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Bigger, broader and brighter
– than ever

Større motor • Fetere dekk
Flere gir • Bedre lyd • Tøffere farger
FLSTF Fat Boy®

Prøvekjør 2007-modellene hos en
Harley-Davidson forhandler
www.harley-davidson.no

Finansiering i samarbeid med

It’s Time to Ride
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Customservice er et offentlig autorisert MCverksted som utfører alt fra byggeprosjekter til
service og motoroverhaling.
DELEFORHANDLER FOR:
• Goodson Luftfiltre (se bildene!) • Hogtech
rammer og komponenter • Custom Chrome
• Zodiac • Tolle • Drag Specialties • Calle’s
• V-twin • Og selvsagt: HD Originaldeler.
VI LEGGER OM MED ORIGINALDEKK:
Metzeler • Avon • Dunlop • Bridgestone.
Ta kontakt med Arne eller Lars!
Adresse: Konowsgt. 67 B, 0196 Oslo.

For mer info, se vår nettside: www.customservice.no

Advokat Odd Andr. Hoika MNA
- Strafferett
- Prosedyre
- Personskade

-Erstatningsrett
-Trygd/Pensjon
-Trafikkskade

H-DOCN
Er en interesseorganisasjon for
alle som eier og kjører HarleyDavidson og Buell i Norge.Vi tar
opp saker av interesse for H-Dfolk, og utgir Harley-News for å
holde kontakten oppe blant våre
2400 medlemmer.
Adresse:
H-DOCN medlemskontor
Lade alle 32, 7041 Trondheim
Tlf: 918 40 326
www.h-docn.no
medlemskontoret@h-docn.no
Medlemskontor:
Alle henvendelser ang. innmeldig,
medlems-register, medlemsbetaling skal gå til medlemskontoret.
Åpningstider:
tirsdag, onsdag og torsdag 12.00
til 20.00
Adresse:
Lade allé 32, 7041 Trondheim
Tlf: 91 84 03 26
e-post:
medlemskontoret@h-docn.no
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w kw
w.hoika.no
ontor: Akersgata 34, 0180 Oslo

Butikk:
Varer kan bestilles gjennom vår
hjemmeside: www.h-docn.no
Vegard tlf. 922 27 294
e-post: butikken@h-docn.no
Annonseansvarlig:
Elin Bakk.
mob: 913 84 050
e-post: annonse@h-docn.no
Harley-News:
Medlemsblad for Harley-Davidson
Owners Club of Norway.
Kommer med 5 nr. i 2005
Bladet er et åpent forum for alle
medlemmer, abonnenter og
interesserte. DU er velkommen
med stoff, enten det er reportasjer, menings- ytringer, teknisk
informasjon eller annonser. Fotos
og tegninger er alltid velkomne,
selv om du ikke skriver selv. Så
hør fra deg!
Alle henvendelser til Harley-News
vedrørende reportasjer, kjøp &
salg, treff m.m gjøres til redaktør
Elin Bakk.

Nr. 4 - 2006

Telefon : 22 33 29 00
Mob.tlf: 99 44 54 74

Redaksjonen:
Elin Bakk
ansvarlig redaktør
Adr:Amundrudbakken 2,
2070 Råholt
Mob: 913 84 050 - 67 49 14 21
e-post: news@h-docn.no

Vi utarbeider også annonseoriginaler på forespørsel.

Grafisk Produksjon:
Fræna-trykk as, Elnesvågen
post@frena-trykk.no
www.frena-trykk.no

ISSN 0805 6544

Abonnement kr. 350.- (5 nr.)
Bankkonto: 3000 15 00 100
REGNINGS-ADRESSE:
Lade allé 32, 7041 Trondheim

Annonsepriser:
Bakside , 1/1 side 4 f. kr. 5.000.1/1 side 4 farger
kr. 4.500.1/2 side 4 farger
kr. 2.700.1/4 side 4 farger
kr. 1.750.1/1 side sort/hvitt kr. 2.900.1/2 side sort/hvitt kr. 1.500.1/3 side sort/hvitt kr. 1.250.1/4 side sort/hvitt kr. 1000.1/6 side sort/hvitt kr. 700.1/8 side sort/hvitt kr. 700.Alle priser er ekskl. mva.
Leveringsfrist for annonsemateriell er 14 dager etter manusfrist
for stoff til Harley-News.

