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VViivvaaLLaassVVeeggaass:: Las Vegas er ikke Frønsdals favorittby,men han lot seg
imponere av vannshowet til musikk.

LLaannddssmmeennnn:: Eidsvoll-kvinnenAnne Lise Finnbråten driver Stagecoach66motel i Seligman, Arizona. BernhardMartin Frønsdal lot
ikke sjansen gå fra seg og bød opp til en svingompå hennes hjemmebane.

Realiserteguttedrømpå
Det startet da den pensjonerte syke-
pleieren kom over en annonse høsten
2012.

– Jeg begynte å gruble og fikk det
ikke ut av hodet.

Annonsen handlet om å kjøre
motorsykkel på Route 66, drøyt 4.000
kilometer, fra Los Angeles til Chicago.
På veien krysser man ni stater og tre
tidssoner. Turen tar 17 dager i regi av
route66usa.info.

Bernhard Martin Frønsdal har job-
bet som psykiatrisk sykepleier, men i
februar gikk han av med pensjon.

Han hadde lest en god del på for-
hånd og stilte godt forberedt til start.
Forventningene steg utover vinteren
og våren.

– Jeg må si at turen har innfridd, ja
til og med overgått forventningene jeg
ikke hadde på forhånd, smiler han.
Dette var Frønsdals første tur «over
dammen» til USA. Han er både fasci-
nert og betenkt over inntrykkene.

Mange inntrykk
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 interstates-veier. I dag er
Route 66 en vakker turistløype med
naturopplevelser og nostalgi

Frønsdal reiste med route66usa.info,
den eneste norske turoperatøren god-
kjent av Harley Davidson. Guide Helge
Njå har kjørt Route66 hele 42 ganger.

Gjennom daglige kjøre-etapper på
fire til seks timer, fikk reisefølget en
rekke opplevelser på den nostalgiske
veien som også er udødeliggjort i litte-
ratur, film, tv og musikk. Ferden inne-
bar besøk på «Walk of Fame» i Holly-
wood, Universal Studios og Route 66s
endepunkt på Santa Monica Beach.
Det ble også en avstikker til LasVegas,
videre til Hoover Dam og den tidligere
gullgraverbyen Oatman. En visitt ble
det også til Stagecoach Motel 66 i Se-
ligman, Arizona, hos den energiske, ut-
flytta Eidsvoll-kvinnen Anne Lise
Finnbråten. Grand Canyon gjør sterkt
inntrykk på alle besøkende, likeså de
forsteinede trærne i Petrified Forest. Et
besøk hos en indianerfamilie i Zuni
satte Bernhard Martin stor pris på. In-
dianerbyen Acoma, Nord-Amerikas
eldste by, skapte også minner.

Få kan unngå å bite seg merke i den
tilbakelente atmosfæren i Madrid,

kunstnerbyen hvor filmen «The Wild
Hogs» ble spilt inn. Rancheier Curt
Kelling demonstrerte innfanging av
kveg ute på landsbygda i Cuervo uten-
for Santa Rosa. Adrian, New Mexico,
markerer halvveis tur i antall kilome-
ter. De fleste stusser over Texas-millio-
næren Stanley Marsh IIIs Cadillac-
park midt ute på et jorde, og ble mette
så det holdt på BigTexan Steak Ranch i
New Mexico. De holdt seg klokelig
unna forsøket på å spise 2,2 kilo biff på
under timen.

Meramec Caverns i Missouri, hvor
Jesse James gjemte seg unna etter
både bank- og togrøverier, ble med
sine 16 grader en fin avkjøling fra de
nærmere 40 røde som preget den kjø-
redagen.Turen nærmet seg slutten da
The Gateway Arch i Saint Louis ble
passert, likeså Mississippi. Deretter ble
det to dager i storbyen Chicago.

Klasseskiller
I de beige ørkenlandskapene i Nevada
smelter sola nesten både krom og
gummi. Støvet blander seg med svette
og solkrem. Fra bakerovnen i Nevada
fortsetter Route 66 opp i furuskogen i
2.000 meters høyde på Colorado-platå-
et i Arizona. Missouri og Illinois er som
levende museum. Både landskapet og
menneskene skifter.

Bernhard Martin Frønsdal la seg på
minnet klasseskillene i det amerikan-
ske samfunnet. Spesielt tydelig var det
i statene i Arizona og New Mexico med
slitte husvogner og hele byer i forfall.

Bernhard Martin har kjørt MC i 15
år, rundt 12.000 kilometer i året. Stort
sett hjemme iVestfold, de nære fylker
og noen lengre turer til Møre og Roms-
dal og Sogn og Fjordane. Han har også
vært i Danmark og på Roskildefestiva-
len tre ganger.

– Da jeg var 16 år, kjøpte jeg moped
med 2-seter. Da måtte jeg ta lappen.
Jeg kjørte en runde med bilsakkyndige
i Bergen. Da fikk jeg mc-lappen auto-
matisk som 18-åring. For 15 år siden
kjøpte jeg en Jawa 350 som jeg slet ut,
mimrer han.

Galskapen i Las Vegas
Spesielt Las Vegas gjorde sterkt inn-
trykk i den ene retningen.

– Hele byen er total galskap, totalt
uproduktivt, de produserer ingenting.
Det benyttes psykologiske metoder
satt i system for å få folk til å holde seg
våkne, som å pumpe oksygen, holde

det mørkt, ha en passe støyende bak-
grunn, svært komfortable stoler foran
spilleautomatene og velsignelse til å
røyke.

Frønsdal er ikke medlem av noen
mc-klubb og omtaler seg som en «en-
som rytter» i så måte.

