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Denne boken er skrevet for å fortelle etterslekter om hvordan en av de mange Jær-   

bedrifter ble til og har vokset frem. Hensikten er også å få peke på den enorme utvikling 

som har skjedd i denne tidsperiode fra førsten av 1900-tallet og utover til 1980-årene. 

Boken er ingen roman eller avhandling. Det er rett og slett blader fra minneboka slik 

som en pensjonist husker sin barndom og oppvekst frem til pensjonsalder. 

Trallfaminner
– historien om en Jærbedrift

Nils Underhaug  (1915 – 2003)
Nils UNderhaUg
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Hjemme Hos mor og far

Min far, F. a. Underhaug, er født 27.10.1872 i Valen i sunn

hordland, men vokste opp i Jondal i hardanger. han døde i 

februar 1962, nær 90 år gammel. Min bestefar drev en tid 

fyrstikkfabrikk ved Jondalsfossen, og alt fra barneårene fikk 

far kjennskap til og interesse for maskiner og produksjon. 

Knapt halvvoksen dro han til Voss i smedlære. det viste 

seg snart at han hadde gått inn på rett vei. han lærte fort 

og grundig det som krevdes, og en vakker dag sto han så 

klar til å ta fatt på sin livsoppgave, som han selv formet i 

disse verselinjene: «Ja, smed det vil eg vera. Maskiner vil 

eg gjera.» etter en vinter på Ullensvang Folkehøyskole dro 

han så til Jæren. 

han kom til Kvernelands Fabrikk, og det var et ønske

sted for far. her fikk han kjennskap til moderne jordbruks

redskap og fikk følge med utviklingen av det nye som kom, 

– og han ble en dyktig og iderik redskapssmed. en tid brøt 

han av og arbeidet litt ved stavanger støberi og dok, – og 

han prøvde seg til og med som bonde, men han fant snart 

Ut at ingen ting kunne måle seg med det å lage jordbruks

redskaper. 

På Kverneland fant også far og mor hverandre. Mor som 

heter Martha, var eldste datter til fars arbeidsgiver, som 

var O. g. Kverneland. O. g. Kverneland, som skulle bli min 

bestefar, var sterkt imot denne forbindelsen i førstningen.  

selv var han en personlig kristen og mente far hadde ateis

tiske tendenser. det ble en vanskelig tid for de unge, men 

de holdt ut sammen, og det ble forsoning, og de fikk gifte 

seg. Nå var far blitt Jærbu for godt.

 Min mor, som var eldste datter av O. g. Kverneland, 

grunnleggeren av det nå så kjente Kverneland a/s, var født 

26.1.1878. hun døde i juni 1968, 90 år gammel.

Om bestefar heter det: i 1879 begynte bondegutten 

Ole gabriel Kverneland sin «fabrikkvirksomhet» i en liten 

smie med vasshjul som drivkraft. den første tiden ble det 

produsert hovedsaklig ljåer. litt etter litt ble også andre 

produkter opptatt i produksjonsprogrammet. Tollekniver, 

brødkniver, lommekniver o.l. ble produsert i tusentall. litt 

senere tok han også opp produksjonen av ploger, harver 

og andre tidsnyttige landbruksredskaper.

For 200 riksdaler som bestefar arvet etter sin far, kjøpte 

han et vannfall og den første smien. den første tiden bodde 

de i den ene enden av smien som da var kombinert bolig og 

smie. arbeidskarene, – 34 mann, fikk full kost og bodde 

på loftet.

denne smien er senere flyttet og restaurert og står i 

dag som et bedrifts og bygdemuseum. På denne måten 

har en forsøkt å ta vare på tradisjonene fra den første tiden 

da bestefar grunnia bedri ften. det min mor kunne fortelle 

cm sin barndom og oppvekst, kunne fylle en hel bok alene. 

Men enkelte trekk som kan gi oss nålevende litt av hvert å 

tenke på, skal alikevel trekkes frem.

hun var eldst i flokken på i alt 12 søsken, og som eldste

søster falt ofte de største byrdene på henne. ikke minst var 

det pass og stell av yngre søsken. det var meget tissevått å 

ha på fanget, og hun skammet seg ofte når det kom frem

medfolk, og hun luktet av våte bleier. Ofte måtte hun kjøre 

ærender til sandnes med hest og kjerre, og det var ikke 

lett alltid. Om vinteren og de skulle over de bratte Orstad

bakkene, og det klampet under hovene på hesten, var det 

ofte så vidt det holdt. hun måtte banke snøen av hovene, 

og redd for hester som hun var, var dette noe hun husket.

det ble bygget internat på Kverneland for smedene. 

som ung jente ble hun bestyrer av dette. det var primitive 

far var også litt av en poet. en kveld i februar 1898 skrev han dette lille diktet til mor. 
han var da en tid borte fra Kverneland og hadde arbeid i Trysfjord. 

ein kveld eg gjekk heim

frå mitt daglege yrkje,

då klokka slog seks

i nærmaste kyrkje.

eg tenkte på deg –.

Med undring eg såg

på den skyreine kvelving

nymånen skina

i skymrande kvelding 

eg tenkte på deg –.

det gode av folk

både karar og kvende, 

men av alle eg såg 

slettingen eg kjende 

eg tenkte på deg –.

Og ungdommen log 

og dei song og dei tralle,

hevja på snø

og knepte på balla.

eg tenkte på deg –.

eg høyrer en lått 

som koma frå gata,

men inne eg sit 

med ingen eg prata

eg tenkjer på deg –.

så myrk er min hug

som ei haustnott på heidi 

Og skodda ligg tjukk 

eg augner kje leidi

eg tenkjer på deg.
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forhold med halm i sengene der både loppe og lus kunne 

trives. rotter var også et problem de måtte slite med. 

arbeidstøyet til smedene hadde de og vasken av. For å få 

dern rene, ble det lagt til bløt i urin. dette var ikke særlig 

appetittlig, men var den tilgang på salmiakk som vaske

middel de hadde. det var ingen regulert arbeidstid, og hun 

var i sving fra grytidlig om morgenen til sent på kveld. Be

talingen var det hun trenge til livets opphold.

Opp gjennom årene etter at mor og far hadde flyttet til 

Nærbø der jeg som gutt vokste opp, var det ofte vi reiste 

hele familien til bestemor og bestefar på Kverneland. da 

reiste vi med toget, den gamle smalsporte jernbanen, fra 

Nærbø til Klepp stasjon. På Klepp kom de med motorbåt 

og hentet oss. dette var litt av en begivenhet. Båten var 

vel en ca. 20 fot åpen båt som de fraktet redskapene med. 

det var selvsagt ikke noe å sitte på for den korte overtu

ren til Kverneland, men jeg husker at vi småkarene ville 

opp på ripa for å få se ordentlig. Men dette tok ikke mor 

risken på, og vi måtte holde oss nede, og da fikk vi slettes 

ikke se ordentlig. disse store familiesammenkomstene på 

Kverneland var alltid en fin opplevelse. Vi traff alle tantene 

og onklene og deres familier. så var det alltid fast med ein 

rund tur i fabrikken og fjøset med mannfolkene og oss gut

tene. så fikk vi låne robåten og hadde det storartet gildt 

med å ro på Frøylandsvatnet.

For ikke å snakke om biler. de var tidlig å anskaffe biler 

på Kverneland. de første som bestefar hadde, var med 

kompakte gummihjul. To av onklene som bodde i stavan

ger, hadde Fordagenturet. de kom alltid bilende fra sta

vanger. Først var det Tmodellen, så kom amodellene, så 

V8`erne osv. Vi småguttene fikk sitte i bilene, og det satte 

vi uendelig stor pris på, og der kunne vi sitte og kjøre i det 

uendelige. Men vi fikk ikke bare sitte i de parkerte bilene.

Vi fikk også være med på lang tur. 

Jeg husker best langturen til Bjerkreim med bestefars 

lastebil. den hadde kompakte gummihiul, og vi satt på 

lasteplanet. de voksne satt på kasser med pledd oppå. Vi 

guttene satt på kanten med benene dinglende utfor. det 

var ingen karmer. Turen gikk over Jæren og hegrestad

bakkene. disse bakkene var bratte og i de verste kneikene 

måtte alle mann av og skyve. så var det hypp og hypp, og 

kvikt med sten under bakhjulene. så det samme om og om 

igjen til vi var over. Men det var strålande vær og velfylte 

nistekurvar, så turen var virkelig en opplevelse. den hus

kes derfor også den dag i dag vel 50 år senere.

Til Nærbø

så var det i 1907 at mor og far flyttet til Nærbø og startet 

for seg selv. Far hadde lenge hatt planer om å starte eget 

foretak. da han så fikk anledning til å kjøpe Nærbø gamle 

meieri, slo han til med en gang. i 1907 kunne en lese denne 

notisen i en stavangeravis: 

«Nærbø gamle meieri, der i lang tid har stått ledig, – ble for 

en tid siden ifldkjøpt av en arbeider ved Kvernelands Fabrik, 

F.a.Underhaug, der akter å omdanne denne gamle meieribyg

ning til fabrik og reparationsverksted for landbruksredskap 

– Omdannelsen af meieriet er nu for det nermeste ferdig, 

og der er i nederste del indrettet et lyst meget rummelig 

smedje verksted. 

Underhaugs spesialitet vil være reparasjon av ploge samt 

fabrikation av hestehakker ...» 

han innredet ovenpå til bolig, og nede gikk han i gang med 

å lage hestehakker. det var en beskjeden begynnelse.  

Underhaug og en læregutt utgjorde hele arbeidsstokken, 

og en gammel bensin motor leverte kraften til de få mas

kinene. et forsøk med å bygge en stor vindmølle til å avlas

te motoren førte ikke til nevneverdige resultater, – utover 

ergrelser og anstrengelser når stormen truet med å rive 

ned hele greia.

Men trass i alle vansker gikk det fremover med fabrikken.

da så jeg kom til verden som nr. 7 av 9 søsken i 1915, 

hadde far bygget bolighus på samme tomten som fabrik

ken, og fabrikken var også blitt utvidet. den var nå i alt 

450 m2. det som tidligere hadde tjent som bolig, ble nå 

lagerplass og malerverksted og også et par hybler.1915 

var forøvrig et merkeår. det var dette året elektrisk strøm 

kom til Nærbø, og lunefulle parafinmotorer og sprelske 

vindmøller kunne skiftes ut med elektriske motorer. en av 

tidens største tekniske nyvinninger hadde gjort sitt inntog 

i fabrikk, i hjem, i skole, i butikk 97 over alt  og nå også i 

Nærbø.

huset, – hjemmet vårt, som mor og far hadde bygget, 

var et vanlig 1 1/2 etasjes bolighus, riktignok uisolert som 

alle bus den gang, men solid, godt og rommelig. her var 

det at jeg ble forundt å vokse opp, og her knyttes de første 

barndomsminner til. la oss se på de første blad av min

neboken fra – 

Barndommen

Barndommen står for meg som en meget lykkelig tid. i seg 

selv å få vokse opp i et hjem og aldri vite av at en ikke har 

kunnet spise seg mett eller måttet fryse fordi en har man

glet klær, er stert. at maten ikke alltid var det vi likte best, 

eller at klærne var sydd av gamle kåper til eldre søsken, 

eller at skotøyet var treklogger, er en helt annen ting.

Kvernelands fabrikk ca 1895.
Kvernelands fabrikk ved frøylandsvatnet slik det var sist 
på 1890-tallet da f.a. Underhaug kom til fabrikken og traff 
eldste datter i huset, marthe som bestyrte internatet på 
fabrikken.
Fotograf ukjent. *Kvernelands Fabrikk. Jærmuseet.

første fabrikken til f.a. Underhaug på Nærbø.
Fotograf ukjent. P.e.
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Julen er vel den tiden vi husker best og lengst bakover, 

de fleste av oss. Å du, hvor vi gledet oss til julen. Forbe

redelsefle tok til i lang – lang tid forut. Melkeglasset fylt 

med drops som skulle være til en av mine søsken, gjemt 

godt på høgaloftet, og kjøpt lenge, lenge før jul, men som 

dessverre var spist tomt f0r den store dagen kom, sitter 

sterkt i minnet. Julepresangene skulle heist lages. dette 

var det rimeligste og heit nødvendige for at budsjettene 

skulle holde. her var løvsagarbeider særdeles aktuelle for 

oss guttene –. alle hadde vi hver vår løvsag og de ble flit

tig brukt. det første vi saget var dyr og fugler.Mønster fant 

vi i ukebladene den gang. senere ble det hyller, rammer, 

skrin, serviettholdere o.l. Mm eldre bror saget ut en liten 

rokk til en av mine søstre som hun skulle få til jul. denne 

var det ganske meget arbeid på og var påbegynt i god tid 

før jul. det var topp hemmelig selvsagt, og vi yngre brødre 

hadde klar beskjed ingen bisling. det ble for meg altfor 

vanskelig å holde på en slik fantastisk nyhet. den flotte 

rokken som vi beundret i så høy grad. dermed så røpet 

jeg hemmeligheten til søster, og dermed ble det huske

stue – og juling fikk jeg. lange ønskelister laget vi, og stor 

oppfinnsomhet måtte til både for å lage ønskelister og å 

lage presanger.

Vi fikk aldri se på når juletreet skulle pyntes. det eneste 

var det vi kunne observere gjennom nøkkelhullet i døren. 

Men da så dørene gikk opp, og treet sto der i bestestuen 

pyntet og med levende lys, da var det jul. Julematen var 

jærsk ribbe –svinesteik – smalaføde – mølje og risengrøt. 

Men det som interesserte oss ungene mest var julekaker, 

appelsin, epler, dadler, fiken og n0tter. dette ble også i stor 

utstrekning brukt til julepresanger.

Våre eldre brødre abonnerte på «Utstyrsmagasinet», en 

stor direktesalgs katalog fra Oslo. her var det alle mulige 

ting å få. alle fikk plukke ut ting vi ville kjøpe og samlet 

bestilling ble sendt. det var alltid stor spenning da pakken 

kom og tingene skulle fordeles. stjerneskuddene og skøy

ertingene skapte ofte aller størst spenning og glede.

så var selvsagt selve julekvelden høydepunktet med 

gang rundt treet hvor vi sang alle de kjente og 

kjære julesangene, og så da endelig, da alle pakkene 

skulle deles ut, og vi gledes oss inderlig over de enkle tin

gene vi den gang hadde å dele med hverandre. Kanskje vel 

så noget som de dyre, flotte presangene som i dag presen

teres under juletreet.

Lek og moro

stasjonsbyen Nærbø og omegn var en eneste stor leke

plass for oss unger. rundt selve byen lå det tore områder 

med utmark. det var tjern med holmer inn i mellom. det 

var bekker hvor vi kunne fiske ørret og ål. det var skogdot

ter hvor vi kunne leke. det var klynger med store trær, og 

det var bakker vi kunne renne på kjelker i om vinteren.

«hjertekompaniet». Min far likte å gå på auksjoner. Og 

på denne tiden var det mange vrakauksjoner på vrakgods 

fra båter som hadde strandet langs Jærkysten. det som 

ble berget i land etter et forlis, ble solgt på auksjon, og 

folk reiste lange vejer for å være med på disse auksjonene. 

enda finnes det rundt om i eldre løer på Jæren svære stok

ker som er kommet fra skipsforlis og kjæpt på auksjon på 

Jærkysten.

så var det en gang far kom hjem med en stor kiste han 

hadde kjøpt på en av disse vrakauksjonene. Kisten viste 

seg å inneholde signalflagg. Nå ble det gyldne tider for 

oss ungene. Nå fikk vi faner til være store kriger. hærene 

ble rustet opp så det forslo. den ene fikk navnet «hjerte

kompaniet». et navn som lever enda blant den nå gamle 

garde. det ble også diktet sang til kompaniet, og med 

vaiende faner og klirr og sabelrasling og sang av full hals 

dro hjertekompaniet frem i taktfast marsj. den ene hæren 

eller kompaniet holdt til i Klokkerskogen, og den andre i 

skjærpeskogen. Våpnene var først og fremst skjold, sabler 

og økser. skjoldene var som oftest tønnebunner som vi 

laget håndtak på av balata eller lærremmer og malte og 

stelte i riktige farger. sablene smidde vi av tre. Var vi hel

dige og hadde skåret oss slik at vi blødde, var det om å 

gjøre å få det meste av blodet på eggen på sablene. de 

barskeste av oss skar seg i fingrene med forsett for å få 

blod til sin sabel. så hadde vi små kasteøkser. disse kunne 

vi ha så mange vi ville av. dessuten hadde vi også lange 

spyd. så hadde vi de store slagene hvor hærene marsjerte 

mot hverandre og utkjempet drabelige slag. disse foregikk 

etter bestemte regler. Ble en truffet i foten eller armen av 

en kasteøks, spyd eller sabel, hadde han ikke lenger lov til 

å bruke denne lem. Var det i kroppen ja, så var han død og 

måtte legge seg strak på bakken. hodet var tabu, så det 

hadde vi ikke by å sikte etter. Men jeg husker en gang un

der et drabelig slag der en av de største guttene ble truffet 

i hodet av en kasteøks. disse øksene var 10  12 cm lange 

og lette, og de var for så vidt ufarlige, men han ble truffet 

slik at han seg i bakken bevisstløs. hele hæren fikk panikk 

Dette utsnittet fra flyfoto viser Underhaugs fabrikk på Nærbø 
i 1935 – 36 – barndomshjem med store trær i hagen, sentralt i 
stasjonsbyen og kort vei ut ”på landet”.
Foto: Widerøe. * Underhaugs Fabrikk. Jærmuseet.

f. a. og martha Underhaug med søskenflokken hjemme i 1912, 
dvs tre år før Nils ble født. søsknene er fra venstre: aksel,     
gabriel, sigrid, agathe  og Karen. På bordet ligger medaljer 
som f.a. hadde fått for landbruksredskaper. 
Foto: Kjølvik * statsarkivet i stavanger.
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og ble oppløst på et blunk. de store krigerne tok til bens og 

hjem det forteste de kunne. Noen få ble igjen, og det varte 

ikke så lenge før den slagne kjempe var på bena igjen. 

Men vi hadde også hørt og lest og, de gamle vikingene 

og berserkene. Og dette med berserkene det tiltalte oss 

voldsomt. Vi fikk i smia hos far laget oss svære sabler av 

stål. Med disse barsket vi oss og utstyrte oss som vill

menn. Men vi kunne jo ikke gå løs på hverandre, og derfor 

ble det stubber, tuer og stener som fikk unngjelde der vi 

for frem.

sjøslagene

På de små tjern vi hadde i området; Kutjernet, svermaren 

og Kviatjernet, var det fin anledning til skeising om vin

teren og om sommeren bygget vi flåter. Og når vi hadde 

flåter, ja hvorfor ikke da arrangere sjøslag. Og slik ble 

det. det ene sjøslaget etter det andre ble avviklet, og til og 

med landkasser ble tatt i bruk til krigsfartøyer. heldigvis 

ble ikke noen av krigsfarkostene senket, så det gikk av i 

likeste laget.

Hvite og indianere

dette var en av de mest populære lekene vi hadde, og vi 

ble nesten aldri trette av denne leken. Vi hadde de ideelle 

plassene i skogen. her ble det bygget hytter. her kunne vi 

boltre og utfolde oss. ingen jaget eller var etter oss. her 

gikk vi opp i leken med liv og lyst. Vi plukket hønsefjær 

i hønsegården og laget indianerutstyr etter alle kunstens 

regler. Krittet oss i ansiktet og sa ughugh. ingen kunne 

tvile på at vi var ekte indianere. så tok vi fanger parti mot 

parti. av og til var vi de hvite og andre tider indianere.

skattejakt var også en lek vi brukte meget i skogen.

fly

i vår egen hage og noen av naboenes var det ganske store 

trær. i disse var det ideelt å bygge fly. høyt oppe mellom 

kraftige grener fikk vi rigget til selve flykroppen med 

vinger og haleparti. selve cockpiten lukket vi inne med 

salpetersekker. det var jutesekker med påklebet asfaltert 

papir. Propell og motorskjold ble laget av kasser og fjøler. 

instrumenter ble laget av forskjellige slags blikkbokser. 

For å komme opp og ned i flyene laget vi taustiger. Når vi 

da hadde kommet oss opp i flyet, dro vi opp taustigen og 

motoren kunne startes. så satte vi full gass på. og det bar 

ut i det bli. Vi kunne fly i timevis over land og hav og orien

tere oss etter kart og kompass. det kunne gå over det ene 

land og kontinent etter det andre. Men til slutt måtte vi gå 

inn for landing. Vi hadde gjerne spist opp nisten vi hadde 

med oss. så var det taustien ned, og vi var en fly opplevelse 

rikere. en som vi husker enda i dag.

Men vi trengte også å kjøle oss i varme sommerdager. 

da kunne vi bade i Klokkerhølen. det var skjærpebekken 

vi demmet opp slik at vi hadde en riktig fin badehøl. her 

kunne vi også prøve alle båtene vi laget. Vi hadde seilbåter, 

krigsskip, skøyter og store dampbåter. Til disse laget vi 

havner og laste og losseanlegg. Jo, bekken var en herlig 

lekeplass.

Var det uvær og vi måtte være inne, hadde vi også man

ge muligheter. som smågutter var det helst på høgaloftet 

hjemme. der hadde vi fritt slag, og det var helst selvlagede 

lekebiler og spill. 

da vi ble litt større, holdt vi oss helst i «syklahuset» som 

det kaltes. her arrangerte vi sirkus og boksekamper. dette 

var i Otto von Porats tid, og han var nok det store forbilde 

for oss. Boksehansker var det selvsagt ikke tale om. Men 

vi brukte votter og fikk mødrene våre til å sy tykke puter på 

dem, og da ble det riktig fine boksehansker. Vi arrangerte 

kamper med innganspenger; fem øre for voksne og to øre 

for barn. Plakater ble satt opp, og vi hadde kamper i flere 

vektklasser. Vi hadde boksering og dommere.

Jeg husker spesielt en kamp. de fleste kampene var 

avviklet fra fluevekt av, og vi var kommet til hovedkampen 

i tungvekt. her var det to av de største guttene skulle i il

den. Men så var det at den ene av disse nok etterhvert som 

kampene skred frem, så alvoret i situasjonen, og han så 

sitt snitt til å pigge av. da så hans navn ble ropt opp, og han 

skulle i ilden, var gutten sporløst forduftet og hovedkam

pen måtte avlyses. 

Tilsvarende muligheter for lek og moro er det dessverre 

så altfor få av barna som har i vår tid anno 1985. 