Manusfrist
25. oktober

Harley-News 4-2006 dok

19-09-06

14:23

Side 5

Når dere lesere sitter med den
nye utgaven av News, skriver vi
slutten av september. Enda en motorsykkelsesong er snart over, og
værmessig en av de flotteste på
lenge, i alle fall for oss som bor i
den sørlige delen av landet vårt.
Trøndelag har også hatt en bra
sommer, men våre venner i Nordnorge har nok også i år hatt sin
dose med regn og skodde og vel
så det. Selv om noen fine uker på
slutten av sommeren prøvde å bøte på det dårlige inntrykket.

Klubben sysler også med planer
om å opprette en kjørebok på
hjemmesida vår, der man kan gå
inn og se om andre fra sitt distrikt
skal dit man har tenkt seg. En
oversiktlig og lettvint måte å finne
andre H-DOCN’ere å kjøre sammen med på treff eller tur.
Denne sommeren har vi også mistet en mc kollega. Dragracekjører
Svein Gottenberg fra Lillestrøm
mistet livet under Mosten Raceday
i Danmark.Våre tanker går til hans
familie og venner i en tung tid.

Men, vær eller ikke vær, H-DOCN
startet sesongen med å arrangere
tidenes Superrally, som mesteparten av plassen i forrige News ble
viet til. I følge gjestebøker og jungeltelegrafer, har vi fått mye ros for
arrangementet i ettertid. Og det
er jo flott.Vi har også i dette bladet noen artikler fra Superrally,
som det ikke ble plass til i nummer
tre. Ellers har vi arrangert Run to
the Arctic Fun, som faktisk fikk
ganske brukbart vær, og Late Summer Run gikk av stabelen i Stryn
som vanlig, i glitrende solskinn.
Der ble også årets årsmøte avholdt, og nytt styre ble valgt. På
årsmøtet ble det også vedtatt at vi
skal ha muligheten til å utnevne
æresmedlemmer i H-DOCN, for
medlemmer som har utmerket seg
med lang og tro tjeneste. Og historie ble skapt, da vårt første
æresmedlem ble enstemmig valgt
på årsmøtet. Både styre og æresmedlem er behørig presentert på
annet sted i bladet.

Jeg vil også benytte anledningen til
å takke alle som har bidratt med
stoff til dette nummeret av News.
Det gleder en stresset redaktørsjel å motta bilder og atikler fra
medlemmer i vårt langstrakte land.
Men, det er ikke slutt på masinga
med dette. Ta fram penn eller pc.
Alle har vel en mc opplevelse, et
treff eller en tur som andre vil ha
glede av å lese om. Skriv noen ord,
sleng med noen bilder, og vips, har
du en fiks ferdig artikkel. Jeg vet at
noen reagerer på at det kan til tider bli mange artikler av samme
skribrent i bladet. Men det er det
bare en ting å gjøre med. Sett deg
ned, skriv noen ord om noe DU
har opplevd og send det inn til
news@h-docn.no.Vi trenger alltid
mer stoff til bladet. Det samme
gjelder bilder til lesernes. Send inn,
send inn!! Sånn vil bladet bli enda
bedre, og stoffet får en bedre geografisk spredning.

