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reportasje  

i juli realiserte ekteparet drømmen om 
å kjøre motorsykkel på Route66, drøyt 
4.500km fra Chicago til Los Angeles. 
Under en stopp ved det som angivelig er 
verdens største gyngestol i Fanning, 
Missouri blåste det plutselig voldsomt 

opp. En orkan feide et stort tre rett over 
parets Harley

– Jeg fikk hakeslepp da sykkelen plut-
selig lå under ett tre. Det var bare å bryte 
løs. Vi satt jo på sykkelen rett før. Da det 
begynte å blåse opp, gikk vi av og tuslet 
under den svære gyngestolen. Vindkas-
tene ble raskt verre og verre. Så gikk vi 
inn – da braket det, gitt.

Guide Helge Njå hadde ikke opplevd 
makan til vindkast i løpet av sine 67 tu-
rer på ruta. Som bilde nummer åtte vi-
ser, ble det krattrydding før ferden mot 

Los Angeles kunne fortsette.
– Vi trodde nok ikke det skulle bli så 

intenst vær som det har vært. Vi var 
spente på varmen og var opptatt av fore-
bygging med vann og salt. Dette gjør vi 
en gang i livet, så man får heller lide litt, 
smiler ektefellene. Jarle er maler, men 
jobber i rørleggerfirma. Han driver og 
bygger våtrom for Askim og Mysen Rør 
AS. Kona er helsefagarbeider i kommu-
nen på et bofellesskap.

De giftet seg i 1997 etter å ha vært 

sammen siden 1989. Paret har to barn: 
Jørgen på 21 år og Lene (25). Barnebar-
net Linnea er 2 år og 7 måneder.  

– Kjører dere mye motorsykkel til van-
lig?

– De siste to årene har vi kjørt regel-
messige turer, men ikke lange. Dette er 
noe helt annet. Å kjøre på Route66, se på 
gamle bensinstasjoner, hager og gara-
sjer langs veier–  det fascinerer, forklarer 
paret. Det står mange gamle biler rundt 
omkring. Det er stor variasjon, legger de 
til. 

Trøgstadpar på Route66
Eventyrferden på Route66 kunne endt ille for Jarle og Tone

Elisabeth Smerkerud fra Trøgstad.
tekst og foto: kNUt eRLeND JegeRseN

2

1

5

3

4



15SmaaleneneS aviS helgLørdag 23. juli 2016

1 Grand Canyon: Mektig landskap 
for reisefølget ved Grand Canyon.  
2 KUrT ranCH: Kurt Celling med aner 
fra Leksvik utenfor Trondheim setter pris 
på norsk besøk. Han byr på hesteshow og 
en meget mør biffmiddag. 3 SKyCITy: 
Acomah er en urgammel bosetning på 
toppen av en Mesa – hellig fjell – i New 
Mexico. Tone Elisabeth og Jarle tok den 
originale veien ned. 4 SoLnEdGanG: 
Det ble en mektig naturopplevelse å kjøre 
ned fra Kurts farm i Cuervo, New Mexico. 
Enorme sletter og storslått solnedgang.  
5 MIdPoInT: Halvveis på Route66 
mellom Chicago og Los Angeles. Tid 
for en pause på den glohete asfalten. 6 
PonTIaC: Alle småbyer langs Route66 
gjør noe ekstra ut av seg. Pontiac i Illinois 
stiller med denne gigantiske veggmaleriet. 
7 HarLEy: En ekte redneck – Harley – 
tok godt imot Tone Elisabeth da gruppa 
svingte innom norgesvennen.  
8 FannInG: Jarle (49) og Tone Elisabeth 
(49) Smerkerud fra Trøgstad hadde 
heldigvis gått av sykkelen da voldsomme 
vindkast plutselig meide et tre rett over 
Harley Davidson-farkosten. Utrolig nok 
ble kun en antenne ødelagt – flere måtte 
hjelpe til for å frigjøre motorsykkelen.
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På Route66 krysset man ni stater og 
tre tidssoner. Turen tok 18 dager i regi av 
route66usa.info. Route 66 knyttet USA 
sammen. I John Steinbecks roman «Vre-
dens druer» blir veien kalt Moderveien. 
Route 66 sto klar i 1926.   

