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Indian bladfjærgaffel 1924 - 45
av Andy Donald, oversatt og tilrettelagt av Halvor Midtvik
Vel vitende om at den følgende artikkelen er tildels teknisk og spesifik for Indian, så tenkte jeg å
starte med noen generelle refleksjoner over Indians flotte bladfjærgaffel. Det er ganske utrolig at
en såpass spesiell konstruksjon overlevde så lenge som den gjorde. Den var på grensen til antikk
når Indian gikk over til girder og teleskop rett etterpå. Faktum er vel at det var en relativt stabil
og sterk gaffel, og det er en spesiell styrefølelse med den. Nå har jeg personlig liten erfaring med
’20 talls indian, bortsett fra et par turer med 101 Scout. Men har prøvekjørt diverse Chiefer og
Scouts fra 1936 til 1948. En sen ’30 talls Chief med litt pepp i motoren er en spesiell og nydelig
kjøreopplevelse, og bladfjærgaffelen bidrar i stor grad til opplevelsen.
© Norsk Indian Klubb

Indian gikk senere over til girder
og så hydraulisk teleskopgaffel på
chiefen, men dette var bare de aller
siste årene av produksjonen. Indians
plunger ramme ble faktisk levert med
tre forskjellige gaffeltyper fra 19401953.
På en plungerramme så er den vanlige
oppfattningen at bladfjærgaffelen
er den beste for svingekjøring, men
fjæringsvei og komfort er dårligst av
de tre. Girderchiefen flyter fint over
humper, men personlig så synes jeg at
den er litt for “løs” i forgaffelen.

Teleskop-Chief har jeg aldri prøvd.
I tillegg så har alle Indians hver sin
sjel og egenarter, så det varierer litt
fra sykkel til sykkel. observasjon på
bladfjær Chief er at de har en tendens
til å trekke litt høyre når man bremser
foran, selv med ABS bremser som
standard. Denne effekten kan
muligens begrenses litt ved å shimse/
flytte bremsearmen innover mot
senter av bremseplaten. Når jeg
monterte triumph tls forbrems på
min ’44 chief, måtte jeg justere på
bremseplaten og bremsearmen

mange ganger før den ble sånn
nogenlunde bra. Fra den engelske
Indian klubben har vi lånt og oversatt
deler av denne artikkelen.
Enkelte har en viss erfaring med
bladfjærgaffel, men det er ikke alltid
like lett å skille årsmodellen fra
hverandre. I denne artikkelen vil jeg
kun beskrive bladfjær variantene for
Indian Chief fra årsmodell 1924 og
opp. Dog så er 1932 Standard Scout
forgaffelen beskrevet siden den var
basert på Chief ramme. Indian Four
skal vistnok benytte samme forgaffel
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men kan ikke garantere for evt avvik. Ingen
referanser til delenummer i denne artikkelen, bruk
derfor delelisten eller katalog fra deleleverandør.
Chief bladfjær gaffel (leaf-spring fork) daterer seg
tilbake til en redesign i midten av 1924 av den tidlige
trailing-link forgaffelen som kom i 1910. Denne
hadde vippearmer av typen bellcrank som presset
bladfjæren oppover. Den nye forgaffelen hadde
rette vippearmer (men heter fremdeles bell-crank i
delelisten) med vippepunkt nær midten, som ga større
vinkel i forhold til gaffelen.
Disse vippearmene virker motsatt vei av den
tidligere varianten, og drar istedet bladjæren nedover.
Grunnen for redesignet av forgaffelen var å takle den
økte vekten på de nye modellene, og fabrikken hevdet
at kjørekomforten med den nye forgaffelen og de
nye ballongdekkene. Forgaffelen bestod av en fast
girder (a’la en tråsykkel gaffel) med vippearmer på
hver side. I delelisten blir denne hoveddelen referert
til som ”fork front frame”. Selve fjæringen blir utført
i den kvartseliptiske laminerte bladfjæren, denne er
fastmontert med en støpt klemme/plate på gaffelen
rett under styrehodet.
Selve bladfjæren kan justeres inn og ut cirka 1 tomme
for å justere stivheten i fjæringen. Bladfjæren er linket
til vippearmene via stag på begge sider av forhjulet.
Styret har et senterstykke som klemmes over hhv
styrestammen og rørene på girderen, og fungerer som
øvre styrehode.
Senere i artikkelen vises det en sammenligning av
girderene fra 1924 til 1945, med hoveddimensjoner
angitt. Forgaffelene og følgelig styrehodene fra
1924-31 er kortere enn de senere, og er derfor ikke
kompatible med senere rammer. Skjermene på disse
er montert på gaffelen med klemmer/klips. Øvre og
nedre styrelager er av typen cup and cone, som på
en gammel sykkel. Øvre lager har 21 løse 1⁄4” kuler,
mens det nedre har 20 stk 5/16 kuler. Strammingen
i styrelageret justeres på det øvre kon, og sikres av en
mutter og låseblekk. Styrelagerene på disse tidlige
forgaffelene er ikke kompatible med senere forgaffeler.

