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Vi som reste: Johanna Lits-
gård Lebourne, 45, verksam-
hetsledare, Kaggeholms folk-
högskola, gift, två barn, och 
Ann-Charlotte Westlin, 50, 
lärare, ensamstående. Båda 
Stockholm.
Resans längd: 11 dagar,  
juni i år.

VI SOM RESTE

50 och hög tid att börja 
beta av livets ”bucket list”. 

Högst upp på Johannas 
och A-C:s: En roadtrip!

”Jag fyller 50, nu gör vi den där roadtrippen vi alltid drömt om”, sa Johannas gamla kompis A-C 
en dag. ”Lite som Thelma och Louise!” Och så blev det. Här berättar Louise i text och bild om 
en oförglömlig resa i frihetens tecken. 

Ä nda sedan jag såg 
filmen ”Thelma 
och Louise” har 
en roadtrip legat 
på min ”bucket-

list”. Nu flyr jag inte från ett 
trist förhållande, som i filmen, 
och att resa runt med 
skarpladdade vapen 
känns inte heller 
helt bekvämt, 
men frihets-
känslan av 
att själv be-
stämma vart 
bilen för en, 
och att låta 
dagsformen 
bestämma 

äventyret, har alltid lockat. Så 
med en kompis som fyller 50 i år 
med samma längtan och med en 
familj som sa ”åk” så gav vi oss i 
väg på en roadtrip i Kalifornien  
i somras. 

För att vara exakt började allt i 
mars, på ett café i Stock-

holm. Mitt i eftermid-
dagsfikan säger 

Ann-Charlotte: 
”Du, i sommar  
fyller jag 50. 
Ska vi göra 
den där resan 
vi pratat om?” 

Jag hostar 
till. 50? Var vi 

inte nyss 40?

”Klart vi ska”, säger jag utan 
att ha kollat hemma. Men efter 
lite bläddrande i kalendern med 
maken så är det bestämt. Jag och 
A-C, min vän sedan 25 år, ska på 
roadtrip i Kalifornien! Vi be-
stämmer att vi åker först, och 
några veckor senare kommer 
min familj efter till Los Angeles. 

”Kul!” säger han. 
”Hjälp” tänker jag och känner 

konrollbehovet lura i vassen. Men 
nu är det bestämt. Planerna drar i 
gång. Var ska man börja? Vilken 
väg? Mejlen flyger fram och till-
baks. Men vi är rörande överens 
om att vi vill satsa. Livet tickar ju 
på, nyss var vi 20 och nu…tja, 
ingen idé att spara på idéerna. 

Johanna och A-C gjorde en Thelma och Louise

Susan Sarandon och 

Geena Davies i road-

movien ”Thelma och 

Louise” från 1991.

On the road! Tänker där jag sitter långt upp 
i luften att det här skulle pappa 
ha gillat. Pappa som gick bort i 
cancer förra året och som alltid 
sagt: ”kör, du vågar, du grejar 
det”. Hans bortgång påminde 
om livets förgänlighet, ytterlig-
gare ett skäl till att jag nu sitter 
här.   

Vi landar längst ner vid Kolo-
radoflodens strand. Strax innan 
Kory sätter ner oss bli vi varnade 
för både skallerormar och skor-
pioner som finns i det karga 
landskapet, det gäller och veta 
var man sätter fötterna. 

Trots att temperaturen ligger 
på stadiga 44 grader är det väl 
värt resan hit. Vulkanbergen är 
magnifika och promenaden ut på 
glasbryggan där några gladeligen 

promenerar runt utan problem, 
medan andra står och svettas av 
svindeln, toppar det mesta. Vi är 
trots allt högre upp än världens 
högsta byggnader och fåglarna 
flyger under oss.  

Innan vi landar tillbaks i Las 
Vegas får vi se The Strip från 
ovan. 

 
TIPS LAS VEGAS
k Se en show. Inte gratis, men 
bra platser för 600–700 kr. Vi såg 
Britney Spears, även om hon 
inte ligger högst på favoritlistan 
var det ändå värt det.

k Åk till Grand Canyon, natu-
rens eget mästerverk, väl värt en 
tur, vill du maxa ta en tur med heli-
kopter. Pris från 1500 – 6000 kr.

