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Hetta er triði partur í einari røð av ferðafrásøgnum, sum eru gjørdar eftirsum korona farsóttin enn herjar og tað tískil 

er torført at vitja bilmuseum runt um í Europa. Frúan og eg hildu jól í í Týsklandi í 2019 og vitjaðu á hesi ferðini í 

Stuttgart, sum hevur tann óvanliga heiðurin at vera heimstaður hjá kanska tveimum av kendastu bilverksmiðjunum í 

heimunum, Porsche og Mercedes Benz, sum næsti partur fer at snúgva seg um.  

Bæði hesi bilmerkini hava eisini tað til felags, at tey hava eina so ríka søgu, at tað er trupult at vita, hvar ein skal 

byrja, og tað er ógjørligt at fáa alt við í einari slíkari stuttari grein sum hesari. So tað vit fara at viðgerða her um 

søguna hjá Porsche er bert eitt úrvæl.  

Fyritøkan, sum ber navnið hjá grundleggjaranum, varð sett á stovn í 1931 av Ferdinand Porsche (3. september 1875 – 

30. januar 1951). Hann var ein merkisverdur maður, sum tíðliga vísti serligar gávur og hevði longu nátt nógvum 

málum, áðrenn hann stovnaði sína egnu fyritøku.  

 

 

 

Hann var borin í heim í Tjekkia (tá Eysturíki-Ungarn) og pápi hansara livdi av at umvæla panelir til bilar. Ungi 

Ferdinand las parttíð á universitetinum um kvøldarnar, serliga fyri at studera ravmagn, og arbeiddi í verkstaðnum hjá 

pápanum um dagarnar. Sum 18 ára gamal var hann við til at menna ein elekriskan motor til bilar og koyrdi kapp við 

einum el riknum bili longu í 1897. 

 

 



Hesin bilurin var tó ikki stórt meira enn ein hestavognur við motori, og eydnaðist ikki so væl, tí at hann hevði stór og 

tung battarí, sum settu forðingar fyri ferðina og hvussu langt bilurin kundi koyra. Í 1901 var hann vil til at menna 

heimsins fyrsta diesel-elektriska bil, sum hevði ein motor frá Daimler. Hesin bilurin kláraði at koyra 56 kilometrar um 

tíman. Í 1902 bleiv Ferdinand kallaðar inn í Eysturríkska herðin og var m.a. privatsjaførur hjá Frantz Ferdinand, 

erkihertuga av Eysturríki.  

Frantz Ferdinand varð skotin í álopi í Sarajevo 28. juni í 1914, og varð tað byrjanin til fyrra veraldarbardaga. Men tað 

er ein heilt onnur søga, sum vit ikki skulu viðgera her.  

Frá 1906 til 1923 fór Ferdinand at arbeiða fyri eitt dótturfelag hjá Daimler nevnt Austro-Daimler í Eysturríki. Har 

arbeiddi hann seg upp frá at vera sniðgevi til stjóra, og meðan hann var har, framleiddu teir fleiri bilar, sum vunnu 

nógvar kappkoyringar. Soleiðis tykjast tvey spor at hómast eftir Porsche, sum seinni fara at hava týðning; at hann var 

ein úrmælingur til tað tekniska og at hann elskaði at koyra kapp við sínum bilum. 

Frá 1923 til 1929 arbeiddi hann hjá sjálvum móðurfelagnum, sum eftir at feløgini Damiler og Benz løgdu saman til 

eitt felag, kom at eita Daimler-Benz. Har framleiddi Porsche tann sera víðagitna Mercedes-Benz SSK, sum var 

einaráðandi í kappkoyringum um tað mundið.  

Hann droymdi tó um at gera ein lítlan og lættan sportsvogn, men tað fekk kaldliga móttøku hjá leiðsluni, og endin 

varð, at Ferdinand segði seg úr starvi hjá Daimler-Benz. Hesin bilurin skuldi hava eitt aerodynamiskt snið og hava 

motorin aftan. Tá ið Ferdinand Porsche stovnaði egna fyritøku í 1931, byrjaðu teir við at gera ráðgevandi arbeiði fyri 

onnur feløg. Í tí stilla arbeiddi Porsche tó víðari við at gera sín egna rasarabil.  

