
Debutant 2:
Terje Bredesen, Lillestrøm, klarte brasene , 
med stil. Nydelig motorsykkel, uten strøm og 
sidestøtte.

Vi satte opp teltene og for å lage et 
kort beskrivelse av treffet så var det en 
utrolig god nordisk deltakelse; 59 fra 
Finland, 34 sykler fra Sverige, 8 sykler 
fra Norge, og 7 fra Danmark. Totalt var 
vi  201 deltakere. 

Treffet var godt organisert, med 
meget god mat og med god musikk ( 
les: Shadows ). Jeg innrømmer at jeg 
har sans for Indian ”4”, og jeg likte 
godt 1931-modellen til skotske Alan 
Forbes. Ja, og så politimotorsykkelen til 
svenske Ulf Markefelt da, - en fet 1941 
Police.  En svensk gjeng kom med sine 
nye 2001-2003 modeller Indian. Jeg 
innrømmer at jeg liker dem bare de ikke 
er overlesset med utstyr. Det finnes 15 
slike i Sverige, og nå er det vel 3 eller 4 
i Norge? 

Søndag morgen var vi klare for 
hjemreisen. Imidlertid var det 
“obligatorisk” promillekontroll før 
avreise, og det medførte at noen måtte 
drøye avreisen noe. Et positivt tiltak av 
arrangøren.

Røyksignaler

Vår vert på Åland:
Martin Cromwell (med hvit hjelm) var vår guide på 
Åland, og gav oss alle en fantastisk tur over øyene.



Vi kom oss alle fint avgårde, og etter 
en fellles bensinfylling i Lahti gikk 
det bare en snau mil før en fatale 
velt for svenske Lisbeth Schagerholm. 
Hun hadde tunge sidevesker og 
toppbaggasje, og da bakhulet låste 
seg pga. punktering gikk det virkelig 
galt. Ambulansen kom rimelig fort, og 
Lisbeth ble tatt godt vare på av Helena 
før finsk helsepersonell og politi 
overtok omsorgen. 

Sykkelen hennes fikk deretter plass på 
hengeren vår, og så la vi stille og rolig 
i vei til Helsinki. Det var en meget 
trykket stemning i følget for vi var 
veldig usikre på hvordan det hadde 
gått med Lisbeth. I Helsinki var det 
regn med glatt og ujevn brostein. I 
tillegg reiste vi til feil ferje. Humøret 
var på bånn inntil vi fikk beskjeden fra 
sykehuset om at Lisbeth hadde det bra 
etter forholdene.

Ride Out - lørdag
Full fart ut av startområdet ved campingen.

Den danske høvdingen
Bøf brakk fjæren i gaffelen, men fikk 
nye fjær på lørdagskvelden....



Hun hadde skadet en hånd og en 
fot, og  de skulle fjerne milten 
hennes.  

På ferja til Stockholm tok det 
norske A-laget en bedre middag 
med hvit duk og kelner. Vi 
prøvde å få opp stemningen, men 
det var ikke lett. Nyoppredde 
senger lokket mer enn 
dansegulvet. Tidlig mandag 
morgen kom vi til Stockholm. 
Været var varmt, og det var kø, 
kø,kø. Etter en bensinfylling og 
kald Cola var vi på vei hjemover 
til Borlange. Så kom regnet og 
enda en ny katastrofe.

En mil fra Borlenge begynte 
den strøkne 1946 Chiefen med 
sidevogn å brenne! Sykkelen som 
Jim Parker hadde lånt sto i full 
fyr på få sekunder. 

Det går bra med Lisbeth, 
og gjenoppbyggingen av de 
to Indian’erene betales av 
Folksam , men vi har endelig 
forstått at vi driver med en 
farlig hobby. Turen over Åland 
og “verkstedbesøket” var best, men 
vi lærte da et par ting på vår “six-
days-trip”.; Kjør forsiktig og ta med 
deg brannslokker. Ha med følgebil, 
og test deg med alkometer.  

På tross av de alvorlige 
uhellene har A-laget i Norsk Indian 
klubb allerede planene klare for 
å reise til Skottland i 2009. Hvis 
det går ferje fra Bergen eller 
Stavanger regner vi med at Lars 
Baardsgaard igjen får hendene fulle 
med å orgnisere en ny ”six-days-
trip” for de norske, og de nordiske 
indianerene. 

Vi gleder oss! 

Over: “The Aussies”
Jim Parker med venner på tur fra Finland. 
Bildet er tatt ca. en time før brannen.

Under:
Ragnar Bakkens -37 Chief fikk danske Krag-
Jacobsen på bedre tanker: “Jeg må ha en 
Chief”

Stilstudie:
Nytt og original.

Røyksignaler



Helena og Lisbeth:
Bildet er tatt rett før ulykken til Lisbeth. Legg merke til 
oppakningen

Indian Four:
Alan Forbes nydelige Indian Four.



Nytt fra prærien....
I Sidevogna nr. 2-2008 skrev jeg 
om import av en Indian 1910-
modell fra Sverige, og de fleste vet 
vel nå at denne Indian’eren står på 
Jessheim. Ragnar Bakken er godt 
igang med restaureringen av denne 
“bastarden”, men etter to turer til 
USA og en rekke turer til Sverige 
er det bare et originalt baknav som 
mangler. ORIGINAL skal den bli, og 
målsettingen er å presentere denne 
sykkelen på 100 årsdagen i 2010.