Tre på rommet

av de tre minste av oss ni søsken, alle gutter, var jeg 

den eldste. Vi lå på samme rommet og hadde hver vår 

seng. sammen hadde vi et stort skatthold hvor vi hadde 

sakene våre. skattholdet hadde tre skuffer hvorav vi hadde 

hver vår. de små skuffene og leddiken bakom lokket delte 

vi også broderlig. Vi hadde meget å snakke om etter at vi 

var kommet i seng. Tatlet gikk da livlig utover, såsant vi 

ikke var så trette at vi sovnet straks vi hadde lagt oss. For å 

dirigere lyset hadde vi laget snorbryter. dette var en trinse 

som vi satte på bryterknappen, så en snor rundt som vi 

strakte gjennom øyenskruer frem til sengene. dermed 

kunne vi bare trekke i snoren når lyset skulle av eller på. 

et kjært minne er det også når jeg tenker på de varme 

murstenene man hadde tullet inn i aviser og lagt i sengene 

våre om vinteren når det var riktig kaldt.

Vi gikk med korte bukser og lange hjemmestrik

kede sokker. Vi måtte ha livstykke, som det kaltes, med 

springbånd for å holde sokkene på plass. større gutter 

hadde ofte sløyfet livstykket og hadde runde spring

bånd. dette syntes vi var særlig tøft og maset ofte om å 

få sløyfe livstykket, uten at dette nyttet. resultatet uten 

livstykket var selvsagt sokkeseg. Om sommeren gikk vi 

stort sett barfotet eller i beste fall hadde vi gummiskor. 

På skolen hadde vi alltid sko. lange bukser ble det først 

etter konfirmasjonen. Om vinteren var det også vanlig å 

bruke knickers og putter. Klogger og tresko var også van

lig fottøy. gammelt overlær på støvler ble alltid brukt til 

å spikre på treklogger. de var stødige og gode på foten 

og å foretrekke for treskorne. det var alltid viktig å være 

ordentlig kledd på søndagen. da gikk vi ofte tur sammen 

med far i utmarkene.

familien den gang Nils var minstegutten. Han er født i 1915.
fremst f.v: gabriel, agathe og Nils. Bak f.v: f.a., sigrid 
(f.1899), aksel, Karen (f.1903). Foto: Ukjent. P.e.
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På skolen

På skolen gikk vi annenhver dag. de første tre årene 

for en og samme 1ærerinne. de to neste for «skåland» 

som det het den gang. han var den faste lærer for 4. og 5. 

klasse. Og så til sist de to siste årene for «klokkeren». han 

var nemlig fast lærer for 6. og 7. klasse. Med andre ord tre 

lærere gjennom hele den 7 årige barneskolen. Jeg tenker 

da på den ene av guttene våre som hadde hele 14 lærere 

han var innom i sin tid på barneskolen. 

læremidlene var selvsagt mer primitive enn de er idag. 

Jeg husker vi brukte fyrstikker i regnetimene. ellers var 

det tavle og kritt. lærebøkene var vel ikke så svært av

vikende fra de som brukes idag, om de ikke har samme 

flotte trykket og ikke er så avanserte i opplegget. de fire 

siste årene for lærer var på Bø skole, og vi måtte selvsagt 

gå den vel en km lange veien. en av elevene i vår klasse 

som hadde lenger vei, ca. tre km, fikk ny sykkel, og det var 

litt av en sensasjon. han var den eneste om hadde sykkel 

da i 7. klasse. lekene det gikk på i friminuttene var kap

peral, 3 mann i vinden, slå ball og glohella.

Vinteren 192930 gikk jeg på framhaldskole. det var 

en lærer og over 30 elever. På framhaldskolen hadde vi 

både tresløyd og skomakersløyd. skomakeriet var det en 

av skomakerne som sto for. Vi lærte å lage bektråd med 

svinebust og å sy med den. likeens å pinne lærsåler på. 

dette var støtet til at jeg startet mitt eget hjemmesko

makerverksted. Jeg laget meg en såkalt skomakerkiste. 

denne ble så utstyrt med alt det nødvendige; pinner, bek, 

tråd, lær, gummi, voks og verktøy. Kundene mine var fami

liemedlemmene.

Ferdig med barne og framhaldskole ble det i familien 

diskutert videre skolegang. resultatet var at jeg ble stillet 

fritt om jeg ville gå på Bryne gymnas som nettopp var kom

met igang, eller en vinter på Klepp Folkehøyskole. Valget 

falt på Klepp Folkehøyskole, og grunnen var nok den at jeg 

mente at det måtte være meget gildere å gå der. Vinteren 

193132 ble en fin tid på skolen. gilde og flinke lærere og 

ikke mindre elevene. Vi bodde på internat og spiste i mat

sal der meny og kost var av aller beste merke. det rant 

mange tårer da dagen kom at vi skulle skilles og hver dra 

til sitt på hver sine kanter av landet.

Men det måtte bli mer skole, og det ble stavanger 

elementærtekniske dagskole. høsten 1933 gikk turen til 

stavanger og til min tante og onkel hvor jeg skulle få bo på 

hybel hele skoleåret. husleie inkludert kost var 50 kr. pr. 

smeden Lars Larsen arbeidde hos f.a. Underhaug og seinare 
hos reime på Nærbø.
Her er det rune, ein av sønene til Nils Underhaug, som stu-
derer smeden ved ambolten.
Fotograf ukjent. Privat eige

skomakerregnskap 1929 Inntekt Utgift

Des. 14 Utlegg til en skomakerhammer  1,25

  Utlegg til sylskaft  0,20

  Utlegg til pussejern  0,95

  Utlegg til et raps  0,85

  Utlegg til en pluggraps  0,70

  Utlegg til en skomakertrinsle  0,60

Des. 16 Innkommet for lappet treskor 0,75 

  Utlegg til skomakerteks  0,25  

  Utlegg til skosparere  0,25  

  Utlegg til hælstift  0,25  0,75

jan. 20 Utlegg til treskostift  0,40

  Innkommet for tre par treskostøvler 1,50 

apr. 23 Utlegg til 3 stk syler a 5 øre  0,15

  Utlegg til lær  3,30

apr. 24 Utlegg til bektråd voks og bek  0,45

  Innk. for å lappe et par sko 4,00 

  Innk for å sparelapper sko 0,25 

apr. 25 Innk for lappet et par sko 4,50 

mai 2 Utlegg til svinebust m.m.  0,15

jul. 17 Utlegg til uskid  0,60

  Utlegg til lær og et par hæler  8,90

jul. 18 Innk. for å lappe et par sko 10,- 

jul. 19 Innk. for å lappe et par sko  5,- 

jul. 21 Innk. for å lappe et par sko  4,50,- 

sep. 14 Innk. for å lappe et par sko  4,50,- 

  Innk. for å lappe et par sko  5,-

sep. 15 Innk. for reparert 3 par sko  4,- 

sep. 20 Utlegg til spiker  0,50,-

okt. 24 Utlegg til lær  5,40,-

  Utlegg til pinner  0,50,-

  Innk. for lappet et par brune  4,50,- 

  Innk. sydd et par damesko  5,- 

  Innk. lappet 2 par sko 10,- 

  Innk. for gonga 1 par treskostøvler  5,- 

  Innk lappet 1 par brune 4,- 

  Innk rep. 2 par sko 1,- 

Des. 16 Innk lappet et par sko 4,50,- 

  Innk sydd et par damesko 4,50,- 

Des. 31 jevnvekt  56,75

1931  83,- 83,-

jan. 1 Til overføring  56,75

Regnskapet fra starten og første året så slik ut:



24 25

lige kullstoffbor så det var noe helt annet og dårligere enn 

de h.s. borene som brukes i dag. For å nå håndtakene på 

boremaskinene måtte vi stå oppå kasser.

På denne tiden laget vi også ugrassharver. disse var 

sammensatt av mange tynne stålstenger som sattes sam

men i kryss. i hvert kryss skulle monteres en tinde som 

skulle skrues på. Vi kunne klare å montere 8 12 harver på 

en dag. dette arbeidet gikk på akkord, og vi fikk 25 øre pr. 

harv noe vi syntes var bra betaling. det var ingenting som 

het farlige maskiner den gang da maskinene var virkelig 

farlige. i dag med all verdens fine sikkerhetsanordninger 

heter de de farlige maskiner og skal ikke betjenes for ung

dom under 18 år. Vi betjente sakser og presser, og det som 

var av utstyr i fabrikken. 

etter som vi ble større og sterkere og kom opp i 14 

15 års alderen, ble vi satt til arbeid i smien. dette kunne 

være å passe ovnene og varme deler til smedene. eller det 

kunne være som hjelpere når de store rammene til har

ver skulle klinkes eller varmes i essen og bøyes. eller når 

kroker til steinbukktaljen skulle smis. da var det å være 

oppslager. da kunne vi stå i flere uker med slegga. dette 

var styrketrening som forslo. Jeg har aldri i mitt liv senere 

vært så sterk i armene som i den tiden jeg arbeidet i smia 

som oppslager. Jeg husker en av smedene med sikspens 

lue som alltid var så oppi arbeidsstykket med hodet. han 

skulle se godt og tenkte ikke på at han kom i veien for 

slegga. dette ble jeg lei av, og en gang han var sær1ig langt 

fremme med hodet, tøyde jeg slegga idet den passerte ho

det slik at snytten på sikspensen ble slått ned i ansiktet 

på han. Mannen ble helt hvit i ansiktet og så på meg med 

store øyner. senere var det aldri noe problem med at hodet 

kom i veien! Når vi kappet opp emner til kraker av 40 x 

40 mm firkantstål, gikk dette også for seg med slegge og 

meisel. stanga ble lagt på ambolten, og det ble slegget et 

godt hakk i stanga fra begge sider. stanga ble så ført frem 

med meiselhakket på kanten av ambolten. et velrettet slag 

med slegga tett ved merket på utsiden av ambolten, og der 

røk emnet av med et pang. dette var hardt oppslagerar

beid idet det ikke var hvilepauser slik som når smiemnene 

skulle varmes. 

de voksne smedene som sto år etter år ved ambolten 

og arbeidet med tung smiing ble selvsagt uhyre sterke 

mange av dem. en av disse, som arbeidet i smien, het lars 

larsen, og om han gikk det mange gjetord om styrke og 

elegant smidighet. selv arbeidet jeg for han som oppslager 

i lange perioder. han kunne imponere hvem som helst. han 

gikk omtrent like godt på hendene som på føttene. en gang 

spaserte han på hendene rundt på et fulldekket bord. det 

ble slått to stokker ned i bakken i en halv meters høyde, og 

han sto på hendene med bare fingertuppene på disse. han 

hadde heller ingen problemer med å balansere på mønet 

på smietaket. dette var et temmelig spist bølgeblikktak 

og fire etasjer over bakken. en gang husker jeg vi skulle 

ha flyttet en 1 1/2 tonns gammel snekketalje på en bjelke 

noen meter lenger inn. det var ingen løpekatt på bjelken, 

og disse taljene er ganske tunge. stige var heller ikke for 

hånden. larsen entret da opp etter kjettingen på taljen et

ter bare nevene. så hengte han seg på bjelken, også etter 

armen, hektet av taljen med den andre og slengte taljen 

over akslen, entret så de få metrene bort etter armene 

med taljen over ryggen. der huket han taljen på plass på 

samme måten som han hadde tatt den ned. så kunne han 

entre ned igjen fremdeles etter armene langs kjettingen. 

dermed var taljen på plass. Jeg vet ikke hvem som skulle 

måned. Og som litt kompensasjon var jeg fyrbøter i bygget 

som var forretningsbygg og med boliger.

regnskapet for skoleåret gjenspeiler nokså godt tiden. 

det er ikke meget som er brukt utenom det aller nødven

digste. det kan kanskje gi noen assosiasjoner til dagens 

pengeforbrukende ungdom.

regnskap stavanger Tekniske dagskole vinteren 1933.
dato  inn ut
2.10 Mottatt hjemme 30, 
3.10 Utlagt til skolematriell  14,75
3.10 Utlagt kam og blyant  0,85
8.10 Utlagt kino  1,
10.10 Utlagt visk og hengelås  1,05
15.10 Utlagt maskinlære  0,70
17.10 Utlagt skoremmer  0,15
17.10 Utlagt 1 flaske tusj  0,65
18.10 Utlagt 1 ark tegnepapir  0,35
18.10 Utlagt 1 taske og penal  4,50
22.10 Utlagt Motorsykkelbrosjyre  1,20
23.10 Utlagt sjabloner m/ penn  4,40
24.10 Utlagt Oles gebursdags  1,
24.10 Utlagt 1 ark tegnepapir  0,25
27.10 Utlagt laboratoriebok  0,70
29.10 Utlagt skoremmer brun  0,15
29.10 Utlagt formelbok  0,60
1.11 Utlagt skolepenger for 1 mnd.  6,25
1.11 Utlagt 1 ark tegnepapir  0,35
1.11 innk. Fått 3.20 
4.11 innk. Fått hjemme 60, 
4.11 Utlagt betalt husleie m/kost  50,
 Transport 93,20 88,80
   
1933   

29.12	 Da	totalt	inn	og	ut	 163,20	 162,25

Ved skoleslutt 21.5.1934 var totale utgifter for hele sko

leåret konunet opp i kr. 531,65

Men litt handelskunnskap måtte også til, og vinteren 

193435 ble det heibergschruders handelsskole på 

sandnes. da kunne jeg bo hjemme og reise med toget. 

heibergschruder var en markant og iherdig lærer av den 

gamle skolen. han opptrådde i sort dress med stiv løssnipp 

og løse mansjetter og var den rake motsetning til dagens 

typer i dongry og genser. Men han var en skikkelig og flink 

lærer, og han fikk elevene frem til gode resultater.

arbeidsliv – barnearbeid ? 

det var trange tider i 192030 årene. store lange mann

folk i 10 11 12 årsalderen skulle ikke gå ledige på torvet. 

det var i alle fall ikke tilfelle hjemme hos oss. de dagene vi 

var skolefri, måtte vi arbeide i fabrikken. Men vi fikk slutte 

kl. 16.00 da det var mellemat for at vi skulle få tid til lekser 

for neste skoledag. selvsagt fikk vi arbeid som passet for 

vår alder. Jeg husker dagene og ukene vi satt på smieloftet 

der mor og far og de eldste av oss tidligere hadde bodd, og 

malte på deler til hestehakker. den ene kassen med deler 

etter den andre. delene tok vi og satte på en pinne i ett av 

borehullene, og så penslet vi maling på. det måtte strykes 

jevnt og pent og inn i alle krinkler og kroker. Vi satt på kas

ser mens vi arbeidet. Timene var ofte lange, og vi lengtet 

ut til kameratene. 

Boremaskinene var også passende arbeid for oss gut

ter. Vi kunne stå på dagevis og bore på blokkskiver. spesielt 

husker jeg stablene med pigger vi kalte det, til steinbuk

kene. det var 12 mm hull i 28 mm rundtjern. da kunne 

vi stå i å bore samme hullet i flere uker, og det røynet på 

utålmodige guttesinn. h.s. bor fantes ikke da. det var van
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at det var trange tider tror jeg denne lille historien kan 

vitne om. en dag kom det en gammel smed fra sjøkanten, 

som av og til var oppe og skulle ha materialer. han skulle 

ha et stykke 1 ¼” rund aksling (32 mm). han skulle ha 

denne kappet av en hel stang, og han spurte min far hva 

det kostet å få denne kappet i maskinsaga. Vi hadde en 

slik enkel 12” maskinsag. Jo, det ville koste 50 øre. dette 

syntes smeden var for mange penger, og han fikk da låne 

en baufil (håndsag) for å kappe akslingen selv. Jeg husker 

vi sto og så på smeden der han sto og saget. Vi syntes han 

sto veldig lenge, og det var det vel også, men så var det 

vel et temmehig slitt blad i saga også. Tid hadde han, men 

pengene var det verre med. 

som 1213 årig smed var jeg opptatt å kunne lage og 

selge noe sjølv, slik at jeg kunne tjene litt ekstra. slik var 

det at jeg gikk i gang og laget ovnskroker eller ringekroker 

som vi også kalte dem. dette var kroker til å ta av og på 

ringene i ovner og komfyrer som var vanlige i alle hus på 

denne tiden. Jeg laget to typer av rundt jern og av kobber. 

Jernkrokene tromlet jeg blanke og oljet. Kobberet pusset 

og polerte jeg. de ble laget i skikkelig stor serie. så var det 

å gå rundt i husene og forsøke å få dem solgt. de av jern 

kostet kr. 0,50 og de av kobber kr. 2,97 pr. stk. en god del 

klarte jeg å selge, men en del fikk jeg ikke solgt. Men så 

fikk jeg handelslaget til å overta restpartiet. det ble derfor 

heller ikke flere serier, men jeg lærte allerede da at det 

var lettere å lage enn å selge.

Men barnealderen tar slutt, og en blir tenåring. leken 

blir mer alvorlige sysler. det var først og fremst idrett og 

speiderarbeid. speiderarbeidet fortsatte langt ut i voksen 

alder og mange år som troppsleder. idrett var ski, skøyter, 

turn, friidrett og fotball. Jeg var med og startet det første 

fotballaget i Nærbø. Å skaffe seg en fotball var litt av et løft, 

og bare med de aller største anstrengelser lyktes dette. 

Fotballstøvler var ikke innen rekkevidde for noen av oss. 

det var altfor stor luksus. Fotballbane eksisterte ikke, så 

det var å finne den sletteste delen i utmarka og så få lov til 

å bruke denne. Men fotballen gikk med liv og lyst for det. 

Om vinteren la isen seg fort på de mange tjernene vi 

hadde, og isen skulle ikke bli meget tykk før vi prøvde oss. 

skøytene vi brukte, var de såkalte «limaskeisene» eller 

«stokkaskeiser». de som ikke kjenner disse, kan i alle 

fall få sett dem på museene. Men skøytene var dyre, og 

her var det litt forretning å gjøre. hvorfor ikke gå i gang å 

lage skøyter og så selge. det måtte være penger å tjene. 

Første prøveparene ble laget og falt meget heldig ut: de 

som fikk de første, ble gode referanser. derfor gikk jeg i 

gang og laget en liten serie. så var de endelig ferdige og 

ble hengt opp på en lang stokk lakkert og til tørk. da var 

det at den stygge «fanten» på høyland tilfeldigvis kom forbi 

og så skøytene gjennom vinduet som vendte ut mot gaten. 

Fanten på høyband var en beryktet fant – og slåsskjempe. 

han var arret i ansiktet, og det ene øret var nesten skåret 

av etter mange slåsskamper med kniv. han var skrem

mende stygg å se på, og vi gutter var livende redd for ham. 

så gikk det som det verste av det jeg fryktet. han kom inn 

og ville kjøpe skøyter. Jeg sprang etter far og ville selvsagt 

ikke selge. Men det kom noen og hentet far, og han måtte 

gå. da vi var alene, satte fanten øynene på meg og truet 

meg til å gi ham 2 par skøyter i bytte for en barberkniv 

som han sa var en flott sak, men som viste seg å være 

helt ubrukelig. Fanten forsvant med skøytene, og der satt 

en gråtende, ulykkelig gutt tilbake. resten av skøytene var 

det ikke vanskelig å få solgt. 

ha kunnet gjort den kraftprøven etter han. 

en av de andre smedene som også var en kraftkar, 

hadde lenge trent i smug på å løfte en stor tung jernskinne 

over hodet med strake armer. dette klarte han til slutt. i en 

middagspause skulle han demonstrere kraftprøven for alle 

oss andre. han følte seg overbevist om at ingen av de an

dre ville klare å gjøre han dette etter. Vi eglet borti larsen 

og sa; «Nå har du nok funnet din overmann.» han ruslet 

da bort til stabben som skinnen lå på, løftet den av liksom 

han veide hvor tung den var. dermed svingte han den opp 

over hodet som den skulle være vektløs. så gikk stålskin

nen opp ned, opp ned, bøy strekk, bøy strekk, ja, jeg vet 

ikke hvor mange ganger. han som hadde trent og trodde 

seg som den eneste som ville klare dette, ble både blek og 

målløs.  Før jeg kom så langt at jeg skulle ut på videregå

ende skoler, fikk jeg også oppleve å få arbeide som riktig 

smed med å sveise klypekjettinger i smieessa. disse ble 

sveiset i esse og var av 12 m/m rundt svenskjern. Far drev 

med reparasjon av landbruksmaskiner. i sesongene slått 

og høyonn, høsting osv. var det alltid ekstra meget repara

sjonsarbeid. da var det alltid utskiftning av deler. arbeidet 

hastet og deler måtte skaffes. disse måtte ofte hentes fra 

Bryne hos erland. da sendte far oss avgårde de 11 km hver 

vei på sykkel. Betalingen var de 30 ørene som billettene 

kostet på toget. heller ikke hadde vi sykler selv. Jeg syklet 

på en gammel damesykkel til min søster. en gang husker 

jeg at jeg måtte sykle hele 3 ganger samme dagen. Men 

dette var sam regel sommeren og fint vær så det var gild 

avveksling i arbeidet. På en av disse turene husker jeg en 

stor flokk måker på en åker ved veien. Jeg hoppet av og 

krøp langs steingarden. der fikk jeg jammen tatt en stor 

måke gjennom et stort hull i steingarden. Jeg stappet den 

inn under blusen for å ta den med hjem. det skulle jeg 

sannelig ikke gjort, for plutselig randt det vått nedetter 

kroppen, og dermed fikk måken sin frihet tilbake! 