I 1985 ble den erstattet av større inter-
states-veier. I dag er Route 66 en vakker 
turistløype med naturopplevelser og 
nostalgi. Ektefellene reiste med ro-
ute66usa.info, den eneste norske turo-
peratøren godkjent av Harley Davidson.

– Vi har snakket om turen i 4–5 år. Jeg 
Har drevet med Harley Davidson i nær-
mere 15 år. På forhånd var vi litt skeptis-
ke til å kjøre motorvei i USA, men dette 
gikk veldig bra. Det var kjekt å kjøre i ko-
lonne, mye bedre enn jeg trodde på for-
hånd. Det var ikke noe stress. Vi utnyt-
tet dagene godt: Jarle har også drevet 
med amerikanske biler de siste 25–30 
årene. Også fru Tone Elisabeth finner 
den amerikanske kulturen spennende.

– Å kjøre motorsykkel i USA har vi 

tenkt på lenge. Vi er 49 år begge, så dette 
er 50 årsfeiring på forskudd, dette, for-
teller de.

KjøRetuRen På Route66 startet i Chi-
cago, deretter gikk ferden gjennom Joli-
et, Braidwood, Dwight, Pontiac før de 
parkerte i Springfield i Illinois den første 
natta. Gjennom daglige kjøre-etapper 
på 4–6 timer fikk reisefølget en rekke 
opplevelser på den nostalgiske veien 
som også er udødeliggjort i litteratur, 
film, tv og musikk. Gruppen passerte 
Mississippi og The Gateway Arch i Saint 
Louis. Det ble et stopp ved Meramec Ca-
verns i Missouri, hvor Jesse James gjem-
te seg unna etter både bank – og togrø-
verier. Det ble med sine 16 grader en fin 
avkjøling fra de atskillig røde gradene 
som preget den kjøredagen. Missouri og 
Illinois er som levende museum. Både 
landskapet og menneskene skifter. På 
en kjøredag passeres tre stater: Missou-
ri, Kansas og Oklahoma, gjennom Paris 

Springs, Carthage, Joplin, Galena Kan-
sas, Miami og Tulsa.

veien videRe byr på Oklahoma, Yu-
kon, El Reno, Clinton, og ikke minst 
småbyen Erick, hvor man besøker en el-
levill redneck i Route66-legenden Har-
ley Annabelle. 

Cadillac Ranch er noe eget. Texas-mil-
lionæren Stanley Marsh IIIs anla en Ca-
dillac-park midt ute på et jorde rett ved 
Amarillo. Ingen 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 timen. I New Mexico markerer 
Adrian halvveis tur i antall kilometer. Få 
kan unngå å bite seg merke i den tilbake-
lente atmosfæren i Madrid, kunstnerby-
en hvor filmen «The Wild Hogs» ble spilt 
inn. 

Rancheier Curt Kelling demonstrerte 
innfanging av kveg ute på landsbygda i 
Cuervo utenfor Santa Rosa.

i de beige ørkenlandskapene i Nevada 
smelter sola nesten både krom og gum-
mi. Støvet blander seg med svette og 
solkrem. Det er noe svalere i furuskogen 
i 2000 meter høyde på Colorado-platå-
et. Ozonlaget er også nokså tynt. Grand 
Canyon gjør sterkt inntrykk på alle besø-
kende, likeså de forsteinede trærne i Pe-
trified Forest. Et besøk hos en indianer-
familie i Zuni sto også på programmet 
under turen– og ikke minst en tur til den 
hellige indianerbyen Acoma, Nord-
Amerikas eldste by, høyt oppe på et fjell-
platå. 

Det var lagt inn avstikker til Las Vegas, 
Hoover Dam og den tidligere gullgraver-
byen Oatman. Videre Stagecoach Motel 
66 i Seligman, Arizona, som drives av 
den energiske uflytta Eidsvoll-kvinnen 
Anne Lise Finnbråten. 

Mot slutten av reisen var det besøk på 
«Walk of Fame» i Hollywood, Universal 
Studios, Route 66s endepunkt på Santa 
Monica Beach.


