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Atle Jørgensen (redaktør ScanBike Norge) og Rubi Synøve Bøhmer Jørgensen, (journalist ScanBike) har i 
Agder 14. mars et leserinnlegg der de raser mot ... 

Av Avisen Agder 

21.03.2011 kl 05:30 

Atle Jørgensen (redaktør ScanBike Norge) og Rubi Synøve Bøhmer Jørgensen, (journalist ScanBike) har i Agder 14. mars et leserinnlegg der de 
raser mot Kvinesdal kommune og Norway Rock for deres markering mot kriminelle MC-klubber. Kampen mot kriminalitet er viktig, derfor synes 
jeg samarbeidet politiet og Kvinesdal kommune legger opp til er flott.  

 

Motstanden som representantene fra ScanBike Norge viste fikk meg til å lure på hvem disse representerte er. Jeg søkte derfor opp navnet 
Scanbike på Internett og fant blant annet følgende informasjon (oppslag, NRK den 2. mars 2010): 

 

«Tidligere hadde forlaget som gir ut MC-magasinet Scanbike adresse hos Hells Angels hovedkvarter i Trondheim. Scanbike.no drives i 2010 fra 
Stavanger, via et NUF-selskap. At scanbike.no i Stavanger er registrert som et NUF-selskap, kan være en fordel dersom man ønsker å begrense 
offentlighetens innsyn. Selskapet har ikke lagt frem regnskap offentlig, og muligheten for norske myndigheter til å undersøke hvor pengene 
stammer fra i NUF-selskap har vist seg å være begrenset. 

 

Flyttingen er kanskje symptomatisk for utviklingen av Hells Angels i Norge: Trondheim har mistet mange medlemmer, flere av dem begynner å bli 
eldre og har ifølge ligningen svak økonomi. Samtidig har Stavanger vokst og har dobbelt så mange medlemmer som Trondheim. Medlemmene 
der har langt bedre økonomi, er yngre, og flere av dem er næringsdrivende». Scanbike er ifølge en artikkel i Aftenposten i 2005 «nærmest et 
husorgan for Hells Angels og deres sympatisører i Skandinavia.» 

 

Det kan jo være nyttig for Agders lesere med litt bakgrunnsinformasjon når de skal vurdere avisinnlegget fra ScanBike Norge. «Nærmest et 
husorgan for Hells Angels og deres sympatisører i Skandinavia.» 

 

Rolf Terje Klungland 
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