Seinast í 1930-árunum broyttist heimurin nógv, og myrk skýggj drógu seg saman yvir Europa. Tað er eisini um hetta 

mundið, at søgan um Ferdinand Porsche tekur eina heldur løgna vend. Hitler hevði boðið út eina kapping fyri at gera 

ein bil, sum tann meinigi maðurin kundi fáa ráð til, og sum ein part av tí var Porsche byrjaður at menna ein bil, sum 

endaði sum Volkswagen Type 1 (eisini kendur sum boblan). 

Hesin bilurin minti ikki sørt um ein Tatra V570 sum var frá 1931,  

 

 

 

 



og ein Mercedes H130 frá 1936.  

 

 

 

Bilurin hjá Porsche sjálvum kom ikki út á marknaðin fyrr enn í 1938. Porsche varð ákærdur fyri at hava kopierað bæði 

Tatra og Mercedes. Tatra bilurin hevði sjálvur fingið íblástur frá øðrum bilum, sum vóru framleiddir um tað mundið, 

og Mercedes vildi vera við, at teirra fyrstu tekningar til Mercedes 130 H vóru teknaðar av Béla Barényi longu í 1925, 

men tá arbeiddi Porsche eisini sjálvur fyri Daimler-Benz.  

 

 

 

Søgufrøðingar kjakast enn tann dag í dag um hvør teknaði hvat. Men sannleikin er helst tann, at fleiri lótu seg 

inspirera av hvørjum øðrum, og at henda tilgongd endaði við at koma fram til Volkswagen Type 1. 

 



 

 

Men hvussu var og ikki, so endaði tað við, at Porsche vann kappingina. Teir byrjaðu at framleiða hansara snið í 1938. 

Tó vóru bara hernaðarligar útgávur framleiddar inntil annar veraldarbardagi var av. Eftir kríggið varð verksmiðjan í 

Wolfsburg broytt til at gera privatakfør og bleiv boblan framleidd kring heimin heilt til 2003, 21.529.464 í alt. 

Fyritøkan hjá Porsche stóð ikki beinleiðis fyri framleiðsluni, men hann hjálpti tó til sum ráðgevi og fekk eisini pengar 

fyri hvønn bil, sum varð framleiddur. Kríggið kom tó at kennast ringt hjá Ferdinand, tí í 1945 varð hann noyddur at 

fara til Fraklands, sum liður í krígsendurgjaldinum, og har varð hann hildin fangi og noyddur at hjálpa Renault. Ikki 

fyrr enn eitt stórt endurgjald var latið, slapp hann leysur aftur, og tá var heilsan farin at bila.  

Í 1939 var hann tó longu byrjaður at menna bobluna víðari til kappkoyring. Tað árið framleiddu teir trý eintøk av 

bilinum teir nevndu Type 64. Hetta er fyrsti bilur, sum bar navnið Porsche. Teir brúktu vindtunnil-testir at sniðgeva 

bilin, sum eisini var lættari, sterkari og skjótari enn boblan, sjálvt um nógvir lutir vóru teir somu. Type 64 var 

ættfaðirin at øllum teimum komandi Porsche bilunum.  

 

 

  



Porsche Museum vil allarhelst ikki umrøða krígsárini, og eru bara fáir bilar sýndir fram frá fyrru helvt av søguni um 

Porsche. Eftir at Ferdinand bleiv sjúkur og síðan doyði, mátti sonur hansara, Ferry Porsche, taka um endan. Og er tað 

fyrst eftir deyða stovnarans, at fyritøkan mennir seg til tað, sum vit kenna í dag. 

Eftir kríggið var tungt at koma í gongd aftur. Men tað byrjaði spakuliga at ganga framá. Eins og áður, so helt fyritøkan 

fast í samstundis at koyra í tveimum sporum, bæði at gera gerandisbilar og rasarabilar. Og er tað hetta, sum gevur 

merkinum eina heilt serliga søgu og DNA.  

Fyrsta modellið, sum Porsche byrjaði at hópframleiða, var 356. Tað var í 1948. Hetta var ein víðarimenning av tí lítla 

og lætta bilinum, við motorinum á hekkuni. Líkskapurin við bobluna er týðiligur, hóast 356 týðuliga er ein nógv meira 

kraftmikil, aerodynamiskur og ikki minst kostnaðarmikil bilur.  