Vår resa börjar för säkerhets 
skull i Grand Canyon, Arizona.  
Efter att ha vaknat i ”slottet” Ex-
calibur så väntar limousinen som 
ska ta oss till helikoptern. Fyller 
man 50 så gör man. Vi har be-
stämt oss för att gå all in – i alla 
fall i dag, och nu ska här flygas 
till ett av världens sju naturliga 
underverk– Grand Canyon. Det 
går så klart att åka både bil och 
buss dit, men enkel väg är det 
cirka 4 timmar och helikoptertu-
ren tar 45 minuter. Kory, som 
tidigare rattat helikoptrar åt ny-
hetsbolag, ska flyga oss över ök-
nen, via Hoover Dam till de sto-
ra vulkanbergen. 

Dag 1–3:  
Las Vegas

Dag 3–4:  
Death Valley/Yosemite
Thelma och Louise ska resa från 
Oklahoma till Mexiko, men inte 
via Texas där Louise varit med om 
hemskheter. Vår resa går från Las 
Vegas via Yosemite till San Fran-
cisco och ner till Los Angeles. 

Dag tre styr vi bilen norrut där 
både temperaturen och spänning-
en stiger i bilen. Det finns myter 
som frodas i Nevadaöknen om 
hemliga militärbaser där det sker 
byteshandel med utomjordingar. 
Myter man kan locka kunder med. 

Ju längre norrut vi åker desto 
färre bilar ser vi – och bensinstatio-
ner. Här gäller det att ha full tank 
innan man ger sig upp i bergen. 

A-C sitter vid ratten och pressar 
den lilla bilen upp och ner för det 
slingriga vägarna genom bergen. 
”Jag älskar och köra bil” säger hon 
lyckligt. ”Och jag är så glad att  
vi gör den här resan”. Jag håller 
med, just den meningen hinner vi 
säga till varandra flera gånger när 
vi kryssar mellan punkterna på lis-
tan. Att vi kommit iväg och nu 
maxar livet, för det är lite så det 
känns, just nu på en mycket öds-
lig väg i Nevadaöknen.    

Vi ser inte heller till någon 
Brad Pitt (som spelar J.D i fil-
men och får ihop det med Thel-
ma när han liftar med tjejerna) 

RESAN: Flyg Stockholm–
Las Vegas. Start i Grand 
Canyon med spektakular 
helikopterfärd. Därefter bil 
till Yosemite nationpark, vi-
dare i bil till San Francisco 
och vidare till slutdestination 
Los Angeles.

Irktusk

SÅ RESTE 
TJEJERNA

San Francisco
Jamestown 

Las Vegas

MEXIKANSKA GOLFEN

Los Angeles

 

THELMA OCH LOUISE  
var nominerad till sex Oscars 
och vann för bästa manus.  

Den har ansetts som en kultfilm för  
det feministiska budskapet, men  

också fått en del kritik för att  
Thelma och Louise löser  

många av problemen  
längs vägen med  

våld. 

25 år  
sedan filmen

Johanna och A-C börjar resan 
där Thelma & Louise slutade sin 
– genom att köra i full fart över 
kanten till Gran Canyon.

Det vimlar av  
Elviskopior  
i Las Vegas.

The Strip  
i Las Vegas.

Hooverdammen. Yosemite.
Alienkänsla i spök-
lika Nevadaöknen.

The Strip från ovan avslutade 
tjejernas helikopterdag.
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Text och bild: Johanna Litsgård Lebourne, @johanna_lebourne

Sonora Yosemite

D
eath W

alley

USA

H
ighw

ay 1 Grand Canyon



106 

RESOR

        Det är en brant hike och alla  
vi frågar ger olika bud om hur  
långt det är kvar ’’

’’

forts

Dag 5:  
Sonora/Jamestown
När Thelma och Louise börjar 
få polisen efter sig efter att ha 
skjutit en man som försöker 
våldta Thelma ber Louise sin 
pojkvän att skicka över pengar. 
Nu är de inte längre på semes-
ter utan på flykt från polisen. 

Vi har som tur är ingen polis 
efter oss även om de påminner 
om sin existens längs vägen 
med skyltar som uppmanar oss 
att ringa och anmäla om vi ser 
onyktra förare och att radar 
minsann håller koll på att vi 
håller hastigheten. Vi behöver 
inte heller att någon skickar oss 
pengar, men det hindrar oss 
inte från att ta vägen via So-
nora och Jamestown där folk än 
i dag prövar lyckan med att leta 
efter guld. Det var bland annat 
hit folk kom och körde bort in-
dianer och mexikaner för att 
bryta guld i mitten på 1800- 
talet. 

men bufflar och björnar kan dyka 
upp längs vägen.

