Røyksignaler

Norsk Indian Klubb:

i Sidevogna

Medlemssider for Norsk Indian Klubb

Hvite Indianere ?
Arne Bjørn Hoel

I Sidevogna 3/20 viste vi et flott bilde av en
hvit Indian Chief, og etterlyste informasjon
om hvite Indian motorsykler. Som nevnt i
artikkelen var vi kjent med at en annen norsk
Indian 1937 modell en gang hadde vært
hvit, og nå har vi utrolig nok mottatt et bilde
fra vårt medlem Odd Bratterud, Kongsberg
tatt av den Indian’en da den var hvit.
Et herlig bilde, men svaret på hvorfor syklene var
hvitlakkerte har vi ikke fått. Vår teori er at syklene var
rekvirert under krigen, malt hvite, og benyttet i en eller
annen form for tjeneste. Hvem vet noe om dette ?
Bildet skal være tatt etter krigen ved Sperillen med daværende
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“Norsk Indian Klubb skal være en
landsdekkende veteranmotorsykkelklubb
med hovedformål å arbeide aktivt for
bevaring og bruk av den amerikanske
motorsykkelen Indian i Norge. Klubben skal
positivt profilere Indian og kulturen knyttet
til Indians historie fra 1901 – 1953.”

Rullende objekt: 37 Chief på egne hjul.

Kjedekasse: Typisk for 37 - 39 modellene.

Tankstaffering og decal: Hvitt er kanskje ikke
den ideele fargen på en motorsykkel?

Kjedekasse til generator og drivkjede: Junior inspiserer delene.

Den hvite Indianeren Bratterud hentet hjem . . .

eier Rolf Jakobsen (eier 1953- 1961) ved styret. Hvem som
sitter bakpå vet vi ikke, men det er tydelig at Jakobsen
lager mc-lyder for å underholde den unge passasjeren!
Sykkelen eies i dag av Morten Geertz, Drammen, og den er
Indianrød med sitt første registreringsnummer A-30691.

Over: Verktøykasse med egenkomponert staffering

Forskjerm og gaffel: Enkel stripe på skjermen og feste for skilt.
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Vervekampanjen 2021

Snart hundre år.

”Monsteret fra Rjukan”
Arne Bjørn Hoel

Norsk Indian Klubb var Norsk Veteran Motorsykkel Clubs første merkeklubb, og vi
har i dag 150 betalende medlemmer og hele ca. 500 følgere på Facebook. Norsk Indian
Klubb setter nå i gang en vervekampanje for om mulig å klare å komme opp i antall
medlemmer. Første fase var å få laget kalenderen for NVMC, og for den har vi ikke
bare fått skryt men 3 nye medlemmer har allerede dukket opp pr. 10. januar.

N

este oppgave er å prøve å få noen av følgerne på
Facebook til å ta skrittet til å melde seg inn i klubben.
Ingen lett oppgave, men vi prøver å få litt Indian interesserte
personer til å bli en aktiv del av den norske indianerstammen.
Du må ikke eie en Indian for å bli medlem, og våre
arrangement er åpne for deltakelse av eiere av fargerike
amerikanske motorsykler som ACE, Excelsior, Henderson,
Reading Standard, Thor, Cleveland osv. Blar du i kalenderen
til NVMC for 2021 så er det lett å forstå hva vi legger
i begrepet «fargerike amerikanske motorsykler».

måtte utsettes. Et slikt internasjonalt storarrangement
i Norge vil normalt gi oss flere nye medlemmer.
Med to utgaver av klubbavisen «RØYKSIGNALER», og
en fullspekket aktivitetsliste (se Sidevogna 6/20) så er
det bare å melde seg inn og delta i aktivitetene våre.
Gå inn på www.indianklubb.no og les mer om oss.

