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BØNDER SYKLER GJENNOM AMERIKA 

på Lund grendehus 
 

 
Fire bønder i 50-åra dro denne våren til USA for å tråkke seg gjennom Route 
66. Denne veien går tvers gjennom USA mellom byene Los Angeles og Chicago 
og er 3916 kilometer lang. 
 
Syklistene var brødrene Asbjørn, Harald og Vidar Wethal og Dag Lund. Han er 
vel den eneste som har syklet Route 66 med 3 brødre. Følgebilsjåfør var Jon 
Erik Krogh. Han kjørte 550 mil med en bobil som var 10 meter lang. Turen 
hadde de tenkt på i mange år. 

Vi hadde invitert bøndene til å fortelle om sin fantastiske tur på Route 66. 
Syklistene startet turen i Los Angeles og endte opp i Chicago. De syklet altså 
gjennom statene California, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, 
Missouri og Illinois og passerte 4 tidssoner på 29 dager.  

Den opprinnelige Route 66 er ikke lenger i bruk for vanlig trafikk, men ble 
nedgradert fra USAs offisielle riksveisystem i 1985. De fikk derfor også en 
utfordring i å finne riktige traseer, ved siden av å sykle på veier med relativt 
dårlig standard. Dette førte til mange punkteringer, men de hadde ingen uhell. 
Det var få syklister så bilistene tok hensyn. Været var bra nesten hele tiden. 

For å holde tidsplanen, ble dagsetappene normalt på mellom 10 og 20 mil. 
Bøndene måtte jo hjem til våronna.  

Starten gikk på Santa Monica Pier og turen gikk deretter østover gjennom 
Pasadena, Victorville og Amboy. I Amboy var det 30 grader og sol. Deretter gikk 
turen innom Las Vegas og Hooverdammen ble besiktiget. I New Mexico krysset 
de Rio Grande som ble betegnet som en ”møkkabekk” i vårflommen. Turen gikk 
videre østover og i løpet av turen var syklistene innom byer som Santa Fe, 
Oklahoma City, Tulsa, St. Louis og Springfield hvor Abraham Lincoln kom fra, 
før de endte opp ved Lake Michigan og Chicago 12. april. 

Dessverre ble de etter endt tur, sittende fast i Sør-Europa i forbindelse med 
askeskyen fra Island. Våronna ble derfor noen dager forsinket, men i mål kom 
alle. 

 