Ting som jeg husker, og som er rart å tenke på fra denne 

tiden i smien. Vi fikk vårt første autogen sveiseapparat. en 

svær gassutvikler som besto av en stor beholder med vann 

og en stor gassklokke som steg og sank ettersom gass ble 

produsert på og forbruk tok av. en mindre beholder ble fylt 

på karbid og satt på plass, og det hele boblet og gasset så 

det ofte luktet i hele lokalet. Men sveise det kunne den. en 

ny landevinning var gjort. 

så, tidlig i 1930årene kom omformeren og elektrisk 

sveising var et faktum; først blanke elektroder, senere ble 

det dyppede elektroder. ingen av disse var gode å sveise 

med. Men en kunne lage brukbare sveiser. Først etter kri

gen fikk vi de pressede elektrodene, og da var også sveisin

gen perfekt. Boring av huller i stål var alltid et problem med 

de gamle kullstoffborene. det var å slipe og slipe. så kom 

h.s. (high speed) boret. det var revolusjon. Men borene 

var dyre og ble pleiet deretter. «Bære deg» om du brakk et 

h.s. bor. så har vi senere også fått hardmetallborene som 

riktig er kronen på verket. Til måling var det tommestok

ken (metermålet) som stort sett rådde grunnen. skyvemål 

eller skyvelæret var nærmest et instrument i ordets mest 

seriøse betydning, og det lå innelåst i verktøyskapet og ble 

bare utlånt i særlige tilfeller. Tommestokk eller metermål 

var det heller ikke vanlig at bøndene hadde. Når de kom og 

skulle ha et stykke jern med en del huller i til et beslag el

ler lignende, tok de gjerne en taustump opp av lomma med 

knuter på som anga lengde. hullenes diameter tegnet de 

ned på et stykke tre, på et papir eller lignende. eller de 

merket av alle mål og diameter på en bordbit. 
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lige bilverksteder og frembudt mine kvaliteter, uten resul

tat, havne jeg til slutt hos onklene mine på ladegårdsveien 

der jeg hadde bodd mens jeg gikk på teknikken. Jeg for

talte hva jeg hadde vært ute på og resultatet av dette. etter 

å ha tenkt seg litt om, sier onkel Olaus Kverneland: «Ja, 

men du kan gjerne begynne hos oss og komme når det 

passer deg.» Jeg vet om en som ble glad. dermed flyttet 

en ung 20år gammel gutt inn på være1se 12 i Oscarsgate 

18, stavanger, hos vertinne fru Walle lie som var enke og 

drev med hybelutleie. Prisen for hybelen var kr. 18,97 pr. 

måned. Når det gjelder husholdningen, spiste jeg mid

dagen i byen på stavanger Kommunale Matsalg hvor det 

var billigst, med kr. 0,60 for standardrett. søndagen spiste 

jeg i byen og da kostet det kr. 1,25. samme kommunale 

matsalg hadde utdeling av suppe til ubemidlede, og det var 

hver dag lange køer som sto og ventet på tur med spann 

i hånden. det var eldre og yngre og også barn, kvinner og 

menn. 

dermed var min karriere som bilmekaniker startet. Min 

første lønning ble hevet fredag 31. mai 1935 og 1ød på 73,5 

timer a kr. 0,50 = kr. 36,75. 

Nå skulle det også skje at jeg fikk kjøpe det første virke

lige motorkjøretøy. dette var en 1919 modell harley david

son motorsykkel. denne ble betalt med kr. 76,. 

Tiden på Br. Kvernelands verksted i Kong Carlsgate i 

stavanger ble på mange måter en meget lærerik tid. som 

nybegynner ble en selvsagt brukt til alle slags jobber, men 

hoveddelen den første tiden var f.eks. skifting av brem

sebånd på giret på Tmodellene: arbeidet med bremser, 

skifting av fjærbolter og kongebolter. det gjaldt alle mo

deller. reparasjon av fjærer og skifting av fjærblad var 

også rutinearbeid. det var det meget av, og det er ikke å 

undres over slik veiene våre var på den tiden uten asfalt. Vi 

som var lærlinger fikk også av og til i oppdrag å hugge opp 

biler for å kjøre dem på tippen. dette foregikk når det ikke 

var reparasjoner å ta seg av. Jeg glemmer ikke den gangen 

Kåre og jeg fikk i oppdrag å hugge en Tmodell lastebil. 

Ordren var å skjære den i stykker og få kjørt den på fyl

lingen på dreyersholmene. Kåre var litt av en forretnings

mann og mente at vi kunne da kjøre innom Brødrene anda 

skraphandel og selge rammen og det som var rent jern. 

som tenkt, så gjort. det ble sannelig noen få kroner av det. 

så bar turen med resten av lasset til dreyersholmene. da 

vi svingte inn gjennom porten og inn på fyllplassen, fikk jeg 

litt av en støkk i livet. Mot oss kom en flokk menn og ungd

omrner løpende. skitne, skjeggete, fillete, riktig skumle så 

de ut. hva i all verden ville de oss? Jeg var klar til å snu og 

gi full gass. Men et sideblikk på Kåre som bare smilte og lo. 

han følte seg i alle fall trygg. det var lett å forstå. Vi slakket 

bare av, og lasteplanet ble totalt okkupert av flokken som 

alle hadde hver sin sekk med. så havnet hele TForden i 

uteliggernes sekker, og bilen vår ble rensket til siste bit 

uten at vi gikk ut av førerhuset. alt var aktuelt for disse 

Nils i sjøllaga bil.  *aBB robotics

mIN førsTe BIL 

at vi så tidlig ble satt i arbeid i smien, gjorde oss selv

sagt vant til å håndtere verktøy og maskiner. Vi hadde også 

fri adgang til fabrikken. snekkerverkstedet var det mest 

vanlige tilholdssted. her var det vi laget sabler og skjold 

som tidligere omtalt. her lagte vi kjerrer, rennebiler, is

seilere og utstyr av mange slag. To eldre brødre, aksel og 

gabriel, var de ypperste konsulenter når vi sto fast i van

skelige konstruksjoner. To yngre brødre, Ådne og henrik, 

var utmerkede hjelpere. På denne måten hadde vi det aller 

beste arbeidsteam. gabriel som var litt av en tusenkunst

ner, hadde lenge arbeidet med en firehjuls robil. den 

skulle drives frem etter roprinsippet med sete som rullet 

frem og tilbake som på en «schul1er». styringen skulle 

skje med bena. Bilen var ustyrt med sykkelhjul med ekstra 

brede selvlagede nav. styringen ble imidlertid problema

tisk, så planene om robilen måtte skrinlegges. 

På denne tiden var det at jeg hadde fått tips om at en 

norskamerikaner borte på hognestad hadde en liten 

firetakter bensinmotor på 1 1/4 hK. Jeg fattet mot og tok 

sykkelen fatt og fant frem til mannen med motoren. det 

endte med at jeg fikk kjøpe motoren. Prisen var kr. 15,97, 

så det gikk med det meste jeg hadde av sparepenger. Mo

toren ble allsidig brukt. Først til en båt på håelva. så ble 

den brukt til å dra en kjempesvær hesteskralle montert 

på en drakjerre. det var til salutten natten til 17. rnai. så 

endelig skulle den komme til sin fulle rett som bilmotor. 

gabriel sin robil fikk jeg overta for å bygge bil. dermed var 

det full fart på bilbygging. Motoren hadde ingen gearkasse 

eller kobling, og det måtte lages. Men det ble bil av det, 

og som forholdene den gang var, var det fritt leide på vei

ene. det var bare å passe seg for ikke å skremme hestene. 

særlig måtte en passe seg for veivokteren som hadde en 

meget vàr hest, og som i grunnen var høyeste myndighet 

på veiene den gangen. Fantastisk var det om vinteren da 

jeg kunne sitte hjemme på trappa og spenne skøytene på 

for så å sette meg i bilen og kjøre til Ødemotlandstjernet 

og rett utpå isen. 

i 1920årene kom bilene til Jæren og til Nærbø. Opstad 

Tvangsarbeidshus fikk en rød med blankpusset messing

karbidlykter, radiatorkappe, frontruteramme og håndtak 

som var plassert på stigbrettet. Motoren ydet hele 10 hK. 

likeså Nærland, som da var radiostasjon, hadde en bil. Vi 

sprang lange veier når disse var på stasjonen. de unifor

merte funksjonærene imponerte oss også. det er klart at 

dette med biler og kjøretøyer interesserte oss gutter. Når 

vi tillike hadde både snekkerverksted og fabrikken med 

tilgang på materialer og brukte hjul i mange fasonger, så 

ble det å lage kjøretøyer i mange fasonger. det var tohjuls, 

trehjuls, firehjuls; med og uten ratt. det var rart å tenke på 

at en av disse lekekjerrene, solid med støpejernshju1 og 

trekkstang, vis seg å være hensiktsmessig i fabrikken, og 

helt og holdent ble overtatt der. den ble forgjengeren til en 

av de modellene vi senere skulle produsere i større antall 

og som fortsatt er på programmet. 

UT I arBeIDsLIveT

Ferdig med skole så kom spørsmålet om å melde seg til 

arbeidslivet. Jeg kunne få begynne i fabrikken hjemme hos 

far, der de to eldste brødrene mine også var fullt engasjert. 

det hadde jeg imidlertid ikke lyst til. det å bli bilmekaniker 

var det som fristet meg mest. så en dag samlet jeg mine 

attester og anbefalinger og dro til stavanger for å søke meg 

arbeid i bilverksted. etter å ha trålet byen og besøkt samt



30 31

karene. Bordbiter, plankestubber, jern, blikk og høyest i 

kurs var selvsagt metaller. senere fikk jeg anledning til å ta 

i nærmere øyensyn blikkskurene som disse folkene bodde 

i ute på fyllplassen. dreyerholmene, stavanger, anno 1935. 

de er å sammenligne med slummen ute i storbyene i af

rika og Østen. Ja, vi finner dem også i Vesten. heldigvis er 

vi fri slike hos oss i dag.

Monte Carlo løpet med start fra stavanger var også en 

begivenhet som satte sitt preg ikke minst på verkstedet i 

Kong Carlsgate den tid dette varte. Nærmere en uke før 

start kom de første Monte Carlo bilene til verkstedet. det 

var biler fra alle deler av verden og av de forskjelligste 

merker. svære limousiner og andre mer sportspregede 

vogner. hvem husker ikke de svære sportsvognene med 

12 sylinders rekkemotorer. de skulle alle trimmes og 

utstyres med snøkjettinger. Piggdekk var jo helt ukjent. 

Prøvekjøring måtte til, samt bremseprøver. det var nære 

på en gang! Jeg fikk stoppet en franskmann i siste liten. 

han holdt på å kjøre utfor trappene ned til ladegårsveien 

fra Kong Carlsgate, en trapp med minst 100 trinn. 

Men hos Br. Kverneland var det ikke bare reparasjoner. 

de var Fordforhandlere og solgte selvsagt nye biler. las

tebiler og varebiler ble levert uten påbygg. Påbygningen 

foregikk på verkstedet, men da det etterhvert var blitt 

trangt, kjøpte de bygg på Vaulen. da jeg hadde gjort det 

godt med sveising og tynnplatearbeid, ble jeg flyttet til 

Vaulen for å beslå førerhusene og varekassene med plate. 

snekkere laget selve skroget. Vi var en liten god gjeng på 

Vaulen, og vi var selvsagt stolt av å være nybilbyggere. det 

å se bilene igjen i trafikken og treffe førerne var alltid hyg

gelig. største og mest krevende jobben vi hadde på Vaulen 

i min tid, var da vi skar en flunkende ny personbil W8 tvers 

over og forlenget denne med ca. 1/2 meter og gjorde den 

om til 7seter med nye klaffseter. 

soldat – 20-årig rekrutt

Militærtjenesten i 1930årene var lagt til sommerhalv

året, og varigheten var bare 72 dager. det ble på denne 

måten, kan en nesten si, en god og lang sommerferie. 

selv ble jeg knyttet til infanteriet og mitraljøsekompaniet. 

Forlegningen var på Madlamoen. På denne tiden hadde jeg 

fått tak i en mer moderne motorsykkel. det var en engelsk 

rudge. det var en 1 sylindret 500 cc. det var en toppven

tiler med fire ventiler på toppen. dette var noe helt nytt 

og spesielt. den ble kjøpt demontert i flere kasser, og det 

ble en god del strev med å få sykkel utav det. Men på den 

andre siden ble den jo billig på den måten. 

Det kan her være på sin plass å ta med regnskapet for den første hele måned som bilmekaniker: 

Kassa 1935
   
   Debet Kredit
Mai 20 Beholdning ved start i Stavanger (vær. Nr. 12)  59,50 
  Pr. bil med kuffertene  0,70
  middag  0,80
  husleie for en halv måned  18,-
  frak t for kuffertene  0,50
Mai 21 middag 0,60, 1 brød 0,30  0,90
  1 l kjernemelk  0,14
Mai 22 1,5 l surmelk, brød, ost, mid.  1,38
Mai 23 metermål 1,-, kaffekjele 3,50 og gryte 2,45 puss 0,50 7,45
  brød 0,38, melk 0,18  0,56
Mai 24 middag 0,60, brød 0,40  1,00
  melk  0,21
Mai 25 melk 0,14, kamfer 0,25  0,40
Mai 27 melk 0,60   0,60
Mai 28 middag 0,60, brød 0,98, melk 0,18  1,76
  annonse i Stavanger Aftenblad  2,36
Mai 29 midd. 0,60, melk 0,20, ost 0,53  1,25
   kino  0,50
Kr. Himmlf. 30 billett Egers. 3,- middag 2,-  5,00
Fredag 31 melk 0,21, midd. 0,60, sukker 0,53, parafin 0,17  1,51
  An lønning 73,5 t a 0,50 36,75 
Juni 1 Pr. bet. Billett til Lysefj. (pinsetur)  2,00
Diverse  0,62
Balanse  48,66
   96,25 96,25

med 1919 modell Harley Davidson motorsykkel, innkjøpt i 
1935.  Fotograf ukjent. P.e.



32 33

venner. Kamerat og venneflokken var stor. det oppstod på 

denne måten slett ingen fritidsproblemer. Temmelig fort 

ble jeg da også med i det kristne foreningslivet på Bryne. 

det var først ungdomsforeningen i.U.F. (indremisjonens 

Ungdoms Forening). senere ble det Yngres, søndagsskole, 

speiderarbeidet, misjonsforening osv. På denne måten ble 

en jo fort ett med folket, og en følte seg som en ekte Bry

negutt. dette å bli med i foreningsliv medfører selvsagt 

mange aktiviteter. det var å delta i komitearbeid, i styrer, 

arrangementer, møteledelse, turer osv. som 22 åring er 

en selvsagt heller ikke blind for jenter. en vil jo også gjerne 

finne en som en kan dele livet sammen med. Visse forestil

linger har en jo også om hvordan denne jenten skal være. 

det er vel et resultat av den oppdragelse en har fått, og 

det miljø en har vokset opp i. det var jo alltid gildt å være 

sammen gutter og jenter i venneflokken og også spenning. 

det var dem du helst gjerne holdt i hånden når du gikk 

rundt juletreet. På tur ute om kvelden etter møtet eller 

festen var det ikke alle du hadde like stor lyst å være sam

men med. Tok du ut med motorsykkel eller bilen, var det 

gjerne noen du hadde spesielt lyst til at skulle kjøre med 

deg. iU.F. hadde et gildt musikklag, og for meg ble det at 

jeg mer og mer ble opptatt av en av jentene i musikklaget. 

så gikk det da som det måtte gå. Vi ble mer og mer opptatt 

av hverandre. det ble turer sammen. det ble verdens beste 

hånd å holde i, og vi ble mer nærgående mot hverandre. så 

ble det turer og møter med hverandre og en fin tid for oss 

to i sammen, ingebjørg hansen og meg. 

forden W8 – 1935 modell 

Jeg hadde alltid hatt lyst å bygge min egen bil. erfarin

gen hadde jeg fra tiden på Vaulen. da bød det seg også en 

anledning. en Ford W81935modell, tre år gammel hadde 

blitt totalvrak etter å ha flyttet en enebolig i hillevåg ca. 

30 cm på grunnmuren. det ble et kjempearbeid. Tilholds

sted ble en garasje hjemme hos far på Nærbø. arbeidet 

tok hele min fritid hele ferien og strakk seg over nærmere 

to år. Først var det å demontere hele karosseriet. så rette 

opp ramme og overhale motor og hjul og bremser. dernest 

bygge opp skjelett av tre og kle dette med stålplater som 

ble fasonghamret for hånd, tilpasset og sveiset på plass. 

dørene skulle lages og tilpasses. hele bilen skulle trekkes 

innvendig. setene skulle også tilpasses. Bilen ble bygget 

lav. radiatorene ble omplassert og kjøleviften plassert 

direkte på veivaksel. dermed fikk bilen en særdeles lav 

front. helt ny grill ble også laget. arbeidet røynet sterkt 

på tålmodigheten flere ganger, og det kan ikke nektes at 

tårene rant mer enn en gang. det var helst når det ble sent 

på kveld, for ikke å si natt, og jeg syntes det monnet så 

altfor lite, og ingen ende ville ta. Men å gi opp ville jeg i 

alle fall ikke. den dagen da jeg kunne hente prøvenum

meret og kjøre bilen inn til Kverneland i stavanger for å 

lakkere den knall rød, ja, det var en stor dag. det var en 

stolt gutt som senere kunne parkere den innregistrert og 

ferdig i storgata utenfor hjemmet til ingebjørg. den vakte 

ikke liten oppmerksomhet. en predikant som bodde hos 

familien, undret seg på om det var bilen ingebjørg var glad 

i eller om det var gutten? 

Krigen til Norge – Hitler

i 1938 annekterte hitlerTyskland Østerrike, senere 

samme året de sudettyske områder i Tsjekkoslovakia. et

ter dette erklærte hitler at han ikke hadde flere territoriale 

krav i europa. Men allerede våren 1939 tok han resten av 

Militærlivet ble en ny erfaring, men tiden gikk fort, og 

militærlivet var fort over. Men tiden ga mange gode nye  

kamerater og kontakten med flere av dem er siden be

holdt. Tiden på Vaulen ble av heller kort varighet. i 1937 

bygget esso sammen med Br. Kverneland en flybensinsta

sjon og verksted på Bryne. Jeg ble da flyttet dit etter eget 

ønske for å drive verkstedet. en egen følelse var det å flytte 

inn i et helt nytt bygg for å starte bilverkstedet. det var 

bolig og hybel opp i 2. etasje på bensinstasjonen, mens 1. 

etasje var verkstedshall og et lite kontor. Familien røyjen 

flyttet inn i leiligheten mens jeg flyttet inn i hybelen. det er 

en egen følelse å flytte inn i et helt nytt anlegg hvor ingen 

har vært før og heller ingen ting har foregått. det ble hel

ler ingen særlig åpningsseremoni, bortsett fra annonse i 

avisene at nå var stasjonen åpnet. det var med stor spen

ning at en imøteså de første kundene. Første kunden med 

en gammel gardner personbil ble, som vi først etterpå ble 

klar over, nettopp en som ikke hadde kreditt lenger hos 

bilfirma i mils omkrets, og som selvsagt skulle betale se

nere. Men det er vel slikt man 1ærer av. så er det her som 

det også vanligvis vil være. etter hvert som det kom flere 

og flere kunder, og du ble kjent med dem, ble det mange 

gode venner og forbindelser. at det inn i mellom dukker 

opp også de som er vanskelige og missfornøyde, må en 

finne seg i. Men det skulle vise seg at det fort ble pågang 

og en travel tid. det ble meget kveldsarbeid, og bensinvakt 

var det døgnet rundt. det var lite hyggelig når du måtte opp 

gjerne flere ganger i løpet av natten for å fylle fem 1 bensin 

hver gang til 28 øre pr. 1iter. 

Med det bilmateriale som fantes på den tiden, var det 

nok å gjøre for et reparasjonsverksted. Trafikken og kun

dene øket, og derfor måtte det ytterligere hjelp til. Men 

pga. begrenset plass ble vi aldri mer enn fire mann på 

verkstedet. 

selger – egen bil

som bilmekaniker var det naturlig å skaffe seg en bil, 

etter først å ha hatt den gamle harleyen og senere en 

«rudge» motorsykkel som var kjøpt i deler og til sist i en 

kort tid en ariel scuer Four. Bilen ble en Opel Olympia ca

briolet som var kjøpt kollisjonsskadet, men satt i fin stand. 

god kontakt med familien hjemme på Nærbø hadde det 

alltid vært. Nå hadde de på fabrikken der borte begynt å 

produsere beslag til lastebiler, hengsler og karmlåser. 

disse skulle selges. Nå hadde jeg bil, og ferien somme

ren 1937 sto for døren. hvorfor ikke da ta på seg salget 

av beslagene på en Norgesturne de 14 dagene ferien 

varte. rute ble lagt systematisk til alle bilforhandlere, 

karosseriverksteder og grossister langs sørlandet, Oslo 

og Østlandet, pluss eget distrikt sandnes/stavanger. Jeg 

var ikke alltid så høy i hatten der jeg som 22 åring troppet 

inn i de flotte kontorene til de store Oslogrossistene og 

presenterte beslagene. Prisene var som følger: 

1 sett bilbeslag (8 par store hengsler, 4 karmlåser) kr. 34,97 

1 sett bilbeslag (8 par små hengsler, 4 karmlåser) kr. 27,97 

Men jeg ble godt mottatt og sannelig ble det også litt 

salg av det, ikke minst dette å bli en erfaring rikere. 

Brynegutt og hybelboer 

Jeg ble selvsagt etterhvert godt kjent på Bryne som da 

hadde ca. 2000 innbyggere i Brynebyen. hybelliv var jeg 

vant med. det var fortsatt å stelle seg selv. Middag var det 

fint å få på «Matstova». ellers morgen og kveld var det å 

stelle seg selv. det var trivelig på Bryne, og jeg fikk mange 
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trakk den første mobiliseringsordren tilbake og ga beskjed 

om at det ikke skulle skytes på tyskerne, han erklærte at 

N.s., Nasjonal samling, hadde overtatt regjerningsmakten 

for å redde landet. all motstand ville være forgjeves, ja en

datil å betrakte som kriminell. 

Mobiliseringsordren måtte vel snart komme, og det var 

da for alle oss vernepliktige å møte hurtigst mulig? enda 

før denne ordren kom, hadde vi stått utenfor verkstedet og 

sett det ene sveitet etter det andre av svære tyske trans

portfly søkklastet med soldater og utstyr, med kurs for 

sola. Var det enda tid for å få besøke familien hjemme på 

Nærbø og ingebjørg, før vi fikk høre om mobilisering? det 

ble å slenge seg i bilen i full fart og avgårde. ingebjørg fikk 

de sparepengene jeg hadde for hånden, 100 kr. sier hun. 

dessuten salte avskjedstårer. hjemme på Nærbø fikk jeg 

ryggsekken omtrent full av nytestamenter og bibler fra in

ger håland, som drev bokhandel, for utdeling til soldatene. 

På bedehuset var det samling til bønn. så gikk klokken mot 

08.00, og da kom det endelig en klar mobiliseringsordre, 

og det var bare å dra avgårde. Tre andre karer ble med i 

bilen, og vi dro til sviland som var møteplass med utle

vering av utstyr. Jeg hørte til mitraljøsekompaniet og ble 

straks rekvirert til sjåfør for kaptein gjesdal som var sjef 

for kompaniet. Bilen fulgte selvsagt med, og første ordren 

jeg fikk var å male over hele bilens fornikling og alt med 

skittengrå kamuflasjemaling. Til jobben fikk jeg utlevert 

en svær malerkost. det var med tungt hjerte å ødelegge 

den nettopp ferdige og blanklakkerte bilen jeg hadde slitt 

så lange med. 

