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TERMINLISTE

SPILEHJULET NO.6/T992

Styret består av følgende

Formann :

medlemmer:

Telefon: 0tl-52 13
Telefon: 0q-53 37
Te lefon : 0f -tr1 70

Roger Thompson

Nestformann: Sigurd Frøland

Sekretær : Rune Omarstrand
Kasserer : 0]e Chr. S imonsen

23 Aug . Kl. 1 1.00 møte opp på Sandnes Rådhus
De fra Jæren møte opp på Grødelandstun

29
08
61

Tur er lagt opp til Grøderlands Bygdetun med omvisning
Kl 12.00 .Etterpå bli der en liten tur med mat pause på
Undheim kafe

Telefon: }tt-62 tr8 92
Telefon: 0tr-65 57 32
Telefon: 0rr - 58 12 71

Styremedlem: John Coker
Styremedlem: OIe Endresen
Strremedlem/

1øemester : Andreas Auestad

Telefon:

0tt-

67 41

25 Aug. Klubb møte på Ålgårds Auto på sandnes K|.19.00
Visning av en film om The History of Motorcycling Del 1.

lr 5

t

Klubbens postadresse:

Gammelbilens Venner

2O

Boks 3029 Mariero
tl00lr Stavanger

Bankgiro.

29 Sept. Klubb møte på Gausland
Foredrag av Frank Strand om Bil Dekk med film

326A07 ?5822

holdes siste tirsdag i hver måned (doe ikke i juni, juli oB
llgårds Auto (Nissan) på Vibenyr,
desember). Møtene holdes i kantinen til
Lura. ltøtene begynner kl. 19:30. Dette er for tiden klubbens faste møtelokale.
Hvis møtet skal være et annet sted, blir dette gjort kjent i rundskriv f6r
Medlemsmøte

møtet.
Klubbens delelager holder

åpent siste tirsdag hver måned mellom kl.

Her er det

og

18:00

mye deler til forskjellige
til bil/lastebil. Omsetningen har vært liten det siste året, så det
er medlemnene som må holde det i live ved å få opp omsetningen. Delelageret
holder til i ei løe på Sandnes. Se kart for beligeenhet.

19:00,

merker

årganger, men det

meste er
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Sept. Tur nærmere detalje senere
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Lørdag 5. aepterber 1992

llorsk Veteranvogn Kl.ubb fyller so[ kJent 40 år 1år. So[ en del av
Jublleulenarkerlngen arrangerer vl 'ltodun-gprlnten' [ed start på
V:tt,re t(ure og Konf erat.lscscnte: I Aske: løl-dag S. septe!*bcr.
Hotellet kan også 1år frlEte led deltig frokoet for en rlnellg
penge. førate bll starter kl. 9.30 red frerrøte senest kl.9.OO
og enda tldllgere derson lan ønsker å splae frokost.
Løypa går på hyggellge veler I kosellg terreng, og lunaJen
aptser vl på 1dy111ske Elaafarvevrrket, prla pr. person kr. 90,og barn under 12 år kr. 40,-. Drlkkevarer korner I ttlleqg.
Etter lunst går turen vldere tll TyrlfJord Turlsthotell hvor
lnnkolsten flnner 6ted og også prenleutdellng. On kvelden bLir
det. Jublleursfest.
Startkontlngent for llVK-nedlenner med gyldlg nedlengkort er satt
til kr. 150,- og lkke-nedlenner kr. 175,-. Påreldlngafrl.et er
aenest 15. augustl
lIBl Påneldlng etter denne dato ledfører øklng I Etartkontlngenten
ttl kr. 2O0,-. Så derfor, overhold påneldtngsfrlsten og unngå
re rookoatnlnger.
Eventuelle spørsnål kan rettes til fhger KarLn Ll.e, tlf. 0226 02 67.
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sendesr
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Sur kr.
. cr lnnb€talt tll lfvl(, Boks S3?9, Nar., 030{ Oalo,
på postgirokto.nr. 08O{ 518272O, bankglronr. 1603.09.11265 ellcr
kryBset gJekk. (Stry[ det Bor lkke paaaer).
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VINSTR'\

SAf,DVTGETI-SUIIDVOLDET SørDAG

6.

