Motorsykkeldagbok 1978
“GammelChiefen” etter istandsetting.
Bildet er tatt i Oslo , på Grünerløkka
tidlig på åttitallet

Røyksignaler

Mandag 17. april 1978

Noen dager er triste og grå. Ikke
minst når det snør tre dager etter at
sommerdagen er strøket på kalenderen.
Mandag, -trett og jævlig- fire timer
med plankekjøring på jobben, tre og
en halv timer med korrekturlesing av
verneregler som man vet man synder
mot flere ganger om dagen. Hva er livet
uten å ta en aldri så liten sjanse? Hjem
fra jobb –sluttet litt for tidlig på jobb i
dag, så køen var heller liten. Middagen
var vel og bra.
Noen post eller telefoner? Nei!
Jeg måtte ut en tur for å få tak i
en panteobligasjon. Kjøpe hus i
pressområder? Huttetu. Kom på at jeg
skulle reise ned til en kar på Strømmen
samtidig.

Medlemside for Norsk Indian Klubb
Imens vi bodde på Røros hørte
jeg stadig at en onkel av en av våre
omgangsvenner hadde en stor rød
Indian med sidevogn. Vel, etter snart
et år i området måtte jeg vel ta en
titt på vidunderet. Reiste til bror av
eieren og fikk med ham som veiviser.
Ble mottatt som interessert kar som
hadde greie på sykler.
Sykkelen var innmurt av pappesker og
den slags. Kunne vel ikke være så fin
denne, tenkte jeg. Men hva fikk jeg
se? Jo, en Indian 1200 cc – original
og flott som bare det! Sidevogna var
kastet på fyllinga for noen år siden.

Jeg innledet diskusjonen om pris på
følgende måte: Ja, dette var virkelig litt
av en maskin. Ikke rart at du har tatt
vare på denne. Denne vekker oppsikt,
gutt, når jeg er ute og kjører, var svaret.
Jeg synes den tar mye plass, men vil
ikke selge den, for de derre unggutta
ødelegger den med en gang.
Ja, kunne du tenke deg å selge den da?
Var mitt spørsmål. Ja, til en som har
greie på Indian og som tar vare på den.
Jeg har forlangt kr 8000,- og det er
billig i følge naboer og bekjente, som
har fått så og så mye for vrak av det og
det merket.

Om Norsk Indian Klubb:
Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkelklubb med hovedformål
å arbeide aktivt for bevaring av den amerikanske motorsykkelen INDIAN i Norge. Klubben
skal arbeide for bevaring og bruk av Indian motorsykler, og drive positiv profilering av Indian
og kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 til 1953.

Postboks 12, 1901 Fetsund
internett: www.indianklubb.no
e-post postmaster@indianklubb.no
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Motorsykkeldagbok 1978
Hvor mye ville du ha betalt for´n, var
spørsmålet rettet til meg. Kr 2000,- er
det maksimale jeg ville gitt for denne.
Eieren ble tydelig irritert. Men stopp
litt, sa jeg. Det var ikke noe tilbud.
Dessuten kom jeg for å se, og ikke for
å kjøpe. Jeg har simpelthen ikke råd,
for jeg vet hva den vil koste meg innen
den er ferdig restaurert. Restaurert?
Nei denne skal kjøres slik den er! Fordi
at du kjenner Sonja på Røros så godt,
og da jeg har hørt om deg før, skal du
få den for kr 6000,-, men ikke et øre
billigere.
Vel, tilbudet er sikkert ok, men jeg
har ikke råd. Nei, jeg må vel avertere
sykkelen, eller sette den ut på
gårdsplassen i sommer, så skal du se.
Att- og fram- prat en stund. Ha
meg i tankene da, sa jeg. Jeg er
meget interessert, men jeg er i ferd
med å kjøpe hus, så da skjønner du
vel hvordan situasjonen er. Er du
interessert i bytte? Nei! Ok! Jeg kan
tenke meg å selge to-tre sykler for å få
tak i denne. Vi snakkes. Vel hjemme.
Hoel på Hamar hadde ringt om en
adresse vedrørende matrikkelen.

Chiefen på vei hjem, i hengeren

Jeg ringte Ragnar Eriksen og lurte
på om han fortsatt var interessert
i å kjøpe min HD – 1926 - 350 tv.
Ja, jo-. Pris? Du skal vel ha mye for
den? Ja, sånn midt på treet. Ikke
Aftenpostenpris. Naturlig at jeg
ringte Monty ettersom han hadde
overtatt min Indian Prince..Artig
med amerikanske brødre, tenkte jeg.
Ingen ting avtalt angående handel.
En liten stund senere: Telefonen
ringte, og Morten Hagen hadde en
Hendersonmotor i bagasjerommet.

