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Get Your Kicks on Route 66: 

Introduktion til og præsentation af Route 66 

Route 66 fra Chicago til Los Angeles er uden overdrivelse USA’s mest klassiske landevej. 

Det var vejen, som var med til at skabe den amerikanske kør-selv kultur med moteller, 

milkshakes, dinere og drive-in biografer, og som af amerikanerne derfor blev døbt “The 

Mother Road”. En tur ud på Route 66 er dels en tur gennem det “rigtige” USA, men i lige 

så høj grad en tur gennem amerikansk selvforståelse. 

Route 66 er en central del af USA’s nyere historie 

Route 66 fik sit nummer i 1926 og var gennem 1930’erne hovedfærdselsåren mellem de gamle stater i øst og 

drømmenes by Los Angeles i vest – især for de millioner, der under depressionen i 30’erne forlod støvskyerne i 

det flade Midtvesten for at prøve lykken i Californien som beskrevet i John Steinbecks roman Vredens Druer. 

Da USA i 1941 blev involveret i 2. verdenskrig efter Japans angreb på Pearl Harbor, var Route 66 den naturlige 

vej at bruge for at få grej og tropper fra øst ud til Stillehavsflåden på vestkysten. Da krigen var slut, og de fleste 

amerikanske familier fik råd til at købe bil, var Route 66 vejen, når turen gik fra øst til vest eller omvendt. 

Storhed og fald for Route 66 

1950’erne var Route 66’s storhedstid, og en tur vestpå fra Chicago var ikke bare en rejse mellem punkt A og B 

– det var en oplevelse og en destination i sig selv. Langs ruten lå utallige seværdigheder. Enkelte var naturlige, 

men de fleste lokaliteter skød op til ære for turisterne. Og selvom Route 66 flere steder gik gennem bl.a. ørken 

og prærie, var der aldrig langt til den nærmeste vejbod, hvor man kunne købe friske forsyninger. 

Route 66’s popularitet blev dog også begyndelsen til enden. Den to-sporede landevej fik sværere og sværere 

ved at klare trafikpresset, og op igennem 1960’erne og 1970’erne blev den gamle landevej gradvist afløst af 

nye motorveje, der førte trafikken uden om de mange byer langs ruten.  

Disse byer mistede fra den ene dag til den anden pludselig hele deres indtægtsgrundlag, når folk ikke længere 

kørte ned gennem hovedgaden – som det så enkelt blev beskrevet i Disney filmen Cars – på dansk Biler – med 

Lynet McQueen og kranbilen Bumle fra 2006. I 1985 blev Route 66 officielt nedlagt, og de sidste 66-skilte blev 

taget ned, efter at det sidste stykke motorvej i Arizona året inden havde afløst den gamle landevej. 

Route 66’s genopstandelse i 1990’erne 

Men Route 66 nægtede at dø. Op gennem 1990’erne blev historiebevidste amerikanere klar over, hvilken 

central rolle Route 66 havde haft for udviklingen af det moderne USA. De første turister begyndte igen at 

søge ud på landevejen frem for motorvejen for at genopleve noget af nostalgien fra dengang, en rejse ikke 

blot var en tur fra punkt A til punkt B. Route 66 var genfødt og Route 66-skiltene kom op igen – denne gang 

med tilføjelsen “Historic”. Samtidig blev mange af de små byer på ruten atter vækket til live. 
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Motorcyklister fra hele verden kører hvert år fra Chicago til Los Angeles på Route 66 

 

I dag er Route 66 en af USA’s største seværdigheder blandt internationale turister, der vil opleve ægte 

americana fra en svunden tid. Adskillige byer langs ruten har ligefrem bygget deres egne Route 66-museer, 

og motorcyklister fra hele verden har våde drømme om at køre Route 66 i dens fulde længde fra Chicago til 

Los Angeles på en Harley-Davidson. Route 66 er genopstået og venter kun på at blive udforsket. 

Og bare rolig – der er nok til alle: Ruten fra Lake Michigan i Chicago til Santa Monica ved Stillehavet strækker 

sig over 2.448 miles – eller 3.939 kilometer og går gennem tre tidszoner og otte delstater. Rigtig god tur! 

