“Indianere” til Enköping
Jarl Schrøder

En busslast med indianere - fra venstre:
Leif Johansen, Jarl Schrøder, Knut Rudihaugen, Arne Bjørn Hoel,
Lars Baardsgaard, Ragnar Bakken, Jon Anders Ørka, Bjørn Selvik,
Stein Fossheim, Kjell Søreide, Vegard Gullikstad, Geir Smith og Rune
Stjernen
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Medlemside for Norsk Indian Klubb
Fredag 13. februar kl 13.00 dro 13
Indianfrelste disipler fra Ski til det
svenske Indian-selskapets årsmøte i
Enkøping. Moderne indianere er ikke
overtroiske og med en stø sjåfør som
Geir Smidt bak rattet på minibussen,
ble det en lystig gjeng som bar i vei i
østerled.
Denne gang skulle også skrotnissene
få uttelling, og bagasjerommet
var fullt av Indian-deler som
forhåpentligvis skulle få nye svenske
eller finske eiere.
Godt med svenske kroner var man
også forsynt med, delemarkedet
i Enkøping er noe av det beste i
Europa.

Når nordmenn reiser til Sverige, må
man jo innom Systembolaget og for
oss var Årjäng stedet.
Her ble det bunkret, for vi vet jo ikke
om det finnes mat og drikke i ØstSverige. Årjäng var en kald plass, -8
grd, men Bjørn Selvik måtte likevel
kjøle seg ytterligere ned med en is.
Vi andre varmet oss derimot på Lars
Baardsgaards utmerkede akevitt.
I Grums bunkret vi igjen, og
fantasiløse som vi er, ble det US-mat:
hamburgere og chips, noen gourmeter
skal vi ikke bli beskyldt for å være.
Så nærmet vi oss Enkøping i god stil,
og som tradisjonen krever, fant vi ikke
veien til klubblokalene.

Enda flere av oss har vært der mange
ganger før. Til slutt måtte vi bite i
gresset og spørre en av de innfødte
om veien. Som vanlig ble vi godt
mottatt, og med en øl i den ene handa
og soveposen i den andre, var vi klare
for kvelden og nattas påkjenninger.
Det norske salgsbordet ble etablert
og fylt opp med Bjørn Selvik som
bordsjef. I løpet av kvelden dukket
også Andreas Schytte-Larsen opp i sin
Ford Transit, mens Geir Johansen ga
opp å finne oss og havnet på motell.
Mens noen sovnet ved bordet og
andre holdt ut i de små timer, fant
de fleste av oss en liggeplass på
medbragt luftmadrass og etter hvert
sovnet vi med store forventninger til
morgendagen.

“Indianere” til Enköping
Tidlig opp neste dag, lokalet skulle
ryddes for ankomne selgere. En
lett frokost og kaffe, så var vi klare
for de gode kjøp. Foruten selgere
fra Sverige møtte også opp folk fra
Polen, Tyskland og Finland, og snart
var lokalene stappfulle av ivrige
kjøpere. Det var også stor interesse
for det norske bordet, og Bjørn var
en knallhard selger.
Bussen ble etter hvert lastet opp til
bristepunktet, og ved 11-12-tiden
var det stopp og vi måtte begi oss på
hjemveien.
Hjemturen gikk smertefritt
med stopp i Töcksfors for den
obligatoriske svenskehandelen. Her
lå tydelig ekspertisen hos folk fra
Østfold og Akershus, de visste hva
godkjøpene var. Og jeg som trodde
vi bare skulle handle Indian-deler!
Vel framme i beinkalde Ski ble det
dyrebare godset lastet opp i de
enkelte biler, og så var en hyggelig
tur slutt og kanskje et helt år til
neste gang. Takk til sjåfør Geir
Smidt som holdt ut med oss i nesten
2 døgn og bragte oss trygt fram og
tilbake.

