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LOS ANGELES - CHICAGO
KNUT ERLEND JEGERSEN

J eg ville la begge barna få oppleve
strekningen. Dermed ble det en tur
til på Route66, forteller Tore Rotmo.

Sammen med datteren Amanda
Othelie (23) og hennes kjæreste Anders
Buran (27) realiserte verdalingen Tore
Rotmo (51) denne måneden for andre
gang sin barndomsdrøm om å kjøre «Mo-
derveien» som knyttet USA sammen.
Route66 går gjennom 9 stater, tilsammen
mer enn 4500 km. Turen fra California til
Illinois tok 20 dager. 

I 2015 kjørte han motsatt vei, d.v.s. Fra
Chicago til Los Angeles. Dengang sam-
men med sønnen Kim Andre Rotmo (31)
som passasjer. Med på ferden for tre år
siden var i tillegg Morten Syver Aasan,
barndomsvenn av Tore. De to har alltid
vært verdsatt 1950-tallet, amerikansk
kultur med biler, dinere etc. I 2015 var
opplevelsesferden en 50-årsgave på for-
skudd til seg selv for Tore Rotmo.

– Jeg tok MC-lappen i 1992. Nå har jeg
en Harley Davidson Ultraglide. Samme
type som turen ble gjennomført med,
forteller Tore Rotmo som er født og opp-
vokst i Vuku. Han bodde der til 19-årsal-
deren. I 1994 bygde han eget hus i For-
bregd Lein.

Mor holdt seg hjemme
Route66 går gjennom Illinois, Missouri,
Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico,
Arizona og California. Ferden startet i L.A
med besøk i Hollywood, Route66s start/
endepunkt på Santa Monica Beach og
vandring til farverike Venice Beach.
Guide Helge Njå har nå kjørt Route66 hele
80 ganger siden 2008. Etter all sannsyn-
lighet er det ingen i hele verden som har
kjørt strekningen flere ganger enn Oslo-
mannen. 

Det var en annen Route66-traver fra
Verdal, Per Joar Overmo, som fikk Rotmo
på sporet dengang.

– Jeg kjører endel sykkel på sommers
tid. Stort sett i nærområdet og over på
svensk side. Ellers ingen lange utflukter,
forteller Rotmo. Denne måneden var
altså datteren Amanda Othelie med. Mor
holdt seg hjemme.

– Ja, men det var helt greit for henne at
vi tok turen, forsikrer Rotmo. 

Valgte seg en Mustang
Etter Las Vegas ventet høydepunkt som
Hoover Dam, den gamle gruvelandsbyen
Oatman hvor eslene går fritt i gata og
stemningen fra 1800-tallet preger stedet.
Hackberry, Seligman og Williams var
andre stopp før Grand Canyon dagen
etter. Deretter Flagstaff, Winslow og
Standin`on the corner, Holbrook og Petri-
fied Forest. Et besøk hjemme hos indi-
anerfamilie i Zuni Pueblo var også på
programmet. Reisen gikk videre fra Gal-
lup til Albuquerque med passering av
Continental Divide i mer enn 7000 fots
høyde samt kjøring i vilt ørkenlandskap.
Etappen mellom Albuquerque til Santa
Rosa inneholdt besøk i Madrid hvor film-
en Wild Hogs ble spilt inn. På kvelden var
det aktiviteter på en ranch utenfor Santa
Rosa med oppvisning av kvegfangst,
testing av lassokasting og hestesko-ak-
tiviter. Mellom Santa Rosa til Amarillo
besøkte de Tucumcari med velkjente
Blue Swallow motel før grensa til Texas
ble passert i spøkelsesbyen GlenRio.
Halvveis kjørt distanse på Route66 fant
sted ved Midpoint i Adrian, Texas. Lande-
merket Cadillac Ranch ventet før an-

komst Amarillo. Der var det måltid på
biffstedet Big Texan hvor de mest sultne
kan gyve løs på en 2 kg kraftprøve av en
biff. Spiser man den innen 60 minutter, er
den gratis. Det droppet Rotmo & co.

