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i Sidevogna

Hvite Indianere?
av Arne Bjørn Hoel

Dette flotte bildet fikk jeg oversendt av min gamle nabo Bjørn AUSJEN Johannessen etter et foredrag jeg
holdt for NVK på Frysja om Trondhjemsridtet 1919. Bildet viser en hvit Indian Chief 1200 ca.193637. Bildet er trolig tatt i Norge etter krigen, og sykkelen må være omlakkert da den mangler stafferinger.
Sykkelen har nok opprinnelig vært rød, men hvorfor omlakkere den til en uvanlig og upraktisk farge?
Kan sykkelen ha vært rekvirert under krigen og benyttet i tjeneste av okkupasjonsmakten?
Vårt NIK medlem Ove Loen eier en tilsvarende
Indian Chief 1937 som også ble hvitmalt i
forbindelse med krigen. Er det noen av NVMC
medlemmene som vet noe om dette?
Denne Indian Chief tilhørte en dyktig biloppretter Carlsen i Oslo

Formannen har ordet.
Jeg hadde bestemt meg for IKKE å
si noe om Corona i denne lederen,
men allerede der glapp det.
Første del av kjøresesongen sterk
amputert, Follo Rundt avlyst,
Ekebergmarkedet avlyst, Mosten avlyst,
Skogsløpet avlyst. Vi krysser fingre og
tær for at Indian Summer Meet går som
planlagt. Det er ennå noen måneder
til, og nå er myndighetene på gli med
lettelser i regelverket. Vi har tro på at
vi får det til, også i år. Kjør pent!
Stein

“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.”

som hadde « Boddyfiller Carlsen” som kallenavn. Carlsen skal har
ombygget en bil fra 20 tallet til en cabriolet med 1930 talls look.

I USA har vi sett noen boardtrackere og racere
(bla. 1920 Indian Powerplus Daytona racer) som
er lakkert hvite med grønnlakkerte tanksider,
men dette er trolig ikke originalt. Imidlertid ble
det av fabrikken laget en helhvit Indian Prince
i 1926, men dette var trolig bare for å få PR og
oppmerksomhet rundt markedsføringen av
denne lille sykkelen på det europeiske markedet.
Indian ble levert i mange farger men helhvte
Chiefer har hittil vært ukjent i Norge. Det har
visstnok vært en hvit Sports Scout i Norge,
men ingen Chiefer som vi nå har fått et
bilde av. Opprinnelig var syklene fra Indian i
1901 mørke blå i lakken før de fikk sin røde
standardfarge ( red or dark red ). Etter at eierne
i lakkfirmaet DuPont gikk inn på eiersiden
i INDIAN konsernet kunne du få levert din
Indian i alle farger og fargekombinasjoner,
- men ikke helhvit uten stafferinger!
Ifølge den norske INDIAN forhandleren Jac.
Hansen AS kunne du i 1936 få Indian enten
mørk rød, eller i 2- eller 3-fargekombinasjoner.
Som tofarge kombinasjon kunne rammen
være i blå, grønn, rød eller brun mens resten
av sykkelen var i kontrastene blå/lyseblå,
mørkegrønn/grønn, Indian rød/Chinese
Red, eller mørkebrun/krembrun. I trefarge
kombinasjonen var ramme og gaffel sort, mens
øvrige lakkvalg var lysblå/gul, mørk blå /sølv,
mørk blå/ kremfarge, eller Chinese Red/sølv. De
fleste valgte standardmodellen med sort ramme
og gaffel, og mørk rød lakk med gull stafferinger.