Vi vet at våre medlemmer i snitt har to Indian motorsykler
hver, og det tilsier at våre medlemmer tilsammen har
ca. 300 Indian motorsykler av de fleste årganger og
modeller. Norge har et nært samarbeide med klubbene
i Sverige, Danmark, Finland om Nordisk Indian Treff, og i
forbindelse med arrangementet International Indian Rally
samarbeider vi med alle Indian klubbene i Europa.
Norsk Indian Klubb håper å kunne gjennomføre International
Indian Rally Norway 2021 i Seljord i Telemark 5. -8. august i
år, - men på grunn av pandemien kan dette arrangementet
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Spanjola eller «Monsteret fra
Rjukan» som den ble kalt da vraket
dukket opp, ble laget i 1922 - og
er nå snart 100 år. Sykkelen var
Christian Larsens (Knapplarsen)
som i 1922 var formann på Hydros
salpeterfabrikk på Rjukan.

S

ykkelen han kalte Spanjola ble laget som en tursykkel
for familien Larsen som besto av far, mor, tre barn og to
harehunder Hele ekvipasjen inkludert motor ble konstruert
av Larsen, og bygget på sentralverkstedet til Hydro på
Rjukan. Ved registrering ble den oppført som Chr. Larsen.
Eget arbeide. Nr 1. Til motoren ble det benyttet 4 x Indian
Powerplus sylindere på tilsammen 2000 ccm. Veiv- og girhus
til integrert girkasse ble støpt i aluminium. Sykkelen ble høy
og lang, så mye aluminium ble brukt for å redusere vekta.
Den store sidevognsbalja er i aluminium, og var dimensjonert
for kona og yngstedatter pluss to hunder. Sidevogna har ei
lufteluke i front slik at bikkjene kunne få tilgang på frisk luft,
og bagasjegrind med plass til ei stor bærkasse bak. Sykkelen
ble flittig brukt av familien i 12 år. Da Larsen ble pensjonist og
flyttet i 1934 ble sykkelen videresolgt - fremdeles på skilter.
Bjørn André Johannesen og Flemming Bjønness fant restene
av sykkelen i 1992. Siden den gang er det sanket sammen deler
og historie. Sykkelen vakte internasjonal oppmerksomhet da
den ble presentert på International Indian Rally i Valdres i
2010. Arnt Grø på Storås har hatt ansvaret for motoren mens
Kjell Søreide og Erland Dahlstrøm har siden 2008 jobbet med
prosjektet på sine verksteder på Hvaler. Arbeidet har kommet
meget langt, delene som den gang ble funnet er restaurert og
det meste som ikke er funnet i prosessen - er rekonstruert. På
sykkelen gjenstår det å tilpasse nylaget bakskjerm. Fremdeles

Arne Bjørn Hoel
mangler to av tre seter og bagasjebærer pluss bakhjulsstøtte,
kjedekasse o.s.v. Larsens intrikate smøresystem må fungere før
det blir prøvetur, men delene og røremner er der. Understellet
til sidevogn som var den største mangelen på prosjektet, er
laget men her gjenstår det en del arbeid. Sidevognas interiør
og overtrekk må lages. Så må det lakkeres i den olivengrønne
fargen som dattera til Larsen kalte for Harley - Davidson
grønn, med kanskje heller var hentet fra Rjukanbanen..
Vårt medlem Kjell Søreide døde dessverre i juli 2020,
og deretter ble sykkelen hentet tilbake til Oslo. På
veien til Oslo fikk sykkelen nytt eksosanlegg i Moss.
Planen er at Spanjolaen skal opp og gå (!) til 100 årsfeiringen i
2022, - og har du lyst til å bistå i ferdiggjøringen av prosjektet
er det bare å ta kontakt med eier Bjørn André (91714132)
eller Norsk Indian Klubb (917 83 647). Det finnes et fantastisk
bilde fra da sykkelen var ny, og et hvor den står sammen med
flere fra Rjukan Motorsykkelkubb (begge er på spanjola.no).
Kjenner du til flere bilder eller har opplysninger tilknyttet
denne historien er vi veldig interessert i å høre om det!

Les mer om Spanjolaen (Monsteret
fra Rjukan) på www.spanjola.no