Fra sviland reiste vi så i kortesje til dirdal der tropper og 

kompanier ble satt opp i kampklar stand. Vi ble installert på 

bedehuset og lå tett i tett på gulvet. det var ikke snakk om 

å ta av seg annet enn støvler, belte og uniformstrøye. det 

var full alarmtilstand. Nå ble det et vanlig militærliv med 

oppstillinger, øvelser og inspeksjoner. dessuten bygge ut 

forsvarsstillinger. ryktene gikk mange, men vi soldatene 

fikk vite svært lite. Men at tyskerne var i landet, og at det 

snart ville komme til konfrontasjoner, det visste vi. 

av sambandsmateriell var det svært lite vi hadde. det 

meste og beste lå igjen i Madlaleiren. så en dag gikk 

ryktene om at tyskerne rykket frem mot Oltedal. Kaptein 

gjesdal beordret meg da om å kjøre ham til Oltedal om 

natten for å rekognosere. Med blendet lys på bilen, bare to 

åpne striper på ca. 10 cm x 1,5 cm på lyktene som såvidt 

viste veien, bar det avgårde. det var fryktelig spennende, 

og kapteinen var også veldig nervøs. Men han fikk gjort sitt 

ærend og truffet avdelingen som lå der, og vi kom helskin

net tilbake til dirdal. etter denne turen ble det flytting av 

hele vårt kompani til Oltedal, og vi ble innlosjert på spin

neriet og lå da på gulvene rundt omkring alle maskinene. 

Men her ble vi bare noen dager, for så den 15. april å flytte 

over til Ålgård. Vi lå på Bollestad sør for edlandsvatnet ved 

Ålgård. et geværkompani lå lenger nede ved selve Ålgård 

og hovedveien. her kom det straks etter til kamper, idet 

flere tyske lastebiler med soldater kom sørover mot de 

norske stillingene. her ble de første ofrene for krigen i vårt 

område. geværkompaniet trakk seg etter disse trefninge

ne tilbake og sprengte Vaula bro etter seg. Nå tok tyskerne 

stilling på Ålgård, og vårt kompani lå nå i fremste linje. Jeg 

glemmer ikke ansiktene på de soldatene som hadde vært 

med i trefningene og var på retrett. det bærer preg å ha 

sett døden i øynene. 

den kvelden ble det utdeling av nytestamentene som 

jeg hadde gått og båret på, da vi skulle gå til ro i løa, hvor vi 

Tsjekkoslovakia. Og allerede i mars samme år stillet han 

krav til Polen om danzig og den såkalte polske korridor. 

danzig var en fristat under Folkeforbundet, men ikke helt 

uavhengig av Polen. england og Frankrike hadde forpliktet 

seg til å støtte Polen om landet skulle bli angrepet. i au

gust avslo Polen de tyske krav fra hitler, og dermed gikk 

tyskerne til angrep. dette var september 1939. To dager 

senere erklærte england og Frankrike Tyskland krig. den 

2. verdenskrig var i gang. 

Ved krigsutbruddet erklærte Norge seg nøytralt og stol

te på at dette ville bli akseptert og respektert. ikke alle var 

like optimistiske. sjefen for i.r.8 som var oberst spørck, 

foreslo at avsnittsstyrkene på Jæren skulle styrkes, og at 

flere mannskaper måtte innkalles. likeså at forsvarsstil

lingene måtte styrkes. 

i denne tiden var det at jeg var utkalt til nøytralitetsvakt 

på sola. Vår oppgave skulle være å besette noen mitral

jøsereder rundt flyplassen. det var små jordbunkers med 

plass til en mitraljøse pekende inn mot flystripen. det var 

kun plass til to mann, mitraljøsen og noen ammunisjons

kasser. denne tjenesten varte i 14 dager. 

Flyplassen på sola som var anlagt i 1937, øket selvsagt 

Jæravsnittets strategiske betydning. Kommanderende ge

neral var delvis enig med spørck, men mente at redselen 

for et angrep var overdrevet. 

så var det en dag i februar 1940 at det tyske skipet 

«altmark» stevnet inn Jøssingfjorden med 300 engelske 

krigsfanger. den engelske jageren «Cossack» var like i 

hælene og greide å befri fangene. denne episoden skremte 

selvsagt, og spørck var enda mer redd for tysk landgang 

og ville nå at samtlige styrker i Jæravsnittet skulle mo

biliseres. da krigsutbruddet kom til Norge 9. april, hadde 

spørck enda ikke fått noe svar fra sine overordnede. 

Forsvaret var sterkt forsømt i mellomkrigsårene. Vi 

hadde hatt 125 år med fred i landet. ingen trodde for alvor 

at krig skulle komme til å ramme Norge. 

i denne situasjonen gikk livet sin vante gang på Kverne

lands Bilservice a/s og på Bryne. Jeg hadde lenge arbeidet 

med tanken og diskutert denne med ingebjørg og familien 

om å komme gang med noe for meg selv. Nærmest lå jo 

tanken om et eget bilverksted. så ble det plutselig aver

tert et bilverksted i Flekkefjord, der innehaveren var død. 

Verkstedet hadde også forhandlingen av general Motors 

bilene. lørdag og søndag den 6. og 7. april gikk så turen 

til Flekkefjord, ingebjørg og jeg, sammen med oss min 

eldste bror aksel og hans kone sofie. Først gikk turen til 

Moi med Forden. det var dårlig føre med snø så vi tok ikke 

sjansen på Tronåsen. Videre med tog fra Moi til Flekke

fjord. Verkstedet så meget interessant ut, og jeg var sterkt 

interessert i å få kjøpt eiendommen, men jeg ville trenge 

hjelp og garanti. dette ble diskutert med min far etter 

hjemkomsten. Far lovet at han ville hjelpe meg, og det så 

riktig lyst ut. Mandagen var jeg tilbake på Bryne, og Flek

kefjordbedriften rumsterte i hodet. 

Neste skritt måtte planlegges. 

Krigsutbruddet

allerede om kvelden den 8. april kom det skumle rykter 

om tyske operasjoner mot Norge. Vi satt lenge opp, men 

gikk urolige til sengs. grytidlig var vi oppe tirsdag den 9. 

april og på med radioen. Om natten hadde det først kom

met en mobiliseringsordre, men denne var litt senere 

tilbakekalt. 

Natten til 9. april holdt Quisling en tale i NrK der han 
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så oss nok alle sammen, men da alle siktet på offiserene, 

gikk jeg klar. alle tre falt. Brandt og Bratt døde, mens den 

andre offiseren bare ble såret. han hylte fælt og ropte at 

han var skutt i øyet. i virkeligheten hadde han sluppet med 

et kløvet øyenbryn. 

det vrimlet nå av tyskere på veien, og de hylte og skrek 

og holdt et svare spetakkel. Jeg fikk bykset over garden, 

la KragJørgensen riflen i stilling oppå steingarden og slo 

av sikringen. Jeg var alene og hadde 2030 tyskere 56 

meter fra meg i en stor klynge, men jeg trakk ikke av. Jeg 

var klar over at ett skudd, og det ville være det siste jeg 

gjorde i denne verden. derfor trakk jeg riflen ned, smøg 

langs gjerdet til et bekkefar og langs dette innover mot 

fjellet på den andre siden. her traff jeg offiserer fra et an

net kompani og to ordonanser som kom fra oberst spørck 

og skulle ha tak i Brandt og Bratt. Jeg kunne da fortelle 

hva som nettopp hadde hendt. Offiserene fortalte da at det 

gikk mot overgivelse. 

Vi kunne da velge om vi ville gå i fangenskap eller om vi 

ville prøve å komme oss unna. Vi var da noen stykker som 

tok til fjells innover mot Tafjord/Frafjord. (side 26) Mens 

vi var underveis på det som ble en virkelig strabasiøs tur, 

kapitulerte de norske kl. 2.00 om natten og la ned sine 

våpen. Vi hadde gjemt våre under en stor heller og trodde 

ingen i verden skulle finne dem. likevel, da englandsfar

ten tok til, og vi skulle finne dem igjen, var de vekk. 

de norske styrkene i vårt avsnitt utgjorde 123 offiserer 

og 1627 soldater. 50 offiserer og 1300 soldater ble tatt til 

krigsfanger. Norske tap under kampene i rogaland var 

16 falne og 25 såret. Tyskerne hadde 50 falne og 180200 

såret. Major Brandt og kaptein Bratt fikk senere sin bau

tasten i dirdal ved veien hvor de falt for tyskernes kuler. 

Turen endte i en hytte på fjellet rett overfor Frafjord. en 

soldat som var med oss, var kjent i hytta. her holdt vi oss 

i ca. en uke og var bare nedom i Frafjord for å proviantere 

og høre nytt. her traff vi på den jødiske familien rabinovits 

fra stavanger som også hadde rømt hit fra stavanger. Vi 

undret oss over så veldig oppskaket og redde de var. Vi 

ante ingenting om hitlers jakt på jødene den gang. disse 

jødene visste derimot sikkert mer om hva som sto fore.

Hjem igjen 

det hele roet seg av, og vi hadde fått på oss endel sivile 

klær og tok sjansen på å dra hjemover. Først med båt over 

fjorden og senere til fots. hele tiden var vi redd for å bli 

oppdaget som soldater og tatt til fange. Vi skiltes en et

ter en, og til slutt var jeg alene. På Ålgård gikk jeg innom 

kjente, familien Åsland. der fikk jeg mat og også låne en 

sykkel for å sykle det siste stykket hjem til Bryne. det var 

en lykkelig gutt som fikk møte sin hjertens kjær, sin fa

milie og venner igjen. herlig var det også å få badet og 

skiftet rene k1ær etter omtrent fire uker – dag og natt i de 

samme klærne. 

det ble ikke helt fredelige dager. ryktene gikk om at 

tyskerne var på jakt etter rømte soldater. Flere slike tok 

rømming for annen gang, men det viste seg at ryktene var 

feil, og det gikk ikke så mange ukene før krigsfangene ble 

sendt hjem alle sammen. 

Året var 1940. det var vår. det var slutten av april. Kri

gen var over, og du var fri. Men tyskerne hadde okkupert 

Norge, og du var under fiendens åk. Tyskerne hadde også 

okkupert min tidligere arbeidsplass og min hybel på Kver

nelands Bilservice a/s. På ingen måte hadde jeg lyst til å 

melde meg tilbake dit. 

bare la oss i full mondur med skorne på. det ble ikke nok 

til alle som ville ha, og det ble derfor litt vanskelig å gjøre 

rett og skjel. Jeg syntes ikke jeg hadde hatt noen skikkelig 

anledning tidligere. Nå ble det slik at jeg kanskje ikke ville 

få noen senere anledning. dagen etter ble vi bombardert 

av bombekastere fra de tyske stillingene på Ålgård. Jeg 

husker at jeg ble slynget opp mot 1øeveggen av lufttrykket 

fra et nedslag på jordet like i nærheten. 

Om natten, det var da 20. april, ble det tilbaketrekning 

til dirdal for hele styrken. Turen gikk da gjennom glop

pedalsura, og turen ble ikke uten dramatikk.. Jostein ree 

kjørte en svær lastebil fra Br. Fjogstad. På de smale veiene 

var det ikke bare en stabbestein som ble vippet av veien. 

i selve gloppedalen fikk vi et snøras som nærmest be

gravde lederbilen som var en varevogn. Under ryddingen 

kom ytterligere at ras som gikk rett over hodene på oss. 

det var såvidt vi fikk berget oss unna. Men da skal jeg si 

at det ble fart i ryddingen. her måtte vi komme oss vekk 

så fort som mulig. de siste i kortesjen var motorsykler. 

de hadde i oppgave å ødelegge veien for tyskerne. de la 

sprengladninger og tente på. 

Men det hindret nok ikke tyskerne noe særlig. 2 dager 

senere, den 22. april, rykket de frem gjennom gloppe

dalen, og her kom de hardeste kampene til å stå. Mange 

tyskere falt og også flere nordmenn. 

Vårt kompani var tilbake til dirdal, men det ble ingen 

rolig tid. Tyskerne satte inn jager og bombefly som holdt 

det gående hele dagen. Flyalarmen gikk i ett. Vi hadde lite 

å stille opp med, så de fikk herje fritt. Virkningene uteble 

heller ikke. en mengde gårder og hus brant ned til grun

nen. Krigsskip hadde vi også besøk av i fjorden. hensikten 

var nok å sette i land tropper. de måtte imidlertid snu da 

de norske mitraljøsene og maskingeværene åpnet ild fra 

sine stillinger i skyttergraver nede ved stranden. Krigsski

pet la seg derfor til litt lenger ute i fjorden og satte i gang 

et kraftig bombardement innover i dalen. To av våre var da 

akkurat inne i et hus da plutselig en svær granat fløy tvers 

gjennom huset og rommet de var i, uten å eksplodere før 

den havnet lenger oppe i dalen. Ca. 200 bomber og grana

ter ble sluppet over oss denne dagen.

det ble kveld etter en urolig dag med mye skyting. Jeg 

hadde ordre fra kaptein gjesdal å holde meg klar til å stå 

vakt med bilen i fall han skulle få øyeblikkelig bruk for 

denne. den sto parkert ved veien et stykke ovenfor bede

huset. det ble mørkere, men en kunne se folk som kom 

etter veien. Jeg holdt meg i veikanten. etter en stund kom 

major Brandt og kaptein Bratt oppover veien fra sjøen. 

idet de passerte meg, henvender majoren seg til meg og 

spør: «hvem er det som skyter oppi fjellet». Jeg forteller 

da at ett av våre geværkompanier hadde holdt stillinger 

oppe i fjellsiden. «Kan de gå opp og se etter om de er der 

ennu», sier majoren. Jeg gikk da fort opp for å se etter. det 

var bare godt 100 m. Men alle var gått fra stillingene, og 

ikke en soldat var å se, og dette ga jeg beskjed om. de gikk 

da videre oppover. Ca. en halv time etter kom de nedover 

igjen. de gikk og svinge med revolverne i hånden. akku

rat samtidig kom en ung offiser fra egersund oppover, og 

de møttes midt på veien nesten rett overfor der jeg sto 

i grøftekanten med garden. de stoppet, og majoren sier 

til offiseren: «Vet de ikke at de ikke må ferdes på veien 

etter at det er blitt mørkt». det var ikke før sagt, før det 

braket løs fra mange maskinpistoler, og en hagelskur av 

kuler strøk forbi. Tyskerne hadde gått over fjellet og kom

met seg ned fjellsiden og langs det høye steingjerdet. de 
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lensmann og ordfører, gikk jeg helt fri. 

Torvskjæring (Foto 23trall : torvskjæring i 

parken Nærbø)

det var atter en søndag hjemme. Krigen var jo det sen

trale diskusjonstema, men også selvsagt den grå hverdag 

og hva vi skulle drive med. Passfotograferingen var over 

for min del. hva skulle en nå ta fatt på. eldste broder, 

aksel, var med i et såkalt parkstyre for Nærbø. de hadde 

et område, en utmarkt med et myrhull eller lite tjern. det 

hadde de diskutert planer om å renske opp i, men det sto 

på økonomi. aksel mente at her kunne en sette i gang 

maskintorvskjæring. Maskintorvskjæring var brukt i for

rige verdenskrig, og han hadde til og med tips om en gam

mel torvmaskin fra den gang. den skulle ligge en plass på 

Torland hos eieren Tønnes Torland. dermed ble det at vi la 

søndagsturen til Torland på jakt etter maskinen. ganske 

riktig, maskinen ble funnet temmelig nedgrodd i en grøft. 

den så ikke ut til å være så særdeles meget skadet da den 

var av solid støpejern. den bar alderen med verdighet. 

det ble tatt kontakt med T. N. Torland og avtale ble gjort. 

Maskinen ble utlånt gratis mot tilbakelevering i reparert 

stand etter bruk. rettighet til torvskjæring i det som se

nere skulle bli den berømte «Nærbøparken», ble ordnet 

med en symbolsk sum av kr. 100,. Nå skulle det skjæres 

torv «for alle pengene»! 

Maskinen ble satt i stand og påmontert elektrisk mo

tor. Men det måtte mer til. elevator for å få torvet opp fra 

gropa og i maskinen måtte lages. For å transportere torvet 

ut over marken som var plantefelt, konstruerte vi en egen 

rørskinnegang med trailer som hadde løfteanordning til 

å ta på og legge av bretter på bukker som var ordnet for 

dette. For å trekke trallen ble det laget et wirespill som en 

mann dirigerte. dermed hadde vi et effektivt, lett flyttbart 

transportsystem for å få torvet ut på den mange mål store 

tørkeplassen.

Torvskjæringen kom i gang og gikk med liv og lyst. 

hele 35 personer var i aktivitet på lønningslisten. det var 

voksne arbeidskarer, og det var jenter og gutter i mange 

aldre. Voksne vante arbeidskarer forlangte kr. 1,30 for ti

men som var betalingen den gang. Torvet ble av ganske 

bra kvalitet og ble solgt ut i kubikk. det var ikke problem 

med å få solgt torvet, og alt gikk ut i løpet av første høsten. 

Men totalresultat var så bra første året at vi tok sikte på å 

fortsette torvskjæringen i årene fremmover. derfor satte vi 

i gang og fikk bygget en svær torvløe som tok vel 1 000 ku

bikkmeter torv. her hadde vi heis og kunne ta torvet inn til 

lagring etter hvert som det ble tørt. Vi fikk de senere årene 

større kunder også som f.eks. Nærbø Meieri som tok store 

partier. Maskintorvskjæringen fortsatte i to somre. da jeg 

imidlertid startet februar 1941 for meg selv på Bryne, fikk 

jeg min svoger Trygve Bratteteig til å styre med torvskjæ

ringen. Men passfotograferingen og torvskjæringen ga så 

meget som ca. kr.10 000 i kassen, og det var en fin liten 

startkapital etter den tids forhold. Nå var det også rensket 

ordentlig opp i tjernet og steinsetting rundt kantene og 

tilrettelegging for parken kunne starte for alvor. dette var 

å få både i pose og sekk som det heter. 

egen bedrift 

Planene om egen bedrift hadde ikke sluppet taket. de 

ble diskutert med kjærest, familie og venner, men begynne 

med hva og hvor? Bilverksted var ikke så aktuelt lenger 

nå som tyskerne opererte ikke minst i denne bransjen. 

Passfotografering og torvskjæring 

Jeg var i stor tvil om hva jeg skulle ta meg til. ikke hadde 

jeg lyst til å flytte hjem og begynne i fabrikken der heller. 

det var blitt søndag, og ingebjørg og jeg var hjemme hos 

mine foreldre på Nærbø. i avisen på lørdagen var det slått 

stort opp at alle voksne måtte skaffe seg grenseboerbevis 

med passfoto. dette ble diskutert, og vi var fort klar over at 

her ville bli et stort marked for passfoto. 

som ivrig amatørfotograf hadde jeg maktet å skaffe 

meg et retina 2 – smalfilmkamera. hvorfor ikke sette i 

gang med passfotografering? som sagt så gjort. apparatet 

ble hentet frem, og samtlige familiemedlemmer fotogra

fert. Film ble fremkalt og kopiert samme dag i mørkerom

met på høgaloftet. Passfotoene, ikke særlig vellykkede på 

grunn av lyset, ble klistret opp på en stor reklameplakat. 

Politi ble ringt opp om tillatelse til å sette i gang. Ordføre

ren likeså, som også ga tillatelse til å være på rådhuset 

med fotograferingen. Plakaten ble satt opp, og passfo

tograferingen annonsert. allerede på mandagen var vi 

installert i Nærbø kommunehus. Tilstrømming av kunder 

som ville passfotograferes, begynte med en gang og øket 

på etter hvert i stadig større tempo. det ble vanskeligere 

etter hvert å få tak i film og kopieringspapir. Først ble alle 

fotoforretningene i nærmeste omkrets tømt for film og 

papir, og vi måtte lenger og lenger vekk for å få tak i det. 

Fra første stund var min yngre bror Ådne med. han sto for 

fremkalling og kopiering. Men her måtte det og mer hjelp 

til, og Brynjuif Mugås og aslaug Kristoffersen ble med. 

det som begynte så beskjedent, skulle vise seg å ek

splodere. Første lørdagen i første uken husker jeg spesielt. 

det kom folk med toget, på sykkel og med hest og vogn fra 

Varhaug og Vigrestad. Køen som skulle passfotograferes 

økte og økte. På det meste måtte det være et par hundre 

mennesker utenfor kommunehuset. Kurer ble sendt av

gårde for å skaffe mer film, og det ble en hektisk dag fra 

morgen til kveld. selve fotograferingen gikk fort unna. det 

var bare å få plassert vedkommende kunde i stolen, slå 

fotolampene på og knipse av. samtidig noterte assistenten 

navn og filmnummer og innkasserte pengene vi skulle ha 

for de tre passfotoene de senere fikk tilsendt. 

det ble mange pussige episoder underveis. Kona som 

kom halende med mannen, som ikke ville fotograferes. da 

han endelig var kommet på plass i stolen, var kona nesten 

utslitt. Men med en gang jeg satte lyset på, da skvatt han 

opp av stolen og forsvant som ett skudd ut døra. senere så 

vi ikke igjen denne mannen. – eller da kona som var pyntet 

til trengsel, spurte etter at hun var kommet på plass i sto

len: «Kan jeg smile». eller da slike som riktig ville vise tys

kerne at her var ekte vikinger. de møtte skitne og lurvete 

med solide skjeggstubber, og så da ut deretter også. det 

ble også besøk på eldresenter hvor enkelte ble fotografert 

i sengen sin. etter markedet var utnyttet på Nærbø, flyttet 

vi til Bryne og senere til Undheim. det forekom at det var 

personer som var så misfornøyd med sitt utseende at de 

reiste til fotograf i stavanger. På den andre siden var det 

mange, mange flere som var så godt fornøyd at de ba om 

forstørrelser. dette med forstørrelser utviklet seg til å bli 

en ekstra forretning, og det var ikke få forstørrelser som 

ble laget. da det hele ebbet ut etter noen hektiske uker, og 

da fasit skulle gjøres opp, viste det seg at vi hadde fotogra

fert nærmere 7 000 personer. Om prisen var meget lav, så 

hadde det hele gitt et pent overskudd. etterpå fikk jeg en 

anmeldelse til politiet på meg for ulovlig fotografering fra 

fotografer i stavanger. Men da jeg hadde tillatelse både fra 

arbeidet med torv på Nærbø  ga arbeid til mange under krigen. Nils Underhaug 

er med på det midterste fotografiet. Han står i mørk kjeledress bakerst i flokken. 