– Jeg har ikke fattet interesse for det.
Jeg kjører alene. Jeg ønsker å ta men-
nesker som de er.Være åpen og utad-
vendt overfor de jeg møter.

Med åpent sinn og forventninger
Motorsykkelen er en Kawasaki 650
cm3 kjøpt i 2008. Route 66-utflukten er
hans mest omfattende tur til nå.

– Hvilke forventninger hadde du før
turen tok til?

– Jeg ville se det amerikanske sam-
funnet fra innsiden. Jeg må si dette har
vært enda mer USA enn jeg forestilte
meg. Ting er stort, alt er svært, ofte
med litt «tivolipreg», spesielt Texas og
LasVegas. Det er slitent i mange lands-
byer, de forlater bare bygningene. Det
er masse nedfallsbygninger langs Rou-
te 66.

Route 66 hadde Frønsdal et forhold
til gjennom filmer og litteratur.

– Det er jo en skikkelig «hype» i
Amerika. Jeg visste ikke helt hva jeg
gikk til temperaturmessig. Det har
vært ekstremt varmt. Jeg er ikke vant
til 35-40 grader og steikende sol. «Eks-
tremvarme» hjemme iVestfold er jo 25.

Han omtaler de over 4.000 kilome-
terne på motorsykkelen som en
sammensatt opplevelse i kontrastenes
land.

– Det er trivelig å kunne kjøpe cow-
boybukser til ¼ av prisen hjemme.
Skuffende må jeg si at mye står det
«Made in China» på.

Måtehold er ingen dyd «over there»,
har Frønsdal registrert.

– Måltidene er overdådige, med unn-
tak av noen uforståelige hotellfrokos-
ter med smultringer og lignende. Det
går i svære hamburgere og biffer, på
generelt store tallerkener. Det er store
muligheter for å legge på seg, men jeg
er ikke bekymret på egne vegne, skrat-
ter den røslige karen.

– Jeg synes amerikanerne er spesiel-
le. Her er det rare det normale. Samler
man på flasker og sveiser dem oppe i
trær, er også det normalt. Alle gamle
biler får stå der de stoppet og ruster
vekk. «Alt er normalt». Har man peng-
er og lyst, graver man ned ti cadillacer

på eiendommen. Det er greit, og så blir
det en attraksjon. Normaliteten er vid.
Her tør de å gjøre rare ting. Her gjør
man det dersom man har lyst, eksem-
plifiserer han.

Underveis fikk Bernhard Martin
svingt seg.

– Ja, det ble en svingom med Anne
Lise fra Eidsvoll som driver Stageco-
ach motell i Seligman hvor det var
hjemmelagd pizza. Jeg var forberedt
på alt, jeg tar ting om de kommer. Jeg

BernhardMartin Frønsdal (63) fra Nøtterøy har opplevdUSA
framotorsykkelsetet i sommer. «Route 66» var oppfyllelse av
en livslang drøm.

PPåå llaannggttuurr:: BernhardMartin Frønsdal fikkmed seg et besøk i
meter fratopptilbunn.MedenavstikkertilLasVegas,bleRoute
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MMeeddeeggeennrraanncchh:: Curt Kelling driver ranch i Cuervo, NewMexico. BernhardMartin Frønsdal fikk server sin beste biffmiddag hittil i
livet. Det ble også tid til filosofering omdet ene og det andre.

LLiitteenn ii ssttoorr ssttooll::Alt er større i USA. Her prøvesitter BernhardMartin en
pussig gyngestol tilknyttet Texas Steak Ranch i Amarillo.

ønsker å være med på det som tilbys,
forteller han.

Alt er stort i Amerika
– Alt er kjempestort her, som Grand
Canyon. De store slettene i Texas og
New Mexico må oppleves. Man ser
ikke enden på veien, den er rett fram i
milevis, så langt horisonten rekker.

Et klart høydepunkt var et besøk på
ranch.

– Cowboy-Curt var en fin herre. Vi
fikk demonstrert det vi har sett på film,
som lassokasting, lydig hest – og ser-
vert verdens beste og møreste biff.Ver-
dens beste!

– Hvordan er det å kjøre Harley
Davidson?

– Den er svær og tung. Den passer
nok ikke helt meg, men er flott på dis-
se svære motorveiene her.

Varmen tar på, forteller han også.

– 500 kilometer i 40 graders varme
var jeg ikke forberedt på, men vi fikk
gode tips. Helge Njå er meget dreven
og passer på. Han er til å stole på.

–Totalinntrykket av turen?
– Spennvidden er voldsom, fra å set-

te en gigantisk smurf inne i en kopi av
Triumfbuen til et spektakulært vann-
show til musikk. Alt er naturligvis mu-
lig i LasVegas. Det er fra det ene ytter-
punktet til det neste. Jeg er ikke så be-

geistret for alt – en smurf inne iTriumf-
buen er for eksempel smakløst, men så
har de et vannshow til musikk. Det er
kunst på sitt beste. Alt spenner så vidt.
Fra ytterpunkt til ytterpunkt.
KnutE. Jegersen

tur langsRoute66iUSA

den enorme kløftenGrand Canyon. Den er 446 kilometer lang og varierer i bredden fra 0,5 til 29 kilometer, og den når et dyppå over 1.600
66-turen bortimot 4.500 kilometer lang.

HHiissttoorriisskk:: Route 66 er et levendemuseum.De fleste av småby-
ene har bevartmye av sitt originale preg. Her tar BernhardMar-
tin en pust i bakken i Hackberry, Arizona.

KKjjeenntt sstteedd::Winslow i Arizona kan takke popgruppa Eagles og
deres «Take It Easy» for oppmerksomheten. BernhardMartin
passerte byen på sin ferd .


