
Nr. 1 • Årgang 19 • Blad nr. 79

2
0

0
5

Nr. 1 • Årgang 19 • Blad nr. 79



5

Som dere sikkert har lagt merke til så er det ny redaksjon i Harley-News denne gangen.

Siden jeg ble presentert i forrige nummer føler jeg ikke at det er nødvendig i denne spalten.

Utseendet på bladet har, som du ser, forandret seg en del. Jeg sa noe i siste nummer om at jeg ikke
kom til å forandre så mye med en gang. Det er, som du sikkert har lagt merke til, ikke helt riktig.
Grunne til dette er hovedsakelig nye krefter og ideer inne grafisk design. Jeg har samtidig fått inspira-
sjon fra flere av våre medlemmer, med beskjed om å ikke være redd for å forandre utseendet på bla-
det vårt.

Det er ingen enkel oppgave å overta etter Berit som redaktør. Både med tanke på at hun har gjort en
fabelaktig jobb med bladet, men også med tanke på at tilbudene til deg som motorsyklist i form av
medier og medlemskap har økt betraktelig de siste årene. Der tror jeg kanskje den største utfordring-
en til en redaktør i et medlemsblad som Harley-News ligger. Nemlig å gi deg som medlem et unikt og
målrettet produkt som på ingen måte skal erstatte det mangfold av tidsskriv vi har i kioskhyllen for
tiden. Det er viktig å huske på det faktum at Harley-News er, og vil alltid bli, et medlems blad for deg
som er medlem av H-DOCN. Dette gir oss som er medlemmer den unike muligheten til å være med
å forme vårt eget blad! 

Fokus på våre medlemmer, aktiviteter og hvilke fordeler det gir å være medlem H-DOCN, er noe av
det som jeg føler er viktig å profilere i tiden fremover. Det faktum at H-DOCN jobber med saker som
gjør det enklere for deg å dyrke interessen din er også viktig å fremheve.

Håper vi får til et spennende medlemsblad som vi alle kan være stolt av og fortsatt glede oss til å få i
postkassa. Med ønsker om en glimrende ny sesong! 

Og ikke nøl med å sende stoff til ditt medlemsblad Harley-News!

Med vennlig hilsen
Oskar 

www.h-docn.no

Hei og godt nytt år!



En aldri så artig lørdagskveld i
Hula fortalte han meg at han
hadde begynt å samle på musikk-
album. Ja ha, tenkte jeg, det er du
sikkert ikke alene om! 
Men så enkelt var det altså ikke.
Han samler på plater som har
motorsykkel avbildet på coveret
og da helst en Harley. ”Sier du
det!” Svarte jeg og merket med
en gang at interessen for temaet
ble større.

”Ja, er det CD-plater du samler
på?” spurte jeg.

”Nei det er hovedsakelig gamle
LP-plater, men hvis jeg finner en
cd med Harley bilde så er det
nok stor fare for at den havner i
samlingen ja!” 

”Men hva i alle dager fikk deg til
å begynne med å samle på slike
ting?” spurte jeg forundret.

”Det var i grunnen det samme
med dette som alt annet jeg
samler på. Jeg kom over et
eksemplar av ei plate med et
jenteband som heter Trix. Stilig

cover, tenkte jeg, og kjøpte plata.
Dermed var ballen i gang. Etter
det har det vært slik at når jeg
går innom platebutikker som sel-
ger gamle LP plater så kikker jeg
hovedsakelig etter plater med
MC på coveret. Per dags dato
teller samlingen 18 gamle LP-pla-
ter, 4 CD-er og en DVD.” 

Ikke verst med tanke på at det
kun er noen få måneder siden
han fikk ideen!

”Jeg har både hørt mye rykter
om, og sett mye av, det du sam-
ler. Kan du fortelle oss litt om de
andre tingene som du samler
på?” 