1915 Racer with F-head singel
cylinder (work horse racer)
Enkøpings attraksjon
denne gang fortjener et eget
kapitel.
Jørgen Sundberg presenterte
sin nydelig restaurert single
cylinder racer. Disse var var
spesielt designet for halfmile løp og kunne gjøre opp
til 100 MPH hvis man torde.
De var uten bremser og et
enkelt gir med direkte drift.
Clutchen hadde bare som
oppgave å utligne kraften
i dumper ellers ville kjedet
ryke tvert.
Sykkelen var satt opp med
en Schebler H forgasser og
i følge min kilde eksisterer
det kun ca 20 stk world
wide.
All honnør til Jørgen for et
flott restaureringsarbeid på
et sjeldent Indian eksemplar.
Jarl Schrøder
Kildehenv.: Indian
Motorcycle Illustrated nr 2,
1993.

Over: Ragnar og AB prøvesitter raceren.
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Etterlysning:
Informasjon om Indian importør Jac. Hansen
Arne Bjørn Hoel skal skrive en artikkel om de norske Indian-importørene, og er interessert i stoff knyttet
til Sontum & CO, firmaet Jac.Hansen AS. og /eller lokale Indian-forhandlere. Vennligst ta kontakt på 917
83 647, eller arn-hoel@online.no om du har brosjyrer, prislister, annonser eller opplysninger om de norske
Indian - importørene og forhandlerne.
Etter Ole Birger Gjevres artikkel om en “Jac.Hansen Chief” har Norsk Indian Klubb lovet å bidra med en
artikkel om Jac.Hansen i Norsk Motorveteran. Det har dukket opp en rekke interessante opplysninger om
Jac.Hansen etter Gjevres artikkel som også var gjengitt i Sidevogna. Kontakt Hoel snarest med alt du vet om
de norske Indian importørene og de lokale forhandlerene. Er det noen som vet når Sontum & CO ble Indian
importør? 1915 ?

Indian Summer Meet 2009
14 - 16 august

Foto: Hallgeir Muren

Norsk Indian Klubb inviterer for 6.gang til Indian - treff på Bådstø Gjestgiveri &
Camping, Tretten i Gudbrandsdalen. Indian Summer Meet er Norsk Indian Klubb’s
årlige hovedarrangemet som samler Indian - interesserte fra hele Norden til en helg
med sosiale og sportslige aktiviteter.
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MC-Messen 2009

Indian Four 1941

Helgen 6 - 8 mars ble MC-Messen 2009 arrangert på
Norges Varemesse, Lillestrøm. NVMC var tildelt et ganske
generøst messeareal og hadde riktig utfoldet seg med utstilling av motorsykler fra alle tidsepoker. God plass rundt
objektene gjorde at publikum kunne studere detaljene
nøye.
Norsk Indian Klubb tok sin tørn med messemanskap og
utstillte sykler også denne gangen. Blant de riktig spesielle
syklene kunne man finne Ragnar Bakkens Indian Four
1941 og Per Erik Ørfelt Olsens originale 1937 Indian
Standard Scout. Den siste er en ganske uvanlig modell, da
denne var en light versjon av Chiefen, dvs. samme ramme,
men med 750 ccm motor. Den originale lakken og stafferingen på denne sykkelen gjør den helt spesiell.
Ellers var det Knut Rudihaugen som koordinerte
Indianklubbens messemanskap. Bra jobbet, Knut! Man må
også berømme NVMC for et profft opplegg som garantert
resulterer i nye medlemmer. Standen var et trekkplaster for
alle som ville se noe utenom moderne plastprodukter og et
samlingspunkt for veteranfolket.
En runde på messen forøvrig viste at “alle” forhandlere

av moderne MC var tilstede, i tillegg til custom MC og
utstyrsleverandører. Markedet inkluderer også i større grad
salg av reiseopplevelser, bl.a. Route 66 og motorsykkeltur
i Nepal. Den siste gav oss en detaljert beskrivelse av en
anderledes motorsykkeltur med Royal Enfield Bullet i de
Indiske fjellområdene. Faktisk så det veldig spennende ut.
Og når det heter “Indian Adventures” så.....
Stein
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Leira/Fagernes 30. July - 01. August

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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