Route 66 landskab fra Arizona. Det er sådanne tableauer, de fleste forbinder med Route 66    
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Fra Oklahoma City til Texola, Oklahoma: 

Route 66 i det vestlige Oklahoma 

Vest for Oklahoma City bliver landskabet mere fladt og der bliver længere mellem byerne.  

I begynder så småt at kunne mærke, at prærien og de store åbne vidder længere vestpå 

nærmer sig – selvom der stadig er farme og grønne marker rundt omkring i landskabet. 

Renoveret gitterbro over Lake Overholser  

Hvis I har fulgt kørselsanvisningerne gennem Oklahoma City i det forrige kapitel og har valgt Oklahoma 

Highway 66, er I klar til at få jeres første Route 66 oplevelse vest for Oklahoma City allerede i udkanten af 

byen. Her har I nemlig mulighed for at krydse den smukke gamle og nyligt renoverede gitterbro over Lake 

Overholser lige vest for Oklahoma City.  

Det kræver dog, at I lige er opmærksomme og klar til at dreje til venstre i udkanten af Oklahoma City, hvor et 

Route 66 skilt også markerer, hvor I skal dreje. Men da Route 66/ Oklahoma Highway 66 her er en firesporet 

hovedvej med tæt trafik, skal I være ekstra opmærksomme. I skal dreje til venstre kort efter at have passeret 

den tværgående North Council Road. Vælg venstre vognbane. 

Den klassiske gamle Route 66 bro over Lake Overholser er som sagt blevet totalrenoveret inden for de sidste 

par år, så den igen kan passeres i bil efter at have været lukket. På den anden side af broen ligger Overholser 

Lake Park, et hyggeligt grønt område med borde og en legeplads, hvis I vil have en pause med søudsigt. Søen 

blev brugt som landingsplads for ruteflyvning med vandflyvere i slutningen af 1930’erne, inden det blev 

”umoderne” at flyve med vandfly efter udbruddet af 2. verdenskrig. 

Når I følger søbredden rundt for at forlade parken igen, så hold til højre væk fra søen, når vejen deler sig i to. 

Så kommer I tilbage på den moderne Route 66, som I følger vestpå. Kør tilbage på hovedvejen ved lyskrydset 

ved tankstationen Circle K – ellers kommer I ud på de østgående spor af Highway 66 ind mod Oklahoma City. 

Gitterbroen ved Lake Overholser vest for Oklahoma City er blevet renoveret og genåbnet  
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To sporet Route 66 nostalgi i det vestlige Oklahoma 

Første by efter Oklahoma City er Yukon, hvor nogle gigantiske siloer tårner sig op – med reklamer på toppen 

for ”Yukon’s Best Flour”. Næste by er El Reno, og her stopper den officielle Oklahoma Highway 66. Det er nu 

ikke noget problem at følge Route 66 ind gennem byen, der er identisk med Business Loop 40 – sådan som 

det også vil være tilfældet i masser af andre byer videre vestpå. Route 66 tager et par 90 graders sving i El 

Renos vejkryds, men Business Loop 40 er tydelig skiltet. 

Efter El Reno følger I den firesporede landevej vestpå. Men lige inden I kører tilbage på motorvejen, så følg 

skiltene til højre mod Fort Reno. Nu kommer I ud på en skøn strækning af Route 66, der stammer helt tilbage 

fra 1930’erne, som er udstyret med cementplader. Vejen her tager jer bakke op og bakke ned gennem 

landskabet, og det er en skøn og smuk tur. Men pas på hastigheden, for der er visse huller i belægningen, så 

vær opmærksom – især når I ser asfalt reparationer på vejbanen. 

Efter cirka 10 miles rammer I den firesporede hovedvej U.S. 281 – med tilføjelsen SPUR. Her drejer I til højre 

og følger den godt to miles vestpå, inden I atter kan dreje til venstre og igen følge den originale Route 66 

med sin cementbelægning. Men hold øjnene åbne: Der var intet ”Historic Route 66” skilt på U.S. Spur 281, da 

jeg kørte turen. Men sidevejen mod venstre hedder heldigvis Old U.S. Hwy 66. 

