
Bjørn Tore Brønlund, Hege Brønlund, Trine Solli Guttormsen og Rolf-Arne
Solli har vært på turen gutta Bjørn Tore og Rolf-Arne har drømt om i en
årrekke; kjøreturen med motorsykkel langs legendariske Route66. Foto:

Knut Erlend Jegersen
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Levde drømmen langs Route66

LOS ANGELES–CHICAGO: Denne måneden realiserte ekteparene
Bjørn Tore (49) og Hege Brønlund (51) og Rolf-Arne (62) og Trine G.

Solli (51) drømmen om å kjøre motorsykkel fra Los Angeles til
Chicago, på Route66.

 941 63 650

 TIPS@RANANO.NO

Bjørn Tore Brønlund og Rolf-Arne Solli er til daglig arbeidskolleger i
Helgeland Sparebank. For to år siden bestemte de seg for å ta den
legendariske Route66-turen sammen. I sommer har de realisert drømmen
sammen med sine ektefeller.

Rolf-Arne, opprinnelig fra Brønnøysund, har vært gift med Trine i 19 år.
Ekeparet har bodd på Mo siden 1997.

Bjørn Tore, opprinnelig fra Lofoten, har vært gift med Hege i i 24 år. De har
bodd på Mo i 30 år. Trine og Hege Brønlund var klassevenninner på

Re: Oppslaget Route66
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barneskolen. De gjenopptok kontakten for få år siden.

– Vi bestemte oss for turen for to år siden, forteller Rolf-Arne Solli.

De to ekteparene fra Rana sammen med andre underveis på
Route66. Foto: Knut Erlend Jegersen

I følge Hege Brønlund hadde Bjørn Tore snakket om Route 66 i ti år. Han
har hatt motorsykkel i to perioder, og tok lappen som 30-åring. Da det ble
klart at nå skulle de ta turen, valgte de å lese seg skikkelig opp på forhånd.

Før Route66-ferden hadde ektefellene to to test-turer bak seg. I 2014
kjørte de opp til Lofoten på ti dager. I 2016 gikk ferden til Normandie.

Presisjonskasting med lasse krevde all konsentrasj Rolf-Arne Solli
kunne oppdrive. Foto: Knut Erlend Jegersen

“Moderveien“ knyttet historisk sett USA sammen gjennom ni stater og mer
enn 4.500 kilometer. 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.



Bjørn Tore Brønlund og Hege Brønlund på vei gjennom sentrum i
Winslow, Arizona. Foto: Knut Erlend Jegersen

Reisen Brønlund og Sollie tok del i tok 21 dager, og var i regi av
route66usa.info. 15 av de 21 dagene var kjøredager. De daglige etappene
var i gjennomsnitt på rundt 35 mil. Gjennom daglige kjøre-etapper på 4-6
timer fikk reisefølget en rekke opplevelser på strekningen  som er
udødeliggjort gjennom litteratur, film, tv og musikk.

– Dette har vært en drøm for meg siden jeg så Easy Rider på kino
Brønnøysund for 45 år siden, forteller Rolf-Arne Solli entusiastisk.

Rolf-Arne Solli og Trine Solli Guttormsen på vei gjennom sentrum i
WInslow, Arizona. Foto: Knut Erlend Jegersen

Han tok MC-lappen i 1972, og hadde motorsykkel på 90-tallet. Forut for
maratonferden i USA leide den høyreiste lysluggen sykkel og øvelseskjørte.
Kona Trine G. Solli var på forhånd noe skeptisk, men måtte i løpet av turen
østover medgi at det var ålreit å sitte på motorsykkelen mil etter mil.

– Jeg hadde sittet på motorsykkel kun én dag siden jeg var 19 - og den
dagen var i 2001, sier hun.

http://route66usa.info/


Rolf-Arne Solli og Trine Solli Guttormsen fikk se Grand Canyon både
fra helikopter og motorsykkelsetet. Foto: Knut Erlend Jegersen

 

Route66 går gjennom statene Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas,
New Mexico, Arizona og California. Ferden startet i Los Angeles, med
besøk i Hollywood, Route 66s start- og endepunkt på Santa Monica Beach,
og vandring til farverike Venice Beach.