Tidlig 16-modell, fant jeg ut etter
å snakket med Kjetil D-A. Morten
ønsket en HD 20-sidevogn i bytte.
Det går mot kveld og Per Olav Hoel
har kjøpt min DKW 300 Luxus,
1931 og anleggslederen i Veidekke på
Griniveien kjøper vel HD-en i morgen
P.S. HD-en ble solgt dagen etter for kr
4000,- Handelen var gjort.

Ragnar Bakken

Skåne Rundt på begynnelsen av åttitallet.. Den norske delegasjonen:
Fra venstre: Per Kolstad, Oluf Pihl, Kjell og Berit Søreide, Dag Lunde
og Ragnar Bakken
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Indian Chief
Stein Fossheim

1922 - 1925

Denne artikkelen er ment å skulle være første del av en artikkelserie om Indian Chief. Trolig blir det litt av ”veien blir
til mens du går”, så dere får ha tålmodighet med de neste utgavene. Og, ..så er det helt sikkert noen som vet mer enn
meg om emnet og kan komme med korreksjoner. Dette mottas med takk.
Det er vel selve inkarnasjonen av en
amerikansk motorsykkel. Sideventilert,
masse kubikk, tung og med en
konservativ holdning til ny teknikk.
Likevel beundret for sin tidløshet og
verdige opptreden. Indian Chief er den
modellen de fleste i ettertid forbinder
med Indianmerket. Ironisk nok ble
Chief-modellen aldri fabrikkens
satsingsområde. Den måtte stadig finne
seg å være “den store scouten”, eller
et alternativ for de som kjørte med
sidevogn.
Men den trofaste skaren av
Indianførere valgte Chiefen, og bidro
til å holde økonomien sammen på
et vis, på tross av de problemene
fabrikken hadde. Når de økonomiske
realiteter allikevel innhentet
Indianfabrikken på begynnelsen av
femtitallet skulle det være høvdingen
selv som var den siste på samlebåndet.

Den store scouten.

store antall. Den var kanskje den
mest vellykkede konstruksjon de
Året var 1918. Kruttrøyken fra krigen i noensinne laget. Særlig de stabile
Europa hadde lagt seg, og optimismen kjøreegenskapene og den problemfrie,
rådet. Motorsykkelkjøring ble igjen
lettstartede motoren ble framhevet av
et tema blant unge menn i Amerika.
de entusiastiske Scout-eierene. Tiden
På Indianfabrikken gjorde man en
var inne for en større modell, men ikke
dristig satsing med utviklingen av en
for stor. Valget ble en forstørret Scout
helt ny modell. Denne ble introdusert
på 61 cubik inches (1000ccm). Ideen
for publikum i 1920; Indian Scout.
var å konkurrere med de store twin’ene
En motorsykkel på 37 cubik inches
til Harley Davidson og Excelsior.
(600ccm), sideventilert, tre girs girkasse Modellen stod klar sent i 1921, men
og med ”vuggeramme”. Motor og
solgtes som en 1922-modell. Navnet
girkasse var boltet sammen til en enhet, på den nye motorsykkelen var Indian
primæroverføringen bestod av helicalChief, høvdingen.
drev i oljebad. En solid og praktisk talt
vedlikeholdsfri løsning.
Men Scouten var dyr å produsere
og dette var grunnen til at satsingen
var dristig. Indian Scout var en
motorsykkel i mellomklassen og
måtte konkurrere med andre merker
som var langt rimeligere å produsere.
Indianfabrikkens satsing lykkes.
Scouten ble en suksess og solgte i

Den første Chiefen.

Chiefen hadde altså en sideventilert
motor på 1000ccm, akkurat som
Powerplusmodellen. Den siste var
ennå i produksjon. Forskjellen var
arrangementet av kammene som drev
ventilene. På Powerplusmodellen
ble alle ventilene operert fra et
midtplassert kamdrev, mens den nye
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Indian Chief 1922-25
Chiefen brukte et kamdrev for
hver sylinder. For øvrig hadde
den nye Chiefmotoren en
svært mild kamkaraktristikk og
kompresjonsforhold på 5:1, noe som
begrenset omdreiningstallet til ca.
4000 rpm. Dette gav motoren en
effekt på ca. 20 hk og en toppfart
på ca. 100 km/t. Akselerasjonen var
allikevel tilfredstillende etter datidens
forhold, den forholdt seg omtrent som
konkurrentenes.
Som før nevnt brukte Indian
en sammenboltet motor/
girkassekonstruksjon, i motsetning
til for eksempel hovedrivalen Harley
Davidson, som brukte separate enheter
forbundet med en kjededrift under et
primærdeksel av blikk. Det sier seg selv
at HD,s løsning var billig, men svært
utsatt for støv og skitt og påfølgende
slitasje. Vridningskreftene mellom
motor og girkasse var også betydelige.
Chiefens ramme hadde også noen
fortrinn i forhold til konkurrentene.