Tidlig Indian bladfjærgaffel

1924-31 Forgaffel spesifikasjon:
26 1⁄2 tomme lang. Innvendig bredde på bunn av gaffel 7
1⁄4 “
7 fjærblad, 2 “ bred. Total lengde 12 1⁄2”
Skjerm festeklips 3 1⁄2 “ under forsterkning på side.
Frontlykt festet på stag som er festet på styret.
Klaxon horn (ekstrautstyr) festet med klemme på styret
eller på venstre side på rammen.
1928: forbrems introdusert, forankret med plunger type
feste tilsvarende 101 Scout.
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1932 – 1939
I 1932 tok Paul DuPont grep om
Chief modellen og konkluderte at
den var gammeldags ,og beordret
deretter designendringer for å
modernisere den. Som en del av
denne moderniseringen ble ramme
og forgaffel redesignet i 1932, dette
resulterte i det klassiske utseendet de
amerikanske syklene har. Høy front,
bredt styre, lav setehøyde og to ’fat
bob’ bensintanker.
Designet var påvirket av samtidige
engelske sykler, men endte opp som
en unik amerikansk løsning. Den
nye bladfjær forgaffelen fra 1932 var
bredere og lengre enn den tidligere
20talls gaffelen, og hadde nå fjærblad.
Se spesifikasjonen nedenfor for
detaljer.

I 1935, som de fleste lykkelige
Chief eiere vet, ble det foretatt en
stor designendring hos Indian. De
strømlinjeformede skjermene tegnet av
Briggs Weaver ble introdusert, i tillegg
til større 4.50 x 18 dekk. Festepunktene
for skjermene ble nå flyttet og sveiset.
Fjærblad for demping av retur ble
montert på toppen av de andre
fjærbladene, et grep for å forbedre
kjøreegenskapene.

En annen fiffig dings er en Crocker
styredemper. Nei, disse ble ikke
rappet fra en Crocker motorsykkel. Al
Crocker produserte disse for Indian
motorsykler. Det finnes to versjoner
av disse. En 1932-37 versjon, og en
1938-45 versjon. Disse finnes som
repro fra Michael Breeding i Santa Fe,
New Mexico (www.mikesindianparts.
com) .

Indian tilbød sin egen styredemper
Indian introduserte samtidig et
på ’40 tallet, se utsnittet fra katalogen
lærtrekk for bladfjæren som var foret
nedenfor.
med filt, som ekstrautstyr. Ved å fylle
olje inn i et lite lokk av messing, kunne
da bladfjæren være innoljet og beskyttet
mot støv og lort. Dette er en fiffig sak
som iallefall har vært tilgjengelig som
repro tidligere.

1932-34 Forgaffel
spesifikasjon:
29 tommer lang. Innvendig
bredde på bunn av gaffel 8 1⁄4 “
8 fjærblad 2 1⁄2” brede, ingen
fjærblad for retur på topp. Total
lengde 12 3⁄4”
Skjermfeste brakett/tab: 3 1⁄2 “
under forsterkning på siden.
Frontlykt montert høyt på støpt
feste på styret.
Horn montert under frontlykt på
brakett med festeklemme til fjær,
også some en del av styrelås.
Vippearmer har 7/16” aksel hull.
Hjulene er ikke-ombyttbare front/
bak.
1932: Forbrems forankring er
fremdeles plungertypen.
1933-34: Ny bremseplate foran og
nytt forankringsarm: 3” mellom
senter.

Venstre: Crocker styredemper til Indian (1932 -37)
Over: Indian styredemper 40-talls.