SEPIENBER 1992-

Sandvlgen-Sundvolden 1992 arrangereg eøndag

6. aeptenber ned
stalt på Vlk Stadlon, nord for Sundvolden. Løpet legges opp led
2 forslcJelllge traseer, en kort og en lanE ned felles lnnkonst.
Den korte løypa kjøres av deltagende kJøretøyer oed årgang
t.o.a, 1930, nenE den lange løypa kJøres av deltagere ned kJøre*
tøyer f.o.L. 1931 og t.o.!. 1962. Lrpet er åpent for alle vetcrankJøretøyer 1 presentabel og forskrlfts[essLg stand I føIgende
klasser r
1. Antlkk (før 1905)
2. Veteran (1905-1918)
3. Vlntage (1919-1930)
.1. Post Vintage (193r-19451
5. Etterkrlgs (1946-1962)
6. Motorsykler
7. Co[nercials
Påueldtngsfrlst er satt tlI 15. august 1992. Startkontingent er
kr. 150,- for tlVK-nedleuner og kr. 175,- for lkke-nedlenuer. Ved
for sen pånelding er startkontingenten kr. 20O,-. påneldlng sot
ikke ledsages av betaling, anse6 sol ugyldlg.
Plakett til alle ved fullført I6p. Stort preDlebord.
Deltakelsesbekreftelse aaDt info vll bll sendt ut før løpet.
Eventuelle spørsnål kan rettea tilr
Inger Karln Ll.c, tlf. 02-26 02 67.

LILLIH.\ \I \rti R

Fåmelding sendes 3 fnger Karin Lie, Vilberggrenda 4, 06g? Oslo
tIAVllt
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5
POSTG|

ROKONTO 51827 20

For ytterligere informasjon og materiell, kontakt
STATEI\iS VEGVESEI{
I\iORSK VEGMUSEUIV{
2638 FÅBERG

Tlf: C62 77 110
Nluseumsleder: Geit Paulsrud
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Et spennende område
på størrelse med Lille-

friluftsområder

på 3C0

mål bygges aurenriske miljø-

\

€r, nøyakrig slik de framsro

hammer sentrum. Kafeæria, møterom, audito-

på sin rid. En skyssrasjon fr:a
1866 med rilhørende land-

rium og friluftsscene i

skap foneller hvordan ferdafolk ble morrarr. En vegstasjon
fra lgi8 er henret fra åryjrlr-

samspill med norsk historie, kultur og ingeniør-

mo i Telemark. Æwerdige Lysaker Gjesrgiveri er flyt-rer fn

kunst.

Det blir en opplevelse når

Norsk Vegmuseum åpner
på Hunderfossen ZZ. jU.rr;.#

Odin skrape fn mellom-krigstiden.

1992.

b2

Bærum ril Hunderfiossen. Her
vil der bli kafe og selskapslokaler
i 1860-ralls miljø. Dertå er bare
noen av arrraksjonene du vil finne

i
I
I

\

Norsk Vegmuseum vil

,\

inneholde uendelig mye

mer enn

kieledresser,

traktorer, gnvemaskiner
og skilt. I den 5 000 ml
store museumsbYgningen
blir uwiklingen av norsk
vegbyggingskunst skildret'
Fra

.iJå

da kongeveger ble

til dagtn:
avanserte teknologi med
spadd ut for hånd,

moderne brukonstruksion og

tunnel under havbunnetl' Du

vil få hilse På vegarbeidere fra
mellomkrigstiden og På inqo
niøren

to*

friluftsområder.

Eier du er kjøretøy som er 30 år
eller eldre, og har gammeldags
pyramidetelr, kan du overnarre
ii
den unike vererancampen, som blir
en del av museer. Her vil du finne
gamle kongeveger, bruer og
fielloverganger i ridsriktige miljøer.-Godt skiltet selvfølgelig. Vegyesener viser d.g

vegen!

Norsk Vegmuseum lcan dessuten tilby

et museum

i museer! Norslc Fjellspreng_

ningsteknisk Museum planlegges pa
Hunderfossen. I en egen i,tnn*fiil
fiå[sprengningsmuseer vise gammel og mod_
erne teknikk innen byggirg ,r, ,urråler og
haller i frell.

ovenåket det hele'

Du vil også få et glimt av fremtiden og de rnuligheær motgendagens .teg'oalg fører med seg'
tututdet '*tif også vise kulturell og

sosial utvikling giennom flere
hundre år. Der vegen kom, kom

t.