Anders og Amanda Othelie kjørte Ford
Mustang, en bil Anders mente passet
utmerket til distansen.

– Jeg har hele tida hatt en drøm om
Mustang,det er en stilig bil. Det er faktisk
også den beste beste bilen jeg har kjørt,
forteller Anders. Han kjører Toyota til
vanlig.

– Som et levende museum
Amanda Othelia er glad for opplevelsene
turen ga.

– Amerika har jeg alltid ville besøkt.
Grand Canyon var mye større enn vi
trodde. Hele Route66 er som et levende
museum med store kontraster.

Reisen fortsatte til Weatherford og
Oklahoma gjennom grensebyen Sham-
rock. Erick var et naturlig stopp med
besøk hos den unike rednecken Harley og
hans elleville show. I Elk city ligger forøv-
rig National Route66 museum. Etappen
fra Weatherford til Clearmore inneholdt
bla. Pony Bridge med fotoseanse, pas-

serering av Oklahoma City og Tulsa. Man
var innom tre stater på en dag: Oklahoma,
Kansas og Missouri. På veien fra St.Ro-
berts til Springfield var Devils Elbow, en
meget brun pub, første stopp og Fanning
Outpost med en av verdens høyeste gyn-
gestoler, et yndet fotomotiv. Meramec
Caverns, Jesse James sitt skjulested, ble
besøkt og St. Louis passert før man krys-
set inn i Illinois før siste etappe til Chica-
go gjennom en rekke småbyer. 

– To turer på Route66, Rotmo. Langt de
fleste får seg ikke vei i det hele tatt?

– Jeg tenkte at alt var såpass nytt den
gangen, at jeg få mer ut av turen denne
gang. Samtidig ønsket jeg også at datte-
ren og svigersønn fikk ta del i opple-
velsen, forteller mannen som jobber ved
teknisk drift i Verdal kommune. Amanda
Othelie er helsefagarbeider. Anders er
elektriker.

– Jeg visste litt hva jeg gikk til. Jeg gle-
det meg spesielt til Las Vegas og byen
Madrid i New Mexico. Filmen «Wild
Hogs» har jeg et forhold til. Jeg liker nok
Williams i Arizona aller best.

Heftige temperaturer
Temperaturene er noe for seg selv.

– Forrige gang toppa vi på 47,5 grader -
da på slutten av turen. Nå var det 51 grad-
er på første kjøredag mellom Los Angeles
og Las Vegas. Solkrem, salttabletter og
vann gjorde at jeg ikke trøbbel. Jeg drakk
vel 11 liter vann den ene dagen. 

– Hvordan var det å kjøre motorsykkel i
USA?

– Helt greit fram til siste milene i en
hektisk rushtrafikk mot Chicago. Da
krevde det alt av konsentrasjon. Jeg ble
stiv i skuldrene, det ble en real mann-
domsprøve, men heldigvis ble det ingen

uhell, smiler Rotmo. 
– Jeg har sitti bakpå motorsykkelen til

pappa siden jeg var veldig liten jente,
smiler Amanda Othelia på spørsmål om
hun vurderer å ta MC-lappen. 

– Jeg satt på sykkel til Grand Canyon.
Motorsykkel har vært del av oppveksten,
men jeg trives utmerket som passasjer,
slår hun fast.
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Tore Rotmo har kjørt Route66 en
gang tidligere. Denne gangen tok
han også med datteren Amanda
Othelia og hennes kjæreste Anders
Buran. De to siste i en Ford Mustang,
mens fars sjøl kjørte sykkel.

Nå også på Route66
Amanda Othelie har
sittet bakpå pappas
motorsykkel hele livet.

Tore Rotmo kjørte USA på tvers med en
Harley Davidson Ultraglide, samme
sykkel som han har hjemme i Verdal.

f Motorsykkel har
vært del av

oppveksten, men jeg trives
utmerket som passasjer.
Amanda Othelia Rotmo


