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Frank (70) 
levde ut 
drømmen 
om Route 66
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 foto: knut erlend jegersen

Frank Kristiansen (70) fra Moss fikk i juli 
oppfylt sin store drøm om å kjøre Route 

66 fra Los Angeles til Chicago 
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1) Frank kristiansen så mange biler langs route 66. Her i seligman, arizona. 2) med takluka nede kom Frank nært på elementene 
da Han utForsket grand Canyon. 3) i CaliCo, CaliFornia, Havnet Frank bak lås og slå. 4) blid og FornØyd underveis. 5) «Free as a 
bird»

1

Denne måneden realiserte 
Frank Kristiansen (70) sin 
livslange drøm om å kjøre 
Mustang fra Los Angeles til 
Chicago på Route 66.

«Moderveien» knyttet  USA  
sammen. Den krysser 9 stater og er til-
sammen på mer enn 4500 km. Turen 
tok 21 dager i regi route66usa.info hvor-
av 15 var kjøredager. De daglige etappe-
ne var gjennomsnitt 350 km. 

På 1930-tAllet opplevde  bønder  i  
Kansas,  Texas,  Oklahoma  og  Colorado  
at  kraftige  stormer  blåste  vekk  300  
millioner  tonn  matjord  –  og  samtidig 

deres levebrød. Route  66  vestover  ble  
redningen. I  årene frem til 1985  ble  den  
erstattet  av  interstates-veier.  I  dag  er  
Route  66  en  vakker  turistløype  med  
naturopplevelser  og  nostalgi. Gjennom  
daglige  kjøre-etapper  på  4-6  timer  fikk  
reisefølget  en  rekke  opplevelser  på  
strekningen udødeliggjort  i  litteratur,  
film,  tv  og  musikk. 

– Jeg tenkte at når jeg nå fyller 70, var ti-
den inne for å ta denne turen, forteller 
Frank Kristiansen.

route 66 går gjennom statene 
Illinois,Missouri, Kansas, Oklahoma, 
Texas, New Mexico, Arizona og Califor-
nia.  Ferden startet i Los Angeles med 
besøk i Hollywood, Route 66s start/en-
depunkt på Santa Monica Beach og 

vandring til farverike Venice Beach. 

FrAnk kristiAnsen har vært borti-
mot verden rundt, friskusen som har 
bodd i Moss fra 1982, men født og opp-
vokst på østkanten i Oslo.  Han ble mos-
sing etter endt oppdrag for Atlas Copco, 
verdens største trykkluftfirma.Hele fa-
milen bosatte seg i Australia i Sydney, i 
1980. Franks daværende ektefelle var 
fra Moss, De fikk to barn sammen. Der-
etter ble det et tilværelse bak rattet i 
egen trailer før 20 års engasjement for 
Trioving. Frank gikk av pensjon 2010. 
Han rakk også å kjøre taxi i nærmere 5 år 
i Oslo. 

– det var et innoldsrikt liv. Ingen tur var 
lik. 

Allerede soM 15-åring dro han til 
sjøs. Han var på de fleste hav i perioden 
1963 til 1967. – Ja, jeg dro ut da jeg var 15 
og kom tilbake da jeg var 19. Jeg var ute 
sammen med tidligere krigsseilere. Vi 
bodde litt i New York og New Orleans. 

disse oPPlevelsene skal komme i 
bokform. – Jeg hadde planer med bokut-
givelse ilag med Jon Michelet om opple-
velsene på sjøen. Jeg møttte ham første 
gang i 1986. Jeg har flere hundre sider 
med notater. Det blir en roman hvor ho-
vedpersonen heter Kristian, men det er 
meg. Jeg ønsker å få frem hvordan den 
tilværelsene virkelig var uten å for-
skjønne eller dekke over.

tross eller kanskje på grunn av sin 
fortid som sjømann, er reiselysten fort-

storkoste seg på den mest kjente usa-veien
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satt sterk.  – Jeg har alltid hatt lyst til å se 
innlandet av USA, midvesten. Jeg har 
vært i omtrent i alle kystbyene. 

Det vAr etter infomøte i regi en MC-
klubb i Sandefjord at Frank bestemte 
seg.  – Ford Mustang ville jeg kjøre. Det 
har også vært del av min amerikanske 
drøm. Jeg hadde høye forventninger på 
forhånd, sier Frank som hadde gjort et 
grundig forarbeid og stilte forberedt. 

- overrAskelser underveis? 

– ikke noe negativt. Alt har svart til for-
ventningene. Alder har ingen betydning 
under en slik tur. Trafikken er kjempefin 
i USA. Amerikanerne er hensynsfulle. 
Jeg har ikke vært redd overhodet.

FrAnk kristiAnsen er to ganger en-
kemann. Han har to voksne barn. 

- Mitt hjem er preget noe av USA. 

- hvA fascinerer deg med USA?

- Det var del av barndommen og opp-
veksten. Vi lekte cowboy og indianere.  
Countrymusik og westerfilmer er frem-
deles del av mitt liv. Jeg ble tidlig ameri-
kaniser, smiler Frank. I familien er det 
flere som deler interessen.

– Jeg har en fetter som har bodd i Flori-
da i 25 år. Han var også sjømann, offiser 
på cruisebåt i Karibien. 

– Jeg vil anbefale alle å realisere gamle 
drømmer som dette, også eldre. Det er 

ikke noe farlig å kjøre i USA. Menneske-
ne er hyggelige. Tar man kontakt, er de 
interessert i oss fra Norge. Dette livet her 
er det jeg alltid har hatt ønske om å leve, 
å gå med cowboyhatt etc. Jeg føler meg 
mer hjemme her i USA enn i Norge. Den-
ne kulturen treffer meg så bra, sier 
Frank.

en slik reise er full av mange inntrykk. 
Mellom Santa Rosa til Amarillo besøkte 
reiefølget 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. Lan-
demerket 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.

lAs vegAs er inkludert i reiseruta. Vi-
dere fra Las Vegas ventet høydepunkt 
som Hoover Dam, den gamle gruve-
landsbyen Oatman hvor eslene går fritt i 
gata og stemningen fra 1800-tallet pre-
ger stedet. Hackberry, Seligman og Wil-
liams var andre stopp før Grand Canyon 
dagen etter. Deretter Flagstaff, Winslow 
og Standin`on the corner, Holbrook og 
Petrified Forest. Et besøk hjemme hos 
indianerfamilie i Zuni Pueblo var også 
på programmet.

KNUT ERLEND JEGERSEN
tekst og foto
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