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CHICAGO-LOS ANGE-
LES: Kenneth  Bratt
(39) levde i sommer
ut drømmen om USA
på Harley Davidson
gjennom legendaris-
ke Route66.

Knut Erlend Jegersen

Lånkbyggen fikk utløp
for eventyrlysten på den
drøyt 4500 km strekningen
fra Chicago til Los Ange-
les. På veien krysset man
ni stater og tre tidssoner.
Turen tok 17  dager i regi
route66usa.info.

Kenneth Bratt tok MC-
lappen i 1998 i forbindelse
med at daværende kjæreste
allerede hadde den. Frisku-
sen som er styreleder for
Sommerfestivalen i Selbu
og på eiersiden i utestedet
Uptown i Stjørdal, har hatt
tre Harley-sykler siden.

- Idag har jeg ingen sykkel.
Jeg solgte min siste i april.

I John Steinbecks roman
«Vredens 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.

Bratt reiste med route66
usa.info, den eneste norske
turoperatøren godkjent av
Harley Davidson. Guide
Helge Njå har kjørt Rou-
te66 hele 55 ganger.

- Dette handler om even-
tyr for meg, nostalgi. Jeg

har hatt et forhold til USA
gjennom slektninger og
medier.  Det er fantastisk å
kjøre på veiene her. Motor-
syklister blir tatt hensyn til.
Selv plages jeg ikke av
høye temperaturer.

Gjennom daglige kjøre-
etapper på 4-6 timer fikk
Bratt og reisefølget en rekke
opplevelser på en  nostalgis-
ke veien som også er udøde-
liggjort i litteratur, film, tv
og musikk. Turen startet i
Chicago. I motsatt ende
ventet Los Angeles med be-
søk  på «Walk of Fame» i
Hollywodd, Universal Stu-
dios, Route 66s endepunkt
på Santa Monica  Beach.
Underveis var det avstikker
til Las Vegas, Hoover Dam,
den tidligere gullgraverbyen
Oatman, og Stagecoach Mo-
tel 66 i Seligman, Arizona
,hos den energiske uflytta
Eidsvoll-kvinnen Anne Lise
Finnbråten. Grand Canyon
gjør sterkt inntrykk på alle
besøkende, likeså de forstei-
nede trærne i Petrified Fo-
rest. Et besøk hos en india-
nerfamilie i Zuni satte Bratt
og reisefølget stor pris på.
Indianerbyen Acoma, Nord-
Amerikas eldste by, skapte
også minner.

Få kan unngå å bite seg
merke i den tilbakelente at-
mosfæren i Madrid, kun-
sterbyen hvor  filmen «The
Wild Hogs» ble spilt inn.
Rancheier Curt Kelling de-
monstrerte innfanging av
kveg ute på lansbygda i
Cuervo utenfor Santa
Rosa. Adrian, New Mexi-
co, markerer halvveis tur i
antall kilometer. De fleste
stusser over Texas-millio-
næren Stanley Marsh IIIs

Cadillac-park  midt ute på
et jorde. Bratt ble mett så
det holdt på Big Texan Ste-
ak Ranch i New Mexico.
Han holdt seg klokelig
unna forsøket på å spise
2,2 kg biff på under timen.

-MC ligger i blodet mitt,
jeg kjørte motocross som
ung. Nå er det mest tram-
psykkel og alpint på vinte-
ren. Utforsykkel på som-
mers tid samt MMA på
hobbybasis. Jeg har sykler
Birken og skal debutere i
Pilgrimsrittet neste år.

Meramec Caverns i Mis-
souri, 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
kjøredagen.  The Gateway
Arch i Saint Louis ble pas-
sert, likeså Mississippi. Tu-
ren ble innledet med to da-
ger i storbyen Chicago.

I de beige ørkenlanskapene
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 2000 me-
ter høyde på Colorado-platå-
et i Arizona. Ozonlaget er

-Spesielt, var Kenneth Bratts kommentar til besøket på Cadillac Ranch i Amarillo, Texas.

Route66-eventyret for Kenneth Bratt startet i Chicago. 
Her foran ikoniske Sears Tower.

Startpunktet i downtown Chicago. 

Baren Elbow Inn på småstedet Devils Elbow i Missouri er av
den mørkebrune sorten. Kvinnelige besøkende oppfordres til å
legge igjen brystholderne sine.

Kenneths 
amerikanske drøm
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også nokså tynt. Missouri og
Illinois er som levende mu-
seum. Både landskapet og
menneskene skifter.

Kenneth Bratt bet seg
også merke i klasseskillene
i det amerikanske samfun-
net, spesielt tydelig var det
i statene i Arizona og New
Mexico med slitte husvog-
ner og hele byer i forfall.

Bratt, fruen og to barn på
11 og 12 år er nå bosatt på

Ranheim. Han vokste opp i
Lånke og definerer seg som
udelt stjørdaling. Han har
vært styreleder for  Uptown
siden 2010. Han kom inn i
utelivsbransjen med Digg-
bar på Spinneriloftet i 2004.

-Ja, jeg har vært i utelivs-
bransjen på Stjørdal som
eier siden 2009 og jobba
der siden 2004.  

Bratt er regiondirektør i
Nor Lines med ansvar for

region Midt i logistikk – og
transportselskapet. Han er
medlem i Hannibal MC, en
motorklubb i Trondheim
for folk med tilknytning til
Posten/Bring. Der jobbet
Bratt tidligere.

- Dette er første lange tu-
ren min på sykkel. Jeg var
litt spent på så lange av-
stander. Det har gått over
all forventning. Vi kjører
på gamle veier, men det
bra kvalitet på dekket. For

meg handler dette om den
amerikanske drømmen.
Folk dro fra øst til vest i de
riktig gamle dagene. Det er

naturlig å kjøre dette på
amerikansk sykkel, kjenne
vinden og duftene, men jeg
kjører heller bil i det dagli-

ge hjemme, det gjør jeg
nok, smiler Bratt.

Kenneth Bratt stortrivdes på motorsykkelsetet underveis på Route66. Her foran Elbow Inn.

Pontiac, Illinois. Ikke til å ta feil av hvilken strekning man kjører.
Kenneth Bratt testa ut komforten i en årgangs-bil som fortsatt står på den opprinnelige Route66-
traseen i Petrified Forest, Arizona.


