Reisebrev nr. 7
Så har kommet til El Paso, Texas. Bare navnet drar
meg tilbake til tegneseriebladene i barndommen.
Det var både Wild West og Texas. Det var fine dager
i Durango. Jeg kunne gjerne vært der lenger.
Turen med smalsporet-jernbanen til Silverton er
kanskje den beste jernbaneopplevelsen jeg har hatt.
Det burde være et must for jernbaneinteresserte.
Toget besto av 12 vogner trukket av et ganske stort
lokomotiv som godt kan sammenlignes med de
lokomotivene som blei brukt i Norge, både med
hensyn til vekt, lengde og bredde. Eneste forskjell
var «hjulkonstruksjonen» der hulene ligger inne i
ramma og motvektene utenfor, og sporvidde på 3
fot – ca. 91 cm dersom dataprogrammet mitt
regner riktig.
Togturen var skumpende og
ristende slik det skal være på
museumsbane, og den tok nesten
fire timer opp og drøye tre timer
tilbake. Et stykke bak kom en
arbeidsmaskin med
brannslokkingsutstyr, og det ble
det bruk for. Mange småbranner
ble påtent i det knusktørre
landskapet. En var så stor at vi
måtte vente slik at ikke
«brannvakta» skulle bli for langt
bak oss.
Silverton er en nedlagt gruveby
med lat den hadde med seg. Rund i åssidene så en rest etter mange gruver. Byen fremstår nesten
som den var i gruvetida. Bare en gate har asfalt. Vi hadde to timer der før turen gikk tilbake. Her i
landet snur de ikke bare lokomotivet for å koble det til i andre enden av toget. De snur hele toget på
noe jeg vil kalle et Y-spor. Silverton kan også tilføyes rekken av underlige stedsnavn : tonn av solv.
Jeg glemte å nevne sist at «The Million Dollar Highway» har fått navnet sitt fordi den er bygd på
grunn som inneholder malm, sikkert sølv.

Jeg spiste middag i en kombinert Saloon og bordell. Der gikk jeg tom for kontanter. Aldri hadde jeg
trodd at jeg skulle bli blakk på et horehus og i en saloon, men lørdag skjedde det. (De tok ikke
kreditt-kort. Og siste Madam la ned dame-virksomheten i 1947.)

Det lønner seg med reklame. De siste dagene har jeg brukt selvlagde T-skjorter med norsk flagg og
jernbanemotiv. Mange har tatt kontakt og fortalt at de har norsk blod i årene. En hadde bestemor fra
Flom osv. Andre har fortalt at de har vært i Norge.
På bussen fra Albuquerque til El Paso tok ei dame med navn Kristin Haugland, kontakt med meg.
Mora og faren var norske. Mora var til og med fra Lista der mi mor kommer fra. Hun var interessert i
slektsgransking, men hadde problemer med å finne kilder. Vi snakket ivrig; jeg på min dårlige engelsk.
Til slutt blei en mexicaner i setet foran ergerlig, for han fikk ikke sove. Klokka elleve får jeg privat
sightseeing i El Paso.
Kjøreturen fra Durango til Albuquerque gikk helt uten problemer, og bilen blei levert tilbake like hel,
men noe mer skitten. Denne gangen fant jeg lett fram til «Rental return» for her var ingen veg som
under den vegen som gikk den vegen som gikk over den vegen som … Nå kan dere hjemme slappe av:
Det inngår ikke mer bilkjøring i planene mine.
Det blir ikke lange oppholdet har i El Paso. I ettermiddag går turen videre til New Orleans. Dit
kommer jeg seint tirsdag kveld. Tidlig torsdag morgen fortsetter jeg mot Washington DC, og vil
komme til Morris og Thelma i løpet av fredagen.
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