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Slutt for Planke-MC  
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Etter 11 år med stor deltakelse på MC-dagen Planke-MC i ”plankebyen” Fredrikstad er det ubønnhørlig slutt. Lokalt politi, 
politikere og media reagerte etter hvert kraftig på at noe sånt som én prosent av de besøkende MC-folkene hadde tilhørighet i 
såkalte enprosent-klubber.  

Det er Fredrikstad Blad som informerer om at ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) har fått med seg alle lokalpolitikerne for å sette foten 
ned for det populære arrangementet.  
 
I lokalpressen har ordføreren gjentatte ganger gitt uttrykk for at hun har vært sjokkert over at en håndfull medlemmer fra Hells Angels og 
Bandidos har vært å observere i folkehavet under dette arrangementet. 
 
Spill for galleriet? 
Ordføreren skal nylig ha hatt planer om å sende ut pressemelding om at hun har fått med seg lokalpolitikerne på å sette strek for Planke-
MC.  
 
Etter at lokalavisa har kontaktet ildsjel og talsperson for Planke-MC, Knut-Erik Thorbjørnsen, kommer det fram at det politiske vedtaket 
ikke spiller noen som helst trille for avviklingen av arrangementet.  
 
Allerede i september i fjor fant de ni samarbeidende MC-klubbene rundt arrangementet at det var på tide å legge inn årene.  
– Vi gidder ikke å jobbe for noe vi bare blir motarbeidet med, sier Knut-Erik Thorbjørnsen til Fredrikstad Blad.  
Han forteller til avisa om mye negativ motstand mot MC-dagen i plankebyen.  
 
Han sikter blant annet til diverse oppslag i Fredriksstad Blad: «Kritisk til Planke-MC», «MC-gjenger er uønsket», «Kriminelt møtested», 
«Vil si nei til Planke-MC» og «Ønsker Hells Angels hjertelig velkommen». 
 
– Trist  
– Alle synes det er trist på en eller annen måte, og det er selvfølgelig litt vemodig å legge ned et arrangement vi gjennomførte 11 
ganger, men sånn er det. Og det er det bare å ta til etterretning, utdyper Thorbjørnsen. 
Ordfører Eva Kristin Andersen har følgende kommentar til Fredrikstad Blad: 
 
– Den holdningen jeg har til kriminelle mc-klubber, har jeg hatt hele tiden, uten å reflektere over at tusenvis av andre 
motorsykkelentusiaster og skuelystne blir dratt med i dragsuget.  
 
På spørsmål fra lokalavisa om hva som var årsaken til nedleggelsen av Planke-MC, sier Thorbjørnsen: 
 
– Det var ikke nødvendig å være rakettforsker for å forstå hvilken vei det bar. Alle motarbeidet oss jo hele tiden. 
Veldedige formål  
 
Thorbjørnsen opplyser at overskuddet fra Planke-MC er gitt bort til lokale, veldedige formål.  
 
– Disse pengene skal komme samfunnet til gode, sier Thorbjørnsen, som ikke vil røpe hvilke formål eller hvor mye penger det er snakk 
om. 
 
Initiativ fra næringslivet  
Thorbjørnsen humrer litt når han minner om at det var næringslivet og lokalavisa Fredrikstad Blad som i hine hårde år tok det spede 
initiativet til Planke-MC.  
 
Det var den lokale sentrumskomiteen som ønsket et arrangement som kunne trekke flere folk til sentrum, for på den måten å øke 
omsetningen hos kremmerne i sentrum av Fredrikstad.  
 
En nå avdød annonsekonsulent og MC-entusiast i Fredrikstad Blad sørget for gratis annonsering i forkant av arrangementene. Planke-
MC ble raskt et populært arrangement, som trakk tusenvis av mennesker til sentrum av østfoldbyen.  
 
– Vi ville vise bredden i MC-miljøet. Enhver skipper er lykkelig i egen skute, sier Thorbjørnsen, med klar adresse om at han i media har 
fått svi for at han ikke tok til orde for å nekte medlemmer fra enprosent-klubber å oppholde seg på offentlig sted, sammen med langt flere 
motorsyklister fra andre klubber og miljøer. 
 
Protest på Facebook  
Trykksverten i Fredrikstad Blad var snaut tørket før det dukket opp en Facbook-gruppe som protesterer mot at Planke-MC er en saga 
blott.  
 
Jostein ”Ole Brum” Ananiassen er grunnlegger av Facebook-gruppa Planke Tour 2011.  
Gruppa oppfordrer motorsyklister til å komme i flokk og følge til Fredrikstad 7. mai, selv om det ikke lenger er noen offisielle arrangører 
av Planke-MC.  
 
  

- Jeg har irritert meg over at politi og politikere bruker menigmann i sin jakt mot noen få kriminelle. Og begrenser vår retmessige frihet, 
sier Ananiassen til MC24. 
Nordlendingen bak Facebook-gruppa er bosatt i Oslo, og er prospect i hovedstadsklubben Taurus MC.  
 
– Kall det gjerne sivil ulydighet at jeg oppfordrer alle typer MC-folk til å komme til Fredrikstad 7. mai. Dette er en kamp for våre 
rettigheter, ikke en kamp mot enprosenterne, understreker Ananiassen. 

http://www.mc24.no/article.php?articleID=2697&categoryID=5#placeholder-right-content
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                                                                                                                                                                                           Frode Moe, tekst  

  
Lokalavisen Fredrikstad Blad slår fast at det blir slutt på å samle tusenvis av motorsyklister og skuelystne til Planke-MC i Fredrikstad 
sentrum. 

 
Det er opprettet egen Facebook-gruppe som oppfordrer til fortsatt oppmøte i Fredrikstad sentrum. 



  
Fra 2000 til 2010 tiltrakk Planke-MC tusenvis av besøkende MC-folk fra store deler av Østlandet. (Foto: Frode Moe) 



  
Fellestur med kortesje til Hvaler trakk flere hundre motorsyklister fra Fredrikstad sentrum til øyparadiset. (Foto: Frode Moe) 

  

 
  


