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Dette er et eksempel på noe av det 
ypperste engelsk motorsykkel-industri 
frembrakte i årene etter krigen. 
Navnet fikk den etter at Triumph satte 
verdensrekord på Bonneville Salt Flats 

berømte strand ble det oppnådd 390 km/t 
med en sterkt modifisert utgave av den 
allerede berømte Triumph Speed Twin.

Dette eksemplar eies av Yngve 
Johnsen i Oslo. Den har hatt en rekke 
eiere etter at den ble importert fra  
England av Bob Green i Halden. I 
mangel av norsk historie vil jeg gi 
noen glimt av hva konstruktøren, 
Edward Turner, har stått bak i engelsk 
motorindustri fra 1930 til 1960. Før han 
ble 30 år utviklet han Ariel Square 4, 
en komplisert motor med overliggende 
kamaksel og 4 sylindre i firkant. Den 
hadde to veivaksler som gikk hver 
sin vei. Perfekt balanse ble oppnådd, 
men ikke lett verken å produsere eller 
reparere.

Neste milepel for Turner var den 
dobbelt-stemplede (2-sylindret) Speed 
Twin fra Triumph omkring 1930. 
Svinghjulet var plassert mellom de to 
rådelagrene, kamakselen ble drevet 
direkte fra svinghjulet. Ventilene 
ble plassert i V form etter Ricardos 
prinsipp. Først etter krigen ble det fart 
i produksjonen av denne motoren. 
Triumph ble ett av de ledende merker i 

på rekorder.

I 1960 var Edward Turner på 
studietur til Japan. Han besøkte blant 
andre Honda og Yamaha, han ble både 
imponert og forskrekket over deres 
kapasitet og krav til kvalitet. I England 
hadde en rekke mindere og større foretak 
slått seg sammen i 1951. Turner hadde 
en ledende stilling i BSA gruppen, 
som besto av BSA, Ariel, Triumph og 
Daimler samt Carbodies, som produserte 
den velkjente britiske Taxi.

Mot slutten av hans liv som 
konstruktør, var Turner ansvarlig for å 
utvikle to nye V-8 motorer for Daimler, 
en 2,5 liter for bruk i SP 250, samt en 4,5 
liters V-8 til bruk i Daimlers store biler 
for representasjonsbruk.

Daimler ble nok etter hvert et tapssluk 

for BSA gruppen, og virksomheten ble 
solgt til Jaguar. Her ble Daimler et offer 

motoren ble puttet inn i Jaguars Mk 2 og 
solgt gjennom Daimlers forhandlernett. 
Daimlernavnet ble også tatt i bruk på de 
store Jaguarene. Slik haltet man videre 
til neste bølge av fusjoner og oppkjøp 
rammet den britiske motorindustien.
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Rolf Barry Berg har fått klubbens godkjennelsesplakett for 
sin Bella scooter, en maskin som ble produsert av Zündapp. 
En venn i Tyskland tipset han om denne scooteren, som er 
helt original og nesten ubrukt. Rolf, som er en handlingens 
mann, fikk dette klenodium over på norske skilt og ga 
maskinen raskt et nytt liv. Drømmen for noen hver av oss 
er å finne et slikt ubrukt kjøretøy, som bare kan vekkes fra 
sin Tornerosesøvn. Vi får i ettertid finne ut om vi har noe 
å bruke det til.
   Zündapp-fabrikken ble etablert i 1917 og hadde som 

likt det som BMW hadde å tilby, det nærmeste de kom til 
å nå dette mål var i 1938 da de hadde en markedsandel på 
18 %.

Så kom krigen og fabrikken leverte motorsykler for 
bruk i hæren og luftforsvaret på linje med BMW, både med 
og uten drift på sidevognshjulet og revers. De hadde god 
fremkommelighet i terrenget, og førte til at amerikanerne 
utviklet sin Jeep.

Etter krigen startet Zündapp på bar bakke med en 

fra før krigen ble fortsatt produsert, men små totaktere det 
var det større marked for. Scooteren Bella ble levert som 

150, 175 og 200 cc, noen med elektrisk start.
I 60 årene gikk Zündapp konkurs, og produksjonsutstyret ble 

solgt til Kina. Men få av disse Kina maskinene har funnet veien 
til Europa, noen har jeg sett, men de ligner mer på BMW.

Moto Guzzi Airone (Hegre) - produsert 
fra 1939-57. Dette er en Sport fra 1948. 
Sykkelen er slik den var da den forlot 
fabrikken, med noen bruksmerker, slik 
den skal ha. Bue David-Andersen kjøpte 
den i Norge, demonterte motor, og 
bygget den om til glidelager da originale 
rullelager ikke var å oppdrive. Motoren 
er typisk italiensk 70x74=247ccm, 
altså overkvadratdisk. 80 km/t er en fin 
hastighet. Moto Guzzi begynte tidlig 
med bakhjulsfjæring med returdemping 
og fjæren liggende under motoren. For 
den som liker finmekanikk, er dette et 
godt studium. Ytelsen er 12 hk v/5200 
omdreininger pr. minutt.

Moto Guzzi ble startet i 1921, 
og er en av mange italienske 
motorsykkelfabrikker som har overleved 
etterkrigstiden. Fabrikken er ikke lenger 
selvstendig, den eies av Groupo Piaggio, 
som i dag er mest kjent som produsent 
av Vespa scootere. Piaggio var i 
starten en flyfabrikk som etter krigen 
hadde et stort overskuddslager av små 

landingshjul. De konstruerte scooteren 
for å bli kvitt disse. Gruppen har etter 
hvert også overtatt motorsykkelmerkene 
Gilera, Aprilia og Derby. Disse merkene 
er til dels ganske forskjellige, og har 
fått beholde sin egenart. Moto Guzzi 
har på de større maskinene V-2 motorer, 
luftkjølte og montert på tvers for 
maksimal kjøling. Det kan nevnes som 

en kuriositet at det norske oljefondet 
har 0,77% av aksjekapitalen i denne 
gruppen - det visste du ikke, at både du 
og jeg er medeier i en storprodusent av 
motorsykler.

Men vi kan neppe påvirke driften 
med vårt eierskap, vi kan bare håpe 
at gruppen er i stand til å beholde sin 
stilling på hjemmemarkedet.