Fotograf ukjent. P.e.
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være av interesse å minnes noen tanker Nils Underhaug 
gjorde seg i starten. han hadde overtatt det gamle støperiet 
på Blåsenborg. lokalet var ryddig og tomt. han stod i den ene 
ende og skuet ut over det tomme lokalet og tenkte: «Kæ i all 
verden ska eg bruga alt dette te.» 
Optimisme og pågangsmot gjorde snart de dystre tanker 
til skamme. da jeg kom til TrallFa i 1944, var det svært 
beskjedent areal som var disponert til gang og kjørevei. Vårt 
eget transportmateriell besto av en stor firehjulstralle samt 
Underhaugs private sykkel. sykkelen var godt egnet til å frak
te dekk fra jernbanen på, en bunt på hver side av styret, var 
i noen tilfeller hele forsendelsen. Firehjulstrallen ble brukt 
til transport til og fra jernbanen. Til jernbanen gikk det bare 
nedoverbakke, så det gikk som regel greitt, men det var ikke 
til å unngå at det oppstod farlige situasjoner i krysset ved 
meieriet. en gang oppdaget «sjåføren» en bil i krysset. det 
var for sent å forsøke å bremse, og den snarrådige «sjåfør» 
svingte inn i gårdsrommet til Kindervåg og ut på hognestad
veien. en annen gang fortelles det at det var for sent å berge 
seg inn til Kindervåg, så «sjåføren» la ned spaken og lot det 
stå til. han passerte krysset under bakre del av den krys
sende lastebil. 
Min første jobb på TrallFa var å lage rullebukker, et pro
dukt som forlengst er gått ut av produksjonen. det bestod av 
en ramme, noen trekantet og noen firekantet med hjul under. 
snekkerverkstedet var den gang, etter brannen i 1941, plas
sert i et hjørne i det gamle støperiet, et område på ca. 2025 
m2. 

den første maskinene 

Ja, det er helt riktig som edland skriver. det føltes litt 

voldsomt å flytte inn i den store tomme støperibygningen 

i 1941 med bare en verktøykasse, et verktøybord, et svei

seapparat og diverse «smårabe», der serigstad nettopp 

var flyttet ut med sitt støperi. Trallefabrikken ble innredet 

kombinert hybel og kontor med seng, stol, et matskap og 

skrivebord med telefon. her ble regnskapet ført og forøvrig 

all korrespondanse og kontorarbeid. Men en skrivemaskin 

måtte til, og en gammel, brukt ble kjøpt for 50 kr. et av de 

første brevene, husker jeg, som ble skrevet på maskinen, 

gikk til daværende lensmann Norheim. Jeg husker ikke i 

hvilken sammenheng. det kom snart svar fra lensmannen, 

som bl.a. skrev: «du må rense typene på skrivemaskinen 

din, Nils!» dette ble en tale til meg på flere måter. ikke 

bare det å rense skrivemaskinen slik at den ikke skrev 

tette o`er, a`er o.s.v., men i det hele å holde og føre rene 

typer og linjer i Trallefabrikkens forretningsdrift. Ja, la oss 

fortsatt holde «skriften ren og typene blanke». 

stein sæland er som kjent en av «gamlegutta», og han har så

visst ikke glemt sine tidlige år på TrallFa, for hør på dette:

«Varme og sanitæranlegg har ikkje alltid vært så gode på 

TrallFa som dei er i dag. eg kan huske at vinteren 194142 

hadde me ikkje varme i den gamle verkstaden. Me brukte huve 

med øyreklaffer, skjerf, vottar og selvfølgelig heimastrikka 

ullunderklær. Me hadde og eit gammalt utedo, som og blei 

brukt til røykesalong. alle varer til og frå fabrikken frakta me då 

på ei tohjul kjerre. det var alltid dei to yngste læregutane som 

måtte ta den jobben. Me hadde ikke alltid så gode dager, men 

i dag er det glømt. Når me skulle vaska oss, måtte me først få 

tak i vatn. Me hadde då en sinkpøs som me heiste opp vatn frå 

ein vannbrønn. då den gamle snekkerverkstaden brann opp, 

fekk me ei vingepumpe. Med den pumpa me opp vatn i ei tønne 

som var plassert oppå kontoret. derfrå rann vatnet til ein kran 

og til det nye klosettet. Men det var ikke alltid det var vatn når 

me skulle vaske oss eller spyla ned, så me måtte rett som det 

var ut og pumpa litt, før me fekk spyle ned i klosettet. 

hjemme i redskapsfabrikken på Nærbø hadde de kommet 

i gang med sideproduksjon av landbruksredskapene. i til

legg til vanlige 2hjuls sekke og pakkhustraller som de 

hadde laget i mange år, hadde de tatt opp produksjon av 

drakjerrer, håndvogner, traller og trillebårer. Mange ba

sert på de nye små luftgummihjulene som rett før krigen 

kom på det norske marked. det var min nest eldste bror 

gabriel som sto for konstruksjonene. så var det mine eldre 

brødre sa til meg: «du kan få overta trallene. Vi har mer 

enn nok med landbruksredskapene.« dermed var den sak 

avgjort. Jeg overtok hele trallepakken; alle inneværende 

ordrer, tegning og katalogmateriale og det hele. dessuten 

fikk jeg ut min andel i mine foreldres bedrift med kr. 10 

000. i kontanter. av fabrikken fikk jeg også en garanti for 

kassakreditt i Jæren Privatbank stor kr. 50 000,. agent i 

Oslo, hans helm, som hadde stått for salget av trallepak

ken, fikk jeg også overta. slik var det at jeg i februar 1941 

kunne flytte inn i de gamle støperilokalene etter serigstad 

på Bryne. serigstad hadde kjøpt gamle Ullvaren og flyttet 

dit. slik var det at den gamle låvelignende bygningen sto 

ledig. denne fikk jeg da i første omgang leie – og senere 

ble den kjøpt. Navnet som bedriften skulle få, var bestemt 

fra første stund. den skulle registreres under navnet: 

«Trallefabrikken Nils Underhaug, Bryne». 

Bygningene er de samme som det nåværende hellands 

møbelsenter på Blåsenborg. Murbygget har erstattet det 

gamle to etasjes trebygg som brant ned i 1942. gulvet var 

leire og taket enkelt uisolert panel med tjærepapp. det var 

gammelt og lekk. det regnet jeg ikke hver dag, så det fikk 

stå til. Oppvarmingen var en gammel, svær rundovn lik 

dem som vanligvis ble brukt i kirker og bedehus. del ble 

fyrt med torv og ved. Men trass i at den ble fyrt slik at den 

var helt rød, så tinte ikke isen i løpet av dagen i smietroa 

som var bunnfrossen om natten. det var på det kaldeste 

om vinteren nødvendig med to av de gammeldagse, side 

underbuksene og treklogg, med raggsokker for å holde 

varmen. Underhaug hadde selv frost i fingrene. For å bøte 

på dette, brukte en fingervotter som en kappet tuppene av 

ved nuene. randulf hauge, nåværende overingeniør i sta

vanger kommune, brukte gjerne også et stort, varmt godt 

ullskjerf om halsen der han betjente bedriftens eneste 220 

amp. N.a.g. sveisetransformator. Men vinteren varte hel

ler ikke hele året, så det også fikk stå til.

Vi er så heldige også å få noen av våre ansatte fra de tidligere 
Trailfaår til å la ting og tildragelser passere revy. Trygve 
edland er en av dem, ansatt på TrallFa i 1944, og har siden 
fulgt bedriften under mer eller mindre omskiftende tider.
På bakgrunn av TrallFas utvikling fram til i dag, kan det 

Her står trallene klare til transport utenfor fabrikken på geida-
hodnet, dvs. før 1946. Legg merke til håndkjerra til venstre.
Fotograf ukjent. P.e.
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stad, Nils Underhaug og ingolf lygren. dessuten ble det 

tatt med en maskin på bestilling fra erland og Br. hetland, 

altså fem maskiner. Vi har vår fremdeles, men den er ikke 

i bruk. Nye og moderne maskiner har overtatt. Men den 

gjorde tjeneste i mange år. Modellen var hentet fra sve

rige, og maskinens navn var «sesam». den fikserte med 

salmiakk som fikseringsveske og la derfor et velluktens 

aroma over hele konstruksjonskontoret, i motsetning til 

det luktløse skvipet som brukes i dag. det var et betydelig 

arbeid, men kom på ingen måte opp mot tegnemaksinpro

sjektet. 

stangjernsaksa og den første koldsaga 

Når vi i dag ser innom Kappe og presseavdelingen og 

ser det nye sageanlegget i aksjon, må vi bare gi oss over. 

det er som han sa: «det er som å skjære i smør». Vår 

første koldsag er den Progress vi har ennå. Ny kostet den 

kr. 550,97. den nyttes fremdeles til spesielle kappeopera

sjoner som den passer for, så den kommer kanskje til å 

hakke og gå i enda noen år.

«Utrolig, men sant!» Vi snakker i dag meget om nye 

maskiner, styresystemer som CNs osv. Konvensjonelle 

maskiner som dreiebenker, fresemaskiner, boremaskiner 

etc. er snart avleggs som produksjonsmaskiner, og i uken 

solgte vi en hurtigdreiebenk «Triumph» 1969modell av 

den grunn. 

like fullt, stangjernssaksa i Kappe og presseavde

linga, som betjenes av Odd ree, ser ut til å forsvare sin 

plass gjennom alle tekniske revolusjoner. den ble kjøpt på 

stavanger skipsopphugging under krigen som skrapjern. 

det var da en utrangert håndsaks med langt svært spak og 

et pallsystem slik at en kunne klippe tykt jern og plater ved 

å nytte pallsystemet, men en måtte henge i spaket gan

ske mange ganger for å klippe av en 3/8” x 3” jernstang 

f.eks. Men selve kroppen var kraftig og av støpestål. så 

bygget vi saksen om til rnotordrift ved å bruke en gam

mel bilkardang og et svinghjul fra en av de gamle tøfftøff 

treskemotorene som de eldre av oss kjenner. de som ble 

brukt av bøndene under tresking før de hadde fått strøm til 

låvene sine. saksen har i de ca. 35 årene den har svevet, 

klippet alt vårt stangmateriale bortsett fra det som går i 

pressene. den viser fortsatt ingen tegn til å ville gi opp. 

Utrolig – ikke sant!

vår første dreiebenk

det var en flatvanget med tommegjengede skruer og 

skalaer. den hadde flatremsdrift og var med trappeskiver. 

dermed fire hastigheter + en tannhjulsoversetting slik 

at vi hadde åtte hastigheter i alt. den var slitt, og vi fikk 

derfor vangene høvlet hos Brødr. hetland. Vi bygget motor 

på maskinen direkte til trappeskiven. Før gikk driften fra 

drivaksel i taket. dette var i 1941, og maskinen som var 

engelsk, ble kjøpt hos Chr. Bjelland i stavanger. Prisen var 

kr. 900,. den ble montert på sementklosser nedgravet i 

leirgulvet som vi den gang hadde. Benken gjorde tjeneste i 

flere år. en av de første opertører var Jonas skansen som 

nå driver eget verksted på Ålgård.

smiessa og ambolt

smiesse og ambolt var et selvsagt tilbebør i 1941 for 

den som skulle drive mekanisk verksted. Trallefabrik

ken var ingen unntakelse. smiesse med elektrisk vifte 

ble montert. Viften ble kjøpt ny. serigstad hadde modell 

og støpte selve essen eller gryten. ambolter ble kjøpt, to 

dyr tid

Me har så lett for å klaga over alt er så dyrt i dag. Men i 1941 

hadde eg ei løn av 15 kroner pr. veke (ei veke = 48 timer). ein 

mann måtte då betale 25 kr. for kosten pr. veke, 20 kr. pr. mnd. 

for hybel. det vil sei at ein ungdom kunne ikkje begynna i lære 

utan at han fekk bu mest gratis heime. lærlingskulen fekk me 

ta i fritida. då arbeidstida var 48 timer for veka, arbeidde me til 

klokka 11.45 på lørdager. ein lørdag etter klokka 12 var eg med 

Underhaug og arbeidet overtid. Klokka 13 kom han Nils med en 

tallerk med steikt kjøtt og poteter som eg måtte eta opp først 

før me begynte arbeide. spør om det smaka godt. den gongen 

fekk eg 5 kroner for 3 timers arbeid. den dagen var eg rik då 

eg gjekk heim.

Telefon

Telefon er et viktig kommunikasjonsmiddel i enhver 

bedrift. Men under krigen var det vel kanskje enda verre 

å få telefon enn det er idag. da var det helst apparater det 

stod på. et fartøy var bombet ned utenfor egersund og 

en del varer var berget og bragt i land i egersund, bl.a. 

telefonapparater. På disse varene ble det holdt vrakauk

sjon, og undertegnede var til stede og kjøpte bl.a. en haug 

med steinbukkjetting, en maskin og flere telefonappara

ter. disse var selvsagt skadet av sjøvannet, men Netland 

på Time elverk tok seg av apparatene og fikk satt dem i 

stand. dermed ble det nok telefoner på Trallfa. de holdt 

like til det ble utskiftet med nye med tallskiver. Kjettingen 

ble solgt til Underhaug, Nærbø og gikk til steinbukkene. 

Den første tegnemaskinen på TraLLfa 

det var nok en av de første i jærindustrien totalt. de var 

ikke å få kjøpt, for det var midt under hårdeste krigen i 

194142. Men vi fikk snust opp en å se etter. Vi var noen 

stykker i lag. andreas og Torkel serigstad, en Todnem og 

undertegnede gikk i gang med å lage hver sin. Maskinen 

har vi enda på TrallFa. stengene og hode med skalaski

ver er laget i rustfritt stål, likeså linjalholderne. linjalene 

er en historie for seg. Vi laget disse av tre som vi limte med 

lameller for at de ikke skulle slå seg. så limte vi på hvite 

celluloydkanter. For å få graderingen lånte vi en chaping

maskin hos Bryne Mek. den eneste med mm deling på 

matningen. så stakk vi inn merkingen på hver mm på hver 

linjal ved å spenne disse på tvers. Men da merkingen er 

litt lenger for hver 5 og for hver 10 mm, måtte vi kjøre over 

hver enkelt skala tre ganger. dessuten fire målestokker og 

fem tegnemaskiner. det blir i alt 40 skalaer og 800 hakk 

(mm) for hvert linjalpar gir 16 000 innmatninger. hver 

eneste innmatning måtte kontrolleres med hånd for alle 

innhakkene pr. 5 og 10 mm. det ble mange arbeidstimer. 

Men arbeidet gikk om kveldene under nedrullede blen

dingsgardiner og viljen til å skaffe seg best mulig utstyr 

var tilstede og tålmodigheten strakk også til.

Kopieringsmaskiner 

disse må sies å høre til klassen av sær1ig arbeidsbe

sparende maskiner som er blitt helt uunværlige. Også på 

dette felt var det tidlig tanker på Trallfa. Vi snakket tidligere 

om hvordan Trallfa sammen med et par andre, ble pionæ

rer på tegnemaskinens område. Med tegnemaskinen ble 

tegninger produsert på løpende bånd, og behovet meldte 

seg fort for kopiering. det heter i Prøysens sang «du skal 

få en dag i morrå», og slik med oss, vi fikk mange kvelder 

fremmover, og «sesam» kopieringsmaskinprosjekt var i 

gang. stort sett samme karene som sist: andreas serig



44 45

Trillebårer

Betongbåren Trallfa 115 anno 1940 med eikeskjæker, 

kalkylen fra 30.8.1940: 

Kasse, plate, nr. 16 = 1,65 m/m – 26 kg a 0,75 

(25% avklipp, 6,5 kg a 0.75 = kr. 4,90) Kr. 19,50 

2 stk. strevere foran 2,20 kg   

2 stk. bein 3,80 kg   

1 stk. mellomstrever 1,10 kg   

1 stk. tippjern 2,25 kg   

2 stk. klemmjern for aske 0,50 kg 

  9,85 kg a kr. 0,50 Kr. 4,93 

1 sett eikeskjærer kr. 3,20 + frakt  Kr. 3,40 

sveisematriell og maling (6 elektroder + gass) Kr. 2,20 

arbeid, 7 t. a kr. 1 ,  Kr. 7,00 

12 stk. låseskiver 3/8” a kr. 0,07  Kr. 0,84 

   Kr. 37,87 

12” sveist jernhjul (nettovekt 6,7 kg)   

2 stk. hjullagre + 

settr. 0,8 kg a kr. 0,85  Kr. 0,68   

1 stk. felg, 6 spiler 4,4 kg a kr. 0,50 Kr. 2,20 

1 stk. aksel 1,2 kg a kr. 0,50 Kr. 0,72   

1 stk. akserør 1 ½” x 0,11 m Kr. 0,17   

1 stk. smørekopp Kr. 0,30  

sveisematriell Kr. 0,60  

arbeid, 2 t. Kr. 2,00 Kr. 6,67 

   Kr. 44,54 

+ 15% fortjeneste   Kr. 6,70 

+ frakt sandnes  Kr. 0,70 

   Kr. 51,94 

Utsalgspris: (Kr. 51,94 x 100): 65 = Kr. 80,00

altså: administrasjon og salgsutgifter – forhandlerra

batter 35%. refleksjoner gjør seg selv. Men kanskje skal 

vi helst legge merke til arbeidstiden som er redusert fra 

9 t. til 8 t. 

Trillebårer har vi laget på TrallFa så lenge vi har ek

sistert, 45 år til neste år. Men det var i små serier og med 

dårlige hjelpemidler de første 12 årene. Platene var risset 

og klippet for hånd, og også bukket og sveiset for hånd. 

Beslag ble kappet i maskinsaks, men boring foregikk for 

hånd. Var det rart at det gikk med opptil 7 arbeidstimer for 

å få fram en trillebåre? 

store, brukte, ca. 130 kg hver. de var betydelig slitt etter 

lang tids bruk, derfor litt uthuling på midtpartiet. dette 

kunne være en fordel når jern skulle rettes, og det ble de 

nye brukt til. smitenger var det også i mange utgaver. esse 

og ambolt var jevnt i bruk i den tiden. smiessene er nå 

forlengst fjernet til fordel for oljefyr. den ene ambolten 

ble solgt til Brødr. søyland. den andre står for øyeblikket 

ensom og forlatt på lageret. den skal tas vare på. de gamle 

liflige toner fra smeden, som svang hammer og slegge på 

ambolten er forstummet! Nå er der røde og grønne lamper 

som blinker og maskiner som sviver. det er med litt vemod 

vi tenker tilbake på en tid som trass i alt hadde sin sjarm!

vår første boremaskin 

Utenom ambolt og smiessa er vel dette ett av de viktig

ste redskapene i et mekanisk verksted, slik også for Trallfa. 

den første boremaskinen var på plass like fra starten av, 

og den ble kjøpt hos storm Martens i Oslo for kr. 650,97. 

det var en liten arboga søyleboremaskin, og den er i drift 

den dag i dag. den er m.a.o. 45 år gammel. Men den er i 

full brukbar stand og er ikke tenkt utrangert enda, om bor

det har måttet tåle nokså mange sår av uoppmerksomme 

operatører. Men den har fått mange nye medarbeidere, 

den dyreste står i robot divisjonen. det er en italiener med 

revolverhode, og kostet vel kr. 90 000,. 

ProDUKsjoN og ProDUKTer

la oss også se litt på de første produktene vi laget. For 

eksempel da vi laget tusenvis av billige hammere. Under

haug på Nærbø brukte 7/8” firkantstål i rammene på sine 

radrensere. her ble det en masse avkapp. Jeg hadde gått 

og sett på dette avkappet. det var i krigsårene og lite og in

genting materialer å få. Jeg har ofte sagt, og står ved: sta

vanger skipsopphuggnings Co. var vår største råmaterial

leverandør. alt måtte og burde kunne nyttes. hvorfor ikke 

hammere? Vi kjøpte alt avkappet. satte i gang og kappet 

og saget hammerhoder. skaftet laget vi av 3/8” rundtjern. 

Vi laget en hårnålsbøyle, stoppet endene inn i to boringer i 

hodet og sveiset dem fast. deretter vred vi skaftet tre om

ganger, slipte grader og kanter og hammeren var ferdig. 

de ble dryppet i sort asfaltlakk. Prisen var pr. 2.50 pr. stk. 

et eksemplar er hengt på filt og i ramme på kontoret. 

hammeren er senere brukt som symbol og laget i full 

størrelse og også i miniatyrutgave. Til materiale er brukt 

messing og til og med ekte sølv. industriministeren i 

Malaysia fikk overlevert hammer i full størrelse montert 

på rullestein fra Jærstranda med plate med inskripsjon. 

hammer og plate i ekte sølv. dette var under innvielsen av 

vår nye fabrikk i Malaysia i 1982. 

Trallefabrikkens første serieproduserte gjenstand  
– hammer laget av avkapp fra radrenserproduksjonen til f.a. 
Underhaugs fabrikk, Nærbø.  Foto: Jærmuseet.

han Magnus arbeidet på gård. en dag skulle han kjøre noen 
varer på ei trillebåre, men dette gikk elendig sakte. gård
brukeren sto og så på han og så ropte han irritert: «går det 
ikke an å få litt fart på denne trillebåra?» –«Jauda», svarte 
Magnus, «men je ska vera med je au, veit du!» 
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To hjuls sekke- og lagertraller 

Vi lager ikke lenger sekketraller med treverk. ikke så 

under krigen i 194045. da laget vi de fleste tohjulstral

lene med treverk. de hadde betegnelsen Trallfa 0 1 2 og 

4. Trallfa 0 og 1 var lette sekketraller. Trallfa 2 pakkhust

ralle og Trallfa 4 Kaitralle. håndtakene kokte vi og bøyde. 

Materialer var bøk og eik. grunnleggeren av Brøyt a/s, 

ingebret søyland, var dengang arbeidende formann for 

snekkeravdelingen, og han hadde Trygve edland med seg. 

i november 1945 laget de en serie treverk for Trallfa 2 og 4, 

i alt 110 stk. treverk. Kalkylen for disse var denne: 

Timebetalingen var kr 1,25  kr 1,30 og kr 1,63. 

 eikematerial 85,5 fot kr 576,12

 arbeid kr 114,84

  kr 681,96 : 283 = kr 2,41 pr. styre

 78 stk. Trallfa 2  

 32 stk. Trallfa 4 = 110 treverk 

 220 styrer a kr 2,41  kr 530,20 

 arbeid  kr 160,23 

  kr 690,43 : 110 

  = kr 6,27 pr. treverk

 

 Timebetalingen var kr 1,25 - kr 1,30 og kr 1,63. 

