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“Da jeg begynte å kjøre motorsykkel i 1915, 
fantes der her i landet ingen spesiell orga-
nisasjon til å ta sig av våre saker”, skriver 
Macke Nicolaysen i NMKs jubileumsbok 
som ble utgitt i forbindelse med 25-årsju-
bileet. På den tiden var det ikke spesielt 
mange motorsyklister i landet, men på 
samme måte som man sier at motorsporten 
ble oppfunnet i det bil nummer to verden 
ble bygget, var det også noen ivrige mot-
orsyklister som allerede hadde arrangert 
noen løp her til lands.

I 1914 var det et par hastighetsløp i 
Drammen, og sykkelklubben Ørn hadde ar-
rangert to pålitelighetsløp. På den tiden ble 
disse løpene karakterisert som krevende, 
og de gikk henholdsvis Hadeland rundt og 
fra Oslo til Notodden og tilbake. Verken 
påliteligheten eller veiene var noe særlig 
å skryte av på den tiden, og det som ville 
blitt sett på som en trivelig søndagstur i dag 
var en runde mange ikke klarte å fullføre. 
Nicolaysen erindrer blant annet at han 
måtte dytte sin Wandrer med reimdrift  opp 

bakken ved jevnaker fordi reima stadig røk. 
Resultatet ble “tross alle anstrengelser og 
viderverdigheter” at han kom frem lenge 
etter at dommerne hadde reist hjem.

KLART FOR NMK
Da Nicolaysen, etter å ha diskutert mulighe-
ten for å starte en egen klubb for motorin-
teresserte, kom over en annonse i avisen 
hvor det ble invitert til et møte med mål om 
å starte en motorsykkelklubb var han ikke 
sen å be. På dette møtet på Parkcafeen ble 
det satt ned en komité som skulle utarbeide 
retningslinjer og kalle inn til general-
forsamling - og vips var NMK opprettet. 
Riktignok var det den gang kun motorsykler 
som var fokus, og sånn skulle det forbli i 
mange år. For mens vi i dag kjenner NMK 
som Norsk Motorklubb, var hele navnet ved 
oppstarten Norsk Motorcycle-Klub.

Allerde noen uker etter det første møtet 
var det 28. juli 1916 klart for tidenes første 
generalforsamling. Historiene forteller om 
et godt oppmøte, men at det var mange som 

“ville se tiden an”. Dermed ble resultatet at 
NMK hadde hele syv medlemmer etter den 
første generalforsamlingen. Ikke 700 eller 
70, men syv. Fire av dem satt i styret, og 
dette var dermed større en medlemsmassen 
forøvrig.

Den første utfl ukten til den nye klub-
ben gikk av stabelen i oktober samme år, 
og destinasjonen var Sundvollen hotell. 
Samtlige av klubbens medlemmer deltok på 
turen (Se for deg det samme i dag. Med 10 
000 medlemmer ville det vært et interessant 
skue!), og de kunne til og med skryte av en 
stor prosentvis økning da de etter turen 
hadde fått et nytt medlem.

Det er kanskje mulig å trekke parallel-
ler til dagens klima for motorinteresserte 
i Norge, for på begynnelsen av 1900-tallet 
var ikke motorsyklistene de mest populære. 
Nicolaysen skriver blant annet at klubben, 
ved hjelp av sin oppførslen, sørget for gode 
avisoppslag for motorinteresserte - med 
unntak av “alle innlegg fra surmavete grin-
bitere som lyste den sorteste forbannelse 

I 2016 fyller landets største motorklubb 100 år, 
men starten på eventyret var ikke bare rosenrødt.  
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DEN FØRSTE: Dett e var alle medlemmene i NMK ved oppstarten i 
1916, og er tatt  på deres første utf lukt til Sundvollen samme høst.

DRAMATISK: Dett e bildet er fr a et tidlig bakkeløp 
i Korketrekkeren, og viser hvordan det kan gå når 
farten er høyere enn stabiliteten.
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POPULÆRT: Motorsport ble raskt populært i Norge - til tross for at 
motstanden mot motoriserte kjøretøy var stor til å begynne med.

STASELIGE HERRER: Et tidlig styre-
møte i NMK-historien med godt 
kledde herremenn.
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over alt og alle som hørte motorsykling 
til”. Historien skal blant annet ha det til 
at både myndighetene og befolkningen 
generelt mente at motorsykkelen kun 
var funnet opp for å skremme vettet av 
hestene, og at det var et apparat som var 
særlig skikket til å forårsake ulykker.

