“Chief Bluesmoke” erobrer
Island

Halvor Midtvik
Chief bluesmoke er en god gammel traver fra 1944, som havnet i Filipinnene i sin
ungdom. Men den startet sine dager på Indian fabrikken i Springfield, Massachusets. Sitt
navn har den fått etter et par hendelser med blårøyk som resultat.
Trolig var den iført militærgrønn kostyme
og en tung sidevogn på sin venstre side.
Heldigvis havnet restene av den i Norge,
og Bjørn Langås begynte på prosjektet.
Etterhvert tok jeg over, og den fikk
flotte åpne 1940 skjermer fra en fransk
armè chief. Og nå i politiblå farge som i
reklamebrosjyrene fra 1944.
Enkelte tror (tvangstanker?) at alle
indianere var røde, men faktisk var de
første BLÅ.. Etter en del mil på kryss og
tvers i skandinavia de siste 5 årene, så har
den etterhvert blitt slitt på utsiden. Men
det tekniske har blitt bedre og sterkere
etter hver sesong. Og den blir brukt til
det den faktisk ble bygget til, nemlig til
landeveien og helst grusveier.

Turen var forsåvidt planlagt i tankene
over et par år, men grunnet noen
jobbprosjekter så ble turen først en
realitet 2 uker før avreise. Med nød og
neppe fikk jeg plass på båten til Island,
egentlig var det alltfor sent å bestille.
Fikk lånt kart og GPS fra min bror som
har funnet kjærligheten på Island, og
bodde der 2 år. Og chief bluesmoke
fikk påmontert grovmønstrede dekk,
reservekanne og beskyttelsesblekk
under motoren.
Det ble endel bagasje med telt og
campingutstyr, men lempet litt på
kravene til komfort og tok kun med en
liten eske med verktøy og reservedeler.
Goretex kjøreklær var det eneste
aktuelle for reisemålet.

Fredag 29. juli ble kursen satt vestover
mot Bergen. Etter en helg på hytta
i Tokke i Telemark, gikk turen over
Haukeli via alternativ rute over Dyrskar
og så via Utne til Bergen. Hadde litt
problemer med forgasseren av moderne
type på vei over fjellet, men fikk tak i
reservedeler hos Harley forhandleren
utenfor Bergen. Det regnet de siste
milene inn mot Bergen, så det ble koselig
med våte kjøreklær inne i teltet.
Neste morgen var det bedre vær og fikk
en bedre lunsj på brygga i Bergen mens
jeg ventet på M/S Norrøna som skulle
frakte bluesmoke og meg over til Island
og Færøyene.

Ombord på båten
Vel ombord fant jeg frem til min såkalte
couchette lugar, og den var jo så til de
grader intim med sine 9 køyer. Det var
så trangt at jeg klarte knappt snu meg i
toppkøyen, og det var kokvarmt der. Så
det ble ikke mye søvn første natta. Neste
dag hadde vi et stopp på Færøyene for å
slippe av/på reisende. Det var like greit å
sove ute på dekk neste natt, helt til 5 om
morgen når de begynnte vaske dekket.
Ved lunsjtider var vi på Island, og vi
seilte inn fjorden til Seydisfjordur
som ligger nordøst på sagaøya. Chief
bluesmoke var ikke særlig startvillig,
lite strøm på batteriet og den sluret på
clutchen. Dette var jo ikke noen god
start, men dekksmanskapet kom til
unsettning og vi fikk skjøvet den igang.
De bare lo i tollen når jeg kjørte forbi,
mens alle de andre syklene ble tatt inn til
kontroll.

..Det var så trangt at jeg klarte knappt snu
meg i toppkøyen....
Planen var å komme til Reykjavik neste
kveld, men hadde gode 80 mil foran
meg dit. Rute 1 begynte fint med asfalt
og lange strekk, men kom snart inn på
lavagrus og en relativt spenstig nedfart
til Fagridalur. Godt å både ha triumph
tls forbrems og motorbrems i tillegg til
original bakbrems.

Endelig på Islandsk grus
Aah.. herlig! Grusveier, vulkanske fjell
og et nydelig vær. Det gikk fint i 80-90
på grusveiene, men innimellom var det
bråbrems foran et belte med vaskebrett.
Etterhvert var både reservetanken og
reservekannen snart brukt opp, men
det var enda noen mil igjen til neste
bensinpumpe.