Harley Davidson big-twins hadde
motoren montert i en ramme med
et enkelt rammerør som gikk under
motor/girkasse. Dette var mulig på
grunn av at primærkjedet kompenserte
for evt. skjevheter i forholdet mellom
disse komponentene. Excelsior brukte
også det samme prinsippet, men hadde
forsterket festeplatene i et forsøk på
å stive opp konstruksjonen. HD og
Excelsioreierene måtte følge godt med
på om motorfester og bolter satt som
de skulle på grunn av vridningskreftene
mellom motor/girkasse.
Som på Scouten benyttet Chiefen
en “vuggeramme” med to
rammerør under motoren. Motor/
girkasseenheten var montert stående
som et bord på et gulv, men i
motsetning til fire “ben” hadde
Chiefmotoren tre festepunkter, som et
kamerastativ. Filosofien var at med tre
punkter ville den alltid stå stabilt, som
en krakk med tre ben.

Petter W. Blichfeldt Schjerven med sin 1923
Chief, som har vært i familiens eie i en årrekke.

Sideventil – den beste kombinasjonen.
Chiefen ble godt mottatt ute hos forhandlerene, og disse kunne
melde om stor interesse for den nye modellen. Allikevel var det
Scouten som stod i senter for fabrikkens markedsføring, både
i sine ”Newsletters” og på utstillinger. Scouten skulle ”verve”
nye ungdommer til motorsykkelismens sak, og et Chiefkjøp
ville da etter hvert være en naturlig utvikling.
Indian valgte altså sideventilmotoren til Scouten og Chiefen, til
tross for at resultatene på racerbanene skulle tilsi en toppventil,
eller halvtoppløsning. Den nye sideventil motoren var allikevel
utviklet i en slik grad at forskjellen ikke lenger var så stor.
Dessuten var driftsikkerheten så mye bedre på grunn av at
ventilarrangementet var lukket inne og ikke utsatt for støv
og smuss. Det siste var et problem på datidens toppventil og
halvtoppracere. En ventil som knakk på en slik motorsykkel
kunne gjerne falle ned i forbrenningskammeret og skape store
problemer. Sideventilmotoren var altså i 1920 den perfekte
kombinasjonen av fart og pålitelighet.

Den aller første Chiefen. Tydelig påvirkning fra
Scoutmodellen

Men Chiefen var aldri ment å skulle være en
konkurransesykkel, til tross for en del rekordforsøk tidlig på
tyvetallet. Fabrikken tilbød allikevel i 1922 spesialdeler, til
Scout, Chief og Standard (tidl. Powerplus) for å øke effekten.
For Chiefens del var dette aluminiumsstempler og tilhørende
stempelpinner. En annen spesialdel var tykkere ventillokk,
over ventilene, som stakk lenger ned i forbrenningskammeret
og økte kompresjonen. Ventilfjærer fra den større
Standardmotoren (1180ccm) ble også brukt for effektøkning.

Indian Chief 1922-25
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Big Chief tok øyeblikkelig over som
den mest populære Indianmodellen.
Fabrikken selv hadde allikevel et annet
fokus; det var Scouten som skulle være
hovedproduktet i makedsføringen. I
november 1923 annonserte fabrikken
at de skiftet navn fra “Hendee
Manufacturing Company” til “Indian
Motocycle Company”. Selv om
George Hendee og Oscar Hedstrøms
ånd fremdeles svevet i fabrikklokalet,
var det mange år side de forsvant. På
tide å komme videre.

Ballongdekk og “B”-motorer.

Annonse for den nye modellen; Indian Chief.

Chief ’en ble fort den foretrukne
motorsykkelen hos poitistyrkene i
Amerika. I et brev til Indianfabrikkens
firmamagasin ”Contact Points”
stod det å lese følgende: ”…jeg kjørte
gjennom byen lørdag ettermiddag og parkerte
maskinen ved fortauet, mens jeg planla å ta
meg en sigarett. Men jeg fikk ikke sjansen til
å røyke da en mengde mennesker snart samlet
seg, unge og gamle. Man skulle tro jeg var en
gatemagiker eller noen annet spennende, men
det var nok byens beste doning som trakk
folk.”

