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Gammel Indian sliter får nytt liv
Kurt Dale

Jeg fikk tips om et Raligh prosjekt 350cc 32 mod. i en nabobygd og da ble det fortalt at faren
hadde hatt en Indian, og at den skulle være nedgravet i plena på garden,
Jeg spurte etterkommere av eier av Indian sykkelen ,om jeg kunne få grave opp igjen
Indianeren, og da var svaret ja.
Fikk da kontakt med en lokal
gravemaskin entreprenør som var
villing å ta jobben, han stilte med
en 3,5 tonn maskin og vi satte i
gang,
Grunneier trodde den låg rett bak
huset så vi startet der, men ingen
sykkel dukket opp, vi fortsette å
grave og til slutt etter 5 timer var
hele plenen snudd opp ned.
Men ingen sykkel dukket opp, da
var gode råd dyre, flere av naboer
og venner dukket opp og alle hadde
en mening om hvor sykkelen lå,
men………
Jeg ringte da til en synsk dame
som jeg kjenner og hun sa at
det var bare å forsette å leite for
sykkelen lå der, vi hadde bare
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gravet for langt bort fra der den låg sa hun, så vi bestemte oss for å forsette neste
kveld.
Entreprenøren hadde da hentet en større maskin, en 30 tonner, som vi forsette
med neste kveld, da hadde også søster til grunneier kommer heim for å sjå på,

Noe metall dukker opp i
grøften
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hun kunne fortelle at ho var med på
å graven ned Indianeren i 1973, og
at vi hadde gravet på feil plass, da
var det bare å starte på nytt og med
en ny dag og nye muligheter,
så jeg lyst på saken.

Opp av den mørke
graven, ved hjelp av
tau og krafse.

Første grøft førte ikke til funn, men
med flittig bruk av metalldetektor
så ble det ting vi begynte å finne,
først gamle blikkbokser og
div. jern skrot, så fikk jeg se et
motorsykkeldekk som kom til syne
og etter hvert en dobbel ramme,
da skjønte jeg at vi hadde funne
en gammel Indian motorsykkel,
jeg jublet nede i grøfta og folk
applauderte opp på grøftekanten,
tilskuerne klaget på myggen, men
den kjente ikke jeg ,for adrenalinet
var for høyt til det.
Jeg fikk knytt et tau i rammen og
løftet denne opp, da kom sykkelen
fram i lyset dekt av jord og grus
,tok da fatt på spyler slangen og
fikk spylt av jorda, jauda dette
så ut som en Indian, fikk først
fortalt at det skulle være en
1926 modell, men etter nærmere
studering så er dette en 1923 mod.
Indian Chief.
Kvelden etter heimkomst så ringte
grunneier at han hadde funnet
vognkortet, og det kaller jeg for
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Ramma spyles ren.

’gullfunn’ motoren var solgt til en kar
som de ikke viste navnet på,
men her er motor nummer
80V954 den skulle vite noe……
Historiene gikk livlige oppe på
grøftekanten om sykkelen og det ble
fortalt at faren hadde kjørt tur opp til
Namsos i 1947 med naboen på baksete
de måtte stoppe på veien for å fyllen
bensin og da sykkelen var såpass
lang, så hadde ikke føreren merket
at passasjeren ikke hadde satt seg på
enda, og han hadde kjørte ifra han, ble
det fortalt til en god latter.
Likeså var det fortalt at de brukte
sykkelen på garden til å kjøre inn høy

Jord og grus spylt vekk
og sykkelen studeres før
demontering.

Demontert, sandblåst og grunnet ramme

med, og når faren kjørte søndagstur så hørte de
en smell når han passerte brua for så å forsvinne
inn i bygda. Dette er en lokal Indian motorsykkel
med historie og sjarm, artig.
(Har nå fått demontert sykkelen og sandblåst den,
ramme var i forbausende meget godt stand.)