Kjørte forbi noen italienske jeeper og
plutselig ble det en grov lyd på motoren.
I speilet så jeg noe blank som danset
bortover asfalten, og jommen så manglet
det en eksospotte bak foten min. Med
hjelp fra italienerene og en lettere
massering med ekte islandsk lavastein,
så fikk jeg montert og strappet fast
eksospotta med ståltråd og bagasjestrikk.
Og bensinen holdt til neste stasjon. Men
oljeforbruket hadde gått opp som følge
av “offroadutveksling” og relativt høy
marsjfart. Og fant fort ut at det bare var
tynn olje tilgjengelig på de få bemannede
bensinstasjonene, så oljeforbruket gikk
ytterligere opp.

Sørkysten
Sørkysten av Island var fantastisk, og
var maksimalt heldig med været. Er
mye fin natur og severdigheter langs
veien, bla. isfjellene i vannet Jøkulsarlon
nedenfor Vatnajøkull. Slike sommere er
en sjeldenhet på Island, været kan være
ganske røft og kjølig.
Planen var å overnatte på Skaftefell sør
på Island. Men fikk meldinger om at det
var meldt 25m/s og kraftig regn neste
dag. Nærmeste verksted var i Vik, så jeg
satset på å få reparert eksospotten der.
Så det ble en lang kveld og nesten 70 mil
kjørt.
Med maksimal flaks fikk jeg tak det
siste ledige hotellrommet i Vik rett før
midnatt.

Chief i solnedgang

.Utrolig deilig med en varm dusj og
endelig en full natts søvn. Været neste
dag var helt forferdelig, og støvlene
og handskene var våte før jeg fikk
sadlet opp på sykkelen. Fikk reparert
eksospotta og kjøpt olje på det lokale
verkstedet, Islendinger er flinke til å
reparere ting selv.
Clutchen lagde fremdeles problemer, så
det ble litt trim for å få igang sykkelen.
Kompresjonen ble økt en smule når
motoren ble stroket til 1400ccm, så
motoren stod stille når vekten ble lagt på
kicken.

...I sterk kastevind vinglet
gamle bluesmoke over hele
veibredden...
Reykjavik sentrum, så fant jeg endelig
tilbake til huset halv ett på natta.
Klokken 6 neste morgen gikk turen til
Landmannalaugar i følge med Matti
og noen av hans venner i det islandske
rockebandet Solstáfir.
Tempoet og motvinden ble nok litt i
høyeste laget for gamle bluesmoke, så det
ble omvei til den eneste bensinpumpen i
det området.Tungt å kjøre på grusvei når
grusen hagler og den kraftige motvinden
river i armene.

Over:
Kjedestrammerene var forbruksvare

I kastevind mot Reykjavik
I sterk kastevind vinglet gamle
bluesmoke over hele veibredden, men
det var heldigvis ingen andre ute på
veien den dagen. Etter noen mil ga
været seg, og de siste milene inn mot
Reykjavik gikk som en drøm. Og 6 timer
før antatt ankomst.
Etter en liten sightseeing i Rekjavik
sentrum og i Hallgrimskirken, fikk jeg
sporet opp huset til min kommende
svigerinnes bror Matti. Der skulle
jeg få overnatte de nærmeste dagene.
Middag hos min kommende svigerinnes
søster på kvelden og etter diverse
navigeringsproblemer gjennom

På vei til Landmannalaugar

Inn mot Landmannalaugar var det
temmelig grov grusvei, med mye
vaskebrett og store steiner. Men litt løs
rød lavasand er fin å kjøre fort på, men
det støver.
Knakk en kjedestrammer igjen og det
skvalpet både olje og bensin ut av
tankene, men veldig moro!
Landmannalaugar er restene av en
gammel vulkan, og hele området har
fjellformasjoner med fargekontraster. Det
er dampende vulkanaktivet der ennå, og
svovelavsetninger. Man må bare sjekke
hvor man evt setter seg, fordi det kan
bli litt varmt hvis man setter seg på en
dampstråle.

Gikk i fjellene hele dagen og Matti filmet
rockebandet i Islandsk natur. Fikk også
badet i varme naturlige kilder (heitur
pottir).