38 brospænd over South Canadian River + Lucille’s i Hydro 

Efter yderligere en mile, rammer I den ”rigtige” U.S. 281, hvor I drejer til venstre. Nu kan I se frem til en rigtig 

lækkerbisken: Den lange Pony Bridge fra 1933 over South Canadian River er en klassiker på Route 66. Broen 

består af ikke færre end 38 brospænd, så det er en meget imponerende bro. Et oplagt fotostop! 

38 brospænd skulle der til for at føre Route 66 over South Canadian River i Oklahoma 

 

Lidt længere fremme drejer U.S. 281 til venstre, men I fortsætter ligeud ad den gamle Route 66 med sin 

karakteristiske cementbelægning. Dette stykke af Route 66 er en af de bedste strækninger på hele ruten fra 

Chicago til Los Angeles, der snor sig gennem landskabet frem til næste stop, Hydro. Her finder I Lucille’s, et 

klassisk stop på Route 66, der tidligere bestod af en tankstation og et lille motel samt en tilhørende butik. 
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Lucille stod selv bag disken i butikken fra 1941, hvor hun og hendes mand overtog stedet, og frem til august 

2000, hvor hun døde. Jeg havde selv fornøjelsen at møde Lucille i 1997, da jeg første gang kørte Route 66 – 

og i øvrigt købte hendes biografi, signeret af hende selv. Da jeg besøgte Lucille’s igen i 2015, var bygningen 

og omgivelserne blevet renoveret. Desværre var der ikke noget inde i selve butikken, som blot stod tom. Lad 

os håbe, at den nye ejer også vil bruge det gamle butikslokale til noget fornuftigt. 

Næste rigtige by efter Hydro er universitetsbyen Weatherford, som I helt automatisk rammer, hvis I følger 

den originale Route 66, der nu går parallelt med motorvejen. Ud over hovedgaden har Weatherford dog ikke 

så meget at byde på som Route 66 by. Så I kan med fordel vælge motorvejen udenom Weatherford (fx ved at 

vælge Interstate 40 ved Exit 84 øst for byen), da det også er en anelse besværligt at følge Route 66 gennem 

Weatherford. Men hvis I gerne vil ind gennem byen, så følg Business Loop 40 fra Exit 82 og frem til Exit 80A. 

Oklahoma Route 66 Museum og Elvis i Clinton 

Mellem Weatherford og den næste Route 66 by, Clinton, kan I med fordel vælge motorvejen, da den gamle 

Route 66 ganske vist findes langs motorvejen. Men Route 66 går klods op ad Interstate 40, så der er ikke 

mange ekstra oplevelser i, at vælge Route 66 på denne strækning. 

Clinton er hjemby for Oklahomas Route 66 Museum, og det er naturligvis et must. Så forlad Interstate 40 ved 

Exit 69 og vælg Business Loop 40/ Route 66 ind gennem Clinton. Oklahoma Route 66 Museum i Clinton var 

det første rigtige Route 66 museum langs ruten, og det er stadig det bedste museum på Route 66. 

Der er stil over Route 66 museet i Clinton, det bedste Route 66 museum langs hele ruten 

 

I dag har de fleste stater deres egne Route 66 museer. Men Oklahomas Route 66 Museum fortæller historien 

om Route 66 særdeles gennemført, og tager jer med gennem de forskellige årtier på Route 66, som hver især 

bidrog til deres udvikling (og afvikling) af ruten. Hav mindst en time til museet i Clinton. En billet for voksne 

koster beskedne 7 dollars (2017), og de er givet utroligt godt ud. 
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Lige overfor Oklahoma Route 66 Museum ligger Tradewinds Inn, der var Elvis Presleys fortrukne motel, når 

han selv var ”on the road” mellem Memphis og enten Las Vegas eller Los Angeles. Elvis boede efter sigende 

på motellet mindst fire gange i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne. 

Tradewinds Inn havde dog en lidt anden standard dengang, da motellet var en del af Best Western kæden. 

