
At jeg snorker vil jeg på 
det sterkeste bestride. 
Det har jeg aldri hørt 
før. Men at de stinkende 
gummistøvlene mine ble 
forvist ut på gangen denne 
natta har jeg forståelse for. 
Vi fikk allikevel en god 
natts søvn og utenfor hadde 
trønderværet ankommet. 

Silende regn i fast tradisjon. Kjell, 
Gunnar og jeg ble enige om å 

holde følge ut av byen. Henning 
Trulsrud med sin 36 Chief hadde 
fått trøbbel dagen før og måtte 
på likvogna. Etter en hektisk 
feilsøking på søndagskvelden 
gikk plutselig Indianeren igjen, og 
smilet var tilbake hos Henning. Nå 
var det tomgangsdemonstrasjon 
og fine greier. Men etter kun 
få kilometer sydover på en 
regntung E6 mandag morgen, 
var lykken over igjen. Ny stopp! 

Vi fortsatte mot Støren og etter 
hvert lettet været. Gunnar var 
borte. Han hadde fått fukt i 
magneten, og måtte opp på henger. 
Fra Støren fulgte vi den originale 
ruten for Trondhjemsridtet et 
stykke, inn på Rv3 og videre 
på Gamle Kongevei gjennom 
Gisnadalen og ned til Oppdal. Ny 
tanking, skifte av baklyspære og 
videre i retning Dovregubbens hall. 

De fine stigningene oppover 
mot Dovre ble delvis ødelagt av 
trege bobiler og mye sløv trafikk. 
Indianeren trenger motbakker å 
tygge på. På Dovre ble vi servert 
god, gammeldags husmannskost 
og alle hygget seg i sola. Her 
fikk Henning endelig svaret 
på Chiefens motorproblemer; 
overslag i tennpluggledningene. 
Og vi som synes de vevde 
ledningene så utrolig kule ut. 
Fra Dovregubbens hall bar det 
videre ned mot Dombås, slakt 
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positivt profilere Indian og 
kulturen knyttet til Indians 
historie fra 1901 – 1953.”
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nedover i starten og brattere ned mot 
sentrum, med én spesiell skarp sving på 
slutten. Og det var her det gikk galt for 
et par av våre utenlandske venner. Først 
en tysker som veltet og skled i grøfta. 
Han gikk det etter forholdene greit med, 

opp på hesten igjen, og marsjet videre. 
Neste mann var en finne, og muligens 
kunne årsaken vært olje fra førstnevnte 
i veibanen, men faktum var at sykkelen 
traff veirekkverket og spratt ut i grøften 
på motsatt side. Her ble det snarveien til 

Lillehammer sykehus, med ambulanse.

Fra Dombås hadde arrangørene lagt 
opp til en spektakulær klatring fra 

Lesja oppover Slådalvegen. Det ble 
mange fotostopp på denne strekningen, 
og vel oppe på fjellet ventet enda en 
overraskelse; begge ordførerene fra Lesja 
og Vågå tok i mot oss ved en fjellhytte på 
kommunegrensen, og serverte kringle 
og kaffe til alle sammen. To pene, unge 
damer med ordførerkjede og brede 
smil. Var valgkampen allerede i gang?
Videre over fjellet og etter hvert krøp vi 
nedover mot Vågåmo, hvor det ventet 
en ny kaffepause og en strekk på beina. 

Fra Vågåmo bar det ut på riksveien 
østover mot Gudbrandsdalen og i 
retning E6, men et eller annet sted må vi 
ha misset en veianvisning, for plutselig 
lå jeg inne på en motorveistrekning på 
E6, med heftige tunneller og flere felt. 
Nå er ikke Chiefen den verste å bruke på 
motorvei, men disse lange tunnellene 
kan skape litt tinnitus, med reflekterende 

Del 2.
Stein Fossheim

Formannen har ordet.

Ja, vi trenger også stoff til våre 
Røyksignaler i Sidevogna. Har du 
en historie, noe du brenner for, en 
teknisk oppdatering? Kom med det!

Ellers står høsten for døren, 
og på programmet er først 
Ekebergmarkedet, så er det årsmøtet 
vårt på Mortens Kro den 09. 
november. Som medlem i NIK har 
du mulighet til å være med å påvirke 
klubben og driften av denne, men da 
må du stille på årsmøtet. Det vil også 
bli informasjon om internasjonalt 
rally  2021. Velkommen!

Norsk Indian Klubb:

Med Indianer på Trondhjemsridtet.

En fortvilt Henning etter 
ny stopp på Skrælingen



Lars Baardsgaard

motorlyd over normalt nivå.  

Vinstra, og tanking. Utkjøringen fra 
bensinstasjonen, med skrapende 

sidestøtte var et eksempel på at 
man bør ta seg tid til å gjennomgå 
startrutinene. Skumle saker. Siste 
etappe opp til Wadahl Høgfjellshotell 
er bratt og utfordrende, men det går 
greit. Endelig mål for etappen nådd. 
Lyden av en pils som åpnes, markerer 
slutt på dagens kjøring. Herlig!  