Filmcrewet gjør seg klar

Filming i lavalandskapet.
På vei tilbake ble det filming av chief
bluesmoke fra bilen, et videoklipp ligger
på internett (www.indianklubb.no).
Bensifilteret tettet seg et antall ganger
på vei tilbake, men etter en grundig rens
med trykkluft gikk det fint tilbake til
Reykjavik. Langs fine svingete veier og
frodig natur.Tilbake i Reykjavik klokken
elleve på kvelden ble det en tur ut for å se
på severdighetene i byen og smake på det
lokale ølet.

Isfjell i Jøkulsarlón

Skogafoss
Tidlig neste dag var det morgenbad i
havet som stod på programmet. Hele
tretten herlige varmegrader i havet ga
en flott start på dagen. Selv om jeg er
viking, så likte jeg 45 graders varmt vann
i heitur pottur bedre.

Oppstandelse på torget .
Etter en dag uten indian kjøring så ble
fristelsen for stor på kvelden. Tok
en tur ned til sentrum for å møte de
lokale motorsyklistene. Faktisk så
er det ganske mange motorsykler på
Island. Og politiet kjører normalt sett
Harley, men har akkurat komplettert med
raskere maskiner for å ta råkjørerene. Så
dessverre litt for mye unødvendig herjing
med motorsykkel rundt i byen.
Det ble litt oppstandelse når en Indian
plutselig står på torget i Reykjavik,

for ingen kunne erindre å noen gang ha sett
en Indian på veien der.
Det finnes muligens en Indian der, men
den er i en privat samling. Det finnes en
klubb i Reykjavik for veteranmotorsykler,
men de er visstnok sjelden ute på veien.
Fikk mange kommentarer på at det var slik
de likte se de gamle motorsyklene. Godt
brukt og faktisk i bruk. Istedenfor å ha blitt
redusert til å være et møbel hjemme hos
noen. Og jeg kan ikke være mere enig,

Her finnes både flyplassen og
turistmagneten ”Blue lagoon”, så disse
ble besøkt. Dette området er blant
de nyere landområdene av Island,
derfor er det mosekledd lava og lite
vegetasjon. Kjørte på grusveier langs
kysten østover, med en avstikker ut
mot Krysuvik. I et inspirert øyeblikk
fant jeg det logisk å kjøre opp på
Krysuvikurberg, min bror har jo gjort
det med en landrover, men jeg er ikke

...ingen kunne erindre å noen gang ha sett
en Indian på veien der....

og rullende motorhistorie gleder så mange
flere. Etter å ha åpnet clutchen og ristet
fast noen løse deler her og der, ble det
ekspedisjon sørover fra Reykjavik og inn i
Reykjanes området.

helt sikker på om det var bluesmoke
eller meg som faktisk styrte opp det
humpete og bratte fjellet. At Indian
lagde bra og stabile sykler, det er det
iallefall ikke noe tvil om.

Pause ved Thingvallavatn

Landmannalaugar

..Som en ekte turboturist ble turistmagnetene
Thingvellir, Geysir og Gullfoss avvirket på
Prøvde finne en vei som brukes på Rally
Island, men gps’en kapitulerte.
Tok sjansen på en vei, men fant det ikke
så veldig beroligende at jeg kun møtte
offroad jeeper med store hjul. Men det
var en morsomt og veldig krevende vei,
krydret med myk rød lavasand og spredte
lavasteiner. Nå begynte bluesmoke
faktisk å bli rød, og det røde støvet
trengte seg inn over alt.
Videokameraet sluttet fungere. Veien
endte opp et sted jeg hadde vært 3 timer
tidligere, så jeg tok den sikre ruten
tilbake til Reykjavik istedenfor.

Våknet til en flott dag og en flott utsikt
over Vatnajøkul isbreen. Ikke rent så
lite vemodig, så ble den siste kjøredagen
på Island benyttet til å ta mange bilder
og ta endel avstikkere fra hovedveien.
Istedenfor å kjøre på Hringvegur
langs østfjordene valgte jeg veien over
Øxl fjellet for å spare tid. Det ble en
interessant opplevelse med 3 meters sikt
i tykk tåke på en smal og bratt grusvei.
Rakk også en topptur på en anleggsvei.
Vel fremme i Seydisfjordur ble jeg kjent
med flere grupper med motorsyklister, og
alle hadde hatt fantastiske turer på Island.

