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Ozonlaget er også nokså tynt. Missouri
og Illinois er som levende museum.
Både landskapet og menneskene skifter. 
– Hvordan er det å kjøre MC i USA?
– Bytrafikken er litt voldsom, men det

går greit. Jeg har ikke opplevd noen
skremmende episoder. Det er samtidig
betydelig større forhold. Varmen går
greit så lenge man husker å drikke mye
og få i seg en del salt. Det blir krevende
fra 38 grader og oppover. 

HAN BET seg også merke i klasseskil-
lene i det amerikanske samfunnet, spe-
sielt tydelig var det i statene i Arizona
og New Mexico med slitte husvogner og
hele byer i forfall.
The Mother Road (Alle veiers mor)

oser av historie i alle tre tidssoner og i
alle åtte stater fra øst til vest: MC-turen
går gjennom Illinois, Missouri, Kansas,
Oklahoma, Texas, New Mexico og Arizo-
na og stopper først ved Californias Stil-
lehavsstrender.
– Noen umiddelbare høydepunkt

underveis?
– Å oppleve Las Vegas og Los Angeles

var moro, men spesielt Grand Canyon så
jeg mye fram til. Småbyene har også sin

sjarm. Helikopterturen i Grand Canyon
var storslagen. Fruen trives like greit
som passasjer, selv om varmen var litt
utfordrende i starten. Det går greit så
lenge man husker å drikke mye og få i
seg en del salt. Det blir krevende fra 38
grader og oppover.

JAN har for øvrig en Corvette 1981-mo-
dell i garasjen hjemme. 
– Hva er «greia med» MC for deg?
– Motorsykkel gir frihet, det er lyder

og lukter, vind og regn føles på kroppen.
Man kommer tettere på alt. Vi vurderte
også bil, men vi ønsket absolutt å kjøre
MC. Denne turen er verdt å anbefale –
det er en fantastisk reise.
Neste år har for øvrig flere fra Eiken

og Byremo tenkt å kjøre Route66.
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     � Nostalgiske opplevelser

� FAKTA

Route 66

Strekker seg drøyt 4.000 kilometer
fra Chicago til Los Angeles – eller
omvendt. 

Ble åpnet i 1926, og ble en stamvei
som knøt amerikanske byer sam-
men. 

Fra 1934 til 1939 opplevde bønder i
Kansas, Texas, Oklahoma og Colora-
do at kraftige stormer blåste vekk
300 millioner tonn matjord – og le-
vebrødet. Route 66 vestover ble red-
ningen for dem som mistet livs-
grunnlaget.

Veien ble også kalt Mother Road –
moderveien. Den ble lagt ned i 1985,
med den følge at mange bensinsta-
sjoner, kafeer og moteller ble ned-
lagt. 

I dag er Route 66 en verdensberømt
veistrekning og tiltrekker seg årlig
over tusen motorsyklister bare fra
Norge. Filmer som «Easy Rider» og
«Cars» («Biler») har gjort den histo-
riske veien verdensberømt, og an-
nenhver nordmann eller svenske
drømmer om å krysse Amerika på
Harley-Davidson en gang i livet.

Kilde: route66usa.com og
route66usa.info

                   Start og endepunkt for Route66 er Santa
Monica. Ekteparet begynte reisen fra Los
Angeles mot Chicago her. 

Eagels gjorde den vesle byen Winslow i
Arizona kjent gjennom sin sang «Stan-
din`on the Corner». Her poseres det foran
statuen på hjørnet.

Brødrene Jan og Tore Høyland reiste ilag på Route66. De var blant annet Innom Bottleranch
farm i Bagdad, California. En spesiell karakter har hengt opp tomflasker i trærne på eien-
dommen – og mye annet krimskrams er å finne der.

Et besøk hjemme hos farmeren Kurt Celling i Cuelvo, New Mexico, gjorde inntrykk. Jan likte
den møre biffen som var satt i ovnen 15 timer tidligere. Rita Monica forsøkte seg på lasso. 

Den kunstige innsjøen Lake Mead rett
overfor Hooverdammen er en oase for
mange amerikanere. Jan og Tore Høyland
er ikke fremmed for båtliv.

En rekke tidligere bensinstasjoner langs
Route66 satser nå på turisme. Jan Høyland
& co var innom endel antikvariske slike.