Hjulproduksjon 

T.B. 20 hjulene var de som i det første etableringsåret 

1941 kom for å erstatte 4.00 x 894 luftgummihjulene som vi 

brukte på drakjerrer og lastevogner. luftgummihjulene ble 

nemlig umulig å skaffe lenger da førkrigsbeholdningene 

tok slutt. hjulene ble støpt hos serigstad og tildels i meget 

ujevnt og dårlig støpegods. gummibelegget ble lagt på 

hos Bull`s gummiindustri i Bergen. Ja, hvis en skal kalle 

det gummi? det var kanskje mer å ligne med filt. stod en 

vogn med lass på natten over, ble gummien flat, og det ble 

straks en hump i hjulet. hjulene skulle dreies på banen før 

gummibelegging og selvsagt i navet for deksel og kulela

ger. det var Jonas skansen som drev med dette den første 

tiden. Banen var vanskeligst og hårdmetall fantes det ikke. 

Tallene på dreidde hjulbaner pr. dag lå fra 10 til 14, og flere 

ble det ikke hvor meget benken skalv og bar seg og hvor 

meget skansen støttet og holdt i den når den sperret på 

det verste. Men hjul ble det, og vogner, traller og T.B. 20 

hjulene gikk i mange år, også i nyere og bedre dreiebenker 

etter krigen, og med nyere og bedre gummi. Men dette var 

de gamle gode dager! 

sveising 

dypte elektroder! da elektrisk sveising ble introdusert i 

industrien først i 192030 årene var det med likestrømsfor

mer og blanke elektroder. så kom sveistransformatorene 

og de dypte elektrodene. det vil si at den blanke sveistrå

den ble dyppet på samme måten som de fra først av laget 

stearinlys ved å dyppe veken i talg opp og ned til lysene ble 

tykke nok. disse elektrodene var ujevne i belegget, som 

stearinlysene også var det. det var derfor meget vanskelig 

å sveise dem. så kom de nye dekkede elektrodene som 

vi nå bruker, og det var en voldsom forbedring. så stor at 

de gamle dyppede elektrodene var så godt som verdiløse. 

dette var i begynnelsen av krigen. Vi hadde en god del dyp

pede elektroder og problemet var å bli av med dem. så var 

det at vi måtte påta oss et større sveiseoppdrag for tys

kerne. rundt de store 100 m høye mastene i Vigreskogen 

på Nærbø skulle det legges 2 mm tykke 1m x 2 m galvani

serte plater nedgravet i bakken rundt hele masten. disse 

så kom året 1953. det var åtte år siden krigen var slutt, 

det var bedre med materialer, og det var bedre sving på 

næringslivet. luftgummihjul var igjen å få, og leveringsti

den var rimelig. Vi var Trallefabrikken, men var svært opp

tatt av å finne fram til et produkt som kunne produseres 

og selges i skikkelig store serier, og det var naturlig at vi i 

vårt program festet oss ved trillebåren. Vi hadde i flere år 

hatt besøk av en svensk reisende, Nordin fra den svenske 

gummifabrikken «småland», som vi var blitt gode venner 

med. Vi kjøpte en god del dekk og slanger av ham. han 

fortalte at tre svenske trillebåreprodusenter hadde fordelt 

salget nokså likelig med mellom 20 000 og 30 000 i året på 

hver. Men det sensasjonelle ved det, var at total arbeidstid 

for en trillebåre var 1 1/4 time. Og vi med våre 57 timer. 

Kunne dette være tilfelle? Vi la ikke skjul. på vår tvil, hvil

ket resulterte i at Nordin inviterte oss til å være med på 

en salgsturne der han skulle besøke bl.a. hørby Bruk, en 

av de store i sverige. han kunne ikke garantere at vi fikk 

komme inn i fabrikken, men vi tok sjansen. 

så en dag totre uker senere ringte telefonen fra War

namo, og Nordin var på farten og spurte om vi ville være 

med. det var ja på flekken og dagen etter var det avsted med 

tog til Warnamo via Oslo og gøteborg. Jo sultnere du er, dess 

mer spiser du, og vår appetitt var på topp. hvordan kan det 

gå an å produsere trillebårer på bare 1 1/4 time, og hvordan 

går dette for seg? 

På hørby møtte vi sjefen selv, en koselig eldre kar med 

grått hår, ca. i 70 årene kan jeg tenke. han ville mer enn 

gjerne vise oss bedriften og vi vandret rundt i hele anlegget. 

hver detalj ble slukt med god appetitt. det var ikke vanskelig 

å bli overbevist, nei. 

den turen la grunnlaget for vår 5års plan med denne 

målsetting: Trillebårene skulle bli vår spesialitet! Vi skulle 

satse på å bli ledende i Norge, og produksjonen skulle opp 

i skikkelige serier i løpet av en 5års periode. hvordan da gå 

fram? 

Vi tegnet ca. 20 modeller og laget nesten like mange prø

ver. deretter sorterte vi ut de beste, og her så Folkebåren, 

selvbyggerbåren, landbruksbåren og Betongbåren dagen 

lys. Ved hjelp av lån i industrifondet fikk vi kjøpt de livsviktige 

maskinene som var den automatiske punktsveisemaskinen, 

en stor gradsaks og hydraulikk til den hjemmelagde knek

kepressen. Men det viktigste av alt var det at vi fikk prisene 

radikalt ned. Vi gikk langt under det vi regnet med å klare 

produsere trillebårene for det første året, før vi kom over på 

den rette siden. i dag vet vi resultatet. Modellene vår vellyk

ket, og Folkebåren og selvbyggerbåren ble rene salgssuk

sessen. Produksjonstallet steg raskere enn de optimistiske 

prognoser vi hadde i 5årsplanen. inntjeningen kom adskillig 

fortene enn vi hadde regnet med. 

Nå er vi kommet der vi står i dag. det er Malaysiaprosjek

tet som er den store spenningen, og vi ønsker lauvstad & Co. 

alt mulig hell og lykke. Med 40 år bak oss som trillebårpro

dusenter bør vi klare de brasene? 

fra katalog 3, ca 1953.
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skulle sveises sammen og dessuten sveises galvaniserte 

båndjern til som straktes inn til masten og ble jordet der. 

Jeg hadde ikke lyst å sende noen av karene ut på tysker

arbeid og tok derfor jobben selv. det var heldigvis så tålig 

vær det meste av tiden og arbeidet tok ca. 3 uker. Men så 

kommer vi til poenget. Jeg syntes at her var anledningen 

til å bli kvitt restene av de dyppede elektrodene og de gikk 

med alle sammen. de tyske offiserene som inspiserte, 

grylte litt over de stygge sveisene, for det var de, men jeg 

skyldte på de galvaniserte platene. det var godt nok til 

tyskerne – syntest jeg. Ja, slik endte restlageret vårt av de 

dyppede elektrodene. 

Torvmaskiner, taubaner, trallebaner, torvelevatorer 

dette var viktige å produkter de første årene i TrallFas 

historie. Vi laget utstyr til nær sagt alle torvmyrene på Jæ

ren i krigsårene. dette startet med torvopptaket på Nærbø 

i 1940. etter dette første året ble TrallFa startet, og det 

var da naturlig å fortsette produksjon av utstyr for torvmy

rene på Jæren og også ellers i landet. det ble taubaner av 

det med med drivverk av gamle bilkardanger, torvbretter, 

trillebaner, elevatorer etc. og det utgjorde en høyprosen

tandel av vår produksjon i de første årene. Jærens Meieri 

var største avtaker av torv, i Opstad av taubaner – og det 

ble flott tjern med holmer og greier i Nærbøparken. i dag 

spør ingen etter torv. Nå er det olje. Men er det noe for 

oss? 

stein sæland forteller videre: 

alle ansatte hadde stor respekt for Nils Underhaug, og ingen 

turde f.eks. å tenne en røyk i verkstedet når han var tilstede. 

han var i med på torvskjæring på Nærbø under krigen, og en 

gang han hadde gått på toget for å reise til Nærbø, tente en 

mann pipa i verkstedet. Men Nils Underhaug hadde glemt noe, 

og kom inn igjen i verkstedet en annen vei enn den han pleide å 

bruke. han var ikke mye blid da han oppdaget tobakksrøyken! 

Nils Underhaug var real og kameratslig, uforbederlig optimist 

og hans praktiske sans er ikke mindre enn fantastisk. Man 

kunne  og  kan si absolutt hva man vil til ham, bare det er 

positivt. han har i sannhet levd opp til sitt motto ”et ord er et 

ord, og en mann er en mann”. han gikk aldri tilbake på sitt 

ord. 

da Nils Underhaug hadde fått bil, kom han innom en søndag 

og inviterte på biltur. slike ting gjorde det svært hyggelig 

å arbeide i bedriften, og det er ikke fritt for at det familiære 

forholdet savnes. Vi ansatte var faktisk like gode kamerater 

med fru ingebjørg, og en gang jeg arbeidet overtid spiste jeg 

også middag hjemme hos ingebjørg og Nils Underhaug. Men 

vi vet at slikt er aldeles umulig i en bedrift av den størrelse 

TrallFa er i dag. 

Vi har det likevel bedre nå enn før på nesten alle måter. ar

beidsforholdene er sterkt forbedret, økonomien er mye bedre 

og standarden på verktøy og utstyr er også betydelig høyere. 

Men hver mann kaver nå for seg, ofte på bekostning av andre. 

Fellesskapet er ikke det som det en gang var. 

ansvars og pliktfølelse hos ansatte er nok også forandret. 

dersom et bor brakk før i tiden, måtte vi inn til Nils Underhaug 

og forklare hvordan det skjedde, samtidig som vi fikk nytt bor. 

en gang jeg hadde knekket to bor, syntes jeg det var så dumt 

at jeg selv gikk til Bellesen og kjøpte og betalte tre nye bor. 

ingen gikk fra arbeidsplassen før det ringte, men jobbet effek

tivt hele tiden. Prat og kaffekopp utenom de fastsatte pausene 

var utenkelig. alle mann var presise, selv om flere hadde opp 

til en mil å sykle. ett av Nils Underhaugs motto var at det er 

tjuveri å komme for sent, og når klokken ringte var alle på 

plass. den første ringeklokken var forresten et vekkerur som 

stod oppå et klesskap! 

de ansatte gikk hjem og spiste i matpausen. den eneste som 

ikke rakk fram og tilbake var en mann som syklet fra eikeland. 

han spiste i verkstedet vinter som sommer. Men det ble mye 

bedre å ta pausen i verkstedet da det ble satt inn kirkeovner og 

fyrt med ved og torv i 1942/43. 

Om sommeren foregikk sveising og lakkering også på gata 

utfor fabrikken. lakken var blandet med sildolje, hvilket med

førte at trillebårene snaut var tørre før de kom til Oslo. det 

gikk greit å stryke lakken på, men det var atskillig verre for 

dem som arbeidet ved jernbanen og fikk lakk på klærne. 

Tonning hansen laget hele 20 trillebårer i en serie, og han var 

alvorlig bekymret for at de ikke ville bli solgt. Men det ble de. 

Lakkeringsavdelingen i krigsårene 

alle som besøker oss i dag blir imponert etter et besøk 

i lakkeringsavdelingen og har snakket med NordVarhaug 

og hans folk, og i tillegg sett roboten i aksjon. 

hvordan så vår lakkeringsavdeling ut i krigsårene på 

TrallFa, kunne vi gjerne minnes. Jo, et dyppekar ca. 

70 cm langt og 30 cm bredt og 50 cm dypt med et såkalt 

”slopsebrett” og et stativ til å henge opp det som ble dyp

pet. lakken som ble brukt var sort asfaltlakk. her ble alle 

smijernsbeslag, hjulganger, hjul osv. dyppet en gang. det 

som ikke gikk i karet, ble malt med kost for hånd. gråma

lingen var blandet med sildolje og tørket sent. det gikk 

flere dager før den var ordentlig tørr. ingenting ble blankt 

og fint. sort, grått, matt og trist. Men det var krig  det var 

tiden. det fantes ikke valg. det var ikke annet, og derfor 

ble det godtatt og akseptert. 

Krigens kjøretøyer 

Under krigen i 194045 var det så godt som ingen biler 

på veiene. Bare tyskerne kjørte med bensin. drosjer og 

lastebiler gikk med karbid og treknott. Private biler stod 

bortgjemt på låver og garasjer  de få som ikke var re

kvirert av tyskerne. i stedet måtte spesielt bøndene bruke 

hest. dette resulterte i at vi på Trallefabrikken gikk i gang 

og laget roggerter og andre hestekjøretøyer. Om vinteren 

laget vi hestesleder og kaner. Meiene og understell laget 

vi av Tjern og vinkeljern. skjæker av tre med beslag. hjul 

til kjøretøyene var utrangerte bilhjul. Tegninger, stykklis

ter og kalkyler finnes enda på. arkivet, og enda har en del 

bønder stående kjøretøy som minner fra krigens dager.

HageBÅre TraLLfa 120

hvem er klar over at vi allerede i 1941 hadde ”hage

båren”? den var til og med presentert i vår først katalog. 

den ble presentert som ”hagebåre TrallFa 12094, var 

av tre og hadde armer av tre og jernbeslått trehjul. 

i katalogen het det: ”TrallFa 120 er en hagebåre i 

solid utførelse. Kassen, som rommer ca. 70 liter, lages 

av furubord beslått med båndjern. skjækene er av bjørk, 

foten av stål og hjulstørrelsen er 300x50 mm”. 

fra katalog nr. 3, ca 1953. * Trallnor
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Drakjerren TraLLfa 117

 dette er en tralle som vi fikk med oss fra Underhaug 

på Nærbø, og har vært med i mange år til den ble tatt ut av 

produksjonen for en tid siden. 

Kjerren er i grunnen genial i sin enkle, solide og lette 

konstruksjon. Men det er klart, her har bilen overtatt mer 

og mer. Ja, og selvsagt kommer også biltilhengeren med i 

bildet her. Vi vet heller ikke om andre fabrikker lager tilsva

rende i dag og det er i grunnen for galt når vi tenker på hvor 

hendig og godt redskap den er i veldig mange tilfeller. 

”Komla med dott i” er tradisjonskost på jæren

i alle fall er det livrett for mange av oss. Men hvor 

mange av oss visste at vi under krigen, i 1944, produserte 

”komlerivere” på Trallfa. ”Komleriver” var en innretning til 

rasping av poteter og motorisert. den ble også brukt til å 

raspe poteter for å produsere potetmel. På en serie på ti 

var produksjonstiden 14 timer pr. stk. Kanskje vi burde ta 

opp igjen produksjonen av ”komlerivere”? 

de som har vært med fra aller første start, er blant 

annet rørtrallene. slik så de ut, ikke svært ulik dagens 

modeller. Konstruksjonen var Underhaug Nærbøs som vi 

overtok tralleprogrammet fra. luftgummihjulene hadde vi 

bare en kort tid fra krigens begynnelse, for å forsvinne un

der hele krigstiden for først å komme tilbake etter krigen 

var vel overstått. som surrogat fikk vi belagt hjulene med 

kompakt gummi fra gamle bildekk. det kan best sammen

lignes med lite elastisk tekstilgummi blanding.

Men vi solgte alt vi kunne greie å skaffe materialer til. 

det gikk stort sett på glidelager. Kulelager var også umulig 

å skaffe under krigen. Trallen var lysblå. største kunde var 

a/s g. hartmann, Oslo.

sekke, pakkhus og kaitraller av tre med beslag har vi 

hatt med oss fra første stund. Under krigen brukte vi plater 

til beslagene fra skipsopphuggingen i stavanger, og de var 

ikke alltid så slette og pene at det gjorde noe. Flattstålet 

var rasjonert og gikk på kvoter, hjulene var støpejern med 

og uten gummibelegg (regummiert), som tidligere nevnt. 

Treverket fikk vi laget ute, og bl.a. laget Johannes Øksne

vad, som nå driver stort i eldreomsorg i Usa, en masse 

treverk for oss. han var opprinnelig snekker, og arbeidet 

bl.a. hos Brødrene hetland. 

da vi senere bygget bøyemaskin for tre og kunne koke 

og bøye håndtakene på trallene, var dette et fantastisk 

fremskritt. dermed fikk vi også levering av plog, hestehak

ke og radrenserstyrer til Underhaugs Fabrikk på Nærbø, 

og vi kom opp a. hele 56 mann på snekkerverkstedet da 

vi var på det meste.  i dag er tretrallene og håndtakene 

historie.

4 - hjulstralle med drag

en av våre aller eldste venner blant trallene som har 

vært med fra starten av  ja, før det  er den trallen som 

nå heter TrallFa 216. Før var det TrallFa 116. Første 

prototypen ble til som en lekekjerre som ble laget bl.a. 

av gamle ploghjul i smia på Nærbø i 1930åra. den hadde 

tre hjul. det fremste hjulet var i gaffel, og draget var en 

trearm av de som bruktes på sekketrallene. Planen var 

langsgående bord med ugger eller labanker på tvers som 

aksel ble skrudd på.  svingskivene var bare to plater mot 

hverandre.  størrelsen var ca. 90 x 50 cm. Men det 

var ikke lenge før denne lekekjerra ble tatt i bruk i fabrik

ken, og den ble brukt flittig der i mange, mange år. Og så 

ble den satt i produksjon, og har vist seg å være en god 

salgsartikkel i alle år på TrallFa. dog har salget dabbet 

av i de senere år.

skyvetrallen

denne var en av de trallene vi overtok fra Underhaug, 

Nærbø. ingen tralle av dem vi har laget, har blitt utført i så 

mange varianter og størrelser. Fra 50 til 1 000 kg last, med 

hjul i alle fasonger, størrelser og kombinasjoner. Med en 

og to endevegger, åpne eller tette, med støtter, med side

karmer, med en eller flere plan. dessuten av forskjellige fra katalog nr. 3, ca 1953. * Trallnor

fra katalog nr. 3, ca 1953. * Trallnor

fra katalog nr. 3, ca 1953. * Trallnor

fra katalog nr. 3, del 5; ca 1953. * Trallnor
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slags materialer, beslått og ubeslått. ett av de verste tilfel

lene vi har hatt, var da vi laget to kraftige etter spesielle 

leverte tegninger fra elektrisk Bureau i Oslo. de kom i re

tur med beskjed om at de ikke kunne brukes. det viste seg 

at vedkommende ingeniør som hadde tegnet og rekvirert 

dem, var sluttet, og ingen av de andre i firmaet ville vedstå 

seg dem, og nektet å ta imot dem. de ble stående her, og 

til slutt havnet de i skrapet etter at vi hadde tatt hjulene av 

dem. de av skyvetrallene vi har ført som standard, har gått 

jevnt i alle år i rimelig store serier.

Historisk tilbakeblikk 1941

selv om det historiske ikke er det primære for Trallfa, 

kan det under marsjen være interessant å ta diverse tilba

keblikk. Om vi nå tar omsetningen i startåret 1941, så viser 

bøkene fra den tid følgende tall:

Januar kr. 1.465,20 Juli kr. 11.474,03

Februar kr. 5.757,59 august kr. 9.591,05

Mars 5.287,88 september 14.575,46

april 7.026,49 Oktober 8.815,15

Mai 7.923,58 November 11.551,64

Juni 14.461,03 desember 2.691,71

samlet omsetning i 1941: kr. 100.620,81.

De første etterkrigsårene

Vi forlater nå krigsårene 1941 til 1945 og tar noen trekk 

fra de første etterkrigsårene: i 1942 hadde vi en brann som 

ødela lagerbygningen hvor det kombinerte kontor og hybel 

var innredet, og hvor det var snekkerverksted i 2. etasje. 

alt ble ødelagt, og maskinene avretterhøvel, fresemaskin, 

sag osv. havnet på gulvet i 1. etasje. Men det var ikke verre 

enn at de lot seg reparere. Motorene ble viklet og det ble 

satt inn nye kulelager. stativene sveiset, rettet, pusset opp 

og lakkert.

Byggetillatelse ble ikke gitt på den gamle tomten, og 

etter meget frem og tilbake med bygningsråd, tomteei

ere o.l., endte det med at vi fikk kjøpe tomt av Brødrene 

hetland, og hvor byggetillatelse ble gitt; slik at i 1946 var 

arbeidet i full gang med nybygget. TrallFa bygger i øy

eblikket (ca1985) på håland og i Malaysia, begge plasser 

fabrikkhaller med tilhørende administrasjonsbygg. håland 

får til sammen 4.500 m2 og Malaysia 3.000 m2. det kan 

være litt til ettertanke å se på hvordan det foregikk i 1946 

 året etter krigen sluttet  da vi bygget første byggetrinn 

av gamlefabrikken (Transportdivisjonen).

Tegningene til gamlefabrikken ble utført av Olav line, 

som også var entreprenør. dermed kostet konsulent og 

arkitekt ingen ting, dette arbeidet gikk inn i byggeprisen. 

Byggeprisen var lagt opp på timebetaling. elektrisk instal

lasjon gikk til erland, og prisoverslaget lød på kr.12.000,. 

at det ble betydelig dyrere, er lett forståelig da skikkelige 

spesifikasjoner manglet.

Verd å legge merke til er at vi laget alle lysarmaturene 

til lysstoffrørene selv. de er nå blitt skiftet ut i tur og orden, 

men noen henger igjen, bl.a. på lageret i 2. etasje.

det var ingen forskalingssystemer eller byggeelemen

ter den gang. rubord og boks ble brukt. 3 gamle tømmer

menn, alle pensjonister over 70 år, sto for forskalingen, 

men arbeidet gikk jevnt og sikkert.

Olav line hadde som sagt entreprenørarbeidet, og til 

hjelp under støpingen hadde han to, av og til tre, av de van

lige små betongblanderne (de som fyller en trillebåre). Til 

å få betongen opp i 2. og 3. etasje brukte han heisekran 

laget av TrallFa. den var bygget på en kanonlavett, og 

som mast hadde den ett av de store koniske aluminiums

rørene fra dornierflyene. Vi laget hele to av disse kranene 

til Olav line. de var lett transportable på store flyhjul, og 

ett av disse rørene sto til for kort tid siden som flaggstang 

ved Transportdivisjonen.

Vinduene i bygget var av betong, levert av murmester 

sørreime, Nærbø, og kontordelen hadde vanlige enkle 

vinduer av tre. Taket var provisorisk skråtak av tre med 

tjærepapp. grunnflate i første byggetrinn var 400 m2, og 

innflytting skjedde våren 1946.

her om dagen var en personbil med tilhenger fra Yr

kesskolen og skulle hente en gammel punktsveisemaskin 

Trallfa har forært skolen. den ble løftet opp i hengeren med 

truck. Våre folk sa fra om at den måtte kneppes fast, men 

1æreren som førte an sa – ” Vi tar sjansen”. da de så gikk 

over fortauskanten, gikk maskinen overende og braste inn i 

bakdelen på personbilen så glassbitene sprutet fra bakru

ten. Koffertlokket så også elendig ut. sikkert en lærepenge 

for alle som var involvert og også for oss som hører om 

det. Om det var med i skolens pensum, er vel mer tvilsomt. 