 

  

 

Nógvir ánarar brúktu bilin bæði til gerandis og til at koyra kapp. Teir vunnu ein klassasigur í Le Mans í 1951 og 

gjøgnum 50-árini vann bilurin spakuliga frama millum biláhugaðar keyparar. Samstundis framleiddi Porsche eisini 550 

Spyder, sum var ein rasarabilur burturav.  

 

 

 



Við 550 Spyder fekk felagið nógv góð úrslit í kappkoyringum, m.a. Le Mans, Mille Miglia og Targa Floriu. Bilurin varð 

eisini víðagitin við tað at sjónleikarin James Dean læt lív, tá ið hann var í einari vanlukku við sínum 550.  

356 varð framleiddur í fleiri variantum, men í 1961 framleiddi Porsche eina prototypu, sum teir nevndu Type 754 T7. 

Hesin bilurin minti sera nógv um tann seinni kendasta bilin hjá Porsche, nevniliga 911, sum kom fyrstu ferð á 

marknaðin í 1964. 

 

 

 

911 er síðan seldur í yvir einari millión eintøkum. Hann hevur fingið fleiri facelift síðan, og eru nógvar broytingar 

farnar fram øll árini, eitt nú við at fara frá luftkøling til vatnkøling, bilar eru framleiddir við turbo, fýrahjóls trekki osfr.  

 

 

 



Allir hesir ymsu variantarnir hava ymisk 900-nøvn, men bilurin verður enn marknaðarførdur sum Porsche 911. Á 

Porsche Museum vera vístir fram heilt nógvir variantar, eisini ein løgreglubilur.  

 

 

 

Tað er rættiliga áhugavert, at Porsche øll hesi árini hevur hildið fast við sítt upprunaliga designkonsept. Heldur enn at 

royna at bróta heilt upp úr nýggjum, hava teir roynt at foredla og gjørt smáar broytingar, sum til endans blíva til 

nógv. Allir bilarnir, sum Porsche framleiðir, kunnu verða nýttir at koyra til arbeiðis hvønn dag.   

 

 



Umframt at framleiða gerandisbilar hevur Porsche tó eisini javnan loyvt sínum verkfrøðingum rættiliga at sláa seg 

leysar við at kalla ørvitiskendum ætlanum innan fyri rasarakoyring. Men teir hava dugað hetta so væl, at navnið 

Porsche er blivið synonymt við at vinna, og hava teir eisini verið atvoldin til at fleiri kappkoyringar-seriur eru blivnar 

stegðaðar, av tí einføldu orsøk, at ov lítil kapping var.  

Tíbetur eru nógvir av hesum bilum vístir fram á Porsche Museum, so vit fáa greitt eitt sindur frá nøkrum av teimum. 

Nakrir av bilunum eru variantar av 911, og nakrir eru prototypur, framleiddir til ymisk regelment og seriur.  

 

 

 

Porsche hevur gjøgnum árini kýtt seg at gera bilar, sum eru lættir og stívir. Hesin 909 Bergspyder frá 1968, sum er 

sýndur niðanfyri, varð mentur serliga til kappkoyringar niðan á tindar. Hann viðaði bara 384 kilo og hevði ein 2000 

kubikk 8 sylindraðan boxaramotor við 275 hestum.    

 

 



Teir hava eisini roynt ymiskt innovativt design, m.a. at brúka kápuna til at innbyggja rør og slangur. Eisini hava teir 

eksperimenterað við at fylla rør-rammuna undir skrokkinum við nitrogeni og síðan varð ein trýstmálari settur í 

stýrhúsið fyri at halda eyga við, um nakað gassinum varð likið út og ramman tískil mist sín integritet og styrki.  

Samstundis vóru motorarnir mentir til at hava brutalt nógva kraft. Serliga kendur fyri hetta var 917, sum Porsche 

vann høvuðskoyringina við á Le Mans fyrstu ferð í 1970. 

 

 

 

Hesir bilarnir komu í fleiri ymiskum útgávum, alt eftir hvørja kapping teir skuldu meldast til. Hesin á myndini hevði 

ein flatan 12 sylindraðan motor, við um leið 600 hestum og kundi koyra 360 kilometrar um tíman.  

 

 

 

917/20 varð bygdur til eina aðra reglugerð. Við øðrum treytum fyri tað aerodynamiska designið av kápuni. Av tí at 

teir skemtiliga nevndu bilin “grísin”, varð hann málaður eins og ein slaktari hevði deilt bilin upp í ymisk stykki. Av tí 

sama er hetta modellið ógvuliga kent millum kappkoyringar-fjepparar. 



