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vidson-museet iMillwaukee.Det var også
båttur i Chicago før selve Route66-kjørin-
gen tok til.
Først til Joliet og Pontiac før de parkerte

i Springfield, Illinois. Brua overMissisippi
ble også krysset.
Et stopp ved Meramec Caverns i Mis-

souri, hvor Jesse James gjemte seg unna
etter både bank – og togrøverier, ble med
sine 16 grader en fin avkjøling fra de ad-
skillig røde gradene som preget den kjø-
redagen. Missouri og Illinois er som lev-
ende museum. På en kjøredag passerte
konvoien tre stater: Missouri, Kansas og
Oklahoma, gjennom Joplin, Galena, Mia-
mi og Tulsa.
Veien videre bød på Oklahoma, Yukon,

Route66-museum i El Reno, Clinton, og
ikke minst småbyen Erick, hvor man be-
søkte en ellevill redneck i Route66-leg-
endenHarley.

Tokavstikker til Vegas
– Jeg har opplevd nok for fem ferieturer.
Vi hadde ikke tenktpåhalvpartenavdette
selv. Jeg er ikke veldig glad i ekstrem-
varme, men det gikk bra selv med 47
grader en av dagene. Det gikk med mye
vannog enmengde salttabletter.

KNUTERLENDJEGERSEN

K im Andre Rotmo (27), far Tore
Rotmo (48) og Morten Aasan (47)
kjørte fra Chicago til Los Angeles.
På veien krysset de ni stater og

tre tidssoner. Turen tok 18 dager i regi
route66usa.info.
Morten og Tore kjørte hver sin sykkel,

Kim Andre satt på med sin far. Tore har
MC som favoritthobby. -Han har forsøkt å
påvirke meg. Hittil uten hell, smiler Kim
Andre. Han har ikke MC-lappen, mannen
som i det daglige jobber vedKompetanse-
senter for distriktsutvikling på Steinkjer.
Tore er vaktmester for Verdal kommune.
MortenAasan ermekaniker.

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 in-
terstates-veier. I dag er Route 66 en vakk-
er turistløype med naturopplevelser og
nostalgi. Leirfjord-paret reiste med

route66usa.info, den eneste norske tu-
roperatøren godkjent av Harley David-
son. Guide Helge Njå har verdensrekord i
antall turer på distansen. Hele 60 ganger
harNjå fullført den legendariske veien.

Store opplevelser hele vegen
Tore Rotmo har hatt en drøm i mange år
omåkjøre Route66.Morten er like ivrig.

– Jeg tenkte at tur til USA vil være flott,
og blemed, smiler KimAndre.
– Jeg visste ikke hva jeg gikk til – men å

oppleve Amerika, kontrastene mellom
statene, folket, det mente jeg ville bli
spennende. De andre to haddemer fokus-
er på veier, forteller KimAndre.
Gjennom daglige kjøre-etapper på 4-6

timer fikk reisefølget en rekke opplevel-
ser på den nostalgiske veien som også er
udødeliggjort i litteratur, film, tv og mu-
sikk. Lengste dagsetappe var 540 km.

Turen startet i Chicago med utflukt
downtown Chicago, deretter ble syklene
hentet. Første kjøretur gikk til Harley Da-

KimAndre trekker framett sted spesielt
– en by som ikke er med i originale
Route66,men somdet faller naturlig å dra
bortom:
– Las Vegas var helt ulikt det har op-

plevd her i fylket, for å si det slik. Det var
også en gedigen kontrast fra NewMexico.
Vi la oss hver kveldmedmasse inntrykk.

Få kan unngå å bite seg merke i den til-
bakelente atmosfæren i Madrid, kunster-
byen hvor filmen «The Wild Hogs» ble
spilt inn. Rancheier Curt Kelling demon-
strerte innfanging av kveg ute på lansby-
gda i Cuervo utenfor Santa Rosa. Adrian,
New Mexico, markerer halvveis tur i an-
tall kilometer. De fleste stusser over Tex-
as-millionæren Stanley Marsh IIIs Cadil-
lac-parkmidt ute på et jorde, og blemette
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.
Grand Canyon og Painted Desert med

sitt unike månelandskap gjør sterkt inn-
trykk på alle besøkende, likeså de forstei-
nede trærne i Petrified Forest. Den hellige
indianerbyenAcoma SkyCity, Nord-Ame-
rikas eldste by, ligger høyt oppepå et fjell-
platå.

Route 66har alltid vært en
DenneVerdalstrioen kjørte nylig 4500 kmmed
HarleyDavidson på Route66 i USA.

GrandCanyoner omtrent
446km lang, varierer i
bredde fra0,5 til 29 km, og
når et dyppåover1600mfra
topp til bunn.KimAndre
Rotmo (27), far ToreRotmo
(48) ogMortenAasan (47)
blir somalle andre, små i
denne sammenhengen.



Et besøk hos en indianerfamilie i Zuni
sto på programmet.
Etter en unik opplevelse i den tidligere

gullgraverbyen Outman bør Hoover Dam
på en temperaturmessig kraftprøve med
45 varmegrader. Den gigantiske demnin-
gen produserer tilstrekkelig strøm for 3
delstater og ble bygdpå1930-tallet.
Det var lagt inn avstikker til Las Vegas. I

Grand Canyon utfordret 27-åringen seg
selv skikkelig. Han deltok på en helikop-
tertur. Det er langt utenfor komfortsonen
for enmedhøydeskrekk.
– Det var intenst. Jeg skalv og svettet.

Jeg varmer sliten hver kveld på denne tu-
ren enn etter arbeidsdagene på Steinkjer.
Det er en opplevelsesferie med aktivitet
fra seks ommorgenen til utpå kvelden.

Overdosemedopplevelser
I de beige ørkenlanskapene i Nevada
smelter sola nesten både kromog gummi.

Støvet blander seg med svette og solk-
rem. Fra bakerovnen i Nevada fortsetter
Route 66 opp i furuskogen i 2000 meter
høyde på Colorado-platået i Arizona.
Ozonlaget er også nokså tynt. Missouri og
Illinois er som levendemuseum.
Videre var de innom Stagecoach Motel

66 i Seligman, Arizona, hos den energiske
uflytta Eidsvoll-kvinnen Anne Lise Finn-
bråten, som fortsatt står på.
Calico Ghost Town, en tidligere gruve-

landsby, sto på programmet før syklene
rullet innmot Los Angeles.Mot slutten av
reisen var det besøk på «Walk of Fame» i
Hollywood, Universal Studios, Route 66s
endepunkt på SantaMonica Beach.
Trioen bet seg også merke i klasseskil-

lene i det amerikanske samfunnet, spe-
sielt tydelig var det i statene i Arizona og
NewMexicomed slitte husvogner og hele
byer i forfall.
– Jeg vil kalle hele Route66-opplevel-

sens for en overdosemed opplevelser. Jeg
vil virkelig anbefale den. Turen bød på
noe av det morsomste jeg hittil har op-
plevd, smiler KimAndreRotmo.

74019000
redaksjon@innherred.no

Det var enmangeårig drømsomgikk i oppfyllelse for (f.v.)MortenAasan, Tore
RotmoogKimAndreRotmo.

Framog tilbakepåRoute66er like langt nårmanharnåddAdrian, Texas.

Madrid i NewMexico er en kunstner- og bohemby, og innspillingssted for «Wild
Hogs».

drøm - og det ble det
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Jeg har opplevd nok
for fem ferieturer.

KimAndreRotmo


