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les også: Hinderløype i høyden   side 18-20  UkeslUtt  side 21  

 Jostein Wedvik og datteren Maiken Wedvik Brendmo 
 krysset USA sammen - på Harley Davidson.  Side 16 og 17 

På roadtrip med pappa
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●● KNUT ERLEND JEGERSEN

StRekningen fRa Chicago til Los Angeles tok 18 
dager i regi route66usa.info, den eneste norske tur-
operatøren godkjent av Harley Davidson. Guide 
Helge Njå har kjørt Route66 66 ganger, antagelig 
verdensrekord. 

familien Wedvik Brendmo er bosatt like ved 
bomstasjonen på Fallheia. Jostein er medlem i 
RamZalt MC med base på Sleneset. 

- det har vært min store drøm å kjøre Route66. Vi 
meldte oss på for to år siden. En arbeidskollega av 
meg hos Helgeland Kraft, Magne Skogseth, har 
kjørt strekninga tidligere. Vi fikk noen tips fra ham. 
Bjørnar Mora, også fra Mo, kjørte i fjor.

kjøRetuRen på Route66 startet i Chicago, deret-
ter gjennom Joliet, Braidwood, Dwight, Pontiac før 
de parkerte i Springfield IL første natta. Gjennom 
daglige kjøre-etapper på 4-6 timer fikk reisefølget 
en rekke opplevelser på den legendariske veien. 

gRuppen paSSeRte Missisippi og The Gateway 
Arch i Saint Louis. Det ble et stopp ved Meramec 
Caverns i Missouri, hvor Jesse James gjemte seg 
unna etter både bank – og  togrøverier. Det ble med 
sine 16 grader en fin avkjøling fra de adskillig røde 
gradene som preget den kjøredagen.  

miSSouRi og Illinois er som levende museum. 
Både landskapet og menneskene skifter. På en kjø-
redag passeres tre stater: Missouri, Kansas og Okla-
homa, gjennom Paris Springs, Carthage, Joplin, Ga-
lena Kansas, Miami og Tulsa. 

veien videRe byr på Oklahoma, Yukon, El Reno, 
Clinton, og ikke minst småbyen Erick, hvor man 
besøker en ellevill redneck i Route66-legenden 
Harley Annabelle. Cadillac Ranch er noe eget. Te-
xas-millionæren Stanley Marsh IIIs anla en Cadil-
lac-park midt ute på et jorde rett ved Amarillo. In-
gen drar sultne hjem fra et måltid på The Big Texan 
Steak Ranch i samme by. De fleste 
holder seg klokelig unna forsøket 
på å spise 2,2 kg biff på under ti-
men.  

i neW Mexico markerer Adrian 
halvveis tur i antall kilometer. Få 
kan unngå å bite seg merke i den 
tilbakelente atmosfæren i Madrid, 
kunsterbyen hvor filmen «The 
Wild Hogs» ble spilt inn. Rancheier 
Curt Kelling demonstrerte inn-
fanging av kveg ute på landsbygda 

i Cuervo utenfor Santa Rosa. 

joStein haR hatt interesse for motorsykkel siden 
16-årsalderen. Det blir en del turer i Nordland og 
innover i Sverige. Som oftest går ferden til hytta 
ved Hemavanet. 

- motoRSykklel eR en hobby, jeg har hatt sykkel 
de siste 5-6 årene, en Suzuki Volusia. Kona Lillian 
har en Yamaha Virago. Datteren henger seg som re-
gel på. 

- ja, det er kurant å sitte på bak, pappa kjører bra, 
sier Maiken som er lærling på Statkraft i Mo. Hun 
lyttet til musikk mens det skiftende landskapet føk 
forbi. Foreløpig har hun førerkort «kun» for bil.

det eR tydelige klasseskiller i det amerikanske 
samfunnet, spesielt merkbart kanskje i statene Ari-
zona og New Mexico med slitte husvogner og hele 
byer i forfall.

i de beige ørkenlandskapene i Nevada smelter sola 
nesten både krom og gummi. Støvet blander seg 
med svette og solkrem. Det er noe svalere i furu-
skogen i 2000 meter høyde på Colorado-platået. 
Ozonlaget er også nokså tynt. 

gRand Canyon gjør sterkt inntrykk på alle besø-
kende, likeså de forsteinede trærne i Petrified 
Forest. Et besøk hos en indianerfamilie i Zuni sto på 
programmet – og ikke minst den hellige indianer-
byen Acoma, Nord-Amerikas eldste by, høyt oppe 
på et fjellplatå.  

det vaR lagt inn avstikker til Las Vegas, Hoover 
Dam og den tidligere gullgraverbyen Oatman. Vi-
dere Stagecoach Motel 66 i Seligman, Arizona. Mot 
slutten av reisen var det besøk på «Walk of Fame» i 
Hollywood, Universal Studios, Route 66s ende-
punkt på Santa Monica Beach.

joStein og datteren var del av et reisefølge på 19 
motorsykler. Det ble kjørt i formasjon. Det var nytt 

for Jostein som da tenkte som Pip-
pi Langstrømpe:

-det haR jeg ikke gjort før, så det 
får jeg sikkert til.

-medtRafikantene taR hen-
syn til oss på motorsykkel, også på 
motorveiene. Jeg følte meg aldri 
utrygg, 

-jeg ønSkeR meg gjerne en til-
svarende opplevelse i 60-årsgave!

Drømmen om
USA på tvers

Da Jostein Wedvik (57) realiserte drømmen om å  
kjøre Route66 på Harley Davidson, satt datteren  
Maiken Wedvik Brendmo (20) i passasjersetet.
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Den legendariske hovedveien fra 
Chicago til Los Angeles, som knyttet 
USA sammen. 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.
Den målte opprinnelig cirka 4000 
kilometer, og går gjennom åtte 
stater og tre tidssoner.

ROUTE 66
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1: Rutas største Route66-veggmaleri ligger i Pontiac i Livingston County, Illinois. 2: Jostein Wedvik gløtta opp i et nokså spesielt tak i bikerpuben Devils Inn i Pulaski 
County i Missouri. Der har mang en gjest lagt igjen sin BH. 3: Kurt Celling er en farmer i Cuervo, New Mexico, med aner fra Leksvik i Nord-Trøndelag. En mør biff tilberedt 
i 14 timer falt i smak for Maiken og Jostein. 4: Harley Annabelle er et redneck-ikon langs ruta. Jostein Wedvik og Maiken Wedvik Brendmo  stakk innom i Erick,Oklahoma. 
5: Alt virker større i USA- og solnedgangene mektigere. Kveldsturen fra Cuervo til Santa Rosa i New Mexico ble minneverdig.
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