Men dette minner om da Trallefabrikken i 1946 flyttet fra 

geidahodnet og i nye lokaler her på Transportdivisjonens 

tomt. det var med en Peugot Bulldogg lastebil transporten 

foregikk. det var krigsmateriell etter tyskerne. 

Vårt største klenodium, en norskbygget Progress dreie

benk, skulle flyttes fra den gamle fabrikken til nybygget. 

den kostet den gang kr. 6 500,. Vel rundt hjørnet rett for 

der Underhaug nå har sin privatbolig, sank det ene bak

hjulparet rett ned til navet i markveien som den gang var 

eneste fremkomstveien til Trallfa. dermed tipper dreieben

ken og la seg over karmen som heldigvis var høy. Treverket 

ble splintret, men karmlås og flisene som var igjen, holdt 

akkurat så vidt. det hele så ut som om både bil og maskin 

ville velte. Med en stor steinbukk og patenttalje fikk vi det 

hele på rett kjøl, uten skader bortsett fra en skadet karm 

og et brukket håndtak på benken. Men det tok litt tid for 

hjertet som hadde hoppet like opp i halsregionen, fant til

bake til sin gamle plass og kunne banke normalt.

Året 1946 var det året vi flyttet fra geitahodnet til vår 

nåværende område der 1. byggetrinn i fabrikken var ferdig 

med 400 m2 i to etasjer og provisorisk tak. Fra varelage

rapptellingsboken 1946 henter vi følgende tall: Varelage

rets totale kostpris den gang var kr. 103 252,18, som det 

ble avskrevet 10 % på. 

la oss se litt på ferdigvarelageret den gang, og de kost

priser som da gjaldt: 

 

 10 pakkhustraller (tretraller) TrallFa 2 a kr. 75,

 35 pakkhustraller (tretraller) TrallFa 2 uten hjul a kr. 34,

 2 drakjerrer u/hjul a kr. 100,

 4 sekketraller TrallFa 0 (tre) a kr. 37,

 128 sekketraller TrallFa 11 u/hjul a kr. 28,

 3 brødtraller a kr. 115,

 2 ballongtippere a kr. 44,

 13 trådvinner (for hesjetråd) a kr. 21,

 4 skyvetraller 120x70 TrallFa 115/10  a kr. 250,

 1 TrallFa 115/10 a kr. 400,

 1 kjøkkentralle s37 løftevogn a kr. 140,

 1 løftetralle a kr. 380,

hele ferdigvarelageret var på kr. 10 957,00. 



54 55

de aller fleste av disse artiklene ”en saga blott”. de pro

duktene som fremdeles er igjen, er TrallFa 11, sekketral

le i når samme utførelse, samt nye utgaver av skyvetralle 

og lastevogn. den teknologiske utvikling går raskere enn 

noensinne før, og produktenes levetid blir stadig kortere. 

hvem kunne vel for eksempel tenkt seg så dent som i 

1950 at TrallFa i 1970årene skulle bli en robotprodu

sent. Om vi skyver oss frem i tiden til 1990, hvilken pro

duktstruktur vil vi da ha? ingen har tro på noen stopp eller 

reduksjon av farten i den teknologiske utviklingen. Men 

det finnes eller i hvert fall burde finnes en bremse som er 

biologisk vel begrunnet. 

Menneskenes fysiske velvære kan ikke bygges bare 

på teknikk. den tid er forlengst stort sett forbi at fysisk          

anstrengelse og slitasje tar livet av folk. Vi bør aldri komme 

bort fra redskaper som stimulerer og høyner menneske

kroppens funksjoner. 

råvarelageret hadde følgende sammensetning:

 

diverse stangmateriale jern og stål kr. 76.347,

 diverse rør kr. 795,

 diverse jernplater kr. 2.593, 

 Trematerialer, eik og bjørk kr. 8.930,

 adusergods (styrehjul) 3299 kg a kr. 1,10 kr. 3.629,

 10 pakkhustraller NsB a kr. 75,  

 35 u/hjul a kr. 37, 2 drakjerrer a kr. 100,  

 4 TrallFa 0 a kr. 37, 128 TrallFa ii u/hjul a kr. 28,  

 3 brødtraller a kr. 115, 1 TrallFa 2 kr. 70, 

 2 ballongtippere a kr.44,  

 13 trådvinner a kr. 21, 17 sneller do. a kr.7, 

 og 4 skyvetraller a kr. 250,  

 +diverse kr. 10.037,

 1 vogn, 1 kjøkkentralle s37 og 1 løftevogn kr. 920,

  kr. 103.251,

  10 % avskrivning kr. 10.325,

 Til sammen kr. 92.926,

reklame / markedsføring 

Krigen var ennå ikke slutt. Omsetningen i Trallefabrik

ken hadde holdt seg jevnt rundt ca. kr. 100 000 pr. år i alle 

årene frem til mai 1944. denne måneden, mai 1944, var 

det vi kom ut med vår første katalog. den må kunne sies å 

være profesjonell, og på den tiden var den nokså enestå

ende idet det var den første virkelige katalog over ”Norsk 

Transportredskap”, som det het på den første siden. 

den var i a4 format, og besto av 16 sider + omslagssi

dene. 26 hovedtyper traller i mange størrelser og varianter 

ble vist i katalogen. siden med spesialtraller omfattet 40 

forskjellige modeller, og hjelpeprogrammet kom i tillegg. 

Katalogen var nok i frekkeste laget. 

den ga inntrykk av at det måtte være en virkelig flott 

fabrikk som sto bak en så gedigen trykksak. det var vel 

bra at de fleste ikke visste at vi drev på jordgolv og med et 

så primitivt utstyr som det vi hadde. TrallFavaremerket 

sto sentralt, og det er ingen tvil om at dette varemerket 

og presentasjonen i denne første katalogen la meget av 

grunnlaget for vår posisjon i årene etter som spesialist og 

produsent av transportredskap. harald Øglænd var kon

sulent for katalogen. 

avløpsproblemer 

det er tidligere beskrevet byggingen av vårt første byg

getrinn i 1946. Vi har jernbanelinjen som nærmeste nabo 

mot vest og på en svær fylling. Undergangen som er der 

i dag eksisterte ikke, derimot en planovergang. Under 

jernbanelegemet gikk det bare en vanlig, tror det var 9” 

kloakkrør. Ved sterkt regn ble hele området, gårdsrommet 

vårt en eneste innsjø. i fyrhuset som lå lavest, steg vannet 

og ofte så høyt at det fylte hele fyrrommet i sentralvarme

kjelen. dette ble veldig plagsomt, særlig om vinteren da vi 

ikke fikk fyren i gang og fikk varme. Vi måtte derfor grave 

en svær oppsamlingsbrønn og arrangere et pumpeanlegg 

for å pumpe vekk vannet i sterkt regnvær. dette holdt vi 

på med like til jernbaneundergangen kom og det ble lagt 

skikkelig kloakkavløp.

Utklipp fra stavanger aftenblad 1948.

Dette er ikke den første av TraLLfa sine kataloger, men 
også denne er utformet av Harald øglænd. Katalogen er fra 
omkring 1954. fra katalog nr. 12.
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 Tysker sengene 

Krigen var slutt! Norge var temmelig utarmet etter 

krigen. det var mangel på nær sagt alt, ikke minst på 

materialer til produksjonen. skraphandlerne i stavanger 

hadde glanstider. de kjøpte opp tyske etterladenskaper i 

stor stil og solgte videre. Bl.a. kjøpte og solgte de gamle 

jernsenger etter tyskerne.  de var delvis av rør og vinkel

jern med fjærbunner Vi kjøpte hundrevis av senger for 

å bruke materialene i vår produksjon. sengene ble med 

andre ord til traller. Vi var da så uheldige i et par tilfeller 

at vi hadde glemt å plukke vekk enkelte kroker som spi

ralmadrassene var heftet opp med. Kundene bemerket da 

litt tørt at vi godt kunne ha passet på å plukke vekk disse 

og tettet igjen hullene. Men kundene var ikke så kresne 

den gang som i dag, og de var bare glade for det de kunne 

få. leveringstidene gikk opp i både 1 og 2 år. det var den 

gang. 

Krigserstatningsmaskiner fra sjursøya, oslo 

i disse dager (1985) når vi installerer vårt nye Niigata 

C.N.C. styrte maskinsenter med automatisk verktøyskift 

av 30 verktøy og palettskifter, synes jeg det kan være på 

sin plass som kontrast minnes de første årene etter kri

gen, 1946 og 1947. som krigserstatning fra Tyskland fikk 

bl.a. Norge en masse brukte maskiner. disse kom hjem 

til sjursøya. 

departementet sendte ut lister over utstyret, og norske 

bedrifter kunne søke om kjøp. Var en heldig, kunne en få 

tildeling. det var stor rift og konkurranse etter maski

nene, og prisene var stort sett rimelige. Vi fikk bl.a. den 

kaldsaga som ennå sviver hos Odd ree, dreiebenker, en 

gustlof hurtigdreiebenk og en schou revolverdreiebenk, 

en han & Kolbe dreiebenk og ei elektrotralle. alle så nær 

som kaldsaga er senere skiftet ut. Men det var litt om 

”gustloffen”. denne viste seg å ha tom ”Norten girkasse”, 

m.a.o. den var uten matning og uten gjenger. dessuten var 

den uten tverrsleide og 4kantstålholder. Norsk Kjølein

dustri hadde fått en av samme slaget. de hadde blitt brukt 

til spesialbruk. det viste seg at Porsgrunns Metallverk også 

hadde fått en av samme slaget, men fullt komplett.   

 Ovnen fra Kjøleindustri og undertegnede reiste sammen 

til Porsgrunn. Vi fikk tilgang til bruken og fikk lov å plukke 

den i småbiter og tegnet av alle tannhjulene, sleidene og 

4kantholderne. Vi stoppet tre dager på denne jobben.  

 Benken skulle jo også oppmonteres igjen. det var ca. 30 

tannhjul i alt, og alt det andre. så var det hjem og rentegne 

alle skissene og få laget alle delene. Mange skulle herdes 

og slipes. det meste fikk vi laget på Kongsberg Våpenfa

brikk. Men maskinene gikk i mange år og går vel ennå vil 

jeg tro, hos dem som overtok dem. 

TraLLfa boremaskiner 

det var i slutten av 1940årene, og det var enda ikke så 

rare greiene det som var vår maskinpark. Vi hadde god 

bruk for å få oss flere boremaskiner. hvorfor ikke da lage 

dem selv, var spørsmålet vi stilte oss. som tenkt, så gjort.  

  en enkel søyleboremaskin med fire hastigheter 

ble tegnet og produksjon satt i gang. en liten serie på 5 stk. 

var det vi satset på. serigstad a/s laget modeller og støpte 

trappeskiver, lager og bord for oss. søylene ble laget av 

kanonløp etter tyskerne. det ble til og med satt fartsstriper 

på for å få en flott design. 

reime & lode Bilverksted fikk kjøpe en av dem, og de 

har den visst enda. selv har vi to igjen, den ene på Mon

teringsverkstedet og den andre i Verktøybua. Ja, det var i 

de dager. i dag er det konsentrasjon om spesialutstyr og 

maskiner for mer og mer automatisert produksjon som er 

det viktigste.

TraLLfa 71

denne elegante lille varekjerren med virkelig design og 

flukt i linjene gjorde sin entre, var med en tid for så å for

svinne uten at noen senere har spurt etter den. Men ennå 

kan vi komme over eksemplarer som triller og går, og 

minner om tidligere gyllne tider. elegant i mørkerød farge 

med lyslakkerte sider av tre, innfelt rørramme, lyslakkerte 

fasongfreste spiler i bunn og flotte gummihjul med alumi

niumsfelger. Men den ble for dyr for det marked den skulle 

betjene, og det var den gang. i dag ville den ha vært helt 

håpløs uten at robotdivisjonen kunne levert en robot som 

gjorde hele jobben. 

Løftevogner - jekktraller

 Utrolig nok laget vi allerede før krigen var slutt løfte

vogner, Trallfa 200 for plattformer og Trallfa 300 for stål

kasser. det var et samarbeid med Chr. Bjelland i stavanger 

som førte til konstruksjonen og utførelsen av Trallfa 200. 

For å finne frem til en konstruksjon som vi kunne satse på, 

undersøkte vi rundt i distriktet hva som fantes og hvilke 

som var best likt. så meget var det ikke å velge mellom, 

og de fleste var å finne på hermetikkfabrikkene i stavan

ger. Naturlig nok havnet vi hos Bjelland. det var den tyske 

steinbock som har stått modell for vår Trallfa 200. Men vi 

hadde ikke adgang til stålstøpegods som tyskerne hadde 

brukt, og våre T200 ble derfor av smidde og sveisekon

struksjoner. senkebremsen ble også av egen konstruksjon. 

det er ikke få Trallfa 200 som har trillet ut fra fabrikken vår 

gjennom årene, og meieriene var av de riktig store kunde

ne. På Transportdivisjonen finnes de ennå i alle avdelinger, 

og gjør nytte for seg den dag i dag. 

Trallfa 300 og Trallfa 291 

Trallfa 300 var en spesiell løftevogn for stålkasser. 

ideen til stablekassen i stål og T300 fikk vi med oss fra 

Nærbø, og vi hadde den med i katalog allerede i 1944. 

den er mest solgt her i distriktet, men ble aldri den store 

salgssuksessen. Noen år senere lanserte vi en lett løfte

vogn, Trallfa 291. den hadde samme mål og dimensjoner 

som T200, men lettere ramme, spinklere hjul m.m. den 

var spesielt beregnet på treindustrien, og solgte seg godt i 

mange år. Men alle disse typene, T200/201/300, ble avløst 

av gaffeljekkvognene da disse kom, og ingen av dem er i 

produksjon i dag. 

Trallfa 291 og 300. 
Trallefabrikkens katalog over løfteredskap, 1950-tallet.
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Containere, paller, gaffeltrucker og gaffeljekktrailer 

disse slo til på markedet her i landet for fullt i begyn

nelsen av 1950årene og utover. dette skapte en helt ny si

tuasjon og var innledningen til det vi med rette kan kalle en 

revolusjon innen varetransporten. det var selvsagt naturlig 

for oss som bedrift for ikkemotoriserte transportredska

per å engasjere oss i produksjon av slikt utstyr.   

 det ble snakk om enhetslaster, palletering, fra dør til 

dør transport osv. enkelte konsulenter gikk så langt at de 

så si dømte vanlige traller, håndvogner, 2hjulstraller osv. 

nord og ned! Var vår æra som tralleprodusent slutt? Nei 

og atter nei! de som hadde stablet trallemateriellet til side 

etter å ha anskaffet gaffeljekktraller og paller, fant fort ut 

at de hadde behov for begge deler. Men vi på Trallefabrik

ken var med den nye bølgen fra første stund. Vi laget las

tepaller i tre, rør og profiljern, industripaller, kystpaller og 

skipspaller. likeså laget vi store stålcontainere for skip.  

 senere ble det også de såkalte hjulcontainere. Først og 

fremst da til både de norske og svenske jernbaner. det ble 

i førstningen et virvar av varianter, størrelser og utførelser. 

Transportselskap, fabrikker osv. tilpasset systemet etter 

behov. Men alle var klar over at her måtte det standardise

ring til, og slikt arbeid kom ganske fart i gang. det skulle 

imidlertid vise seg at det skulle gå mange år før det ble en 

skikkelig orden på dette. det ble den såkalte europapallen, 

størrelse 1200x800 mm i tre som kom til å dominere når 

det gjelder lastepaller. den ble standardisert og overtok 

bl.a. helt på all jernbanetransport. 

Når det gjelder containere, så gikk utviklingen i ret

ning av store stålcontainere, 10 og 20 kubikkmeter og som 

transporteres på spesialbiler og spesial jernbanevogner 

der containeren er hele lastekapellet. håndteringen av

disse store containere krever selvsagt tungt spesialutstyr, 

og dette er det da stort sett jernbanen, havnevesen og spe

sielle transportfirma som har. 

Produksjon av europapallen som er blitt en meget stor 

artikkel, har stort sett gått over til trelastleverandører og 

sagbruk som har anskaffet spesialutstyr. gaffeljekkvogner 

som vi produserte selv i 1970årene, og som er en kjem

pesvar artikkel, importerer vi nå fra sverige. grunnen var 

selvsagt de altfor små seriene og for dyr produksjon. den 

satsing og spesialisering som skulle til for å kunne ta opp 

konkurransen, var vi ikke villig til å ta, da vi heller valgte 

andre produkter. 

feilkalkylen som ble stor suksess 

i 1954 utlyste Militæret anbud på levering av sykebårer 

til Forsvaret. det dreide seg om 2 000 stk. dette syntes vi 

var interessant og ba om å få tilsendt anbudspapirene. Vi 

fikk disse og en prøvebåre. det var treskjæker og smijerns

beslag og påspikret duk. Vi tegnet og kalkulerte og sendte 

tilbud med tegninger  Nr. 2355 datert 28/111954.   

Vi fikk bestillingen og satte i gang. så kom baksmellen, da 

etterkalkylen skulle vise om vi kom ut med prisen. Kort 

fortalt, vi hadde regnet ett emne til bærearmene i stedet 

for selvsagt to. det må jo være to bærearmer. resultatet 

var tap. Men vi la frem forholdet saklig for Forsvaret og fikk 

faktisk skrudd opp prisen slik at vi likevel kom ut med le

veringen og hadde litt igjen for det. Forsvaret var imidlertid 

svært godt fornøyd med leveringen og kvaliteten. resultatet 

var at vi fikk mange flere bestillinger etter hvert med flere 

tusen bårer i slengen. i dag er det andre typer bårer som er 

i bruk, fortrinnsvis amerikanske modeller i aluminium. 

Blodtransfusjonskasser

i forbindelse med sykebårene og kontakten med Ples

mer i Oslo fikk vi også forespørsel på Blodtransfusjonskas

ser til Forsvaret. Vi halte i land anbudene og fikk flere store 

bestillinger på atskillige tusen kasser. Materialet, et stivt 

isolasjonsstoff, lett porøst, men også temmelig sterkt, ble 

levert fra england. likeså limet som kom i fat fra england. 

så var det en trådkurv til blodflaskene og en aluminiums

beholder med skrulokk til is som vi måtte lage selv. der

med måtte vi anskaffe argonutstyr for å sveise aluminium, 

og dermed var vi i gang med aluminiumssveising for første 

gang. Vi fikk flere store ordrer på Blodtransfusjonskasser 

(transportkasser). dette var også i 1954. 

slakteriutstyr 

Fra 195253 og utover laget vi en masse utstyr for 

slakterier, og i 1962 ga vi ut en egen stensilert katalog og 

prisliste over slakteriutstyr. den inneholdt i alt 23 artikler 

og var alt sammen ting og utstyr vi hadde laget. det meste 

mer og mindre i rustfritt stål. Vi kan nevne i alle fall noen 

av de tingene vi laget: slaktekrakker for sau, lam og storfe. 

Pølsevogner, innmatvogner, slakterivogner, organstativer, 

kontrolltraller, skoldekar, skrapebord, skjærebord osv. 

Noen av disse kjenner vi til her på huset i dag også da de 

har vært til vedlikehold og reparasjon. 

Paller. Trallefabrikkens katalog 1967

Her dreies det akslinger til trallene i mekanisk avdeling i 
fabrikken ca 1963. fremst i bildet står Bård jakobsen, til ven-
stre for ham arbeider Karsten Åsland. Neste mann er ukjent, 
men så kommer Nils Underhaug selv. Bakerste person er 
også ukjent.  Fotograf ukjent. P.e.
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spesialtraller 

spesialtraller har i alle år, frem til 1980årene, vært en 

stor andel av TrallFas produksjon. det har vært traller 

for spesialbruk Frå småtraller til store tungtransporttral

ler på opptil og over 200 tonn. Tegnearkivene rommer i 

dag flere tusen forskjellige utgaver i alle mulige fasonger 

og til alle mulige formål. i 1958 laget vi en liten spesial

katalog over traller for tung transport  fra 3 tonns last 

og opp til 20 tonns lasteevne. Til dette formål ble brukt i 

stor utstrekning utrangerte tankhjul som vi i flere år var 

rene storimportøren av. de ble kjøpt fra surpluslager 

(overskuddslager) i holland, Belgia og england. 

ostepresser

alt fra de aller første årene var meieriene gode kun

der hos Trallefabrikken. det var traller for melkespann, 

melkekasser, stativer og bord for ost, jekktraller osv. i 

slutten av 1950årene kom det til et nærmere samarbeid 

med meierikonsulent P. solberg, Bryne, hvor vi utviklet 

en liggende hydraulisk presse for ost. Pressen ble bygget 

i rustfritt stål og ble utstyrt for vanntrykk i stedet for olje 

da det i alle meierier var lett tilgang på vann. Kapasitet 

var 45 osteformer. Pressen ble veldig populær og P. sol

berg var i flere år Trallefabrikkens største enkeltkunde. 

de fleste meieriene i landet fikk s.U. ostepresser, som 

de ble kalt. 

Kritiske episoder

slike har det vært og er selvsagt ikke til å unngå på en 

arbeidsplass der mange mennesker er samlet og der det 

foregår produksjon, byggearbeid og annen virksomhet. 

husker du f.eks. da skorsteinen blåste ned i storstormen? 

eller da fyrrommet stod fullt av vann i flommen og vi ikke 

fikk fyren i gang? 

heller ikke har vi vært fri for ulykker der det har gått 

ut over personer. Men heldigvis er vi spart for de alvorlig

ste slike. Men la oss ta med et eksempel på hva som kan 

hende: Under hele sju byggetrinn av fabrikken TrallFa 

Transport ville det være for meget å vente at det ikke 

skulle oppstå kritiske situasjoner. 

en episode var under 3. byggetrinn i det som i dag går 

under navnet pressehallen. det var i 1959 sent på høsten. 

Betongsøylene og veggene i 8 meters høyde var satt opp. 

de 20 meter lange og 4 meter høye takstolene skulle opp. 

Kanaljern som var utskåret i halvmåner for rørprofilene, 

var satt opp og skrudd fast på toppen av søylene. så var 

det bare å løfte takstolene på plass med tidligere omtalte 

kran vi hadde laget til Olav line. dette gikk greit. Taks

talene ble heiset opp, svingt på plass i kanaljernene og 

sveiset fast en etter en, og lørdagen var alle på plass. den 

siste hadde til og med fått en lang stang med sperrekrans 

med seg opp. denne stod nå og kneiste 13  14 meter over 

bakken. På takstolene skulle så åsene sveises på plass 12 

meter lange, 100 mm ibjelker. 

så hendte det som nesten fikk hjertet til å gå opp i 

halsen, som vi sier. det blåste opp til full storm lørdag 

kvelden. det var mørkt, stormen ulte og regnet pisket. 