Målet är Yosemite national-
park och hikande upp i de mag-
nifika bergen. Vi är inte ensam-
ma, kronjuvelen i parken är 
Yosemite Valley där barnfamiljer 
trängs med våghalsiga klättrare 
den här tiden på året. Det är näs-
tan omöjligt att hitta parkering. 

Efter lunch laddar vi upp med 
vatten för att ge oss upp till Ver-
nal Fall. Halvvägs dit är vi nära 
att ge upp. Det är en brant hike 
och alla vi frågar ger olika bud 
om hur långt det är kvar. Plöts-
ligt står vi där med fyra olika al-
ternativ. ”30 minuter”, säger en.  
”Minst en timme kvar”, säger en 
annan. ”15, kanske tio”, säger en 
tredje. Vi väljer att lyssna på en 
rask liten dam på väg ner som 
glatt utropar ”almost there” där 
vi står och flämtar.  

Det är  väl värt det, runt kröken 
väntar ett fantastiskt landskap. 

Däremot är Mirror Lake en 
besvikelse. Den liknar mer en 
skogstjärn den här tiden på året. 

TIPS:
k Tanka! Du vill inte bli stående 
bland de krokiga vägarna utan 
räcken i björnland där det passerar 
högst en bil i timmen.

k Bo utanför parken, billigare 
och charmigare. Ta med picknick.  

Vackert, men inte  
så lättgånget,  

i Yosemite park.  

Se allt värt att 
se i SF genom 

att hoppa  på en 
”hop on”-buss. 

I den lilla staden Jamestown 
känns det som att tiden stått 
stilla. Av lokalbefolkningen får 
vi veta att vi för 80 dollar kan 
får pröva lyckan nere vid floden 
med att vaska själva och till fru-
kost hör vi historier om de som 
hittat klimpar värda 40 000 dol-
lar och att det dessutom ska 
finnas mycket kvar i marken.  
Bara att ge sig ut och leta… 

Vi söker i stället upp en film-
stjärna i form av ett lokomotiv 
som står och vilar vid Sierra 
Railroad. 

 Järnvägen har synts i minst 
200 produktioner och Holly-
woods filmbolag besöker med 
jämna mellanrum trakten för  
att spela in både film och TV-
serier. 

The Gunn  
House.

Frank  
Morris  

gjorde en  
docka och  
grävde sig  

till friheten  
nattetid.

vänd

TIPS:
k Sov en natt i det mycket char-
miga lilla hotellet The Gunn Hou-
se, här finns både glada uppma-
ningar på väggarna och pool på 
baksidan.

Gömmer sig en guld- 
klimp här kanske?

Dag 5–7:  
San Francisco
När Brad Pitts karaktär J.D. 
rånar Thelma och Louise är de 
tvungna att själva börja sno 
pengar för att kunna ta sig vi-
dare mot Mexiko. Allt eftersom 
deras Thunderbird rullar vi-
dare blir de bara mer och mer 
våldsamma och polisen är dem 
hackihäl. Tjejerna gör allt för 
att undvika fängelset. 

Vi gör precis tvärtom. Vi vill 
göra allt för att ta oss in i det 
världsberömda fängelset Alca-
traz. Här satt några av USA:s 
mest kända brottslingar som  
Al Capone, George “Machi-
ne Gun” Kelly och så Frank 
Morris som spelas av Clint 
Eastwood i filmen ”Flykten 
från Alcatraz”. Han som fak-
tiskt lyckades fly. Ingen har sett 
honom och hans två kompan-
joner sedan den 11 juni 1962 
då de kröp ut via ventilhål i cel-
lerna och klättrade ut i friheten.   

För att ta sig ut till Alcatraz 
måste man vara ute i god tid  
för att boka. Vi har försökt, 
men utan att lyckas och nu  
står vi här med ön så nära, men 
utan biljetter. Via lite goog-
lande och researchande på plats 
får vi tipset att det släpps 100 
biljetter varje morgon om  
man är beredd att köa från  

En gång Alcatraz, alltid Alcatraz. 
Bara tre fångar tog sig härifrån.