BENSINRASJONERING
I året etter oppstarten kom en utfor-
dring som kunne vært fatal - nemlig 
bensinrasjonering. Denne førte til at 
medlemmenes sykler for det meste 
måtte stå ubrukt, men NMK-gjengen 
visste råd. De arrangerte såkalte 
demonstrasjonsmøter hvor motor-
sykler ble både vist frem og forklart, 
og vinteren 1917-18 hadde man slike 
møter hver måned. Her hadde alle som 
var interessert adgang, og det førte, til 
tross for rasjonering og motorsykkel-
motstand, til et økende medlemstall i 
denne perioden. I november 1918 tok 
første verdenskrig slutt, og dermed 
var bensinsituasjonen stadig bedre for 
NMK-medlemmene. Året etter dro der-
for formannen i klubben til Danmark 
for å overvære København Motorklubbs 
første løp - som var det første i norden 
etter første verdenskrig.

Det var åpenbart at han fi kk gode 
ideer, for bare noen måneder senere, 
nærmere bestemt 29. juni, holdt NMK 
sitt første løp over 350 kilometer med 
en rute som gikk fra hovedstaden, via 
Hønefoss, Krøderen, Kongsberg og 
Drammen før man endte opp tilbake i 
det som på den tiden het Kristiania. Det 
viste seg imidlertid raskt at NMK hadde 
større planer enn dette, og at deres 
første løp nærmest var som en test å 
regne. Den store planen var nemlig et 
motorsykkelløp fra Oslo til Trondheim. 
Dette var en plan som vakte stor oppsikt 
da den ble lansert, og medlemstallet 
vokste raskt. 

29. august 1919 stilte 12 mann, 
inkludert en danske, til start i Oslo. Kun 
halvparten fullførte løpet, men som 
det står i klubbens jubileumsbok fra 
1941 leverte de seks “en prestasjon som 
neppe mange av våre nuværende aktive 
motorsyklister kan danne sig noe skik-
kelig billede av”. Da spørs det vel om 

vi i 2015 i har noen som helst mulighet 
til å skjønne hvilken utfordring det var 
snakk om på den tiden.

DOBLET MEDLEMSANTALLET
Det viste seg at motorsykkelinteressen 
i landet vokste stort på denne tiden, 
og allerede fi re år etter starten var det 
klart for å dele opp klubben i avdelin-
ger. 9. oktober 1920 ble drammen den 
første avdelingen av NMK, før Østfold 
fulgte etter en uke senere. I løpet av 
høsten dette året ble det dannet også 
dannet avdelinger i Oppland, Oslo og 
Trondheim slik at det totale antallet 
var fem. Bergenserne ble med på laget 
i februar 1921, og da ble det også valgt 
et hovedstyre som skulle holde kontroll 
over hele klubbens arbeid. Disse gjorde 
åpenbart en god jobb, for de neste ti 
årene mer enn doblet medlemsantallet 
i NMK seg fra drøye 700 i 1921 til 1500 i 
1930.

På denne tiden er det også på tide 
med en klargjøring i form av et navne-
bytte. For med klubbens tidligere navn, 
Norsk Motorcycle-Klub, var det mange 
som meldte seg ut når de gikk over 
til bilkjøring. Dermed anså man det 
som nødvendig  endre navn til Norsk 
Motorklubb for å påpeke at bilister også 
var velkomne. Dette var en endring som 
visstnok var omstridt på den tiden, men 
i etterpåklokskaphetens lys kan man vel 
være enige om at det var en god idé.

I 1932 er det klart for nok en nyhet i 
NMKs historie - nemlig norgesmesterks-
apet. For i takt med at det ble fl ere og 
fl ere avdelinger rundt om i landet, var 
det klart for et mesterskap som kunne 
avgjøre hvem som var Norges aller 
beste. Til å begynne med var det kun 
én klasse hvor alle konkurrerte mot 
hverandre uavhengig av motorstør-
relse, men man fi kk etterhvert delt opp 
mesterskapet i forskjellige klasser.