På ’30 tallet gjorde Indian fortløpende endringer og dette gjaldt også
forgaffelene, også et resultat av at syklene ble tyngre etterhvert. Se
spesifikasjonen nedenfor for detaljer om disse oppgraderingene. Som en resultat
av klager på at kjøreegenskapene ble forverret ved tung last, så ble bladfjæren
utstyr med en slags fjærklemme(wedge) i 1939. Dette gjorde at vinkelen på
vippearmene nede ved hjulet fikk en annen vinkel. Detaljer om denne endringer
finnes i Jerry Hatfields Indian Chief bok (side 71). Her er Michael Breeding sin
konklusjon om denne fjærklemme/wedgens innvirkning på fjæringen:
“Jerry Hatfields bok Indian Chief Motorcycles gjorde meg oppmerksom på hvilken betydning
vinkelen mellom vippearmene og stagene har på en Indian bladfjærgaffel. Det har betydning
for sikkerhet og hvor lettkjørt sykkelen er. Når vippearmene har mere oppover retning vil
man oppnå en mykere gange fordi hjulet kan bevege seg mere frem og tilbake. Enda mere
viktig er at når vinkelen er nær 90 grader så er fjæringen stivest og fjærbladene viser større
motstand/stivhet mot ytterligere bevegelser , enn hvis vinkelen er over eller under 90 grader. I
1939 (og for ettermontering på tidligere modeller) Indian tilbød en fjærklemme/ wedge som
øket vinkelen til mere enn 90grader. Resultatet ble mykere fjæring over små humpler og en
progressivt fjæring (stivhet) som hindrer at fjæringen bunner på store humpler. Bladfjærgaffeler
som står på 90 grader eller mindre uten sjåfør/vekt på sykkelen, blir ennå verre når sjåføren
er påmontert salen. Dette resulterer i en stiv fjæring på de små humpene og en fjæring som
bunner på store humpler. På retur vil det være lite bevegelsesmotstand , og fjæringen gjør
at fronten på sykkelen spretter opp fort. Man får betale for feil oppsett i begge retninger.”
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1935 – 39 Forgaffel
spesifikasjon:
29 tommer lang. Innvendig
bredde på bunn av gaffel 81⁄4 ”
10 fjærblad 2 1⁄2” brede, To
fjærblad for retur på topp. Total
lengde 12 3⁄4”
Skjermfeste brakett/tab: 41⁄2 ”
under forsterkning på siden.

De forskjellinge årgangene sammenlignet.

1940 – 1945
Med de dype skjermene som ble
introdusert i 1940, så var det en
naturlig konsekvens at forgaffelene
ble redesignet igjen. Da med endret
geometri og dimensjoner for å takle
en tyngre plungerramme og bredere
hjul og skjermer. Forgaffelen er
lengre og har en kraftigere bladfjær.
Vinkelen på styrehodet (rake) ble
endret, og følgelig ble den nederste
delen av gaffelen endret for å
kompensere.
Et lite festepunkt for skjermene
på den nedre delen av gaffelen ble
montert kun på sivile modeller.
Styrehodet på en ’40 talls plunger
chief har samme lengde og indre
dimensjoner som på ’30 tall
stivramme. Det betyr at ’30 talls
og ’40 talls forgaffeler passer om
hverandre, men geometrien er
forskjellig. En feil årgang gaffel
vil føre til feil geometri og påvirke
kjøreegenskapene. Det er viktig å
sjekke dimensjonene FØR man evt.
kjøper en gaffel.
Når girdergaffelen fra modell
841 ble introdusert på chief i 1946
for å øke komfort, så ble samtidig
styrehodet endret og forkortet. En
bladfjærgaffel kan derfor IKKE
monteres på en 1946-53 ramme uten
store modifikasjoner.

Styrelager for 1936-1945
modellene:
Øvre lager:
Cup and cone lager, må
bestilles fra Indian deleleverandører.
Består av en lagerring/ cup som
monteres i rammen/styrehodet,
21 løse kuler og en stor justerbar
kon/mutter på toppen. Når
slakket er justert, låses det hele med
kronemutteren og et låseblekk.
Ombyggingskit til koniske rullelager
er tilgjengelig fra deleleverandører.