Tre timmars köande för Alcatraz-
biljetter. Vad gör man inte?
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       Friheten på  
vägarna är  
underbar’’ ’’

RESOR

Dag 8–11:  
Highway 1
Sista biten av resan är den be-
römda Pacific Coast High- 
way som går mellan San 
Francisco och Los Angeles. 
En väg som slingrar sig längs 
med kustens branta klippor 
och genom jordbruksland.  
Santa Cruz, Monterey, Car-
mel-by-the–sea, Big Sur, 
Santa Barbara. Berömda plas-
ter ligger som ett pärlband 
längs vägen. 

Här finns något för alla. 
Surfingmekkat Santa Cruz 
med den prisbelönta berg- och 
dalbanan vid stranden, Monte-
rey som Nobelprisförfattaren 
John Steinbeck  skildrat i fle-
ra böcker, Carmel där miljon-
villorna ligger utslängda i 
backarna mot havet och så Big 
Sur med ett vykortslandskap 

4Det kan vara stora tempera-
turskillnader. Vi fick uppleva  
från 12 grader i San Franscisco 
som lägst till 44 grader i Las 
Vegas.

4En GPS och en bra guide-
bok är ett måste. Det hjälper dig 
hitta smultronställen längs vä-
gen. Vi använde Lonely Planet. 

4Man ska tanka när man kan, 
det vimlar inte av bensinstationer.

4Man behöver inte boka allt 
innan, du kan boka motell längs 
vägen vartefter du förflyttar dig. 

4Wi-fi underlättar resan. Vi 
besökte minst 10 Starbucks för 
gratis wi-fi. 

Livet på vägarna har lärt oss att ...

fyra på morgonen. Vi är beredda!
Det duggar lätt när vi ger oss 

ut på San Franciscos gator vid 
halvfem. ”Wake up, lady” säger 
den gladlynte mannen som står 
bredvid mig på 7-Eleven när jag 
inte hittar locken till kaffet, som 
ligger mitt framför näsan på 
mig.

”Wake up på dig själv du” 
skulle jag ha lust att dräpa till 
med nu när inte barnen är med 
och jag inte behöver vara god 
förebild. Jag älskar min familj, 
mer än allt annat, men friheten 
att just nu leva för dagen och 
bara få ta hand om sig själv är 

Lunch med utsikt 
längs Highway 1.

som är svårt att göra rättvisa i 
text. 

Detta  måste ses på plats, 
gärna från Nepenthe, restau-
rangen som har den bästa 
middagsvy jag någonsin sett.  

Thelma och Louise resa  
slutar tragiskt när det satsar 
många hästkrafter på att köra 
över kanten i Grand Canyon. 
Vår resa avslutas också med 
hästkrafter, men på rygg, 
längs slingriga stigar, över 
porlande bäckar stilla skrit-
tande längs Stilla Havets 
strand. Pricken över i på en 
road tripp som började i heli-
kopter.  

När vi kör in i LA för att 
möta resten av familjen (som 
överlevt och har kläder på 
och med sig, de verkat klara 
sig alldeles utmärkt utan mig) 
enas vi om att man aldrig kan 
bli för gammal för en road-
trip. ”Keep on going” som 
Thelma skulle sagt.

TIPS:
k Lämna motorvägen och ta 
den slingriga ”17 Mile Drive” 
genom Clint Eastwoods  
trakter (han var borgmästare i 
Carmel mellan 1986 och -88.)

k Se Big Sur från hästryg-
gen, Molera Horseback Tours 
har ritter för alla typer av  
ryttare med väldigt snälla  
hästar.

Vykortsvackra  
Big Sur längs Highway 1.

San  
Francisco.

En dag på häst- 
ryggen, pricken  
över i på en roadtrip!

Vi gillar! Techtour i SF.

också en skön paus i tillvaron.  
Är det okej att få känna så? Ja, 
bestämmer vi vid ett av våra 
många samtal på resan. Via 
Skype får jag också glada rap-
porter hemifrån. ”Vi ska hop-
pas studsmatta, hej då”.  

05.00 är vi på plats i kön och 
då har vi redan 18 framför oss. 
Men 8.45 sitter vi på båten! 
Här får vi knalla runt bland 
cellerna och känna väggarna 
krypa närmare i D-block där 
bråkstakarna isolerades. Eller 
som de själva beskriver The 
rock: ”Break the rules and you 
go to prison, break the prison 
rules and you go to Alcatraz”. 

TIPS:
k Gör din egen Techtour för 
lite levande historia. Google, Fa-
cebook, Linkedin – allt finns en 
timme söder om SF med lite 
god vilja och en bra GPS.