Filosofien ”Smaller, but better” måtte
vike for ”No substitute for cubic
inches”. I 1923 ble en 1200 versjon
av Chiefen lansert, som fikk tilnavnet
Big Chief. Denne Chiefen kom også
med en rekke tekniske nyheter i
forhold til den mindre versjonen,
bl.a. en dekompresjonshendel på
tanken, forbedret forgassermanifold
og forsterket forgaffel. Bremsene bak
var nå innkapslet i en trommel som
forhindret tilgrising av skitt, vann og
olje.

I første delen av april var 29 av 37
Indianere solgt til politiet Chief.
Ingen

tvil, kubikk er saken
– Big Chief.
I 1923 ble innførte Standard Oil
et tilsetningsstoff for bensin som
skulle revolusjonere motorindustrien.
Stoffet (blytilsetning) kunne kjøpes
og tilsettes bensinen og gjorde at man
kunne bruke motorer med høyere
kompresjon. Dette banet vei for
toppventilmotoren selv om denne var
et tiår unna som standardprodukt (ref.
HD knucklehead). Harley Davidson
hadde nå fått et overtak både på
konkurransebanene og i salgslokalet og
Indianfabrikken så at de måtte foreta
seg noe.

Arnt Grø\s nydelige 23 Chief med vogn.

Året 1924 brakte få store nyheter.
Dette var siste året for ”Standard”
modellen (Powerplus). Henry Ford
fortsatte å selge sin T-Ford og nr.
ti millioner rullet dette året ut fra
samlebåndet. Selvsagt påvirket
dette motorsykkelindustrien og
skjerpet konkurransen i markedet.
Indianfabrikken hadde lenge hatt en
tradisjon for å tilby spesielle versjoner
av motorer for farthungrige eller
kunder med racingambisjoner. Disse
”B” motorene (må ikke forveksles
med senere B-motorer, som var
batteriversjoner) ble satt sammen
ved en spesiell monteringslinje på
fabrikken og trimmet med det siste
av nyvinninger; aluminiumsstempler i
stedet for støpejern.
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Indian Chief 1922-25
Indian Chief 1924 med pull action gaffel

Andre ting var man mer tilbakeholdne med å annonser,
for eksempel på B-modell Scouten brukte man den
samme forgasseren som på Chiefen og motoren fikk helt
spesielle toleranser og klaringer. Dette var forløperen til
motornavnene ”Savannah”, ”Daytona” og ”Bonneville”.
1924 Chiefen fikk nye, bredere ”ballongdekk” og
enkelte mindre endringer på girkassehus og transmisjon.
Dessuten ble kickarmen forlenget og utstyrt med 28
tenner på tannkransen i stedet for 24. Bremsen på
bakhjulet fikk forbedrede bremsebånd og bedre kjøling
ved en endring av bremseskjoldet.
Den viktigste endringen kom allikevel midt i sesongen
med den nye pull-action forgaffelen som skulle følge
samme prinsipp i tyve år framover.
Scoutens popularitet ble utgangspunktet for fabrikken
neste satsing, en ensylindret 350ccm modell som fikk
navnet Indian Prince. I 1925 tok denne, etter manges
mening, feilvurderingen, det meste av tid og ressurser i
en periode hvor man trengte en utvikling på de større
modellene. Uansett syntes prioritering ved fabrikken slik:
Scout, Prince, Chief.

Kilde: ”Indian Chief Motorcycles 1922-53” Jerry
Hatfield
“The Iron Redskin” Harry W. Sucher.
“Indian Motorcycles” Jerry Hatfield and Hans
Halberstadt.

Teknisk - Indian Chief 1922 -25
Motor:

Sideventil, 42 graders V-twin

Boring og slag:
Chief:

Big Chief:

3 1/8 x 3 31/32 inches
1000 ccm
3 1/8 x 3 31/32 inches
1200 ccm

HK (antatt):
Chief:

25

Big Chief:

30

Forgasser:

Schebler, HX-180 (standard)
Schebler, DLX-4 (option)

Transmission:

3 gir, multiplate clutch

Tennng:

Magnet

Smøring:

Total loss

Vekt:

425 pounds (191 kg)

Toppfart (antatt):
Chief:

65 miles/hour (104 km/t)

Big Chief:

70 miles/hour (112 km/t)