Oversetters notat:
Enkelte deleleverandører har solgt et
enkelt kulelager som en forbedring
på det originale øvre lager. Kan ikke
anbefale denne løsningen, i alle fall
ikke dersom man har planer om
å kjøre mye. Det er for svakt og
ustabilt for en tung motorsykkel.
Løsningen finnes i koniske lager, og
den beste løsningen jeg har sett er fra
Richard Schønenfeldt i Tyskland.
Der får man ny kronemutter med
påmontert konisk lager, dette gir stor
overflate inn mot styrestammen. Det
gir mindre slark over tid. I tillegg
kan man bestille konet som sitter i
styrehodet i overdimensjon, for å
kompensere for slark.

1936: Nytt styrehode. Se ”Indian
Motorcycle Restoration guide” for
ytterligere detaljer
1937: Vippearmer har større
aksel hull for den nye ombyttbare
hjulene: Høyre vippearm aksel
3⁄4”, venstre 9/16”.
1938: Styret ble redesignet med
følgende endringer: Frontlykt
montert lavere på en pidestall type
brakett, nytt deksel på oversiden
av fjæren og bak frontlykt. Horn
montert over frontlykten på en
brakett festet på styret. Et deksel
skjuler senterdelen av styret.
1939: 11 fjærblad; et ekstra
fjærblad for returen på toppen
av bladfjæren. Wedge/klemme
introdusert for å endre vinkelen
på vippearmene. De nederste
bladfjærene er byttet med
kraftigere/sterkere.

Nedre lager:
Dette er et proprietært
trøstekulelager. U. S Nr. 7206W.
Dette kan med fordel byttes ut med
et konisk Timken rullelager: Indre
Nr: 08125 , ytre Nr 08231. Under
lageret sitter det et stort støvdeksel/
skive som må monteres under lageret.
Ikke glem dette!
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1941-45 Forgaffel spesifikasjoner:
31 tommer lang. Innvendig bredde på bunn av gaffel 1940: 81⁄4 ” 1941-45 : 8 3/8”
11 fjærblad 2 1⁄2” brede, To fjærblad for retur på topp. Total lengde 13 3⁄4”
Skjermfeste brakett/tab: 5 1⁄2 ” under forsterkning på siden. Skjermfeste tab på bunnen av gaffelen på sivile modeller.
Ny pidestall for montering av frontlykt.
Lengre bremsearm for å gå klar av skjermer: 4 1/8”
1941: Gaffel 1/8” bredere for bredere skjermer og alternativt 16” hjul. Deksel bak frontlykt dekker nå sidene av
bladfjæren. Nytt pidestall for frontlykt (iht. Restoration Guide).
1944: Nedre del av forgaffel ble iht. Jerry Hatfield endret for å øke vinkel/rake(et siste forsøk på å øke
kjøreegenskaper på en nå antikk forgaffel). Iht. Bob Stark er det ingen forskjeller på de senere 40talls gaffelene.

Oversetters notat:
Som en lykkelig eier av en ’44 militær Chief vet jeg at min repro forgaffel måtte lages spesielt for 1944. Jeg tror
forskjellen er helt i bunnen av gaffelen, og at den nederste flate delen er vinklet mer fremover. Dette er satt opp i min
todo liste over ting jeg må sjekke ut, en dag. En annen spesialitet med militærchiefene er at akslene til vippearmene
stikker lengre ut på utsiden av gaffelen, dette for at det skal bli plass til to distansestykker for å få nok klaring mellom
stagene til bladfjæren og de konvensjonelle skjermstagene på militærmodellene.

Kilder:
Fred Woodgates’ 1925 Indian Chief.
Andy Donald’s 1938 Indian Chief bobber.
Phil Clarke’s 1940 Indian Chief.
Indian Factory Parts and Accessory Catalogues.
Indian Motorcycle Restoration Guide 1932-53. Jerry
Hatfield.
Indian Chief Motorcycles 1922-53. Jerry Hatfield.
Indian Photographic History. Jerry Hatfield.
The Indian. Tod Rafferty.
The Iron Redskin. Harry Sucher.
Motorcycle Engineering. Phil Irving.
Thanks to Michael Breeding for information on the
Crocker Steering Damper and Indian spring wedge.
Thanks to Bob and Gary Stark for technical
information.
Teknisk artikkel skrevet av Andy Donald
Oversatt av Halvor Midtvik

I 1938 ble byttet lykten og hornet plass, og et skjold ble montert
foran styrehodet. Bildet viser en 1939 modell Chief.
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Brosjyre fra 1940, utlånt til klubben av Willy Jorkjen.