Dag 4 – Gålå – Oslo.
Forrige gang vi var her gikk løypa 
nedover mot Gålåvannet, over skauen, 
ned til riksvei 255 og videre mot 
Gausdal. I år var løypa lagt videre over 
fjellet, på Peer Gynt veien. Høyfjell og 
grått berg, med passásjer godt over 
tregrensa flere steder. Vi bikker nedover 

igjen og kjenner igjen Skeikampen 
med alpinanlegget og hyttene. Nå 
er vi snart nede på Segalstad bru 
og kjører østover mot Tretten. 

Nesten nede ved Lågen tar løypa inn 
på Vestsidevegen, en av disse mange 
parallellveiene vi finner i norske dalfører. 
Neste løypestopp blir på det nye 
kjøretøymuseet på Hunderfossen. 
Museet har blitt riktig flott, med et 
utvalg fra norsk samferdselshistorie, 
utstilt i fine omgivelser. Anbefales! 
Trondheimsridtet 1919 pryder nå 
parkeringsplassen utenfor, med 
levende kjøretøyhistorie. Og lyd.
Vestsideveien videre, ned til 
Jørstadmoen og sørover mot Gjøvik, via 
parallellveier til E6. Mot Gjøvik ble det 
noen kilometer med nervøs kjøring på 
reservetanken, da jeg feilaktig mente 

det var en bensinstasjon på strekningen. 
Det var det altså ikke, og hvis det var 
hadde jeg oversett den med glans. 
Dytting av en 250 kilos motorsykkel 
føles helt teit, unødvendig og slitsomt, 
så når Yx på Mjøsstranda dukker 
opp, var det med en viss lettelse. 

Toten Gjestegård er et fantastisk 
sted og vi kan knapt finne bedre 

omgivelser for et lunchstopp, og denne 
dagen hadde vi i tillegg et nydelig 
vær. Alle koste seg, med den herlige 
utsikten østover mot Mjøsa. Blåne på 
blåne, med grønne åkre i bunnen, og 
blinkende vann i det fjerne. Maten 
var det heller ikke noe å utsette på. 
Løypebeskrivelsen begynte nå å 
bli tynnere, kun noen få sider med 
anvisninger igjen. I likhet med forrige 
løp, i 2016, var løypa lagt gjennom 

Totenåsen, mot Hurdal. Skogsbilveier 
og hytteområder i tjukke skauen. Da vi 
passerte bommen og ut på etappen var 
det grei kjøring på normal grusvei, men 
etter hvert kom vi over på en nygruset 
strekning, med 10 cm løs grus i toppen. 
Grusvei kan være en fin opplevelse 
når den har satt seg og er stabil, men 
dette var et helvete å kjøre på. Chiefen 
sklei og slingret som et båt i åpen sjø. 
Man måtte beregne sporet nøye og 

ikke komme for langt ut på kanten av 
veien. Og det var ikke en kort strekning, 
men kilometervis. Jeg velger å tolke 
det som et forsøk på å bli satt tilbake 
til kjøreforholdene på 1919 løpet. 

Endelig Hurdal og fast grunn under 
hjulene. Nå åpner vi spjeldet og legger 
i vei nedover rv. 120, mot Nannestad. 
En lettelse å få litt fartsvind i fjeset 
igjen. Nå var vi på hjemlige trakter, 

og egentlig var det ikke så nødvendig 
å følge roadbooken lenger. Ved 
Skedsmokorset tok vi av samme veien 
vi kom, og rullet etter hvert i mål på 
Mortens Kro. Her var folk i ferd med å 
lesse på tilhengere, og ta farvel. Mange 
av de utenlandske deltagerene hadde 
ferjer å nå, og bare tiden av veien. 

For oss som hadde gleden av å 
delta på jubileumsrittet har jeg lyst 

til å rette en stor takk til den proffe 
arrangementskommitteen. Alt var lagt 
godt til rette for å nyte fire dager på 
idylliske norske motorsykkelveier. Og 
det er ingen tvil om at løpet slår an 
hos våre utenlandske venner også. 

Trondhjemsridtet er langt, slitsomt 
og morsomt, og man tenker tilbake 
på det med glede. Det skal heller ikke 
legges skjul på en viss stolthet over at 
redskapen holder 120 mils kjøring på 
veier med sterkt varierende tilstand. 
Noe riktig har man gjort i verkstedet 
sist vinter. Jeg gleder meg til neste løp 
og håper jeg får sjansen til å delta.
  
  

En fotostopp på Slådalsvegen. 
Kjell og jeg sjekker utsikten. 

Røyksignaler

Tyske sidevognsmaskiner jobber 
seg oppover fjellveien.

Selfie med to ordførere, fra Vågå og Lesja. Toten Gjestegård bød på lunch og herlig utsikt mot Mjøsa.

Lunch på Dovregubbens Hall. 
Rekke på rekke med  veteraner. Snart 
ventet nedkjøringen mot Dombås.

Stort bilde: Solnedgangen over Gålåvannet svikter aldri. Små bilder: fra det nye Norsk Vegmuseum på Hunderfossen

Røyksignaler