H-DOCNs siste arrangement i år,
Final Run, ble arrangert i Verdal,
mens denne blekka lå i trykken,
men vi håper å kunne ha en reportasje derfra i et senere nummer.
Og det er her jeg vil komme med
et tips til dere medlemmer som
kanskje ikke reiser på så mange
treff. H-DOCN treffene er utrolig
trivelige treff, med mulighet for å
bli kjent men enda flere kjekke HDOCN’ere. Og bare naturen du
opplever på en sånn tur til Vestlandet eller i Nordnorge, er verd
treffet alene. Så sett av plass i almanakken til neste års H-DOCN
treff. Mange jeg snakka med på
Stryn, mente at H-DOCN treffene
har en utrolig laidback og hyggelig
stemning,

www.h-docn.no

Så inntil vi sees igjen, kjør forsiktig
de siste ukene av sesongen dere
som staller inn til vinteren. Dere
hardhauser som kjører året rundt,
må huske det som vi alle er blitt
innprentet av våre mødre. Ullundertøy på kroppen, og å holde
dere varme og tørre på beina. Og
om vi ikke treffes på en eller annen bikerfest gjennom vinterens
mulm og mørke, så ses vi i alle fall
til våren igjen..
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Siste helga i juli ble som vanlig verdens nordligste Harley
treff, Run To The Artic Fun
arrangert i Storfjord.Våre
venner fra Finland gjorde
ikke noe unntak i år heller, og
møtte opp i hopetall. Finnene
fleipet som vanlig om at
RTTAF er det største finske
treffet i Norge, og hadde likegodt med seg en transportabel badstu, som høytidlig
ble oppført og oppvarmet på
ti minutter++. Badstuen var
en gave til H-docn her på
berget i forbindelse med 20
års jubileet
Tekst: Greger Berserk
Foto: Rune Rørmyr
Vår ex president ble for anledningen bokstavelig talt avkledd og godt kokt, til en farge
nærmere tomat. Badstuen var et kjærkomment innslag og ble flittig brukt av begge
kjønn under treffet. Sjelden har det blitt
observert så mye nakenhet på dette treffet,
som fra før er kjent som et intimt, lite og
varmt treff.
Takk for sist.
Etter at om lag 150 Harleyer hadde funnet
veien inn på treffområdet og et par hundre
mennesker hadde satt opp telt og trillet ut
sine soveposer var gjensynsgleden ikke til å
skjule. Etter mange år med felles interesse
for Harley Davidson er det sosiale aspektet
formalisert til storfamilienivå. Mange treffes
igjen flere ganger i løpet av sommeren. På
tvers av grenseoverganger og språk, er det
bygget broer som er lett å spore i glade
karslige blikk, klapp og klem.
Midnattsolens land
Været som har herjet med oss hele somme-
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ren, smilte endelig til oss som overlevde nedbørsflommen. Solen varmet skjorta av flere,
og myggen som i år hadde utviklet svømmeføtter ble i sin amfibietilstand så forvirret
over at snabelen ikke lengre skulle brukes til
snorkel, at vi har en mistanke om at den gikk
hen og hengte seg i ren frustrasjon. Eller som
et alternativ 2, rett og slett døde av blodmangel.

telse fra en dommer, eller fra det jeg oppfatter som statsadvokatens kontorer. Craig er
hoderystende forbauset over at man kan bli
arrestert hvis man nekter å imøtekomme
politiets ordrer her til lands.
- Jeg trodde Norge var et liberalt og fritt
land. Med så små forhold er jeg overrasket
over at dette er en politistat, sier han og tar
en slurk kaffe.

Været er alltid vanskelig å planlegge i forbindelse med utendørsarrangementer, og vi tror
flere ville ha funnet veien til Storfjord i år, om
ikke sommeren her nord har vært av de
mest regntunge på flere tiår.Tåka har i perioder vært så tjukk her, at mange har hatt problemer med å finne bilen sin i garasjen uten
GPS.

Craig er avholdsmann og synes vi har en
nokså spesiell omgang med alkohol her i
nord, og han lurer på om det har vært slik
siden vikingenes tid? Jeg sier som sant er:
- I dont know. I cant remember so far back.

