
The
Umiddelbart er der langt fra Route 66 til den 
nedlagte hestestald i Årslev, men fælles for de hårde 
bikers i USA og mændene i motorcykelklubben i 
Aarhus er længslen efter frihed.  
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”Har I set, at kalenderpigen er blevet udskiftet?,” siger 
Steen Thomsen henvendt til de andre mænd i de røde 
læderstole.

”Ja, vi har også set på august i meget lang tid, for hun var 
pænest,” siger en af mændene. De ler alle sammen.

I aften er der klubaften i Chopper Club Aarhus. I en gammel 
hestestald i Årslev udenfor Aarhus er duften af hest og halm 
skiftet ud med kaffe og motorolie. Mænd og  kvinder er kommet 
for at planlægge årets første køretur, smøre motorcyklen og få 
ro fra familien. 

Bambi og Ole TR1
Kom klokken 19.12 lyder beskeden i telefonen. Mørket har for 
længst trængt sig på denne februar aften, hvor kulden langsomt 
bider i både hænder og tæer. Forestillingen om amerikanske 
bikertyper, der i flok cruiser tværs gennem USA’s ørkenlandsk-
ab, synes langt væk lige nu. 

Den gamle hestestald er blevet omdannet til et værksted. I et 
stærkt oplyst rum hænger på endevæggen et hvidt stykke plast, 
hvor der i orange og sort står ”Harley Davidson”. Ved siden af 
er værktøj nøje placeret efter størrelse og form. Opdelt efter, 
om det er til Harley Davidson motorcykler eller til de andre. For 
i klubben er der plads til alle, så længe de ejer en motorcykel. 

En mand i blå overalls står med olieindsmurte hænder og re-
parerer en Yamaha motorcykel. Seks fuldvoksne mænd står og 
småsludrer, griner og hænger ud nede i værkstedet. 

Steen Thomsen, også kaldet ’Bambi’, startede sammen med 
vennen Ole Hansen, ’Ole TR1’, Chopper Club Aarhus for mere 
end 25 år siden. Efter adskillige klager fra naboerne, når de kom 
kørende for at samle vennerne til en køretur, besluttede de sig 
for at starte en klub. 

”Harley Davidson skabte en kultur, der handlede om 
frihed. De var de allerførste i 1903, og det mest amer-
ikanske, man kan forestille sig. Den kultur, de skabte, 
har vi taget til os,” fortæller Steen Thomsen.

Siden Steen Thomsen og Ole Hansen startede klub-
ben er den vokset og har i dag 62 medlemmer i alder-
en 27 til 70 år. 

Road King
Selvom kvinder også er velkomne i Chopper klubben, 
bærer både indretning og jargon præg af et overtal af 
mænd. Kalenderpigen, som viser to unge piger, der 
med strittende numser står op ad en amerikanerbil if-
ørt hotpants, bikerboots og barmave, er nu på februar 
måned. 

I et tilstødende lokale til værkstedet står alle medlem-
mernes motorcykler side om side. Nypolerede og i alle 
farver. Grøn, blå, rød, sort. 

”Der findes to typer. Dem, der kører Harley Davidson, 
og så de andre,” griner Steen og peger på en stor, grøn 
Harley Davidson, der troner frem. Næsten majestætisk, 
i forhold til de mange, mindre japanske motorcykler. 
”Det er synd, at de andre ikke er grønne,” griner han 
højt.

Ole kommer smilende hen til os. Med sin lille grå hes-
tehale hængende bag på den sorte Harley Davidson 
jakke og de sorte læderstøvler, leder han tankerne 
hen på noget, der kan minde en smule om bikerne på 
Route 66. 

Steen ligner mere en almindelig dansk familiefar med 
rund mave, som i dagens anledning har iført sig en 
Harley Davidson jakke. 

Både Ole og Steen har efter flere års opsparing købt 
sig en Road King, som den hedder. For alle Harley Da-
vidsons motorcykler har navne. Ole er den i klubben, 
der har kørt længst på sin blå Harley Davidson. Han 
har både været i Kroatien og Polen. 

”Ja, vi behøver ikke tage til USA for at opleve at være 
frie, for vi har alt her. Det her er friheden,” siger Steen 
og smiler over hele hovedet ved tanken om, at tiden 
nærmer sig april. Den første køretur er snart i vente 
efter vinterens dvale.  

Cola og letpåklædte kvinder  
Trods sæsonens korte køreperiode, mødes klubbens 
medlemmer både mandag og onsdag året rundt. I et 
lavloftet lokale ovenover værkstedet sidder mænd og 
kvinder og griner højtlydt, mens de nyder en nyskæn-
ket Ceres eller en kold cola. Nogle sidder i klubbens 
bar, andre i røde læderstole. 

Billeder med Harley Davidson motorcykler pryder 
væggene.  Levende lys på er placeret på et lavt stue-
bord foran de røde læderstole. Stemningen er varm og 
behagelig. 

Ole og Steen har sat sig til rette i de røde stole. De 
tager en tår af deres cola. 

”Dav, sæt dig ned Hardy,” siger Steen og peger på den 
ledige stol ved siden af sig. 

Hardy Mogensen, kaldet ”Gårdmanden”, bor ved sid-
en af den nedlagte hestestald og udlejer lokalerne til 
Chopper Club Aarhus. 

”Han har lige så mange reservedele som en Harley,” 
siger Steen, da den 70-årige mand sætter sig i den 
røde stol. Alle slår ud i en høj latter. 

I Chopper Club Århus er det ikke tilladt at 
bære rygmærker, men både Steen, Ole og 
Hardy har alle Harley Davidson jakker på, når 
de er ude at køre. 



Tid til frihed
”Husk, at vi mødes den første april til første køretur,” siger 
Steen til de andre mænd. 

I Chopper Club Aarhus er rollerne tydeligt fordelt. Steen står 
for alt det praktiske, de andre møder op. 

”Ja, når Steen siger, at vi skal mødes klokken 19.03, så er det 
19.03,” siger Hardy på klingende jysk. De andre nikker genk-
endende. 

”Det gør, at folk er der til tiden. Jeg ved ikke, hvor længe folk 
skal bruge på at ryge, men de skal bare være der til tiden,” 
siger Steen og påpeger, at aftalen her til aften også var klokken 
19.12.

Der findes to typer. Dem, der kører Harley 
Davidson, og så de andre,” siger Steen Thomsen 

”