Da jeg boede på Tradewinds Inn i september 2015, var niveauet noget mere middelmådigt. Men det var 

prisen så til gengæld også: 47 dollars for en overnatning inklusiv lokal skat. Hvis I spørger pænt, kan man 

normalt få lov til et se Elvis’ suite, værelse 215, der står nogenlunde som dengang, da Elvis boede der. Suiten 

kan naturligvis bookes, hvis den ellers er ledig: Pris 100 dollars for en nat (2015). 

Et smugkig i Elvis suiten på Tradewinds Inn i Clinton, hvor Elvis overnattede fire gange  

 

National Route 66 Museum i Elk City 

Fra Clinton er det igen ud på Interstate 40. Godt nok kan I følge den gamle Route 66 langs motorvejen vest 

for Clinton, men det er bøvlet og tidskrævende. Så vælg Interstate 40 frem til næste by Elk City, hvor I igen 

forlader motorvejen (ved Exit 41) og kører ind gennem byen. 

Også i Elk City ligger der et Route 66 museum med det imponerende navn National Route 66 Museum. 

Museet har det største Route 66 skilt langs hele ruten stående udenfor, så I kan umuligt overse museet. 

National Route 66 Museum i Elk City er dog ikke USA’s nationale Route 66 museum (sådan et findes ikke). 

Route 66 museet er derimod Elk Citys eget museum om Route 66, der ligger i tilknytning til det lokale 
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egnsmuseum med en stribe historiske bygninger, som er flyttet hertil. Når I køber billet til Route 66 museet, 

får I billet til hele komplekset. Pris 5 dollars (2017). 

National Route 66 Museum i Elk City er desværre lidt af en skuffelse, hvis I kommer direkte fra Oklahomas 

Route 66 Museum i Clinton. Formidlingen er ikke nær så gennemført, og samlingen virker lidt tilfældig. 

Navnet skal I heller ikke lade jer narre af. Bedste indslag er det store væg-til-væg kort over hele Route 66 

gennem samtlige otte stater med alle større byer markeret undervejs, der giver et godt indtryk af, hvor lang 

hele ruten er. Men kig indenfor og bedøm selv, når I alligevel er i byen. 

Business Loop 40/ Route 66 genforenes automatisk med Interstate 40 vest for Elk City. Næste Route 66 by er 

Sayre, som også har en fin strækning af Route 66 ind gennem byen, igen markeret som Business Loop 40. 

Forlad motorvejen ved Exit 25. 

I Sayre kan I overnatte på Western Motel i den østlige ende af byen, der tidligere havde et fint neonskilt ude 

foran, men lyset var desværre gået ud, da jeg var forbi. Kaktussen på skiltet er der dog stadig. Sayre har en 

charmerende gammel downtown med en stribe små butikker og en flot retsbygning, hvis I drejer til venstre 

ned ad hovedgaden midt i byen (East Main Street). Retsbygningen optræder ganske kort i en scene i John 

Fords filmatisering af John Steinbecks Vredens Druer fra 1941, der netop udspiller sig på Route 66. 

Vest for Sayre kan I enten vælge at køre op på motorvejen igen, eller I kan vælge den gamle Route 66 videre 

vestpå: Drej til højre ved McDonalds restauranten inden motorvejen og følg landevejen på nordsiden af 

Interstate 40. Landevejen er identisk med den gamle Route 66. 

Harley Russell er en af disse farverige personer, som gør Route 66 til en særlig oplevelse 
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Få jer en Route 66 serenade i Erick, Oklahoma 

Næste by på Route 66 i det vestlige Oklahoma er Erick. Hvis I har valgt motorvejen, så forlad Interstate 40 

ved Exit 11. Denne strækning af Route 66 vil tage jer med ud på en firesporet udgave af Route 66, der bl.a. 

går gennem den lille flække Erick. Og hvis man ikke vidste bedre, ville man bare blæse lige igennem byen. 

Men lad være med det: I byens eneste lyskryds, drejer I til venstre ned ad hovedgaden. På jeres højre hånd 

vil I kort efter se en gammel bygning med en masse gamle metalskilte. Og når I står ud ad bilen, vil I muligvis 

kunne høre tonerne fra en spansk guitar strømme ud fra døren, hvis der er åbent. Stedet hedder Sandhills 

Curiosity Shop, og her huserer Harley Russell: Han er Erick’s Route 66 ambassadør. 