Las Vegas er inkludert i reiseruta.

– Det er populært hvor vi har tre netter, forteller guide Helge Njå. Han har
kjørt Route66 hele 80 ganger siden 2008. Det er neppe mange i hele
verden som har kjørt Route 66 mellom Chicago og Los Angeles – og
motsatt – oftere enn Oslo-mannen.



Adrian, Texas markerer halvveis kjørt Route 66. Foto: Knut Erlend
Jegersen

Videre fra 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. Deretter Flagstaff, Winslow og Standin`on the
corner, Holbrook og Petrified Forest. Et besøk hjemme hos indianerfamilie i
Zuni Pueblo var også på programmet.

Bjørn Tore Brønlund og Hege Brønlund foran mektige Grand
Canyon. Foto: Knut Erlend Jegersen

 



Reisen gikk videre fra Gallup 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 filmen 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-aktiviter.

Bjørn Tore Brønlund fyller 50 i september. Opplevelsesferien var del
av bursdagsgaven til seg selv. Foto: Knut Erlend Jegersen

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.
Landemerket Cadillac Ranch ventet før ankomst Amarillo. Der var det
måltid på biffstedet Big Texan, hvor de mest sultne kan gyve løs på en to
kilos kraftprøve av en biff. Spiser man den innen 60 minutter, er den gratis.

Rolf-Arne Solli svingte seg med motelleeier Anne LIse Finnbraathen i
Seligman, Arizona. Foto: Knut Erlend Jegersen

Reisen fortsatte til Weatherford og Oklahoma gjennom grensebyen
Shamrock. Erick var et naturlig stopp med besøk hos den unike rednecken
Harley og hans elleville show. I Elk city ligger forøvrig National Route66
museum.

Etappen fra Weatherford til Clearmore inneholdt blant annet Pony Bridge
med fotoseanse, passerering av Oklahoma City og Tulsa. Man var innom
tre stater på en dag; Oklahoma, Kansas og Missouri.

På veien fra St.Roberts til Springfield var Devils Elbow, en meget brun pub,
første stopp, og Fanning Outpost med en av verdens høyeste gyngestoler,



et yndet fotomotiv.

Meramec Caverns, Jesse James sitt skjulested, ble besøkt og St. Louis
passert før man krysset inn i Illinois før siste etappe til Chicago gjennom
en rekke småbyer.

 

Rolf-Arne Solli og BJørn Tore Brønlund er arbeidskolleger i Helgeland
Sparebank. De var cowboyer for en kveld. Foto: Knut Erlend Jegersen

– Forventningene ble innfridd, slår ekteparene fast.

– Det var en kraftprøve å kjøre i Nevada-ørkene med nærmere 50
varmegrader, men samtidig fin herding. Dette har gått overraskende bra.
Jeg trodde vi skulle bli mer slitne, sier Rolf-Arne.

Bjørn Tore Brønlund trekker fram mangfoldet underveis; både landskapet
og folket.

– Kontrastene er betydelige, smiler Hege. 

Bjørn Tore Brønlund og Hege Brønlund fikk en røff start på turen
med nærmere 50 varmegrader på distansen mellom Los Angeles og
Las Vegas. Foto: Knut Erlend Jegersen

– Det var opplevelsene som trigga oss damene. Dette er ingen ferietur, det
er en opplevelsestur. Grand Canyon var fantastisk. Et besøk hjemme hos
indianerfamilien i Zuni og cowboyranchen utenfor Santa Rosa i New



Mexico satte vi pris på. Det setter ens eget liv i perspektiv, sier Hege
Brønlund.

– Turen har gått fort, og folk langs der vi kjørte syntes nok også at vi er litt
eksotiske, smiler Trine Solli, som ikke angrer på at hun satte seg bakpå
sykkelen, da ektemannen skulle realisere guttedrømmen.

– Jeg vil si det slik: Hvis du tenker på om å dra Route66, ikke tenk, bare
gjør det!
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