I tiden frem mot krigen var det fl ere 
av NMK-førerne som tok turen til 
utlandet for å konkurrere, og mange 
markerte seg også i disse løpene. Man 
kan jo blant annet trekke frem John Erik 
Isberg og Eugen Bjørnstad på bilfronten 
og Paul Sande og Basse Hveem på to 
hjul. I tillegg var det, som i dag, veldig 

mange som bidro til å løft e motor-
sporten opp fra den negative statusen 
den hadde da klubben ble startet i 1916.

Noen ting endrer seg imidlertid aldri, 
og det er vel få ting som passer bedre å 
avslutte med enn dette sitatet fra boken 
fra 25-årsjubileet:

“En forenings liv går alltid i bølger. 
Slik har det også vært i NMK. Litt opp 
og ned skader i grunnen ikke. For det er 
i motgang man lærer å kjenne sine ven-
ner og det er i motgang, når det røiner 
på, at det er godt å ha en god rygg.

Norsk Motorklubb har hatt god rygg. 
En kjerne av interesserte, energiske og 
arbeidsvillige trofaste som aldri har gitt 
seg.”

En forenings liv går alltid i bølger. Slik har det også vært i NMK. Litt opp og ned 
skader i grunnen ikke. For det er i motgang man lærer å kjenne sine venner og 
det er i motgang, når det røiner på, at det er godt å ha en god rygg.
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I 
årets andre utgave av Racing for-
talte vi historien om NMKs første 
25 år. Klubben som fyller 100 år 
neste år hadde en trang fødsel 
som kom istand med bakgrunn 
i befolkningens motstand mot 

motorisert moro. De neste 25 årene skulle 
imidlertid vise seg å bli en tid hvor flere av 
landets mest legendariske førere, både på to 
og fire hjul, fant sin vei til toppen.

Av naturlige årsaker var perioden mellom 
1940 og -45 en tid med lav aktivitet i de fleste 
klubber rundt om i landet - så også NMK. 
Det tok imidlertid ikke veldig lang tid fra 
krigens slutt og frem til aktiviteten igjen var 
på plass. I 1947 arrangerte hovedstyret det 

som skulle bli tidenes største motorspor-
tarrangement sammen med avdelingene 
i Oslo og på Romerike. Gardemoenracet 
var et internasjonalt TT-løp som gikk på en 
litt over syv kilometer lang bane og samlet 
store folkemengder. Da den første utgaven 
gikk av stabelen 28. september 1947 hadde 
omtrent 40 000 mennensker funnet veien til 
arrangementet - et tall som den dag i dag er 
veldig imponerende!

Den mest prestisjetunge klassen i det 
første løpet ble vunnet av finske Reine 

Lamppinen, mens beste nordmann ble 
Thorleif Andreassen på fjerdeplass. I 
350-klassen ble Leiv Samsing nummer to, og 
i den største bilklassen tok August Hansen 
med seg fjerdeplassen.

I årene etter det første Gardemoen-løpet 

ble det arrangert flere konkurranser som tr-
akk både internasjonale førere og titusenvis 
av skuelystne. Steder som Østensjøvannet, 
Dælenenga og Bjerke er sentrale i motor-
sporten på Østlandet, og publikum stiller 
villig opp både på 50- og 60-tallet. Noe av 
grunnen er nok profilene som kjørte på 
denne tiden - navn som vi fortsatt husker 
godt.

NORDENS BESTE
Blant dem som utmerket seg på denne tiden 

var det ikke ukjente navnet Leif “Basse” 
Hveem. Han var Norges første store mot-
orsportstjerne, og var motstanderen en hel 
generasjon hadde som mål å slå. Sitt første 
NM-gull i speedway tok han i 1940, men det 
var først etter krigen han ble virkelig kjent. 
Under et løp på Bislett i 1945 sementerte 
han sin dominans, og det var ingen av kon-
kurrentene som så annet enn bakhjulet på 
sykkelen hans. Året etter var det nærmest 
ingen som klarte å hamle opp med Oslo-
gutten, og mot slutten av 1946 var han av 
de fleste regnet som Skandinavias beste 
fører. På høsten samme år var det klart for 
Nordisk mesterskap på Bjerkebanen, og 
med Kronprins Olav og 10 000 elleville fans 

på tribunen tok Hveem med seg en suveren 
seier. Sammen med Leiv Samsing og Harald 
Wiik-Hansen vant nordmennene også 
lagkonkurransen, og Hveem gjorde det der-
med klart hvem som var verdens ledende 
langbanekjører.

