
20 nyheter GAULDALSPOSTEN 9. juli 2014

CHICAGO-LOS AN-
GELES: Støresbyggen 
Ragnar Wisløff (70) 
valgte 4500 km motor-
sykkeltur i USA som 
70-årsgave til seg selv.

Av: Knut Erlend  
Jegersen

Det var naturlig å ta med kona Sol-
veig. Også for to år siden realiserte 
han drømmen om å kjøre motor-
sykkel på Route66, drøyt 4500km 
fra Los Angeles til Chicago. På 
veien krysset man ni stater og tre 
tidssoner. Turen tok 17  dager i regi 
route66usa.info.  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 gjen-
nom Illinois, Missouri, Kansas, 
Oklahoma, Texas, New Mexico 
og Arizona og stopper først ved 
Californias Stillehavsstrender.

-Jeg fylte 70 år 5.mai. Selve feirin-
gen ilag med venner fant sted på et 
overraskelsesopplegg i Oslo, men 
jeg ville gi meg selv noe ekstra, 
smiler Ragnar.

I 2012 kjørte han fra Los Angeles 
til Chicago ilag med broren Øystein 
og datteren Anne Pauline (23).

-Jeg kom hjem full av inntrykk, det 
fløt over. Å dele opplevelsen med 
broren min, var ekstra spesielt. Det 
ble for mye, jeg måtte ha en tur til. 
Nå  har jeg nesten skrevet dagbok 
underveis. Jeg tok 2400 bilder av 
forrige turen.
-Ragnar var virkelig opprømt et-
ter hjemkomsten sist, bekrefter 
Solveig.

Støren-ordfører Erling Lenvik 
foreslo dengang en egen temakveld 
om Route66 i kinoen hvor Ragnar 
har engasjement..

-Jeg tok initiativ til turen. En par 
andre i klubben jeg er med i, GWR-

RA Honda Gold Wing, hadde tatt 
turen før. Det ga puffet for min del.

Chapteret dekker Sør-Trøndelag 
og Nordre Hedmark. Medlem-
mene kommer fra Stjørdal i nord 
til Oppdal i sør. Ragnar er tungt 
engasjert i motorsykkelklubben. 
Han oppdaterer hjemmesidene. 
Han og Solveig har to døtre og en 
sønn samt fem barnebarn. De har 
forlatt reiret for lenge siden.

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 
turistløype med naturopplevelser 
og nostalgi.
De reiste med route66usa.info, den 
eneste norske turoperatøren god-
kjent av Harley Davidson. Guide 
Helge Njå har kjørt Route66 hele 
50 ganger.
Gjennom daglige kjøre-etapper på 
4-6 timer fikk reisefølget en rek-
ke opplevelser på en  nostalgiske 
veien som også er udødeliggjort i 
litteratur, film, tv og musikk. Det 
var besøk  på «Walk of Fame» i 
Hollywood, Universal Studios, 
Route 66s endepunkt på Santa 
Monica  Beach, det ble avstikker 
til Las Vegas, videre til Hoover 
Dam, den tidligere gullgraverby-
en Oatman, og Stagecoach Motel 
66 i Seligman, Arizona ,hos den 
energiske uflytta Eidsvoll-kvinnen 
Anne Lise Finnbråten. Grand Ca-
nyon gjør sterkt inntrykk på alle 
besøkende, likeså de forsteinede 
trærne i Petrified Forest. Et be-
søk hos en indianerfamilie i Zuni 
satte de stor pris på. Indianerbyen 
Acoma, Nord-Amerikas eldste by, 
skapte også minner.
Få kan unngå å bite seg merke i den 
tilbakelente atmosfæren i Madrid, 
kunsterbyen hvor  filmen «The Wild 
Hogs» ble spilt inn. Rancheier Curt 
Kelling demonstrerte innfanging 
av kveg ute på lansbygda i Cuervo 
utenfor Santa 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, og ble mette så det holdt 
på Big Texan Steak Ranch i New 
Mexico. De holdt seg klokelig unna 
forsøket på å spise 2,2 kg biff på 
under timen.

Ragnar Wisløff er ikke ukjent med 
å tilbakelegge store distanser på to 
hjul. Han har sykla Styrkeprøven 
Trondheim-Oslo10 ganger. Det 
starta i 1981.  Foreløbig siste gang 
var første halvdel av 90-tallet.

Forholdet til MC startet i voksen 
alder. Ragnar tok kjøretimer på 
Melhus og kjøpte sin første sykkel 
i 1999. Yamaha Virago var deri-
mot ingen tursykkel for to. Det ble 
deretter en Goldwing 1200. Nå har 
Ragnar 1500 Goldwing. Paret kjø-
rer mange turer. I fjor som var de 
i Sør-Sverige på Goldwing-treff.

-Hvordan er det å kjøre Harley?
-Hver sykkel har sine bak – og 
fordeler. Jeg holder en knapp på 
Goldwing. Den har bedre kjøre-
komfort. Det er til gjengjeld mer 
motorsykkel-lyd på Harley.

Ragnar Wisløff bar på en USA-
drøm i mange år. Gjennom årene 
på sjøen besøkte han bl.a. Houston, 
Texas og New Orleans. I 1964 kom 
han til Støren. I 1971 gikk Ragnar 
i land for godt. Det ble jobb i fer-
dighusbransjen. Med unntak av 
10 år som driver av videoutleie på 
Støren, ble Støren Treindustri ar-
beidsgiver fram til pensjonsalderen 
ble nådd i 2006.
-Nå har jeg en pensjonistjobb ved 
kinoen på Støren. Jeg bistår også 
ved arrangement på kulturhuset.

Ragnar var også med i brannvese-
net på Støren i mange år.

-Å kjøre sykkel i USA er bare 
moro, men trafikken kan være litt 
skremmende. Det er litt skum-
melt på motorveien med trailere 
på begge sider i 120 km/t. Det er 
ikke komfortabelt. Veistandarden 
på gamle Route66 gir noen sprett-
hopp på baksetet., forteller Ragnar.  
Hans bror hadde MC, den ble tyv-
lånt i yngre år.

- Vi gutter liker fart og spenning. 
Sjømannsblodet ligger i årene, jeg 
liker å farte og reise.

Ragnar og Solveig fant hverandre 
etter et møte på Støren stasjon i 
1964. Hun kom til Støren i 1957, 
og var ogå med på sjøen  i syv må-
neder. Faren var jernbanemann.

Meramec Caverns i Missouri, hvor 
Jesse James gjemte seg unna etter 
både bank – og  togrøverier, ble 
med sine 16 grader en fin avkjø-
ling fra de nærmere 40 røde som 
preget den kjøredagen.  The Gate-
way Arch i Saint Louis ble passert, 
likeså Mississippi. Deretter ble det 
to dager i storbyen Chicago.
I de beige ørkenlanskapene i Ne-
vada 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. Ozon-
laget er også nokså tynt. Missouri 
og  Illinois er som levende mu-
seum. Både landskapet og men-

Tilbake på 
Route66

Stemning. På biffrestauranten Big Texan i Amarillo,Texas. Petrified Forest. Naturparken kjennetegnes av forsteinet skog. Solveig sikret seg 
motiv av Ragnar.

New Mexico. De enorme slettene har en litt annen vegetasjon enn her 
hjemme kan Ragnar Wisløff konstatere i varmen.  

Grand Canyon. Storslått og et minne for livet, mente Ragnar og Solveig Wisløff etter besøket i Grand Canyon og Route66.