International arena
Etter en god flaske cognac og noen kalde øl,
opplever jeg å bli ufattelig språkmektig. Jeg
snakker og forstår i denne tilstanden alle
språk. Noen forvirringer med verb og ikke
alltid tidsriktige bøyninger kan forekomme,
men jeg har oppriktig talt følelsen av at de
jeg snakker med, ikke legger merke til det.
Dette er en fantastisk egenskap å inneha, når
man skal intervjue folk fra hele verden.
RTTAF i Storfjord, har i år som tidligere blitt
besøkt av bikere fra meget fjerntliggende
strøk. Craig Hutson (50) er pensjonert politimann fra Chicago (ssjikago) og kom tilfeldigvis forbi og forble hele helga sammen med
oss. Craig forteller at han samler på HD i
hjemlandet og at han nå har fem biker i garasjen hjemme. Han kjører Ultra på sin rundtur
i Europa, og har ingen planer om å dra hjem
med det aller første
- Jeg trekker med temperaturen og fuglene
sørover utover høsten, og har som mål å se
hele verden fra min Harley i løpet av det
neste halvannet året. Jeg er overrasket over
den respekten dere har ovenfor myndighetene her i landet og politiets status.
I Chicago kan politiet blant annet ikke forta
en blåsetest eller en promille kontroll uten at
det foreligger sjellig grunn til misstanke, og at
det i hvert enkelt tilfelle må innhentes tilla-
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Make up
Image is everything, sier HD gutta når de tar
på seg et eggskall av en hjelm som er helstøpt i kraftig kinesisk porselen og lakkert i
riktige farger med ørner , stjerner og striper.
Susanne (19) fra langt sør i Finland, kom
ridende på sin Sportster med sitt helt spesielle image.
- Min spesielle stil må ikke tillegges annen
betydning enn at jeg rett og slett ønsker å
skille meg litt ut i mengden, sier hun og ser
seg rundt.
- Og det er jo ikke så enkelt her, ler hun og
viser til en sjenerøs blanding av bikere som
danser rundt med skjegg, hår og klær i alle
fasonger.
Susanne er for første gang på RTTAF og forteller at hun har kjørt nesten 300 mil for å
besøke oss. Sjarmerende jente.
Riktig mat er viktig!
Menyen på RTTAF er vi meget stolte over, og
vi fristet i år med:
Tradisjonell grillmeny med frisk salat, potetsalat og saftige koteletter av svin.
”Den satans Gregersuppan” Tung kjøttsuppe
med margebein og kjøtt av rein og lam.
Serveres med brød og smør.
Marinert og grillet hvalkjøtt med valgfritt tilbehør.
Dampet Kamikaze/ Kongekrabbe med brød.
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Hot dog.
Tradisjonell frokost med kokte egg, melk, juce
og brødmat.
Neste år byr vi antakelig på flere oppfinnsomme retter og vi får se hva jakta i høst, og
fiske utover våren kan tilføre menyen. Ingen
går ned i vekt på treffet vårt i Storfjord. Det
er i alle fall sikkert.
Magisk effekt
En sjeldent full Tromsøværing hadde inntatt
en plass i solen og var i ferd med på en gele-
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aktig måte å forlate denne verden med en
promille rundt åtte. Et par snarrådige kvinner
grep tak i hår og skjegg på mannen der han i
en piruett- glidende bevegelse ubevist forsøkte å treffe bålet med hodet først. Som et
hardt rammet trafikkoffer ble han matet med
skje av ”den satans Gregersuppan”.Til dessert ble der etterfylt med et par nydampede
stykker av kamikazekrabbe. Mannen ble
umiddelbart gangfør og fokuserte igjen med
begge auan (øynene) samtidig. Etter en kort
orienteringsrunde havnet han i baren, og i
følge pålitelige vitner kom han aldri over 1.5 i