Tá á døgum fanst eisini ein kapping fyri líknandi rasarabilar í Amerika, sum nevndist CanAm series. Til hesa kapping 

framleiddi Porsche í 1975 seinasta variantin av 917/30. Við hesum bilinum vann Porsche so lættliga CanAm seriuna, 

at í 1975 broyttu teir reglugerðina, so hann ikki slapp at luttaka aftur. 9. august í 1975 vildu Porsche og liðið, sum 

koyrdi við 917/30, siga eitt rættiligt farvæl við bilin við at royna at fáa metið á Talladega bananum.  

Tað eydnaðist við Mark Donohue við róðrið at koyra ein umgang á bananum við einari meðalferð á 355,923 

kilometrar um tíman. Hetta metið helt sær til 1980. Mark Donohue doyði eina viku seinni, meðan hann vandi til 

Eysturríksku Formula 1 koyringina. 

 

 

 

Hetta sigst vera kraftmiklasti rasarabilur, sum nakrantíð er framleiddur. Hesin varianturin av 917 hevði ein 5.6 litra 

B12 motor, og nýttu teir ein turboløðara frá Eberspächer. Tá fekk bilurin millum 1100 og 1580 hestar, alt eftir hvussu 

stýringin var sett upp. Hann tók tá 2.3 sekund frá 0-100 km/t og 5.3 sekund frá 0-200 km/t. 

 

 

 

 



Ein av kendastu verkfrøðingunum hjá Porsche er Norbert Singer. Hann hevur hevði ein týðandi leiklut í teimum 16 Le 

Mans sigrunum hjá Porsche árini 1970 til 1998, m.a. við Porsche 935/78 oftani nevndur Moby Dick eftir serligu 

silhuettini, sum panelini blivu skapt eftir.  

 

 

 

Sum áður nevnt hevur Porsche eisini ment nógvar bilar, sum taka sítt útgnagsstøði í 911, og er 935 bara ein av 

teimum. Í 80-árunum vóru tvær megin-kappkoyringar í Europa, gruppa B og gruppa C. Porsche menti í 80-árunum ein 

bil, sum teir nevndu 959. Hesin minti um 911, men trekti á øllum 4 hjólum og var tekniskt ógvuliga framkomin. 

Ætlanin var, at hann skuldi brúkast at koyra kapp í gruppu B, men av tí at tann serian varð tikin av, varð 959 bara 

gjørdur í fáum eintøkum.  

  

 



 

959 var tann lógliga versiónin, sum kundi fáast við nummarplátum. Porsche víðarimenti ein rallybil frá 959, sum vann 

Paris-Dakar kappkoyringina í 1986, sama ár sum teir góvust at koyra í gruppu B.  

 

 

 

Versiónin av 959, sum var ætlað at koyra kapp í gruppu B, men sum ongantíð bleiv til nakað, nevndu teir 961. Av tí at 

reglugerðin fyri gruppu B varð broytt, er bara ein 961 nakrantíð bygdur. Hann koyrdi tó tvær ferðir í Le Mans og 

náddi bæði at krasha og at eldur kom í hann, áðrenn hann varð restaureraður og sýndur fram á Porsche Museum. 

  

 

 



Í 80-árunum kappaðust Porsche eisini í gruppu C við nøkrum prototypu bilum, og har gekst bara væl. Við Norbert 

Singer á odda framleiddu teir í 1982 Porsche 956. Um tú hyggur væl eftir á myndini, so sært tú, at bilurin er vístur á 

høvdinum, og er tað bara myndin, sum er vend við.  Hetta er gjørt fyri at vísa, hvussu góðar aerodynamiskar 

eginleikar 956 hevði, tí um hann koyrdi 321,4 kilometrar um tíman, so skuldi hann teoretisk kunnað sogið seg fastan 

og koyrt á høvdinum.  

