
For to år siden slapp jeg nyheten.
Det synes han var uvirkelig til å
begynne med, en «klyp meg i
armen»-opplevelse. 

LES MER S. 18

BILBYGGEREN: Ståle har bygget sin egen bil 20

FØR I TIDA: Sol og sommer 22

GLIMT: Lesernes egne bilder 23

VEIT DU DET? Ta Dølen-quizen du au 24

ROUTE 66: «Standin’ on the corner in Winslow, Arizona» synger The Eagles i sin
legendariske «Take it easy». Det har Morten Amrud og kona Tone også gjort – etter

at Morten fikk tur langs Route 66 i femtiårsgave av kona. 
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50-årsfeiring 
på Route 66

Morten Amrud fra Fåvang fikk Route66-tur i 50-årsgave fra fruen. 

Står man her, er Route 66-turen kommet halvveis. Morten Amrud og Tone Bergli Amrud nøt hvert minutt.

Cars On The Route er ett av stedene som inspiserte til de suksessrike Cars-filmene. Blue Swallow Motell er eldste motellet på Route 66 som fortsatt er i drift.
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tekst og foto:
KNUT ERLEND JEGERSEN

I juli realiserte han og Tone Bergli Amrud (50)
drømmen om å kjøre motorsykkel på Route 66, drøyt
4500 km fra Los Angeles til Chicago. På veien krysset
man ni stater og tre tidssoner. Turen tok 18 dager.

– Av praktiske årsaker måtte jeg fortelle om gaven litt
tidligere enn på selve bursdagen, smiler Tone. 

Ideen oppsto da Fåvang musikkforening som Tone
spiller i, var i USA for noen år siden. Da nevnte Morten
at en USA-tur ville vært fint, spesielt Route66.

– For to år siden slapp jeg nyheten. Det synes han
var uvirkelig til å begynne med, en «klyp meg i armen»-
opplevelse. I ettertid vil jeg si at felleskapet og det å dra i
lag med andre, gjør turen større, forteller Tone. 

MODERVEIEN

Route 66 knyttet USA sammen. I John Steinbecks
roman «Vredens druer» blir veien kalt Moderveien.
Route 66 sto klar i 1926. I 1985 ble den erstattet av
større interstates-veier. I dag er Route 66 en vakker tur-
istløype med naturopplevelser og nostalgi.

Morten er fra Fåvang og jobber på Fåvang Sag.
Tone, opprinnelig fra Ringebu, har egen frisørsalong.
Paret har bodd i Fåvang de siste 21 årene. 

Mens Morten kjører MC, fyller Tone rollen som eks-
osrype. Han tok lappen for 10-12 år siden. Rett før av-
reise investerte Morten i ny motorsykkel. De hadde
ingen kjennskap til Route 66-klassikeren Harley
Davidson før avreise. 

– Det ble en behagelig reise. Harley er bygd for dis-
tansen, bemerker Tone.

Morten hadde tidlig nevnt han ønsket å være borteist
på 50-årsdagen 7. juli. Avreisen til USA var dagen før.
50-årsdagen ble markert med limousin-tur og bursdags-
sang i Los Angeles samt middag på Harley Davidson-
kafeen i Hollywood.

Opplevelsesferien tillot ikke utagerende feiring. Man
var på veien før klokka sju hver morgen og i seng rundt
klokka 22. 

MINNER FOR LIVET

De reiste med route66usa.info, den eneste norske tur-
operatøren godkjent av Harley Davidson. Guide Helge
Njå har kjørt Route 66 60 ganger.  Gjennom daglige
kjøre-etapper på 4-6 timer fikk reisefølget en rekke opp-
levelser på den nostalgiske veien som også er udødelig-
gjort i litteratur, film, tv og musikk. Det var besøk på
«Walk of  Fame» i Hollywood, Universal Studios, Route

66s ende- / startpunkt på Santa Monica Beach, av-
stikker til Las Vegas, videre til Hoover Dam og opp til
den tidligere gullgraverbyen Oatman.  De besøkte blant
annet Stagecoach Motel 66 i Seligman, Arizona og
spiste hos den energiske uflytta Eidsvoll-kvinnen Anne
Lise Finnbråten. 

– Turen ga oss minner for livet. Harley-sykkelen
hadde svært god kjøre- og sittekomfort. Det varmeste vi
kom ut for, var 38 grader. I løpet av turen hadde vi kun
5 minutter regn.