Hans ”job” består bl.a. i at give gæster en varm velkomst på Route 66 – hvad enten det er grupperejsende 

eller individuelle Route 66-turister, der stikker hovedet ind. Og hvis I er heldige, får I en såkaldt Route 66 

serenade: Harley Russells helt egen udgave af ”Get Your Kicks on Route 66”. En helt unik oplevelse man kun 

får, hvis man giver sig tid til at stoppe op i nogle af de mange småbyer, som Route 66 går igennem.  

Erick huser også det såkaldte Roger Miller Museum, som hylder musikeren, der bl.a. skrev King of the Road. 

Et andet museum i byen, The 100 Meridian Museum, som tidligere lå på den anden side af gaden, er også 

rykket ind her. De to museer under samme tag ligger på hjørnet af Route 66 og Ericks hovedgade.  

Texola på grænsen til Texas 

Nu nærmer Texas sig i horisonten. Sidste lille by i Oklahoma på Route 66, kun et stenkast fra Texas State Line, 

er Texola. Reelt er der kun tale om et par huse, men i et af dem ligger den lille Tumbleweed Cafe and Grill, 

inklusiv en souvenirbutik. Stik hovedet indenfor: Indehaveren er yderst venlig, og maden på stedet er god.  

Og som de siger på Tumbleweed Cafe: Vi kan ikke leve af, at turisterne bare stopper op for at tage et par 

fotos for så at køre videre. Husk det, når I vælger ”vandingssteder” langs Route 66. Apropos vandingssteder, 

så er der langt til den næste cafe på Route 66 i Texas – endnu en god grund til at stikke hovedet indenfor. 

Lige på den anden side af Texas State Line slutter den firesporede sektion af Route 66 – nu i Texas. 

Vil I læse mere? Så køb HELE min e-bog om Route 66 fra Chicago til Los Angeles: 

www.highways-usa.com/ebog-route66  

Lige på grænsen mellem Oklahoma og Texas ligger den lille flække Texola i Oklahoma 
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA: 

Andre USA rejseguider af Henrik Lange 

Min e-bog om Route 66 fra Chicago til L.A. er en af 11 forskellige e-bøger, jeg har skrevet 

om USA. Hvis turen går til Arizona, Utah, Las Vegas, Rocky Mountains eller Sydstaterne, har 

jeg skrevet e-bøger og guider til alle disse regioner. I kan både vælge mellem dag-for-dag 

guider til forskellige dele af USA eller punkt-for-punkt guider til klassiske highways som 

Route 66 eller Florida Keys. Se listen over alle mine nuværende e-bøger nedenfor. 

Detaljerede dag-for-dag guider til kør-selv-ferie på egen hånd i USA: 

22 dages rejseplan: Californien, Grand Canyon og Las Vegas 

www.highways-usa.com/sydvestusa-22dage  
 

21 dages rejseplan: Californien, Arizona, Nevada og Utah - i motorhome 

www.highways-usa.com/sydvestusa-21dage  
 

23 dages rejseplan: Rocky Mountains med Colorado, South Dakota, Wyoming og Utah 

www.highways-usa.com/rockymountains-23dage  
 

17 dages rejseplan: The Deep South inklusiv Memphis, Nashville og New Orleans 

www.highways-usa.com/deepsouth-17dage  
 

11 dages rejseplan: Atlanterhavskysten i USA fra New York City til Florida 

www.highways-usa.com/atlantic-11dage 

6 dages rejseplan: Blue Ridge Parkway fra Shenandoah til Great Smoky Mountains 

www.highways-usa.com/blueridge-6dage 

 

Guider til klassiske amerikanske highways: 

Highway 1 Californien: Fra San Francisco til L.A. – www.highways-usa.com/ebog-highway1 

Florida Keys: Fra Everglades til Key West – www.highways-usa.com/ebog-floridakeys 

Familieferie i Californien –  www.highways-usa.com/ebog-familieferie-californien 
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