”Tja, jeg har nå sikkert vært
innom det meste når det gjelder
å samle på ting. Jeg prøver å
begrense samlingen til ting som
ikke er for store!! Prøver rett og
slett å la vær og samle på biler,
båter, traktorer og slike ting. Har
ikke lykkes helt siden jeg har en
gammel Citroen CV, en Volvo
Amazon og en Volvo Duett, i til-
legg til pickupen som jeg bruker
til vanlig. Motorsykler og deler
er hovedsakelig det jeg er mest
interessert i å samle på.

Har vært bort i mye rart innen-
for motorsykkelsjangeren, alt fra
Tempo til Harleys. Har per dags
dato en gammel Harley Duo-
Glide, to Ural med sidevogn
(derav en spesiell militærmodell),
en Minsk minisykkel, 1936
modell Triumph, en nyere
Triumph Thunderbird og noen få
mopeder.” 

”Har du vært opptatt av motor-
sykler lenge?”

”Ja, motorsykkelinteressen har
jeg hatt i alle år. Har som sagt 

vært innom mye
forskjellig når det gjelder sykkel.
Harley-Davidson var liksom det
store for noen år tilbake. Jeg har
hatt mange, gode år og, fine
turer med Harley`n.Var blant
annet en tur til Daytona i 1988
for å pleie den interessen.

Er du interessert i 
Harley-Davidson effekter,
som er litt utenom det vanlige 
kan du lese om dem her!

Øystein Næss fra Trondheim, betre kjent som Doctoren i Hula, er kjent for å være litt
av en skrotnisse. Doc lider av samlemani og har gjort det stort sett hele sitt liv. 

Hei skål!
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Har
vært litt opphengt i
litt mer utradisjonelle sykler i
det siste. Kjøpte min første Ural
for et par år siden og har meldt
meg inn i NRMF (Norsk Russisk
Motorsykkel Forening). Har til og
med vært på russisk språkkurs
nå i sommer som gikk!” 

”Kanskje for å skjønne litt mer
av verkstedhåndboken til
Uralen?” 

”Vet ikke helt, men det føltes vel
bare riktig der og da!”

”Ellers så har jeg vel samlet på
det meste tenker jeg. Har samlet
på en del bøker og tror jeg har

over
1000 stk. som hand-
ler mest om sjøfart, krig og rei-
seskildringer. Frimerker har jeg
også prøvd å samle på, men det
har ikke vært det store for meg.
Samler mye på gamle maritime
ting også. Det har vært naturlig
for meg siden jeg driver med
dykking både som jobb (offsho-
re) og på fritiden. Samler også på
gamle tråsykler. Helst den enkle

typen
uten gir, siden dem

nesten aldri går i stykker.

For en stund tilbake arvet jeg et
gammelt pensjonat etter beste-
moren min. Der har jeg etter
hvert tenkt å drive med litt
overnatting og kanskje en eller
annen form for museum. Da kan
det være kjekt med en flåte trå-
sykler hvis gjestene vil ta seg en
sykkeltur! 

En artig historie jeg kan fortelle
er at jeg på et tidspunkt kom
over en del gamle sykehussenger.
Disse hadde vært lagret som
reservesenger og var derfor
ubrukte. Lurte fælt på hva jeg
skulle bruke disse til. Etter hvert
bestemte jeg meg for å lage et
sykehusværelse i andreetasjen på
pensjonatet. Sikkelig artig!: Etter
et lystig lag på kvelden, så kan
gjestene gå og legge seg i syke-
hussengene. Dagen derpå kan jeg
stille i doktorfrakken med steto-
skopet og gå på rundgang til
pasientene. Har av den grunn
begynt å samle på gamle syke-
huseffekter. Skal det værra så
skal det værra!”

”Selger du noen gang noe av det
du kommer over?”

”Nei, det er ikke ofte! Liker i
grunne ikke det, synes det er
mye mer artig å bytte ting. Hvis
jeg har noe som noen har bruk
for, så kan de som regel bare få

det
fremfor å kjøpe
det. Har vedkommende noe jeg
er interessert i kan vi heller bli
enige om en byttehandel.