I Sidevogna nr. 2-2008 skrev jeg om 
import av en Indian 1910-modell 
fra Sverige, og de fleste vet vel nå at 
denne Indian’eren står på Jessheim. 
Ragnar Bakken er godt igang med 
restaureringen av denne “bastarden”, 
men etter to turer til USA og en 
rekke turer til Sverige er det bare et 
originalt baknav som 

Men det finnes flere nydelige 
kombinasjoner av skirted fenders og 
bladfjærer. En Indian “4” fra tidlig 
40 -tall hadde i tillegg en fet 1265 
kubikks motor stappa inn i ramma. 
Det er en slik doning (1941) som nå 
er på vei til Norge. 1941-modellen 
har også et litt spesielt dråpeformet 
tankmerke. 

Så var det aller siste nyheten fra 
prærien. Enda en ny Indian 2002-
modell har nå landet i Norge. Petter 
Kristoffersen har allerede en grønn 
1948 Chief , men denne fete og nye 
“måtte han bare ha “. 

Med 1628 kubikk er han hjertelig 
velkommen til å kjøre hillclimb i 
denne nye retroklassen 1953 + .

mangler. ORIGINAL skal den bli, og 
målsettingen er å presentere denne 
sykkelen på 100 årsdagen i 2010.

Jarl Schrøder, Hareid hentet over en 
1937 Chief, og restureingsarbeidet er 
godt igang. Leif Johansen, Sellebakk 
kjøpte seg en 1946 Chief, og 
restaureringen av denne kan du følge 
ved å gå inn på www.indianklubb.no. 
Så var det Bjørn A. Hvaleby som 
bare skulle til USA for å kjøre “Route 
66” med en ny Harley. Resultatet ble 
at han bråbestemte seg og kjøpte en 
1942 Chief. Sykkelen er på vei, men 
den dukker nok ikke opp i Norge før 
utpå nyåret. 

For den som ikke vet det er dette 
en spennende sykkel hvis det er en 
original sivil utgave. Skirted fenders 
og bladfjær foran er en nydelig 
kombinasjon.

Lav dollarkurs ga sterk Indian-import fra USA 
Arne Bjørn Hoel



Årets Nordisk Indian Treff er over 
for denne gang, og arrangementet 
har fått en overraskende stor og god 
pressedekning. Lokalavisen “Dølen” 
skrev om invasjonen av Indianere 
på Tretten fredag 22. august, og 
“Klassik’ern” hadde raskt en glanset 
helside med bilder fra den nordiske 
forbrødringen i Gudbrandsdalen. 

“ All reklame er god reklame”, og etter 
å ha lest Norsk Motorveteran nr. 8. 2008 
er det all grunn til å sende et takkebrev 
til redaktøren og Hallgeir Muren for et 
usedvanlig fargerikt Indian-nummer. 
ii teksten. Norsk Motorveteran er 
forståelig nok allerede invitert til 
“International Indian Treff” i Valdres i 
2010. 

Med forsidebilde av Asak’s tofargede 
Chief, og 6 stappfulle fotosider 
fra treffet er dette nærmest en 
reklamebrosjyre for “Norsk Indian 
Klubb”. Dette bladet må alle Indian 
interesserte kjøpe ! “Et bilde sier mer 
enn tusen ord”, men formannen i 
løpskomiteen og hans tallrike mannskap 
må også takke for den positive omtalen 
i teksten. Norsk Motorveteran er 
forståelig nok allerede invitert til 
“International Indian Treff” i Valdres i 
2010. 

“Contact Points”, den svenske og 
danske Indian klubbens blad, er det 
også noen friske kommentarer ført i 
pennen av danske Jørgen Sørensen. 
Han var deltaker på “Losna Hill Climb” 
med Chief, og skriverom de “gæstfrie 
nordmænd” og “ at de ved godt hvor 
gassen sidder”. Og etter beskrivelsen av 
hillclimb kjøringen avslutter han med “ 
de har vist prøvet det med grusveje før”. 
Vi ønsker Jørgen Sørensen tilbake til 
Norge for trening på våre mange og fine 
grusveier.

Røyksignaler

Overraskende stor og god mediedekning av 
Nordisk Indian Treff 2008

Sidevogna nr. 5 - 2008 hadde 
selvfølgelig egenproduserte sider 
fra arrangementet ført i pennen av 
arrangør og styremedlem Per Martin. 

Det var hyggelig at styret i Norsk 
Veteran Motorsykkel Club valgte å 
være tilstede under årets nordiske 
arrangement, og med formann 
Sten Lunde’s kommentarer i “ 
Formannen har ordet” i siste nummer 
av Sidevogna gir dette ytterligere 
inspirasjon til videre arbeid. 

Vi tillater oss å referere Sten; “Med 
en entusiasme som er lett synlig og 
en merkeklubb som er høyst aktiv er 
dette nettopp prototypen på hva som 
ønskes av en avdeling i NVMC”. Vi 
takker formannen for hyggelige ord, 
og styret i NVMC for en hyggelig 
Indian-helg. . 

De som lurer på hva vi Indianere 
driver med kan enten lese Norsk 
Motorveteran, eller komme og 
besøke oss 14.-16. august 2009 for 
hillclimb, melkespannkast mm. 

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.
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