Lysake

r Gjestgiveri

det folk...

2. Museumsbygning
3. Milsteins-lykkja
4. Engerodden Skysstasjon

5. H.øydalsmo

Vegstasjon

6. Vegvesenets Anleggsområde
7. Gosen Vegvokterbolig
8. Norsk Fjellsprengningsteknisk
Museum

Lysalccr Gjestgiveri fna 180&ullet.

HISTORIEN OM

Slik det hele begynt()....
..Norgcs ll4rsLc billabrikk i Lundc
kommcr snart mccl plastbiln. ,.Dcn tørstc

rntxlcllcn rullcr ut ilr' l'abrikkcn
n()\ ctnbcr.
bilcr lagcs

I

l"glrstc ()mgang

10.

skal I'emtcn

tr skcrnc cr intcrcsscrtc.>>
-fclcmarks
Slik lptd or crskril'tcnc i
t'y'lkcsaviscr l"rcdag 12, oktrlbcr 195(r. I
l-lere uker haddc prcssen kjent til at dct
ble arbcidet mcd å l-rcmstille en spcsicll

bil mcd kanlsscn i glassf iberarmert

plast.

Dctte l'ar selv'sagt en gtxl riksnyhet. I
dc nærmcstc ukcnc strØmtc journalistcr
og {otogral'er t'ra riksaviser, ukcbladcr tlg
tekniskc f'agbladcr til <bilfabrikkcn".
Dcn holdt til i cn mindrc brakkc. [ct[ r'cd
vrkesskolcn i Lundc scntrum.
På taglig hold ble prosJektet møtt mcd
adskillig skepsis. Men dct f alt også
nrsendc ord. Den nesten lerdige prot"tl{.1,pen ble kar"akterisert som ul.seendenrcssig \ellykkct. Dcn kunnc minnc tlm
llcrc cksistcrcndc bi lmodcllcr: T1'sk
Pomchc, dcn I'ranskc Citrocn DS 19.,
kanskjc antc man også ct snev av Fcrtariinspircrtc lirycr i Troll.

ET LITE INDUSTRIEVENTYR FRA LUNDE
Historien om Trollbilproduksjonen i Lunde representerer et
spennende og småtragisk kapitel i etterkrigstidens industriNorge.
Ambisjonene Yar høye hos de
tre karene som sto i spissen for
det dristige prusjektet. Ledenen,
Per Kohl-Larsen, teknisk sjef
Bruno Falck, og konstruktør
Erling Fjugståd.

Trollbilen ble svært populær den kofte
tiden den eksisterte. Men selv om
arbeiderne gjorde sitt, var industrieventyret raskt over.
Fra den konkursrammede t-vskc bilf'a-

brikken Gutbn>d I'ar det meningen

komponenter.
Tidligcre hadde ledertnocn bak Troll
gjort lorgjeves f orsøk på en stØrre
etabler"ing i Moss. I den pericden spilte
også den ty'skc bilingeniøren Hanss
Tnppel en viktig nrlle.
I Lunde ble pcrsonene bak Trollprosjcktct mØtt mcd stor vcll'iljc. Dcr
f ikk clc ntc fabrikklokaler og clrif'tskapi-

Hvilke eksisterende bilmerker minnet Troll om? Noen nevnte Porsche, andre
Citroån. Uansett: Troll-bilen hadde vakre lini

Optimismen var ganske høy i
begynnelsen, også innen ledelsen i Lunde kommune og blant
de seks-syv ansatte ved bilfa-

brikken.
Men prosjektet ble møtt med
skepsis på høyeste hold, selv om
landsfader Einar Gerhardsen
hadde lovt støtte. Prosjelitet falt
bokstavelig tålt <<i fisk>>.
Her er historien om Trull....o.

aI

å

k1øpe f erdige chassiser, totakts motorer
bcrcgnct på l'ramhjulsdrift og andrc

It,

ørstc norskproduscr-te bilcn.
I Vloss l'ar den tyske bilktlnstruktøren
F{anss Trippcl også mcd. Mcn han dro
hjcm til Tyskland cttcr at Kanrbt>
l'abrikken blc ncdlagt.
Den ty'ske ingcniøren Bnln() Falck ble
tilbudt jobben som teknisk leder. A\'
mange blir han bctegnct sttm skapcren av
Troll-bilcn og dens elegante lin1er.
Tidligere hadde han arbeidet ''v'ed ttr
f

markcdct.

