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Nyheter

SKI: En svart Ducati av det råspreke slaget brummer opp
Jernbaneveien i Ski. Snart følger en BMW og en voksen Yamaha 1200
etter.

Målet med denne artikkelen var å finne ut litt mer om hvem som
befinner seg under hjelm og skinndresser på Tyrigrava. Vi ville også vite
de hva de tenker seg om MC-fremtiden.

Solveig Haugland kjente jeg som en av «mammaene i barnehagen», for
mange år siden. Hun fikk i oppdrag å samle noen av vennene på to hjul,
slik at vi kunne kle av dem uniformen. Og de er klare på at MC-
antrekket er sikkerhetsutstyr, ikke et forsøk på å skremme omgivelsene.

– Men all uniformeringen kan nok skape en avstand til andre, sier
Hans Vestre, som er leder av Ski MC-klubb.

 

Det blir for platt når noen for moro
spør om vi har smuglet mye narko i
det siste

 

– Tyrigrava har alltid vært et
morsomt sted å være, og du fikk
nærmest en sorgreaksjon
De smiler lurt når de blir tatt for skumle bikere. Syklene er store og dressene
svarte, men skinnet kan bedra. Vi har møtt fem som har pleid å vanke på
Tyrigrava.

Under dressen: Våren er her og motorsyklene er på veien. Her er fem av dem som har pleid å vanke på Tyrigrava og savner
stedet. Fra venstre: Lars Otto Bye, Hans Vestre, Solveig Haugland, Torunn Bolstad og Ann-Mari Klokkerud. Foto: Bjørn V.
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“Glede og frihet
– Du blir glad av å kjøre motorsykkel. Du kjenner friheten og kan
koble av uten å tenke på jobb og stress i hverdagen.

Slik lyder en kort oppsummering av livet på to hjul.
Rundt bordet sitter Torunn Bolstad, Ann-Mari Klokkerud, Hans Vestre,
Solveig Haugland og Lars Otto Bye, som alle er medlem av Ski MC-
klubb.

– Noen prøver å generalisere og putte oss inn i den store, farlige
båsen av menn med hår, skjegg og tatoveringer, sier Solveig.

– Det blir for platt når noen for moro spør om vi har smuglet mye
narko i det siste. Mat og foto er mer i vår gate, sier Torunn.

Avdelingsdirektøren i justisdepartementet debuterte med å kjøre traktor
på jordene da hun var ti år, og har drømt om motorsykkel siden hun var
18. Lappen tok hun for to år siden, og det er blitt mange turer både til
Tyrigrava og andre steder. Gjerne med datteren (14) bakpå.

Sorgreaksjon
De fem vi møter setter alle stor pris på Tyrigrava som samlingssted for
motorinteresserte.

– Det må gjerne også være levende kunst i huset, hvis det er mulig
å kombinere, sier Solveig. Ingen av de fem var forberedt på at
Tyrigrava skulle stenge dørene etter så mange år som
samlingspunkt.

– Det har alltid vært et morsomt sted å være, og du fikk nærmest en
sorgreaksjon, sier Lars. Torunn understreker at det var sterkt å være
der siste dagen.

– Tyrigrava er et ikon, og unikt i nasjonalt sammenheng. Nå står
andre serveringssteder utenfor Follo klare til å ta over, så det
haster med å komme i gang igjen, mener Hans.

– Jeg har ofte kjørt til Tyrigrava alene. Det er alltid noen å snakke med.
Etter å ha vært uten sykkel i mange år, kom jeg tilbake. Da var de
gamle MC-budeiene mine der fortsatt, sier Solveig Haugland, til daglig
lærer på Hebekk skole.
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