Det som er bra med å samle på
ting er at en kommer ganske lett
i kontakt med andre samlere og
skrotnisser. Dette bidrar til at
det blir enklere å finne og få tak
i ting.
Og så er det nå slik at hvis en
først begynner å samle på en
ting så blir en fort opphengt i å
vite mest mulig om den aktuelle
tingen”.

”Tilbake til platesamlingen din,
har du hørt på alle platene?”

”Har hørt på noen ja, men må
ærlig innrømme at musikken
kanskje ikke er det som er mest
spesielt for disse. Noe er sikkert
bra, men det er liksom ikke for
musikken sin skyld at jeg holder
på med dette. Sikkert noen der
ute som digger denne musikken,
for alt jeg vet!”

Doctoren er alltid på utkikk
etter flere ting som det går an å
samle på og misliker det faktisk
sterkt at folk kaster ting. Doctor
er stort sett å treffe i Hula i
Trondheim eller på Solvang
Pensjonat i Roan. Det vil si, når
ikke han er på oppdrag i
Nordsjøen eller på vei til treffet
for dieseldrevene motorsykler
eller noe lignende!  

Har du noen Harley-relaterte
effekter som er litt utenom det
vanlige? Send en linje til Harley-
News. Kanskje blir din
”Effektkurv” presentert neste
gang!      
Red….
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Doc. sin sammling av iniformer.

Mobil badstue laget av Doc.

Doc. klar for krig!

Arbeidslampe. Doc. viser stolt frem lagret sitt.

En av menge Generalforsamlinger i Hula.

Doc. samler på det meste, her har vi en del av vedovnene.
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BARBARA OG HEN
I en måned i

Henrik og Peter Fonda.
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Sturgis ligger nydelig plasser i
Black Hills, South Dakota med
Devils Tower, fra filmen "Close
Encounter of the Third Kind" mot
vest og Mt. Rushmore, Crazy
Horse og Needles Highway mot
syd, som de største attraksjoner i
området. Bikerne møtes alle sam-
men i Sturgis, men er fordelt over
hele området i de nærmest belig-
gende byer og campsites utenfor
Sturgis. Barbara og Henrik hadde
valgt "The Legendary Buffalo Chip
Campground", hvor der også er
store konserter hver dag, blant
annet Kid Rock, ZZ Top, Beach
Boys, Montgomery Gentry, Nic-
kelback, Styx og Heart og naboen
er den beryktede "Full Throttle
Saloon", hvor de bla. var på kon-
sert med gruppen "Firehouse" og
hilste på etter konserten. Inne i
Sturgis er det "Broken Spoke Sa-
loon" som virker mest besøkt.
Henrik hilste en dag på Dee
Schneider, forsangeren i "Twisted
Sisters", og andre hadde sett Jesse
James fra West Coast Choppers
kjøre ned gjennom Sturgis Main
Street sammen med Kid Rock,
sistnevnte hadde dagen før kon-
serten betalt seg fri for en anhol-
delse om kokainbesittelse.

Våre danske venner bodde på
Buffalo Chip, hvor de hadde be-
stilt en plass hjemmefra, alt sam-
men over internett. De hadde
regnet med å campe på KOA-
campsites hele turen, men etter
den harde starten og etter å ha
vært gjennombløt i New Mexico,
hvor alt av bagasje ble dyngvått,
ble det gode senger og høyde-
punkt på motell hvor country-
musikken strømmet ut av TVka-
nalen.