Gammelt vognkort, som har tilhørt Chiefen.
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Indian Summer Meet

2011

Indian Summer Meet 2011 ble arrangert helgen 19.-21.august på Strandefjorden Fritidspark på Leira i Valdres.
Det deltok 33 Indian motorsykler, totalt 44 amerikanske motorsykler og i alt 56 deltakere. Været på løpsdagen var i
hovedsak sol med litt lett regn innimellom.
Foto: Stein Fossheim

RESULTATLISTE:
“Lengste kjørte distanse på
Indian til treffet”;
Bo Nordstrøm, Sverige
51 mil fra Borlânge på 1937 Chief

“Bad Luck”- premien og

utmerkelsen “Den glødende
tennplugg!” ble ikke utdelt i år.

Bror Sundberg og Bo Nordstrøm
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Melkespannkast;

Dame-klassen;
Eva Midtvik, KTM, kastet
imponerende 8,8m

Chief-klassen;
Stefan Bror Sundberg, SIS, kastet
11.10 m

Scout-klassen;
Jan Fred Solhaug, VVV, kastet
11.40 m

Tore Halvorsens 48 Chief. Øverst: Lilleba Volle
blir intervjuet av lokalpressen.

RESULTATLISTE, forts:
Både Solhaug og Sundberg mottok Norsk Indian Klubb’s vandrepokaler, og er
derfor forpliktet til å komme tilbake til Leira 11.august neste år!
Fagjuryen (Halvor Midtvik / Kjell Søreide) valgte å premiere følgende
deltakere;
Klasse II (1916 -1925); Gisle Mjaugedal, 1925 Indian Scout m/sidevogn
Klasse III (1926 – 1936); Svein Krogrud, 1936 Indian Jr. Scout
Klasse IV ( 1937 - 1946); Håvard Bakken, 1937 Indian Chief
KlasseV (1947 – 1956); Tore Halvorsen, 1948 Indian Chief
Klasse VI ( Retro 53+); Øivind Stølsvik, 2002 Indian Sprint

Bent Granberg, Håvard og Erik
Bakken

Juryens frie valg; Jarl Schrøder, 1937 Indian Chief
Juryens begrunnelse var “En en fargerik KIWI-grønn og sølvlakkert Chief”.
Hillclimb-løypa i Fodnesåsen var 4,2 km lang som skulle gjennomføres med
snittiden 36 Km/t.
Alle syklene hadde fått gul tape over speedometerne før start.

Jarl Schrøders nydelige -37 modell.

HIllclimb-resultatene ;
1)
2)
3)
3)

Bo Nordstrøm,
Kjell Søreide,
Stein Fossheim,
Erik Bakken,

13 sek. avvik
14 sek. avvik
23 sek. avvik
23 sek. avvik

Totalvinneren Bo Nordstrøm, Sverige fikk vandrepremien “Beste Rytter / Roar
W. Schjerven’s vandrepremie”. Bo Nordstrøm fikk i 2009 ”Bad Luck”-premien
og var meget fornøyd med årets utmerkelse. Også Bo må ta turen tilbake til
Leira nest år for å forsvare de svenske fargene.

Eva Midtvik mottar premie for
melkespannkast.

Norsk Indian Klubb ønsker sine medlemmer velkommen til ”Indian Summer
Meet” 10.-12.august 2012.
Norsk Indian Klubbs løpskomité v/Arne Bjørn Hoel
Svein Krogruds flotte 1936 Junior
Scout

Bursdags”barnet”
Gisle Mjaugedal med jubileum på Indian
Summer Meet.

Vårt fargerike medlem Gisle Mjaugedal hadde valgt å
feire sitt 75 års jubileum på Indian Summer Meet.
Gisle har, med sin 1925 Scout med sidevogn, vært
et blikkfang fra første sesong. Etter en anstrengt
start med en del tekniske problemer (Skogsløpet på
Starum), har Scouten gått som en klokke.
Det er en utrolig sprek jubilant vi har med å gjøre,
han kjører så ofte han kan. Vi gratulerer med dagen!
Red.

Foto: Knut Rudihaugen
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