promille etter dette kraftmåltidet.Vi takker
de to kvinnene for helbredelsen av en av
våre venner, og sender våre tanker til alle de
som tidligere ble brent på bål av myndighetene for å utvise mer enn allmenn forståelse
og omsorg.
Fikki gang rockefoten
Også i år fikk vi ørene fylt med heftige
coverlåter og rock & roll. På fredag måtte
lauvmakken bite i det sure graset til trykket
fra Will Travel, og lørdag falt de siste konglene av furua i Storfjord når Waysted
Generation gikk Ian Gillen i Deep Purple en
høy gang med sin live versjonen av Burn.
Nydelig!
Disse lokale heltene fikk selv de mest sidrumpa bikerne til å stramme inn stillongsstrekken
og svinge seg med tunge steg på plattingen.
Sport
Den store attraksjonen under RTTAF- lekene
i år var grishauhiving (svineskallekasting) og
ølstafett. Svinaktig artig. Poenget var å få grisetrynet til å lande og bli liggende på en
Europalle ti meter fra standplass. Ikke helt
enkelt, men det ble etter en spennende finale
kåret vinnere av begge kjønn.Vi eter kjøttet
og hiver hauet, tror jeg mottoet var!
I våre opprinnelige planer var det meningen
at vi i år skulle kaste vitale deler fra hesten
under disse presisjonslekene. Men, da Jason
var innom slakteriet på Finnsnes tidlig i juli og
spurte om dem hadde en hestkuk eller to
der, ble han kjeppjaget uten ytterligere mulighet til å forklare seg.
Til alle som kom, til alle frivillige som gjorde
en kjempejobb Til våre frender i Finland for
den flotte badstuen.Tusen Takk!
Vi sees neste gang!
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Pål (Hula)

Sør- og nord-Trøndere kommer
tilbake hvert år til trivsel på
Frøydholmen.
Alle foto: Berit Krogstad.
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Denne skjeggete karen fra Antwerpen
hadde før treffet vært både i Tromsø og i
Lofoten og besøkt H-DOCNfolk. Selvsagt
fikk han pris for lengst kjørte.

Karl Oskar Hovde kom dagstur
sammen venner til Survival MCs
treff.

Sykler fra fjern og nær.

ettermiddag.
urene lørdag
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en
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For tredje året på rad samlet verdenseliten innen motorsykkelbygging seg for å delta i, den mest
prestisjefulle konkurransen i faget,
nemlig verdensmesterskapet i
motorsykkelbygging. De to første
årene verdensmesterskapet ble
avholdt, var det de tre samme
karene som sto på pallen, begge
årene, og til og med i samme rekkefølge. I år holdt de seg unna og
tre nye fikk sjansen.
Tekst: Oskar Sigurdsson
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Årets mesterskap ble denne
gangen avholdt hos Thunder
Road i Sturgis, dagene 5.-7.
august, og var direkte tilknytning
til Sturgis Bike Week 2006.
Nøyaktig 100 motorsykler fra 11
forskjellige land deltok i konkurransen. Av disse var det hele 76
sykler som konkurrerte i den
gjeveste klassen, ”Freestyle”!
Japan i teten
Selv om mesterskapet
arrangeres i USA av
amerikanere, hjelper
ikke dette for de amerikanske byggerne! Tre
”utlendinger” plantet seg
trygt på pallen, deriblant søta
bror. Førsteplassen, inkludert 25
000 dollar, gikk til japaneren
Chicara Nagata med sitt
forniklede Flathead
kunstverk. Nestemann
var Andreas
Bergerforth fra
Thunderbike i
Tyskland, som ble 10
000 dollar rikere
med sin spektakulære
Spectacula.

14:23
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Svenske Stellan Egeland stakk av
med tredjeplassen og en premiepott på 5000 dollar med sin
unike Esox Flathead.
Til amerikanernes forsvar, må
det tilføyes at halvparten av de
12 øverste plassene var
fra USA. Men til
gjengjeld var det
kun 13 % av
syklene som
kom fra andre
land! Kanskje det
sier oss litt om
kvaliteten