Samtlige moteller var invadert av
bikere, hele Sturgis og omegn!
Oppholdet føltes veldig rart. På
campsiten var alt man trengte,
absolutt alt. Også innen matveien
var det store valgmuligheter.Væ-
ret var sol og fint på dagen, men
kalde netter. Utbudet av varer av
alle slag var enormt! Alt er til
salgs og alt er å få. Dette kun for
en uke, ja noen dager før og et-
ter var det aktivitet, men stort
sett er Sturgis for denne uken.
Barbara sier at man ble helt ør i
hodet og kunne slett ikke velge

NRIKS STORY
Del 2

Fritt oversatt av Berit Krogstad
Foto tilsendt fra Barbara og Henrik.



Blue Öyster Cult
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Henrik and happy hour beer.

Barbara and Henrik at 
Devils Tower
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iblant alle tilbud. Et virvar av
boder, shops med Sturgismer-
ker på alle ting, ryggmerker,T-
shirts, tattoos, lærvarer, lært-
øy, matboder, saloons, musikk,
bibler (ja utenfor Henrik og
Barbaras telt kunne man få
gratis kirkepannekaker hver
morgen…)
Alle kjørte fram og tilbake fra
campsiten til Sturgis by og
nesten ingen hadde hjelmer
på.Visse stater har ”No Hel-
met” status, så det er lovlig,
men som våre danske venner
sier, så drikkes det rett mye i
denne uken og kjøres… så
politiet holdt fartskontroller
og var synlige mange steder.
Faktisk ble 6 eller 7 bikere
drept i nabobyen Deadwood.
De kjørte for tett på midten i
en kurve og støtte sammen
og hadde truffet noe på veien
etter hva Barbara hadde hørt.
Barbara og Henrik kjørte
sammen tre bikere fra News
York en tur til Devils Tower
der de møtte Peter Fonda
sammen med10 bodyguards.
Peter var vennlig og tok seg
tid å prate og fotografere
blant annet på en av New
York-bikernes custombike.
Denne hadde han selv bygget i
sin Brooklyn-shop, Southside
Cycles. Peter Fonda var for
øvrig på scenen hos ZZ Top,
som han er en nær venn til.

Man kan ikke nevne Sturgis
uten å nevne byen Rapid City
som ligger litt syd. Her hadde
HOG innlosjert seg på byens
største hotell, hadde forskjelli-
ge arrangement, og prøvde å

verve nye medlemmer. Her
var også en kjempestor Har-
ley-shop og alle 2005model-
lene var utstilt og her var mu-
ligheter for å prøve de nye
modellene. Utenfor var stunts
og annen underholdning.

Folk var så utrolige hjelp-
somme overalt. På vei til Mt.
Rushmore ble Henrik og Bar-
bara stoppet av en biker som
kun ville forære de en elastisk
stroppe, som skulle holde en
pose på plass. Barbara holdt i
den i fanget, og slik kunne
man ikke kjøre mente bike-
ren! Dette er de ikke vant til
hjemme i Danmark. Et annet
sted på landeveien ute i ”now-
here” stoppet de for å skifte
fra solbriller til blanke briller
pga mørket. Biler og bikere
stoppet en etter en der de
hadde en pause og lurte på
om det var problemer. Hygge-
lig og uvant fra hjemme. Stur-
gis er en stor familiefest hvor
alle er glade og holder sam-
men sier Henrik og Barbara.
Det er imidlertid et pluss å
komme fra et av de skandina-
viske landene, amerikanerne
elsker oss og er imponerte
over at vi deltar og gir Sturgis
et ”world-wide” preg.

Rekorden ble satt i år, flere
enn noensinne hadde møtt
opp. Når det hele er over har
man møtt nye kontakter, og
kanskje fått avtaler på å møtes
igjen til neste år. Henrik og
Barbara forlot Sturgis med ve-
mod, men hadde en lang tur
foran seg.De kjørte på tvers

over South Dakota, og sjekket
opp det som i reklamen kaltes
”Wall Drug”. Det viste seg å
være en gedigen Country Sto-
re, faktisk startet av en danske.
De fortsatte mot Minnesota
og inn i Iowa. Steder som Mis-
souri River, Kansas City ble
passert. Gjennom staten Mis-
souri møtte de to bikere som
skulle kjøre ”The Iron Butt”.
Hva er så det? Jo om man har
vært i Sturgis og kjører tilbake
til News Orleans, så skal den-
ne distansen rekordkjøres
innen 24 timer! 1000 miles alt-
så på 24 timer.Våre venner slo
ikke følge… Arkansas:

Nydelige trevokste daler.
Memphis hvor Cher gjorde en
hit av ”Walking in Memphis”.
Graceland hvor Elvis sitt hjem
var. Her besøkte de huset inn-
vendig og dro til graven med
en tåre trillende på kinnet. El-
vis sin livshistorie er beve-
gende sier Barbara. På hans
gravsted er det kun ett annet
flagg enn det amerikanske,
nemlig et norsk! Den norske
fanklubben er visst ganske stor.

Fra Memphis tok Henrik og
Barbara den direkte vei syd-
over gjennom staten Missisip-
pi, som er en typisk sydstat
med store sumpområder om
mange mørkhudede. Ja dette
med hudfargen startet allere-
de i Tennessee, hvor der nes-
ten kun var sorte amerika-
nere i bybildet.
Tiden var god for de to, så de
tok med en tur langs Den Me-
xikanske Golf, en meget fin

s t r e k -
ning med
k j e m p e s y d -
statsvillaer og
sandstrender med sand så
fin som mel. Og havner fulle
av fiskebåter, kasinoer og ho-
teller. Her ble et motell ka-
pret, da et tordenvær kom
inn.. Hele stedet ble mørklagt.
Neste dag på vei til New Or-
leans passerte de en stor tra-
fikkulykke på Interstaten. Hos
Eagleriders hvor de hadde leid
sykkelen, fikk de vite at det
var en engelskmann på en Ro-
ad King som hadde glemt at
han var på ”feil” side av veien.
Frontalt møte med en State
Trooper, amerikansk politi-
bil… det gikk ikke bra.

8000 miles ble det på leid Fat-
boy for Henrik og Barbara.
Avslutning med to overnat-
tinger i Bourbon Street var en
hard kontrast sammenliknet
med all natur de hadde møtt i
den måned de kruset rundt på
Fat Boy.

Barbaras oppsummering:
I guess having experienced so
much during the last month, it
should have been quite extra-
ordinary in order to impress
me. I could have stayed in the
States much longer anyway
and I did not at all want to go
back. I will return and if pos-
sible stay there for good in!
The Land of the Free.



Hvert år arrangeres det i
Nord- og Sør-Trøndelag en
damefest blant bikerklub-
bene.Arrangementet går på
rundgang fra klubb til klubb,
og i over ti år har damer fra
klubbene hatt det festlig i lag
rundt omkring i klubbloka-
ler.

2004 ble det RAMS MCs damer
som stod for kvelden. Da dette
ble en senhøstkveld, og det var
nær Halloween, tok damene invi-
tasjonen til Hekseparty. Maten
hadde de laget selv, et virkelig de-
likat spekematbord med tilbehør
så farverikt at en palett ikke dek-
ker beskrivelsen.Tidligere år har
det vært fiskebord, det har vært
kurvfester, og av og til premiering
for klubbenes ”oppsatser” av ma-
ten.

Anker er godt kjent blant da-
mene (og herrene) i miljøet. Hun
viste årets kreasjoner av selvde-
signete klær. Tøft er en god be-
skrivelse, originalt, og helt etter
min smak! Hennes modeller
gjorde et flott show.Takk Anker
for oppvisningen!

Takk til Brakka-damene for en
herlig kveld!
… og moro var det at jeg fikk
andrepremie for kostyme!

Neste år er det Dirty Dudes-da-
mene som slår til.Vi ses der!!

Tekst: Berit Krogstad, Survival MC-dame
Foto: Fra Gry, Ragnhild og Olav ”Elg”
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