 

 

 

Ein av kendastu kappkoyrarunum hjá Porsche um hetta mundið var týskarin Stefan Bellof. Hann kláraði í 1983 at 

koyra teir 20,832 kilometrarnar runt á tiltikna týska bananum Nürburgring Nordsleife, eyknevndur ”tað grøna 

helvitið” upp á 6 minuttir og 11,13 sekund. Tað svarar til eina miðalferð á 204,5 kilometrar um tíman, á tí sera 

tekniskt trupla bananum. Hetta metið kom at halda í 35 ár og varð ikki tikið fyrr enn í 2018, av einum øðrum týskara, 

Timo Bernhard, við einum serbygdum Porsche 919 EVO hybridbili. 

 

 



Stefan Bellof varð ein sera evnaríkur og agressivur koyrari, sum mong spáddu fór at vera ein komandi týskur 

heimsmeistari í Formel 1. Tíverri andaðist hann á Spa bananum í Belgia í 1985 í einum samanstoyti, meðan hann 

royndi at yvirhála Jacky Ickx í tí víðagitnu kurvuni Eau Rouge. Báðir koyrdu ein Porsche 956 í hesi kapping.  

 

 

  

Sum tíðin leið eftir 911, varnaðist Porsche, at tað helst ikki var nóg mikið bara at hava eitt modell, sum seldi væl. Av tí 

sama hevur felagið fleiri ferðir roynt at menna onnur og serliga bíligari modell í tí vón at fáa ein breiðari platform at 

standa á. Fyrsta royndin varð gjørd saman við Volkswagen, kallað 914. Men bilurin seldi ikki væl og gjørdist eingin 

succes.  

 

 

 



Seinni royndi Porsche við bæði 924, 928, 944 og 968. 924 og 944 seldu faktiskt heilt væl (næstan 300.000 tilsamans), 

um man hevur tíðarskeiðið í huga. Faktiskt so væl, at teir bjargaði Porsche, sum hevði nærum tóman kassa tá. Men 

hóast tað, so blivu øll hesi modellini niðurløgd, eftir at ein tíð var fráliðin.   

Porsche royndi eitt skifti eisini at byggja traktorar og motorar til flogfør.  Seinni fóru teir undir at byggja Boxter og 

Cayman, sum fáast enn tann dag í dag. Eisini fór Porsche at byggja SUV bilar í modellunum Cayenne og Macan, sum 

eisini seldu væl og góðu eitt gott avkast til felagið.  

Porsche hevur eisini roynt seg við serligum marglætisbilum, eitt nú Panamera og Carrera GT. Porsche er tann 

bilframleiðarin í heiminum, sum forvinnur mest per seldan bil. Óivað er tað tí at felagið altíð hevur gingið undan í tí 

tøkniliga partinum, samstundis sum bilarnir hava gott orð á sær og roynast væl. Og sum orðatakið sigur: ”Race on 

Sunday – Sell on Momday”. 

 

 

 

Í 2015 framleiddi Porsche eina prototypu av einum elektriskun bili, nevndur Mission E. Hetta var 118 ár eftir at 

grundleggjarin av fyritøkuni byrjaði at menna sín fyrsta elbil. Porsche Taycan kom á marknaðin í 2019. 

 

 



Men nú tosa vit heldur ikki longur um ellisakfør.  

Sum heild er um Porsche Museum at siga, at tað ikki er so stórt; í mun til Mercedes Benz Museum er tað pinkalítið. 

Tó klárar tað sera væl at fanga tann vitjandi, og er tað óivað tí at søgan hjá felagnum er so sermerkt. Vit vóru har í 

fleiri tímar, og ein vitjan er ikki nær námind nóg mikið.  

Porsche hevur enn flest allar rasarabilar, sum teir nakrantíð hava framleitt, í varðveitslu á einari stórari goymlsu í 

Stuttgart, og er so statt møgulleiki at síggja ymiskar bilar og teirra søgu, alt eftir nær ein vitjar. Framsíningin er ikki 

tann sama alla tíðina, tí teir blanda, hvørjir bilar vera vístir fram.  

Eftir er bert at viðmæla øllum, sum hava bara eitt sindur av áhuga í ellisakførum og bilum sum heild, at vitja hesa 

perluna í Stuttgart. Tað fara tit heilt vist ikki at angra.  

 

 

 

Eitt videobrot við nøkrum av kendastu rasarbilunum hjá Porsche kann síggjast á hesari leinkjuni: 

Legendary Porsches - Icons Of Motorsport | Full Documentary - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BnYqB55VW6Y 

 

Jóan Pauli Jespersen 

https://www.youtube.com/watch?v=BnYqB55VW6Y

