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neskene skifter.
Han bet seg også merke i klasse-
skillene i det amerikanske sam-
funnet, spesielt tydelig var det  i 
statene i Arizona og New Mexico 
med slitte husvogner og hele byer 
i forfall.

Paret fi nner det vanskelig å trekke 
fram noen spesielle høydepunkt.
-Alt, til og med regnskurene, kry-
drer turen, sier Ragnar.
Solveig tok til tårene en av kvel-
dene.
-Da vi kjørte over prærien i sol-
nedgang, da gråt jeg en skvett. 
Tenk, herlighet, å få oppleve noe 
slik i min alder. Utrolig! Det er 
jo tøft å være 70 år som Ragnar 
å  kjøre denne turen, sier tre år 
yngre Solveig.

-Det går fi nt. Det er en opplevel-
sestur mer enn ferie. Duverden, 
dette vil jeg anbefale alle, avslutter 
Ragnar. Han legger til at fl ere av 
medlemmene i GWRRA Honda 
Gold Wing vurderer å ta turen 
neste år.

Fakta 

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 knøt amerikanske 
 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. 

•  Filmer som ”Easy Rider” og ”CARS” (BILER) har gjort 
 den historiske veien verdensberømt, og annenhver nordmann 
 eller svenske drømmer om å krysse Amerika på Harley-Davidson 
 en gang i livet.

• Mer info om Historic US Route 66 på amerikanske 
 www.route66usa.com eller  www.route66usa.info

Kilde: www.route66usa.info

Winslow,Arizona. Eagles udødliggjorde dette veikrysset i Winslow, 
Arizona med sangen «Take It Easy». Solveig og Ragnar vet også å 
slappe av når det er mulig.

Petrifi ed Forest. Naturparken kjennetegnes av forsteinet skog. Solveig sikret seg 
motiv av Ragnar.

Lasso. På besøk hos Kurt Cellings farm New Mexico. Mannens beste-
mor kom fra Leksvik i Trøndelag. Solveig hadde bedre treffprosent på 
lassokastinga enn Ragnar.

Grand Canyon. Storslått og et minne for livet, mente Ragnar og Solveig Wisløff etter besøket i Grand Canyon og Route66. Kyss. I Glen Rio møtes New Mexico og Arizona. Ragnar og Solveig 
sto i hver sin stat når dette kysset ble utført.

Startpunkt. Chicago er startpunkt / sluttpunkt for eventyrlige Route66. 
Los Angeles er 4500 km unna.

Gyngestol. Ifølge seg selv er dette verdens største gyngestol – den står 
i Fanning, Missouri.