og kreativiteten ”over here” i
forhold til ”over there”!
Deltagerne dømmer
Det er deltagerne selv som
bestemmer hvem som vinner,
sammen med et utvalg fra deleleverandører og pressefolk. På
denne måten har amerikanerne
desidert størst stemmerett,
og lar seg tydelig imponere av
byggene fra andre land. For
deg som er glad i statistikk,
kan det nevnes at 55 % av
”utlendingene” som deltok i
årets VM havnet blant de
12 øverste plasseringene.
Nytt av året er
at vinnere fra
seks forskjellige internasjonale
utstilling-

er fikk dekket alle kostnader ved
å delta i verdensmesterskapet.
Dette for å hjelpe byggere fra
hele verden til å delta. Disse
seks konkurransene er som følger:
Belgian Bike Weekend
Bike Expo, Padova, Italia
Cool-Breaker,Yokohama, Japan
Custom Bike Show, Norrtälje,
Sverige
European Championship of
Custom Bike Building, Mainz,
Tyskland
Kustom Show, Paris, Frankrike
I tillegg vil vinnere fra Canadian
Championship of Bike Building
og Fantasy Bike Show Sestao,
Spania, få dekket turen til VM i
2007. For å få til dette har arrangøren åpnet for flere sponsorer
til arrangementet, som tidligere
har kun hatt en hovedsponsor.
For mer informasjon om
Verdensmesterskapet i motorsykkelbygging se:
www.amdchampionship.com
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#1 Chicara Art

At japanere er flinke
til å lage motorsykler
er det ingen tvil om.
Japanerne har alltid
hatt den filosofien at
hvis andre kan det,
kan vi også. Og helst
litt bedre selvfølgelig!
Tekst: Oskar Sigurdsson
Foto: Horst Rösler
Helt siden amerikanerne sendte
tegninger av 750 og 1200 flathead’n til Japan på trettitallet og
japanerne laget Rikuo som sin
egen versjon av Harley, har
trangen til å gjøre ting bedre
vært der. Rikuo ble produsert
frem til 1960, men da var Honda
allerede på banen og utviklingen
i gang for fullt.
I senere år har vi oppdaget at
det fortsatt finnes japanere som
synes og mener at det er eldre
Harley som er tingen. Selv om
japanerne er langt fremme når

12

det gjelder teknologi, har de allikevel klart å holde på gamle tradisjoner. Noe vi kanskje kan si
gjenspeiles hos de få som driver
med gamle Harley i soloppgangens land.
Hektet på gammel Harley
Chicara Nagata fra Saga i Japan
er en av disse sjelene som er
hektet på gamle Harley. Han
liker å bygge om disse, og gjør
det for hånd, på gamle måten, så
klart. Han ser på seg selv mer
som kunstner, enn motorsykkelmekaniker, og liker å forme
metall i alle retninger.
Det sies at Chicara ikke liker
farger og lakk. Han mener det
drar oppmerksomheten fra
metallarbeidet og detaljene på
sykkelen. På denne sykkelen er
det minimalt med lakk. I stedet
har han gått kraftig til verks når
det gjelder fornikling og polering. De få lakkerte delene som
er på denne sykkelen, har
Chicara lakkert selv med sprayboks.
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Detaljrikdom
Når en begynner å studere
detaljene på denne sykkelen blir
man fort litt forvirret. Maken til
detaljrikdom kan man lete lenge
etter. I utgangspunktet kan det
se litt rotete ut. Men alt er nøye
planlagt og ingen ting er tilfeldig.
Av mange spesielle detaljer ser
vi en noe uvanlig fjæringskonstruksjon foran.
Det som ved første øyekast ser
ut som en webgaffel, er i egentlig
en stiv framgaffel festet til styrehode med fjæring. Dette betyr at
styrehodet på rammen er festet
med fire avfjærede lenkede
armer. Ulempen med dette er at
støt fra ujevnheter i veien kommer rett opp i styret mens
resten av sykkelen slipper unna.
Men hvem bryr seg om det så
lenge det ser unikt og tøft ut!
Ikke Chicara i alle fall.
Flathead motor
På motorfronten holder Chicara
seg som vanlig, til gammelt amerikansk jern i form av 74cui

