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En svingom: Intet Elvis-bryllup i Las Vegas uten en tidsriktig og Elvis-
inspirert svingom.

sA JA: I tidsriktige klær ble det en svært minneverdig seanse for Linn og Ronny. Her foreviget rett etter inngått ekteskapspakt i Las Vegas.                     BiLDER: ERLEnD JEgERsEn

CHICAGO - LOS ANGELES: 
Ikke bare pusser Linn 
Gudmundsrud Olaussen 
(30) og Ronny Gudmunds-
rud Olaussen (42) opp 
huset i Route 66-stil. Sist 
fredag giftet de seg også 
– i Las Vegas.

Paret som driver Odalen trafikkskole 
på Skarnes, kjørte Route 66 fra Chicago-
Los Angeles og gjentok sitt ekteskaps-
løfte i «Little Las Vegas»-kapell med Elv-
is Presley som gjennomgangstema. Ikke 
så rart, kanskje. For de er skikkelig USA-
frelste, begge to.

– det er vår stil å gifte oss i Vegas, å gjøre 
det amerikansk. Vi har pussa opp stua 
hjemme i amerikansk hyttestil, mens 
kjellerstua blir en collage av bilder fra 
denne turen, vi har kjøpt en pocketbike. 

Vi ordner en real Route 66-kjellerstue. 
Det starter i Chicago øverst i trappa og 
ender opp i Los Angeles nede ved kjøle-
skapet. Vi har en plan, smiler Linn og 
legger til:

– InGen av oss begrenser den andre, vi 
bare driver hverandre videre. Bil preger 
både jobb og fritid for oss. Vi kjørte ek-
sempelvis til Karlstad for å se på motor-
sykkelhjelmer. På Route 66 krysser man 
åtte stater og tre tidssoner. Turen tok 18 
dager, og var i regi av route66usa.info. 

-USA er alt for oss

HALvvEis: Halvveis på Route 66 – i Adrian, Texas. Da var det tid for en liten 
hvil for paret.

HARLEY: Harley Annabelle er en småvill redneck i Erick, Oklahoma. Ingen 
glemmer et besøk hos denne 71-åringen.
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SA JA: I tidsriktige klær ble det en svært minneverdig seanse for Linn og Ronny. Her foreviget rett etter inngått ekteskapspakt i Las Vegas.                     BILDER: ERLEND JEGERSEN

-USA er alt for oss
Guide Helge Njå har kjørt Route 66, 66 
ganger, antakelig verdensrekord, fortel-
ler det entusiastiske paret.

For ronny har Route 66 på en Harley 
Davidson har vært en drøm siden 15-års-
alderen. Da ble han medlem i Amcar-
klubben i Nittedal. Han har alltid hatt 
interesse for bil og motor. Han har bak-
grunn som trucksjåfør, biloppretter, lak-
kerer, og de siste åtte årene som heis-
montør. Nå er han student ved trafikk-
lærerskolen i Skjetten. Lene var ferdig 

med sin utdanning i 2008.

– JeG har alltid hatt lyst på utradisjonelt 
bryllup og slett ikke vært opptatt av den 
hvit brud-tradisjonen. Planen har hele 
tiden vært å gifte oss i Las Vegas. Vi gif-
tet oss på tinghuset i Lillestrøm i desem-
ber 2014 med de nærmeste til stede. Vi 
drodlet rundt dette med Vegas-gifter-
mål allerede da vi datet, sier hun. 

nå er vi på vår bryllupsreise, og det å 
gifte seg i Vegas er ikke så altfor dyrt: 

–Dette kom på 3000 kroner, forteller 
de nygifte.

et reiseFølGe på 40 andre nordmenn 
skapte en intim ramme i et svalt The 
Little Vegas Chapple på Stripa i Las 
Vegas. 44 varmegrader utendørs la in-
gen demper på stemningen. Presten, 
selvfølgelig kledd i Elvis-kostyme, dro 
til med et par sanger før paret ble erklært 
for rette ektefolk å være. 

 Bla om >>>>

SOLNEDGANG: Horisonten er lys for det ferske ekteparet – her på kveldstur 
i New Mexico med solnedgangen i bakgrunnen.

GLENRIO: Grensa mellom New Mexico og Texas byr på muligheten til å stå 
i hver sin stat. Sjansen ble benytte til et kyss utenfor dette nedslitte hotellet i 
Glen Rio.                           

vI CANYON: Mektige Grand Canyon i Arizona kan ta pusten fra de fleste.                      
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En pust i bakkEn: Det må til da man kjører Route 66 og fornyer giftermålet sitt i 
partybyen Las Vegas.

LassO: Linn fikk ikke helt dreisen på lassoen ute på prærien. Men moro var det. MøttE kOngEn: Elvis dukket opp, så og si. Paret er glad i Elvis Presley og valgte Elvis-team for sitt Las Vegas-bryllup.

Fortsetter Fra ForriGe side   >>>

oGså Bente Marie Numme (65) – for øvrig olde-
mor - og Jørn Sandberg – giftet seg samtidig i ka-
pellet.

– dette var over all forventning, mente hun. 
Ronny hadde leid et Elvis-kostyme i anledning 

dagen mens Linn stilte i tidsrikt finkjole. Linn tok 
MC-lappen som 21-åring, Ronny fikk den i 30-års-
gave. Hjemme har han nå en 1964 Chevrolet og 
1969 Cadilac Cab. Begge har motorsykkel.

– det blir Harley fra nå av. Jeg har funnet sykke-
len: Harley Davidson Electra Ultraglide, forteller 
Ronny entusiastisk. 

lene kjørte Route 66-turen på en Heritage. 
Underveis var ektefellene ikke bekymret for ver-

ken trafikk eller temperaturer.

– kjørinGen har vært en drøm. Vi koser oss, 
USA er fullt av kontraster og møter med ulike 
folk. Det gir en spesiell frihetsfølelse når vi kjører 
sykkel. Samtidig er vi meget opptatt av sikker-
het, men temperaturene gjør at vi innimellom 
må kompromisse.

- Drar dere nytte av bakgrunnen deres som 
kjørelærere på en slik turer?

– Vi er takknemlig for vår bakgrunn og vant til å 
forutse hva som kan skje. Vi har nok kjempenyt-
te av at vi vi leser trafikkbildet, konkluderer de 
motorfrelste nygifte.

 AV KNUT ERLEND JEGERSEN
sa Ja pÅ nYtt: De gjentok ekteskapsløftet fra 2014, Linn og Ronny. 
Denne gang med rammer som var i midt i blinken for paret.
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DEVILS ELBOW: En bikerpub av de sjeldne sto på programmet i 
Missouri. Svetten skyldes for øvrig varmt kjørevær, forsikret han.

ELK: Route66-turen ble en reise Ronny Gudmundsrud Olaussen 
aldri glemmer. Her utenfor museum i Elk City, Oklahoma.

DANS: De er glade i å danse, Elvis-entusiastene og 
kjøreskoledriverne. Og det kan de. Under frokosten i Seligman ble 
det full fart.

MøttE KONgEN: Elvis dukket opp, så og si. Paret er glad i Elvis Presley og valgte Elvis-team for sitt Las Vegas-bryllup.

HILSE PÅ KURt: Kurt Celling er en farmer i Cuervo, New Mexico med aner fra norske Leksvik. Linn og Ronny 
fikk en minnerik kveld på prærien sammen med Kurt. 


