
LØRDAG 26. JULI 201418 GOD HELG

Jan Høyland (49) fra Eiken
realiserte denne måneden
drømmen om å kjøre mo-
torsykkel på Route66,
drøyt 4.500 kilometer fra
Los Angeles til Chicago. 

Av Knut Erlend Jegersen

Med på reisen var kona Rita Monica
Høyland (48), samt Jans 15 måneder el-
dre bror Tore og hans frue Mette G. Høy-
land.
– Dette turprosjektet har vi tenkt på

og snakket om i 12-15 år. På grunn av
jobb og familie, vi ville vente til barna
ble litt større, er det først nå turen reali-
seres. Barna er nå blitt voksne: Louise
(23), Øystein (26) og Elisabeth (28). 

MOTORENMotoren på Harley brøler
som en brunstig løve. Akselrasjonen gir
rykk i korsryggen. Route 66 knyttet USA

sammen. Route 66 sto klar i 1926. I 1985
ble den erstattet av større interstates-
veier. I dag er Route 66 en vakker turist-
løype med naturopplevelser og nostalgi.
De reiste med route66usa.info, den

eneste norske turoperatøren godkjent av
Harley Davidson. Guide Helge Njå har
kjørt Route66 hele 50 ganger. 
Gjennom daglige kjøre-etapper på 4-6

timer fikk reisefølget en rekke opple-
velser på en nostalgiske veien som også
er udødeliggjort i litteratur, film, TV og
musikk. Det var besøk på «Walk of
Fame» i Hollywodd, Universal Studios,
Route 66s endepunkt på Santa Monica
Beach, det ble avstikker til Las Vegas,
videre til Hoover Dam, den tidligere
gullgraverbyen Oatman, og Stagecoach
Motel 66 i Seligman, Arizona, hos den
energiske uflytta Eidsvoll-kvinnen Anne
Lise Finnbråten. Grand Canyon gjør
sterkt inntrykk på alle besøkende, likeså
de forsteinede trærne i Petrified Forest.
Et besøk hos en indianerfamilie i Zuni
satte de stor pris på. Indianerbyen Aco-
ma, Nord-Amerikas eldste by, skapte
også minner. 

JAN har bodd i Hægebostad hele livet.

Ekteparet drev tidligere slektsgården i
Mudland, nå er sønnen Øystein bosatt
der.
Jan Høyland har eid to Suzuki-sykler

tidligere, men nå har han ikke sykkel. 
– Jeg solgte begge for seks-sju år. Til

gjengjeld har jeg en Corvette, kjøpt i
2013. Jeg har lånt broderens sykkel litt
før denne turen for oppfriskning. 
Han er klar på at Harley Davidson og

Route66 hører sammen. 
– Å kjøre Harley her; det er topp. Syk-

kelen har en gromlyd som passer til
veiene og terrenget.
– Hva kommer fascinasjonen for Rou-

te66 fra?
–Strekningen er viden kjent, mange

snakker om dette, forteller den sindige
karen som er montør hos Nor-Element. 

FÅ KAN UNNGÅ å bite seg merke i den
tilbakelente atmosfæren i Madrid,
kunstnerbyen hvor filmen «The Wild
Hogs» ble spilt inn. Rancheier Curt Kel-
ling demonstrerte innfanging av kveg
ute på landsbygda i Cuervo utenfor San-
ta Rosa. Adrian, New Mexico, markerer
halvveis tur i antall kilometer. De fleste
stusser over Texas-millionæren Stanley

Marsh IIIs Cadillac-park midt ute på et
jorde. Ingen forlater Big Texan Steak
Ranch i New Mexico fortsatt sulten. Han
holdt seg klokelig unna forsøket på å
spise 2,2 kg biff  på under timen. 
– Så mange nordmenn har nå reise på

denne turen med venner-venneforening-
en route66usa.info, at legger du sammen
antall kilometer kjører deltakerne jor-
den rundt på Harley-Davidson 100 gang-
er – hver sommer. Det tilsvarer også 10
ganger til månen – på Harley – hver
sommer, sier Arve Stallvik, eier av Rou-
te 66-konseptet for nordmenn. 

MERAMEC Caverns i Missouri, hvor
Jesse James gjemte seg unna etter både
bank – og togrøverier, ble med sine 16
grader en fin avkjøling fra de nærmere
40 røde som preget den kjøredagen. The
Gateway Arch i Saint Louis ble passert,
likeså Mississippi. Deretter ble det to da-
ger i storbyen Chicago.
I de beige ørkenlandskapene i Nevada

smelter sola nesten både krom og gum-
mi. Støvet blander seg med svette og sol-
krem. Fra bakerovnen i Nevada fortset-
ter Route 66 opp i furuskogen i 2000 me-
ter høyde på Colorado-platået i Arizona.

Eikdølenes fantastiske 
� Route 66 på motorsykkel   

– Storslagent. Ikke mer å si om det, konstaterte Jan Høyland og Rita Monica Høyland da de passerte Grand Canyon.