Hvem endte opp med å dominere norsk 
og skandinavisk motorsport i nesten 20 
år, og var en publikumsmagnet - spesielt 
på hjemmebanene Dælenenga og Bjerke-
banen. I løpet av 10 løp på førstnevnte bane 
i 1949-sesongen ble det blant annet løst over 
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100 000 billetter til løpene Hveem kjørte. 
Frem til han valgte å trappe ned kjøringen 
i 1957 samlet Basse et imponerende antall 
titler. Da karrieren var over kunne han se 
tilbake på 17 NM-titler, 11 indivudelle nor-
diske mesterskap og like mange lagmester-
skap. I sin siste fulle sesong tok han også 
med seg europamesterskapet i langbane 
hjem til hovedstaden.

BILSPORTENS STØRSTE
Én av norsk bilsports aller største helter 
startet sin karriere bare noen får år etter 
Hveems nedtrapping. Den nylig avdøde 
Trond Schea startet sin karriere i 1961. 
Etter å ha vokst opp med en far som drev 

transportforretning, var det ingen som ble 
overrasket over at Schea ble opptatt av biler. 
Det skulle imidlertid ta ganske mange år 
før Schea ble opptatt av bilsport, og det er 
én mann man kan takke for det i dag. Det 
var nemlig Aage Bræin som fikk Trond bak 
rattet i et løp i det herrens år 1961. De to var 
kolleger hos Ford, og Bræin var kartleser 
på fritiden. Denne dagen måtte imidlertid 
mannen som vanligvis rattet bilen melde 
avbud, og Bræin ringte Schea. Dermed var 
starten på det som skulle bli en legendarisk 

bilsportkarriere i gang.
Allerede året etter begynte Schea å vinne 

billøp, men det var snakk om småtterier i 
forhold til det som skulle komme. Året etter 
fikk han, i kraft av sin stilling hos Ford, en 
Cortina GT å bruke til løp. Med denne bilen 
og kun et år på baken gikk Shea likegodt 
hen og vant Sørlandsrally - ikke verst for en 
mann som på de aller fleste måter var en 
nybegynner i sporten. På denne tiden forsto 
også Ford at denne mannen var spesiell, og i 
1965 hadde også britene fått øynene opp for 
nordmannen. De ga ham en Lotus Cortina 
til fri bruk, og Schea var ikke sen med å ta 
imot sjansen. 

Gjennom sine fire år i norsk bilsport 

hadde han etablert seg som en fører som 
aldri ga opp, og som levde etter mottoet at 
intet annet enn førsteplass var godt nok. 
Det gjorde at Schea bød på flere interes-
sante, og ikke minst spektakulære, opptre-
dener. 1965 ble også året hvor Trond fikk 
sin internasjonale debut, og heller ikke 
den foregikk uten rabalder. RAC-rallyet var 
åstedet, og Schea viste raskt at han hadde 
tempoet inne. Han ledet lenge rallyet, men 
etterhvert var ikke teknikken med på laget, 
og Schea fikk en stopp. Da han omsider kom 

i gang igjen var han nede på en andreplass, 
og for å ta igjen det tapte ble det satset litt 
ekstra. Resultatet var at den internasjonale 
debuten endte i en bekk, men Oslo-mannen 
hadde bevist at han kunne kjempe mot de 
aller beste.

I årene etter NMKs 50-årsjubileum 
forsynte han seg grådig av premiebordene 
i de aller fleste løp han stilte opp i. Det ble 
sagt at hvis Trond Schea kom i mål, så vant 
han. Det er ikke uten grunn at han ble et av 
Norges aller mest velkjente bilsportutøvere 
gjennom tidene.

Selv om Hveem og Schea er de største 
stjernene man husker fra denne tiden, var 
det flere andre som utmerket seg. Navn som 

Henry “Stompa” Andersen, Leiv Samsing og 
John Haugland er velklingende for motor-
sportentusiaster med god hukommelse. 
Dette er nok tiden mange vil karakterisere 
som gullalderen for norsk motorsport, med 
både store profiler og massivt publikum-
soppmøte på flere løp gjennom sesongen. 

50-årsjubileet i 1966 ble feiret med en 
storslått fest hvor daværende kronprins 
Harald var æresgjest - kanskje kommer 
Haakon en tur ved 100-årsjubileet neste år?
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