(1200cc) Flathead fra 1939. Den
er selvfølgelig totalrenovert og
overhalt etter alle kunstens
regler, og foret med Linkert forgasser fra samme tidsepoke.
Magnettenning sørger for gnisten
som holder sideblåseren i gang. 3
trinns girkassen av god gammel
årgang er flyttet oppover i rammen for å få plass til håndlaget
oljetank under. Alle oljeoverføringer er laget av gode gammeldags kobberrør. En ting er sikkert! En kan se på denne sykkelen i timevis og allikevel oppdage
nye detaljer.
Det sies at ”Chrome won’t get
you home” men i Chicara sitt tilfelle har Chrome’n hentet hjem
den gjeveste premien av alle;
nemlig verdensmester i motorsykkelbygging!
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Teknisk fakta:

Chicara Art
Eier: Chicara Nagata
Bosted: Saga, Japan
Motor
Fabrikat: Harley-Davidson
1939 U
Størrelse: 1200cc
Forgasser:
Linkert m/håndlagt luftfilterboks
Tenning: Magnet
Eksos: Rake røyr!
Girkasse
Fabrikat: H-D 3 trinns
Primær: Åpent kjede
Ramme
Fabrikat: Chicara Motorcycles
m/fjæring mellom ramme og
styrehode.
Rake:
Ukjent
Streach: Ukjent
Matreale: Stål
Baksving: Nei
Forhjul
Fabrikat: H-D stålhjul
Dimensjon: 18”
Bremser: Nei
Bakhjul:
Fabrikat: H-D Stålhjul
Dimensjon: 18”
Bremser: Original H-D
Gaffel
Krone: Chicara Motorcycles.
Innerben:
Nedreben:
Kraftig ombygget H-D Springer
Forlenget: Ukjent
Tilbehør
Bensintank:
Håndlaget Chicara Motorcycles
Oljetank: Håndlaget under girkassen
Forskjerm: Nei
Bakskjerm:
Håndlaget Chicara Motorcycles
Sete: Håndlaget Chicara
Motorcycles
Fothvileret: Håndlaget Chicara
Motorcycles
Styre: Håndlaget Chicara
Motorcycles
Hendler & håndtak:Håndlaget
Chicara Motorcycles
Framlykt: Ukjent
Baklykt: Håndlaget som en del av
kjedekassa.
Finish
Krom: Fukuoka Electro Plating
Lakk: JUN Sprayboks
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Kunst og tidløs mote
En vakker vårdag i nord. Litt nordavind fra
flere kanter rufser meg i skjegget like før jeg
ramler inn i en fransk fengselsbakgård fra
midten av 1800 tallet. Min lille reise i tidsmas-

kinen har brakt meg inn i Bankgata nr.5 i
Tromsø. Mellom giljotiner og galger leter jeg
etter overlevende hos Norway Arctic Tattoo.