Lundes unge ordfører, Olav Haugane

(til høyre på bildet), var svært
interessert i bilproduksion og bisto
Kohl-larsen der det var mulig.

rned planer om en norskprcxlusert bil. Jeg
har likt å stelle mcd biler siden jeg var cn
neve stor. l'ortalte mannen bak Trollfortakct i Lundc. Pcr Kohl-[-arsen. t{an
er nå 7tl &r gammel, t.rg ble intenjuet av
avi sen <<Fædrelandsvennen>> på si tt
hjemsted i Mandal lor en tid tilbake.
Kohl-L-arsen cr utdannet agronom og
drev bla. kalleplantasje i Al"rika l'Ør han
vendte hjem til Nclrge.
Allerede tidlig på 1g50-tallet oppsøkte
han Einar Clcrhardscn og lilrtitltc otn sin

195et60.

f)en betl'deligc kapitalen s()m var stilt i
utsikt, 750.ffn kroner, kom aldri.
Dcrmcd falt Troll-prosjektet b'okstavelig
tålt i fisk. Myndighetene fant ut at et
norsk bilprosjekt ville ødelegge handelsbalansen overfor Sovjetunionen. Russerne ønsket llskemel og andre

mindre bilf-abnkkcr i Tvskland, Gutbrod
og Trippel.
Også ingeniør Erling Fjugstad hadde en
viss bakgrunn lra bilprmlukslon lør han
ble cngasjerl. av Kohl-[-*rrscn. Han kom
vesentlig til å arbeide med det tekniske.
Etter at Troll-eventyret !'ar over, ble

Troll var en liten bil. Men den var mer
romslig enn man kanskje kunne tro.
Kohl-l-,arsen fikk selv plass i
bagasjerommet....

Fjugstad ansertt ved den st'cnske bill-a-

Troll Plastkarosseri og Bilindustri

brikken Saab.

Lunde r,ed årsskiftet 1956157 . Den f'ørste
Tnrll-bilen var allerede på veien, og ble
kjørt til Oslo, der den ble lotogralert
utenlbr Storlingct.
I tørste rekke var det kapitalmangel
som veltet Troll-prosjektct. Det I'ar
langtl'ra tilstrekkelig at en rekke privatpersoner belalte inn lrtrskudd på til
sammcn cirka l20.Un kroncr lor at dc
senere skulle |å levert hr,,er sin Troll-bil.
Med stØtte l'm Lunde kommune,
banklån og andre tilskudd korn samlet
driltskapital ncppc over 250.m,0 knrncr.
Fem f erdige biler ble ler,ert f ra Trolll-abnkkcn. Dcssutcn ble cn sjette bil
l'ulllørt - mcd komponcnter [r:r Lundc-

Myndighetene negative

Kaffedyrker ble sjef for Troll
- Allerede i 1951 beg"vnte jeg å sysle

intcrcssc lirr å starl.c bilprtxluksjon.
- Gcrhardsen var mcge t interesscrt

peiske og amerikanske biler på et fritt
markcd. Dcrlirr var dct avg;Ørende at
Troll-bilen kunne komme solid inn på
markedet t'Ør rasjonenngen ble opphevet.
Dct skjcddc forØr rig lørst ved årsskil'tct

gikk i gang med oppbl'ggingen av dct
som skulle bli produkslonssted lor den

tal. På dct meste var 7 mann engaslert t
prulduks1on ()g montasle. Det ble antydet
en snarlig økning til 30 ansattc.
Dct lørste målct ctter prø\eserien på
lcmten, \'ar 30 bilcr i måncden, likt
Iordclt på ckspt>rt t>g på de t innclandskc

<Trcrll er en sportscoupd i særklasse!
Den er pregct av trcllsk clcganse, sikkerhet, komfort, fart og pålitelighet. Troll
har makeløst veitekke !
Slik lød rcklamcbudskapct, tttscndt av'
>>

Troll-produksjonen i Lunde begrenset
seg til fem biler totalt. Her var det
langtfra noen samlebåndsprod uksion.
Alt foregikk for hånd.

fiskeprtxJukter fra Norge. I bytte kunne
de selge russiske biler. Det norske
bi leventyret \/ar over. .. ..
.

i

Trollbilen ble presentert for Stortinget,
og interessen for den norske bilen var
stor. Men internasjonale handelsavtaler tefte mer for politikerne.

l-abrikkcn.