Grand Canyon gjør sterkt inntrykk på alle besøk-
ende, likeså de forsteinede trærne i Petrified Forest. Et
besøk hos en indianerfamilie i Zuni, satte de pris på.
Indianerbyen Acoma Sky City, Nord-Amerikas eldste
by, skapte også minner. 

I de beige ørkenlanskapene i Nevada smelter sola

nesten både krom og gummi. Støvet blander seg med
svette og solkrem. Fra bakerovnen i Nevada fortsetter
Route 66 opp i furuskogen i 2000 meter høyde på
Colorado-platået i Arizona. Ozonlaget er også nokså
tynt. Missouri og Illinois er som levende museum. Både
landskapet og menneskene skifter.

Madrid i New Mexico skilte seg ut som en kunsterby
hvor filmen «The Wild Hogs» ble spilt inn. Rancheier
Curt Kelling demonstrerte innfanging av kveg ute på
landsbygda i Cuervo utenfor Santa Rosa i samme stat. 

BYER I FORFALL

De bet seg også merke i klasseskillene i det amerikanske
samfunnet, spesielt tydelig var det i statene i Arizona og
New Mexico med slitte husvogner og hele byer i forfall.
Adrian i samme stat markerer halvveis tur i antall
kilometer. De fleste stusser over Texas-millionæren
Stanley Marsh IIIs Cadillac-park midt ute på et jorde. 

– Spesielle høydepunkt?
– Universal studios i Los Angeles, Grand Canyon,

samt å se spillebulene i Las Vegas, ja, Anne Lise i
Seligman med sin smittende entusiasme. I Outman kosa
vi oss. Hoover Dam var også voldsomt skue. Land-
skapene er spesielle. Vi skulle gjerne vært en dag til på
enkelte stopp, smiler Tone Bergli Amrud.

– Hvordan er det på kjøre MC i USA?
– Det var en del trafikk ut av Los Angeles og inn til

Chicago. Vi er uvant med to trailere på hver side i seks-
felt inn mot Chicago, men vi møtte utelukkende hen-
synsfulle medtrafikanter. 

Meramec Caverns i Missouri, hvor Jesse James
gjemte seg etter både bank- og  togrøverier, ble med sine
16 grader en fin avkjøling fra de adskillig røde gradene
som preget den kjøredagen.  I Chicago ble det båttur,
besøk i Willis Tower og tusling i Millenniumparken. 

Tone forteller at spesielt kontrastene gjør inntrykk,
fra fine villaer til forlatte strekker.

– Hva nå?
– Vi har ingen umiddelbare nye reiseplaner. Været

har ikke tillatt så mye MC-kjøring etter vi kom hjem. Vi
har vurdert Australia med MC. Vi var i Perth for 8 år
siden og besøkte min bror som da bodde der. Vi ønsker
gjerne å utforske Sydney-siden, og. 

– Vi vil i alle fall virkelig anbefale å kjøre Route66.
To vennepar av oss er veldig gira på tur neste år. Dette
ga minner for livet. 

FAKTA OM ROUTE 66

• Strekker seg drøyt 4.000 kilometer fra Chicago til Los
Angeles – eller omvendt. 
• Ble åpnet i 1926, og ble en stamvei som knyttet ame-
rikanske byer sammen. 
• Fra 1934 til 1939 opplevde bønder i Kansas, Texas,
Oklahoma og Colorado at kraftige stormer blåste vekk
300 millioner tonn matjord – og levebrødet. 
• Route 66 vestover ble redningen for de som mistet
livsgrunnlaget. 
• Veien ble også kalt Mother Road – moderveien. 
• Veien ble lagt ned i 1985, med den følge at mange
bensinstasjoner, kafeer og moteller ble nedlagt. 
• I dag er Route 66 en verdensberømt veistrekning og
tiltrekker seg årlig over tusen motorsyklister bare fra
Norge. 
• Route 66 går gjennom åtte stater.

Kilde: www.route66usa.info

Hele reisefølget samlet i storbyen hvor det blant
annet var byvandring og elvecruise.

Mange størrelser har spist lunsj ved Polkadot diner – nå kan etablissementet også krysse av for
Morten Amrud fra Fåvang med frue. 

The end! Eagles udødeliggjorde gatehjørnet her i sin sang
«Take It Easy».