Greger Berserk Larssen DK1
Foto: Bensin Geir
Rundt om på veggene henger
det i forskjellige farger, bilder og
tegninger i alle størrelser. Noen
av tidligere uvenner med innehaveren ser jeg, uten hud og hår
med krakeleringer i hodeskallen
etter tidens tann, eller kanskje et
ublidt møte med et kraftig slagvåpen. En tørket oksepenis på
om lag en meter henger som et
bevis for at en har det bedre
død enn levende i disse omgivelsene. Store muskuløse kvinner
med bugnende muskler og brystvorter du kan turne i, svinger
sverdene mot meg fra plakater
på veggene og er olme i blikket.
Noen i farger, noen i sort hvitt,
med en gryende forråtnelse på
gang i kroppens celler.
Lokalet er for øvrig lyst og trivelig sånn bygningsteknisk.
Innredningen er forseggjort og
pen, og du får et klart inntrykk
av at det ikke selges parfyme,
silke eller karsmir her. Skal du
kjøpe Selbuvotter må du lenger
opp i gata for å si det sånn.
Norway Arctic Tattoo får et
ansikt bak disken som jeg drar
kjensel på. Min gode venn Geir
Benzin Hendriksen. Han har invitert meg hit for å lage reportasje
om tattoomiljøet i Bankgata 5.
Over en halv meter med svart
skjegg gliser Benzin gjenkjennende og inviterer inn på bakrommet. I løves hule treffer jeg
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Tromsøjenta Susanne og Phil The
Butcher. Susanne arbeider med
ei ungjente som lengter etter sol
og varme. Hun får nemlig tattoovert en stor sol nederst på ryggen.
The Butcher from Manchester
liker ikke fotball og jeg prøver å
finne på noe annet å prate om,
på engelsk. (ka fan skal man
prate om med en fra
Manchester som ikke liker fotball?) etter en kort diskusjon
med alle innvolvert, blir det
bestemt at den beste måten å
skrive om emnet på er å bli tattoovert. Dette er første gangen
jeg er inne i en tattoo sjappe, og
etter ti minutter sitter jeg i tannlegestolen og får min første
tatoovering. Utvalget var enormt
men, jeg falt til slutt for en som
lignet litt på min mor.
The butcher går til angrep på
underarmen min. Nederst mot
handleddet på innsiden. Han
arbeider med stor presisjon og
det er fascinerende å se på.
Mens arbeidet pågår kommer vi i
prat. Phil the Butcher startet sin
karriere in The Isle Of Man for
15 år siden, uten noen opplæring
annet enn det han hadde sett
andre utføre på ham. Kanskje er
det nettopp derfor vi har fått
ham til Tromsø in the middle of
nowhere. Noen i butikken mumler noe om at det fortsatt henger Wanted plakater med bilde av
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The Butcher on The Isle of Man.
På den ene veggen er det utstilt
et solid utvalg av premier, og Phil
kan fortelle at dette er for førsteplasseringer i tevlinger i
Skottland, Amerika, England og
Irland. Susanne har også sanket
inn velfortjente plasseringer med
sin egen kropp som skulptur.
Store deler av kroppen hennes
er dekket av tattoos i alle farger.
Ryktene forteller at de kunstneriske erfaringene og kvaliteten
på arbeidet som leveres her i
Bankgata nr 5, er viden kjent.
Ikke bare her i Norge men, også
i det ganske utland.
Kvalitetsbevisste kunder kommer både fra inn og utland hit til
Tromsø for å la The Butcher
rispe fargene, historien, symbolikken og pynten inn i huden. En
sann kunstner.
Etter hvert som arbeidet på min
egen arm skrider frem og klokka
går mot timen, kjenner jeg at det
begynner å ta form som et
brannsår på underarmen.
Smertene er ikke uutholdelige
men, langt fra behagelig. Blodet
renner og etter en og en halv
time er han ferdig. Foreløpig.
Nå skal underarmen som er som
et åpent sår gro, før jeg kan
komme tilbake og ta finpussen.
Her følger tre uker med vask,

rens og smøring. En vanskelig
oppgave i min støvete hverdag
på jobb. Men, det gikk bra. Jeg
fulgte opp med de prosedyrene
som var nødvendige, og armen
grodde fint uten betennelser
eller andre komplikasjoner.
Min mor smiler pent til meg fra
innsiden av armen for alltid. At
hun ble forbannet når hennes 44
år gamle sønn kom hjem med
sin første tattoo, og viste frem
portrettet av henne på underarmen, er en annen historie.
Jeg er svært fornøyd med tattooen min, og med servicen og
kaffen i Bankgata nr 5. Jeg er
også mild forbauset over hvilken
pågang og interesse det er for
tattoo i Tromsø. Hele tiden mens
jeg var innom, var det kø av
kunder, både gamle og nye. Phil,
Susanne og Benzin hadde hendene fulle. Kanskje hemmeligheten ligger litt i den gode stemningen med smil, vennlig flørt og
galgenhumor blant inspirerende
kulisser.

Harley-News 4-2006 dok

19-09-06

14:23

Side 15

15