Da bilprtxluksjonen stanset i Lunde,
var dct l'remde lcs bilrasjonering i Norge.
Russiske og tsjekkiske biler \rar imidlertid unntatt f'ra rasjoncring.
De som sto bak Troll, innså raskt at de
neppe kunnc konkurrere rned vesteuro-

i

bilpnlslcktct. I-lan lovct mcg all dcn

jcg trcngtc. Kunnc JCB lagc bilcr,
skullc dct bli råd mcd pcngcr. l)crlirr
satte r.'i i gang i Moss, og scnerc i
Lunde. Dct var cn optimistisk trio sonl
stØttc

II

/2

Bilfabrikk på bygda

valfarlct b1 gdc'l olk ng andrc til labrikken
for å sc vidundcrct. [Jtcn tidligcre
crlaring, i t.rungc lokaler, og med lite
spe

sialutstvr ()g rcdskap, ble det by'gget

f'cm bilcr

i Lunde.

I staflcn var dct store vycr. lnnehaveren
sir l-or scg cn pnxluksjon på l0 biler i
rnåncdcn og 2(X) ansattc.

Målct var aldri innenf,or rekkcr,idde.
Mcn innsatsen var hellryertet og stor i alle
ledd. I Lunde ble den første norskb)'gde
bil lagct.
70 prosent av' Troll-bilen var norsk. I
tillegg; dette var den f ørste bil med
plastkarrrsscri bygd utenlirr LJSA.

'I'rollbilcn som cn nå kan sc utsl"ilt,

vitner om en pionerånd al'

Thnken om bilfabrikk i
Lunde var i 1956 fantastisk.
Når ideen likevel ble virkelighet, skyldes det et samm€rtrrcff av omstendigheter....

Troll var elegant i formen. Men ingen
av bllene var 1OO"/o identiske. Det var
ulik utforming på fronten av alle de
fem bilene som ble laget.

Først og I'remst at man i dal'ærende
Lunde kommune med 3.lm innbyggcre
så at næringsgrunnlaget var lor ensidig
og spinkelt.

fblk med ideer og behrx' lor plass.
Gjcnnom dettc arbeidct kom
tiltaksnemda i kt>ntakt med Per Kr>hlLarsen som arbeidet med et bilproslekt.
Kohl-Larsen dret' sin virksomhet på
Kambo ved Moss. Ikke lensc etter var
sakcn al'g;ort.
Kclmmunesty'ret til bød Kclhl L;rrsen
gratis prcxJuksjonslokalc i Hans Flatlands
scmcntstØpcri, pluss lcilighct. Vidcrc blc
y'tet et lån på 25.(X[ kn)ner. F{olla
Sparebank lant idccn g(xl og ga ct lån på
50.(XX) kroncr. Innchavercn. KohlLarsen, satset alt han hadde.
Dermed var virksomheten i gang. Fem
mann, som den gang var uten arbeid, ble
ansatt og var mcd til sistc dag. Allcredc
l'ør produksjonss[art vakte tiltakct
t>ppsikt. Etter at {ørstc bil var ferdig,

Hcx'ednæringsveiene l'ar jord- og
skogbruk. Inncnlor hele begrepct
lantlbruk sto cn o\ crlor omlcgging av
dri{ten. Både i skogene og ute på åker og
eng, \'ar maskinene i lerd mcd å overta
arbeid som lør hadde krevd mcnneskclig
muskelkraf t.
Lunde kommLrnc haddc ctablcrt
til taksnemd med daværende stasjonsmester A rnt Ødegård som leder. Sammen
med bygdas unge ordfører, Olav
Haugane (30), så tiltaksnemda seg orn
etter nyc virksomheter og nye arbeidsplasscr.

Det blc avcrtcrt i cn rekkc aviscr cttcr

hø"v klasse"

SAMME STED SOM IDRETTENS HUS:
KOM TIL OSS MED:
AnsueLDf NGER
TERMINLISTER
MEDLEMSBTÅD
PI..AI(ATER
... og alle andre kopieringsoppdrag
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