Siste kjøredag på Island
Tirsdag morgen var det på tide å starte
ferden østover mot Seydisfjordur og
ferjeterminalen. Men fikk problemer
med clutchen i trafikken ut av byen,
og måtte låne verkstedet til Harley
forhandleren der. Fem timer forsinket
forlot bluesmoke Reykjaviks bygrenser
med kurs mot Thingvellir.
Som en ekte turboturist ble
turistmagnetene Thingvellir, Geysir og
Gullfoss avvirket på noen timer. Og via
en grusvei kom vi så inn på Hringvegur
igjen og fortsatte øst langs sydkysten.
Halv ett på natten ankom bluesmoke
Skaftafell og jeg sovnet tvert i teltet, etter
en anslagvis 70 mil kjøring.

På topptur med Indian

Færøyene
Ferden gikk så videre til Færøyene neste
morgen, og 3 overnattinger i Torshavn.
Kjørte litt rundt på Færøyene, og det var
grønt og smale veier der. Og mye sau og
regnvær.
Fikk en veldig ubehagelig opplevelse
når ladingen kollapset inne i en lang
tunnel uten lys. En buss sneiet meg
med noen få centimeters klaring mens
jeg prøvde komme meg i sikkerhet.
Generellt fikk jeg ikke noen gode minner
fra kjørekulturen og veisikkerheten
på Færøyene. Men folk er utrolig
hjelpsomme på Færøyene, og selv

om det var en nedtur så valgte jeg å
sette bluesmoke på en lastebil tilbake til
Torshavn. Fikk låne verkstedet til Harley
forhandleren i Torshavn, men klarte
ikke å fremskaffe nytt laderele til 12volt
bosch generatoren.
Etter noen dager med øl og
motorsykkelprat i Torshavn, ble det
igjen 2 døgn på båten tilbake til Bergen
via Skottland. Det viste seg være
vanskelig å finne ny regulator i Bergen,
men lokale NVMC krefter tilbød meg
overnattingsplass og verksted.
Etter 2 slitsomme dager i tidenes
regnskyll i Bergen, hadde jeg endelig
fått sånn nogenlunde lading på sykkelen.
Kjørte gamleveien over til Aurland, og
for første gang på turen var jeg såpass
sliten at jeg tok inn på det første og beste
rommet jeg kunne finne.
Formannen i Indianklubben ringte så og
lurte på hvordan jeg lå an i løypa, siden
vi skulle arrangere Indian summer meet
på Tretten påfølgende helg. Det visste
seg at jeg trodde det var onsdag, mens
det faktisk var torsdag og treffet var
igang! Detaljer, detaljer. Life’s tough on
the road!
Stod opp grytidlig og frøs meg over
Sognefjellet til Lom og så over
Randsverk og ned E6 til Tretten. Da
hadde jeg kjørt 395 mil på tre uker, pluss
en haug med sjømil.
Gamle Chief bluesmoke stod hele
distansen og taklet både en hillclimb og
de siste 30 milene hjem.

..Gamle chief bluesmoke stod hele distansen
og taklet både en hillclimb og de siste 30
milene hjem...
Må ha nye bensintanker, ny clutch,
overhaling av sylindre og må bytte
diverse foringer som er utslitt. Jeg skal
prøve få til en ny tur til Island i 2009, og
det er ledig plass for den som føler seg
kallet. Men da vil jeg helst ha 2 uker, det
ble litt hektisk med 280 mil på en uke.
Så lenge man kjører ofte nok til å få riste
fast løse deler, og lytter til seg selv og
sykkelen, så er det vel ikke noen grunn
til å frykte lengre turer på en gammel
maskin. Eller er det det?

Har utrolig respekt for de som kjører
langtur på enda eldre maskiner, uten
bremser og korte serviceintervall. Men,
allt ordner seg hvis man har den rette
instillingen og en veteransykkel.
Underveis på turen møtte jeg bare
hyggelige og hjelpsomme mennesker,
det er noe magisk med det å kjøre et
veteransykkel. Vet ikke om det er ren
medlidenhet eller ren entusiasme, men
hjelp får man hvis man ønsker det selv.

Har også moderne sykkel, men totalopplevelsen er så mye større når man kjører en veteransykkel.
Opplevelsen er ikke alltid å komme seg fra A til B, det er hva og hvem man møter underveis. Retter en stor
og takknemmelig takk til alle her hjemme og ute som bidro med hjelp underveis og de gode opplevelsene på
denne turen!
Tilogmed klistremerket “Life’s too short to ride a harley” ble godtatt på Harley verkstedene jeg ”besøkte”
underveis.
Tusen takk for hjelpen !

