev vi afhentet af Mariannes Mo-
ster (Else) og Onkel (Verner) + Torben (fætter) som alle bor i Toronto. Vi havde nogle utrolige dej-
lige dage i Toronto hvor vi boede hos Else og Verner med diverse byture i Toronto samt tur til Nia-
gara Falls.. Vi f ik på vores ophold i Canada også lejlighed til at hilse på både Laila og Alex (kusine 
og fætter). Vi håber at vi får lejlighed til at gengælde den gæstfrihed vi mødte i Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfra gik turen så videre til Yellow  Stone i staten Wyoming. Yellow  Stone rummer verdens største 
gejserområde, med et væld af varme kilder og egentlige gejsere. Området rummer endvidere bi-
sonokser og mange andre vilde dyr som vi så under vores ophold i Yellow  Stone. 
 
 

Herefter gik turen  videre tværs over 
USA. Vores første stop var i Monroe 
i Iow a, hvor vi besøgte 
Joe og Jackie. Joe og Jackie var 
værtsfamilie for Cecilia da hun var 
udvekslingsstudent i USA. Vi tilbrag-
te en dejlig dag her. Vi overnattede 
hos Joe og Jackie og kørte dagen 
efter videre på vores tur "vest på" 

Joe, Jackie Marianne og Jette 
lige før vores afgang 

Vores næste stop var i 
Mount Rushmore. Mount 
Rushmore ligger i staten 
South Dakota. 

 

CN Tow er 
og frokost 
i CN To-
w er 

Middag 
hos Else 
og Verner 
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Vi tilbragte ca. 3 dage i området, der er lige så stort som Sjælland. 
 
Næste stop på vores tur var Bryce Canyon. Vi var nu, for øvrigt,  begyndt at køre mod syd, hvilket 
tydelig kunne mærkes på temperaturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryce Canyon er ikke særlig stor. Det er tilgengæld Grand Canyon som var vores næste mål, kun 
nogle få hundrede kilometer fra Bryce Canyon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryce Canyon og Grand Canyon er efter vores mening begge steder der absolut skal ses hvis man 
er på disse kanter. De kan ikke beskrives, men skal opleves. 
Marianne og Claus var godt udasede efter en tur langt ned i Grand Canyon. Men som man siger i 
USA  - "the show  must go on". Så dagen efter kørte vi videre til Las Vegas via Hoover Dam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisonokse så 
tæt på at man 
kunne høre 
den græsse-
de. Vi blev 
inde i bilen !! 

Old Faithful i 
fuld udfoldel-
se. Den sprin-
ger ca. hver 
time. Forbrug 
ca. 13.000 l. 
pr. gang 

Et par af de helt 
utrolige f lotte syn 
der møder en i 
Bryce Canyon. 

Joo - vi har 
godt nok været 
i Gran Canyon. 
Billed af Mari-
anne og Claus 
er taget halvt 
nede i Gran 
Canyon. 

Hoover Dam. Et 
imponerende 
bygningsværk, 
bygget omkring 
1930. Vi var 
også inde i sel-
ve dæmningen, 
samt helt nede 
ved bunden 
hvor turbinerne 
var. 

Vi tilbragte kun 
en nat i Las Ve-
gas. Herefter gik 
turen videre mod 
San Francisco 
,hvor vi tilbragte 
tre dage. Vi boe-
de lige i centrum 
af San Francisco 
på Lombard 
Street. 

Golden Gate 
og  Capelcars 
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Efter San Francisco gik turen så videre, 800 km. ad kystvejen mod syd, til Los Angeles. I Los An-
geles besøgte vi Disney Land, Hollyw ood og Berverly Hill. Efter et par dage i Los Angeles sluttede 
vi af med 5 dages badeferie i San Diego. San Diego ligger lige op ad den Mexicanske grænse, så 
selvfølgelig var vi da også i Mexico et par gange. Vi have på forhånd bestem at vi ville se Seaw orld 
i San Diego, hvilket vi selvfølgelig også f ik gjort. 

 

 
 
Vi kom hjem fra USA om fredagen. Marianne lagde hårdt ud med at tage på arbejde allerede om 
mandagen, medens Claus først startede på sit nye arbejde en uge efter vi var kommet hjem. 
Jette er blevet så tændt på USA efter vores sommerferie, at hun har bestemt sig for at være ud-
vekslingsstudent til næste år i USA. Alle papirer er gået i orden. Hun mangler bare at få at vide 
hvor hun skal bo. 
Klaus (Mariannes ældste søn) blev udlært som speditør midt på sommeren og startede i et nyt job i 
England den 1/8 1999.  
 

 
 
Efteråret og begyndelsen af vinteren er forløbet uden de helt store oplevelser lige indtil der kom en 
lille storm over vores land fredag den 3. december. Pludselig omkring klokken 8 om aftenen havde 
vi stadigvæk et udhus, men nu uden tag. Hele taget var blevet løftet af og nok så nydeligt lagt et 
lille stykke fra udhuset. Så der blev travlhed om lørdagen med at få udbedret skaderne. 
 
Efteråret 1999 var også året hvor Marianne og Claus begyndte at gå til fransk i Kalundborg på HF-
niveau, 
 
 
 
 

Men vi ville altså have lidt sol på kroppen og masser af salt-
vand på huden. Begge dele blev opfyldt. Vi nåede faktisk at 
blive pænt brune alle sammen, medens vi boede i San Diego. 
Stort set alle steder med nogle få undtagelser, boede vi på 
Motel Six. Dette var også tilfældet i San Diego. Men selv om 
Motel Six ligger i den billige ende af prisskalaerne for motel-
værelser, var der skrå havudsigt fra vores værelse. 
 
Sådan ser alle Motel Six værelserne ud, uanset hvor man 
befinder sig i USA. Det kan jo være meget praktisk. Selv lys-
kontakterne sad sammen sted. Ved Yellow  Stone boede vi 
dog på et Motel Six der var helt forskelligt fra alle de andre. 
Dette motel lignede nærmest et norsk højf jeldshotel både 
udvendigt og indvendigt. 

Cecilia blev student midt i 
Juni måned. 

 
 

Se hvor 
glad hun 
ser ud. 
Det var 
en stor 
dag, for 
os alle. 
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1999 var også året hvor bl.a. 
 
Marianne 1/4  havde 25 års jubilæum på arbejde 
Marianne 17/4  blev et år ældre 
Cecilia  1/5   blev 20 år 
Klaus 28/5  blev 23 år. 
Vi 13/6  kunne fejre vores 1 års bryllupsdag 
Cecilia 17/6  blev student 
Jette 19/6  blev 15 år 
Klaus 15/7 blev udlært som speditør 
Henrik 23/11 blev 21 år 
Claus 27/11 blev 47 (nu et år mere end Marianne) 
 
 
 