Orkanaktige byger fra nordvest satte inn. det var vanske

lig å holde seg stø på beina. Vi fant fram lamper og lys for 

å se om sperrene holdt. sperrekransen svaiet, og jeg tror 

ikke jeg overdriver når jeg sier en meter frem og tilbake. 

hadde sperrene vært endelig fastsveiset, så hadde vi ikke 

vært så redde, men de var bare festet. skulle bare en av 

sperrene ryke, så ville denne dra alle de andre med seg 

som dominobrikker. 

Vi så ingen mulighet til å få gjort noe i uværet, og 

måtte bare til slutt gå hjem og legge oss igjen, og sov

net vel kanskje til slutt? det var noen som var glad på 

søndagsmorgenen. stormen hadde løyet og takstolene 

stod fremdeles på plass. det gjorde også en nokså ribbet 

sperrekrans. Ja, dette hendte for 23 år tilbake. Prisliste fra Trallefabrikken i 1967.  * TrallNor.

fra avdelingen for Kapp og sveis i Trallefabrikken ca 1963. 
råvarelageret står langs veggen.  Fotograf ukjent. P.e.

Klaus Time lakkerer trillebårer  i Trallefabrikken ca 1963. 
Han står utsatt til – på et repo mange  meter over verksted-
gulvet. I taket ser en sperrene som Nils Underhaug forteller 
om fra oppføringen av bygget.  Fotograf ukjent. P.e.
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stein sæland forteller:

i begynnelsen av Trallefabrikkens levetid var Nils Underhaug 

med ute i fabrikkhallen, og han var selv læremesteren. siden 

ble det mer kontorarbeid for ham, og han fikk ikke så meget 

tid disponibel til hallarbeidet. den første kontordamen kom 

under krigen. hun hadde artium og var bl.a. med og tegnet. 

hun var lenge den eneste kontorhjelpen, men så begynte det 

å rulle. etter krigen var anlegget på geidahodnet for lite, og 

bedriften flyttet i 1946 inn i det som var første byggetrinn på 

dagens Transportlokaler det var da Nils Underhaug sa han 

skulle være fornøyd når han hadde fylt ut de nye lokalene, og 

at det ikke skulle bli flere utvidelser. Men arbeiderne var ikke 

like sikre på det! 

slik så min årsoppgave for 1948 ut: 

stein sæland  

Brutto fortjeneste  kr. 4 829,50  2043 arbeidstimer 

Trygdekasse   kr. 127,50 

Netto fortjeneste  kr. 4 702,00

Med disse enkle utplukk av minner fra den aller før

ste tid i TrallFas historie så er vi fremme ved slutten av 

1950årene. Året 1964 innleder en ny epoke i TrallFas 

historie idet arbeidet med TrallFa robot starter i dette 

året. ellers kan nevnes at ved innledningen av 1970årene 

fikk vi ordentlige årsrapporter som fra den tid gir et godt 

bilde av TrallFas økonomi og utvikling. 

Vi avslutter derfor dette lille minneheftet med en kort 

historisk oversikt over opptakten til TrallFa robot. 

opptakten til TraLLfa robot, først kalt roboten ”oLe” 

Opptakten til produksjon av TrallFa robot skjedde ved 

at lederen for Jærens automasjonsselskap, Ole  Molaug, 

sendt rundt et rundskriv til de 10 medlemsbedriftene i sel

skapet der han hadde kopiert to artikler i et teknisk tids

skrift han hadde lest, som omhandlet to industriroboter, 

som de første i sitt slag i verden, og som var dukket opp 

i Usa under navnet ”Unimate”. artiklene vakte selvsagt 

oppsikt, og robot ble diskutert mann og mann imellom. 

Molaug kunne godt tenke seg å lage en robot, og mens 

den første ”Unimate” kostet ca. kr. 600.000,, så mente Mo

laug at den nok kunne lages enklere og meget billigere. 

Underhaug som da var formann i selskapet og hadde 

god kontakt med Molaug, ga da i oppdrag til J.a.s. å utar

beide et konkret forslag for bygging av en industriell robot 

til bruk for sprøytelakkering. dette utkastet ble så levert 

TrallFa 1. juli 1964, og oppdraget hadde nr. 265/64. 

Utkastet fikk påtegningen: ”anlegget vil koste ca. kr. 

10.000, til kr. 15.000,”. 

På dette grunnlaget ble så oppdraget gitt til Jærens au

tomasjons selskap. det skulle lages en robot som skulle 

lakkere. Jas v/Molaug skulle ta seg av og lede utviklingen 

av prosjektet. Fra TrallFas side ble sverre Bergene satt 

til å ta seg av den mekaniske siden og konstruksjonskon

toret til å følge opp med tegningsunderlag. det ble også ytt 

bistand fra de andre avdelingene. 

det ble et meget langtekkelig arbeid skulle det vise seg. 

Vi hadde gått inn i ukjent land, og utallige problemer tårnet 

seg opp. etter hvert som det ene problemet ble løst, duk

ket det flere nye opp. Men arbeidet skred frem, og teamet 

som arbeidet med roboten viste et uoppslitelig gå på hu

mør og ville ikke gi seg tross i de svarteste øyeblikk. så 

kom Jærdagen 1966, og roboten Ole kunne vises frem for 

publikum. den stod da foran et stert tegnebrett, og med 

skjelvende hånd tegnet den store ansikt med tusjpenn. 

det var en stor dag etter en hektisk innspurt der det 

gikk langt på natt, kveld etter kveld for Molaug og hans 

drabanter. Men roboten var ikke god nok til å settes i ar

beid på lakkeringsavdelingen. På ny var det å ta fatt for å få 

roboten til å arbeide tilfredsstillende, og en må bare nå et

terpå undres på at det hele ikke gikk i stå. Men Underhaug 

ville ikke stanse dette så lenge de som arbeidet med det 

hadde mot og vilje til å fortsette. 

så kom dagen 9. februar 1967 da Ole endelig ble kjørt 

inn på lakkeringsavdelingen og satt i effektivt arbeid med 

sprøytepistolen i ”hånden”. det skulle vise seg at nå gikk 

det virkelig for alvor. roboten arbeidet dag etter dag, og 

dager ble til uker og måneder. det ble registrert økning 

av kapasitet på lakkeringsavdelingen. styrken ble redusert 

fra fem til tre mann. selve resultatet av lakkeringen ble 

bedre, og det ble også lakkbesparing. 

Tanken var fra først av en robot for eget bruk. det ble 

etter hvert klart at her hadde vi fått frem et produkt som 

hadde store muligheter, og det ble fort bestemt at vi nå 

måtte gå løs på en maskin beregnet for salg på det store 

marked. det ble da satt i gang arbeide med å få frem en 

maskin som skulle markedsføres. seks maskiner skulle 

lages, med en litt foran de andre. 

ole molaug og sverre Bergene på den første demonstrasjo-
nen av oLe på jærdagen i 1966.
fotograf ukjent. *aBB robotics faksimile fra manus.
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den 12.9.1967 var første tegning av TrallFa robot 

registrert, og en ny, lang og møysommelig vei var påbe

gynt. Nå måtte vi ha en maskin som kunne presenteres 

på verdensmarkedet, og som ingen kunne sette fingeren 

på og peke ut som noe mindreverdig produkt. dette var et 

krevende arbeid, og det tok lang tid trass i at vi satte på 

enda større krefter. 

Men det må her bemerkes at alle utgiftene måtte bæres 

av den øvrige produksjon, og vi hadde ingen ressurser å 

sette inn bortsett fra det vi kunne klare selv. Vi var derfor 

avskåret fra å forsere prosjektet noe særlig. imidlertid 

søkte vi den 21.1.1969 Utviklingsfondet om et lån på kr. 350 

000, som vi fikk, og dette hjalp oss til å få litt større fart 

på prosjektet. likeså kunne vi skaffe oss et etterlengtet 

utstyr, så som ”oscilloskop” og en hel del andre Viktige 

instrumenter og utstyr. 

Den første TraLLfa robot 

kunne presenteres på utstillingen i industriens & ek

sportens hus i anledning Norges industriforbunds 50års 

jubileum i januar 1969. der skrev den med egen hånd 

hilsen til Kong Olav da han besøkte utstillingen. den fikk 

meget god kritikk og vakte stor oppsikt. den 29.10.1969 ble 

så den første TrallFa robot solgt og levert gustavsbergs 

Fabrikker, sverige. så den 1.4.1969 satte vi ut vår gamle 

prototyp og tok i bruk en av de nye, for virkelig å få teste 

maskinen i egen regi og se hva den var god for. 

Vi kan si at etter 5 år, 3 måneder og 28 dager var den 

første salgbare TrallFa robot klar for markedsføring fra 

det første utkast forelå den 1.7.1964. det var en lang tid, og 

store krefter og mange penger var blitt brukt. spørsmå

let vi kunne stille oss var: ”Kan dette vi har satset, gi oss 

noe igjen?” eller hva hadde vi kunnet utrette om vi hadde 

satset på andre ting? Men vi hadde troen, og det er som 

bekjent den som bærer mannen over bekken. hva var så 

innsatsen? J.a.s. bokfører og fakturerer det vil kalle opp

dragstimer, og av slike har vi abonnert følgende: 

1964  145 timer 

1965  781 timer

1966  1624 timer 

1967  1498 timer

1968  358 timer

 Til sammen 4404 oppdragstimer 

Tilsvarende har vi brukt atskillig mer timer av våre 

folk. Vi var nå kommet ut av forsknings og utviklingsfa

sen og kunne tenke på produksjon og markedsføring. den 

1.4.1968 ble Ole Molaug knyttet til TrallFa idet han ble 

ansatt som Utviklingssjef for TrallFa robot, og sluttet så 

som leder for J.a.s. Kapasitet for videre arbeid og utvikling 

av TrallFa robot ble dermed betydelig styrket. 

det ble så den 4.11.69 foretatt en omorganisering av 

firmaet idet vi fikk egen produksjonsavdeling for TrallFa 

robot med Kristian aareskjold som leder. Under denne 

avdeling fikk vi vår nye elektroniske produksjonsavdeling 

med gunnar Kluge som leder. likeså noe senere Planleg

gingsavdeling robot med to planleggere og K.T.a. med en 

kvalitetsingeniør. 

Utviklingsavdelingen fikk nå en friere posisjon, bedre 

hjelp og har på denne måte kunnet øke sin kapasitet på 

sitt spesialfelt forskning og utvikling. For 1970 ble pro

duksjonen lagt opp til 20 stk. TrallFa roboter, og seri

eproduksjon var dermed for alvor satt i gang. det ble lagt 

stor vekt på at maskinene skulle være driftssikre, og det er 

lagt opp til en nitid testing og kontroll. alle komponenter, 

elektroniske som mekaniske, kontrolleres og testes. Nye 

metoder, nye deler og nye kombinasjoner er stadig under 

utprøving. 

dette for kort å samle opp en del data fra vi startet med 

TrallFa robot i 1964 frem til årsrapport 1971, da det i 

tidligere årsrapporter er kommet lite med hensyn til de 

historiske data for roboten. 

Privatliv 

Når en plukker minner fra Trallfas barndom, er det ikke 

godt å komme forbi at en også har hatt et privatliv med 

levemåte, opplevelser, drømmer og fantasier. derfor tar vi 

med noen grove strek om dette. 

Boforhold

i tiden på Bryne fra 1937 var det hybelliv. På Kvernelands 

Bilservice var det hybel på stasjonen. etter krigsslutt fikk 

jeg hybel hos de som skulle bli mine svigerforeldre, Mar

tha og Oskar hansen i storgata. da jeg fikk leie det gamle 

støperiet og lagerbygget til serigstad på geidahodnet for 

å starte eget firma, Trallefabrikken, var det naturlig å få 

innredet hybel her. dett skjedde i en krok av første etasje 

i det gamle lagerbygget. en etasjes trebygning med enkel 

kledning. rommet ble ca. 14 m2. det var soverom, stue, 

kjøkken, kontor, spisekrok og vaskerom i ett. inventar var 

seng, et par selvlagte jærstoler, kjøkkendisk med kokepla

te, spesiallaget, kontorbord med telefon og 93skrivemas

kin og et stort gammelt pengeskap. Vann fikk en hente fra 

pumpe utenfra. Toalett var ute i lagerbygget. den gamle 

gode sorten m/hjerte i døren som bestod av benk med hyl

ler i 2 størrelser etter behov. arbeidsdagen ble som regel 

fra 7.00 om morgenen til leggetid. alt kontorarbeid var 

lagt til kvelden. Frokost besto som regel av 1/2 grovt eller 

kneip med mysost eller fatost. Mysosten 60 øre for kiloet, 

fatosten 30 øre for stykke. litt luksus med syltetøy forekom 

også. Middagen ble inntatt på ”Matstova”, og kveldsmat ble 

som frokosten. Middagen kostet mellom kr. 1.00 og kr. 2.00 

ettersom hvilken meny som ble valgt. etter vel ett års drift 

ble et kontor innredet i selve fabrikkhallen (støperibygget). 

da ble det også ansatt kontorhjelp. Prisliste fra Trallefabrikken i 1976. * TrallNor.
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forlovelse 

selvsagt var det også privatliv. Tiden på Bryne fra 1937 

hadde gitt mange gode venner. Tidlig ble jeg medlem av 

i. U. F., indremisjonens Ungdomsforening. her var også 

musikklag. det utviklet seg da også til mer enn vennskap 

mellom en av de kvinnelige utøverne i musikklaget, in

gebjørg hansen. da krigen brøt ut, var vi sånn stilltiende 

forlovet. det ble derfor en tung avskjed oss imellom den 

dagen mobiliseringsordren kom, og jeg måtte dra ut i 

krigen. hun overtok de stakkars sparepengene jeg hadde 

i øyeblikket, og en del salte tårer vi vekslet i avskjeds

stund.  

da krigshandlingene var slutt, og vi kunne vende hjem 

etter ca. 4 uker uten stort å være utav uniform og de klær 

vi gikk og stod i, var det enn lykksalig fø1else å komme 

tilbake i levende live, å møte igjen kjente og kjære, dessu

ten få vasket og badet og skiftet til rene klær. det gikk da 

heller ikke lenge før vi forlovet oss og byttet ringer. det 

skjedde pinsen 1940. ringer var et problem da vi måtte 

skaffe gull eller sølv i bytte. Men heldigvis klarte vi da det. 

Nå kunne vi for alvor være to sammen om å legge planer 

for fremtiden. 

giftermål 

så kom tiden med drømmer og planer om giftermål.    

ingebjørg ble flittig med å samle utstyr. hun arbeidet i 

butikk hos laland, en gammeldags god krambod. de 

solgte mel, og hun fikk dermed anledning til å få tomme 

hvetemelsekker som passet utmerket til laken og annet. 

Vi måtte og ha et sted å bo, og vi fikk tilsagn om å flytte inn 

i 2. etasje hos Konrad Nesse på Brynehaugen. 

så kom den store dagen da bryllupet kunne stå. det var 

lørdag den 25. oktober 1941. Bryllupet ble feiret i hjemmet 

til ingebjørg. 

det var krig. Norge okkupert. Tyskerne i gatene på 

Bryne og installert på saron og ellers i privatboliger rundt 

om i Bryne. det var derfor under full blending og nedrul

lede gardiner. Men livet skulle leves, og vissheten om at vi 

en gang skulle bli fri åket svant aldri hos oss. det så nokså 

mørkt ut før vi kom av gårde til kirken. ingebjørg fikk en 

voldsom tannverk. Men hun ble hjulpet, så det gikk over i 

likeste laget. 

det ble et gildt bryllup med familie og venner. sviger

mor hadde tryllet frem utrolig godt med de beste retter. 

Presangbordet var også rikt. Men sølv var omtrent null. 

det gikk på plett og 40 grams sølv. det var krig. 

litt dramatikk ble det da broder Ådne ikke lot høre fra 

seg. han hadde foregitt at han skulle til Trondheim og 

overta en stilling der kort tid i forveien. Men i virkeligheten 

hadde han stukket over til england sammen med en del 

politifolk som dro ut fra Tananger. Nå ble det klart for alle 

hva som hadde skjedd. det holdt på å få alvorlige konse

kvenser for familien hjemme på Nærbø. Men pga. at han 

ikke hadde røpet sitt forehavende, gikk de klar heldigvis 

etter flere forhør av samtlige i familien. 

Vi ble viet i Time Kirke av sokneprest Kåre hognestad. 

Transporten gikk i drosjer med karbidgeneratorer. 

Nå kunne vi flytte inn i egen leilighet og stifte vårt eget 

hjem. 

vårt første hjem 

huset vi flyttet inn i var ikke stort. det ble en stue, sove

rom og kjøkken. i stuen hadde vi fått nytt eik spisestuemø

blement fra håland, Vigrestad. skap, skjenk, bord, seks 

stoler. Pris kr. 650,. soveromsmøblene var ingebjørg og 

jeg pr. sykkel til Vigrestad og tok ut hos stavnem. dobbel

seng, kommode, to nattbord, toalettkommode med speil, 

to fjærmadrasser. alt for kr. 350,. 

På kjøkken hadde vi sjøllaget bord og to stoler laget av 

klaffsetene på en opphogget Buick. Første middagen in

gebjørg serverte var tørrfisk. hun var særdeles spent på 

om tilberedelsen var vellykket. ingen skal tvile på at så var 

tilfelle. i leiligheten på Brynehaugen skulle vi bli boende 

så lenge krigen varte og litt til. her skulle vi også oppleve 

det store under det er å få en egen sønn  Finnbjørn. dette 

skjedde 14.2.1943. Nå var vi en liten familie.

her kan en ikke unnlate å nevne at familien i høyeste 

grad var involvert i det som foregikk på Trallefabrikken. 

Først og fremst at den la beslag på så godt som alle døgnets 

timer. likeså måtte minst mulig forbrukes av de kronene 

som driften skaffet. Bedriften hadde all verdens behov og 

kom stadig i første rekke. Verktøy, maskiner, materialer, 

leie, strøm, brensel, lønninger. 

alt skulle dekkes, og overskudd investeres. Vi skulle og 

måtte videre. 

alt dette gjorde at den som husmor skulle være, måtte 

ta sin del i rikelig mon. 

Tysk hestestall blir ny bolig

Krigen var slutt. Vertskapet som vi bodde hos på Bryne

haugen, ønsket at vi flyttet ut så fort som mulig. Fabrikken 

vår var flyttet fra geidahodnet i serigstads gamle støperi 

til ny fabrikk ved idrettsplassen. dette var i 1946. i tillegg 

til det nye fabrikkbygget planla vi da et lagerbygg med inn

redet bolig i den ene enden. da var det at noen hestestaller 

som tyskerne hadde bygget, kom på salg. de var bygget av 

lemmer med to lag bord med et tynt lag isolasjon imel

lom. Total tykkelse 80 mm. disse ble da kjøpt og ble brukt i 

det kombinerte lager og boligbygget. her fikk vi imidlertid 

bedre plass og innlagt vann og vannklosett. Vaskerom med 

komfyr og stor kobberkjel. Bad i stamp på kjøkken. Varmt

vannsberederen var kobberkjelen i vaskerommet. Varme 

kun i stue med stor vedovn. gulvet var helt uisolert og bare 

et lag gulvbord med stragulabelegg. Tanken var at vi skulle 

bo her høyden fem år mens vi fikk bygget oss skikkelig hus. 

det skulle bli nesten 10 år før vi fikk flytte. her skulle også 

de tre neste av guttene våre se dagens lys; Olav 27.10.48, 

Njål 19.1.1950, Finn 2.6.1954. alle født i hjemmet. Vi hadde 

en rik og god tid, men som også fortsatt var en travel tid. 

den nye fabrikken hadde ingen automatisk fyringskjel, så 

da var det i en lang periode om vintrene opp tidlig om mor

genen kl. 05, ut og få satt i gang oljefyren. så var det å få 

fyrt opp i ovnen i stuen. så en liten sleng i senga for så opp 

kl. 06.30, ut og låse opp i fabrikken og så spise og klar på 

jobben kl. 07.00. 

i denne perioden opplevde vi også å miste den eldste 

av guttene, Finnbjørn. dette var i 1953, og han var da 10 

år. han ble tatt av en vindkule og datt av sykkelen og døde 

uten å komme til bevissthet. det var et hardt slag og en 

vond tid. 

familieliv 

Vi fikk i alt 5 friske gutter, men måtte miste den eldste. 

de andre fikk vokse opp, og vi var en fin familie som dro 

lasset sammen. For guttene var det naturlig å engasjere 

seg i det som foregikk i fabrikken fra første stund. Vi har 

alltid sett det som uhyre viktig at de hadde sin egen friplass 

å være med sine leker og arbeid. det tok til med leke og 
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arbeidshytte, hobbyrom i kjelleren og senere i garasje og 

fabrikk. her har de fått lage sine biler og fly og leker av 

alle slag. Viktig syntes vi også det var at de ble engasjert i 

positivt barne og ungdomsarbeid utenom skolen. de har 

derfor deltatt i søndagsskole, speiderarbeid, hornorkes

ter, arbeidsgrupper o.l. Vi så det også som uhyre viktig 

at de fikk en skikkelig utdannelse som de også har fått 

alle sammen. allerede i 1961 ble firmaet omgjort til kom

mandittselskap hvor alle guttene ble medeiere. en så det 

imidlertid ikke som noen betingelse at alle skulle arbeide 

i firmaet. Tvert om kunne det være en fordel at noen tok 

seg arbeid utenfor bedriften. slik er det også blitt. den 

eldste, Olav, leder firmaet, nr. 2, Njål, driver eget firma, 

nr. 3, Finn, arbeider i et finansieringsselskap mens nr. 4, 

rune, arbeider i bank. 

arbeide, lek, friluftsliv, ungdomsarbeid, forenings og 

misjonsarbeid har gått hånd i hånd i positivt byggende ar

beid med hjemmet som sentrum. 

vi bygger enebolig

i nabolaget av fabrikkområdet, også ved Bryne stadion, 

men på vestsiden, bor rektor Bjarne Undheim, som også 

hadde ledig tomteområde. Vi ble tilbudt tomt og snart 

var byggearbeidet i gang. så i 1956 kunne vi flytte inn i fly 

moderne enebolig, og den er var nåværende bolig. her 

ble også den siste av guttene våre, rune, født. dette var 

9.6.1958. På denne tid hadde fabrikken gjennomgått flere 

byggetrinn og var i sterk ekspansjon. Men området, ros

selandsmarka, var ennå i 1958 et utkantområde av Bryne 

med lyngmark og jorde like innpå. det var bare et par hus 

i nabolaget. Men det var fint endelig etter 15 års ekteskap 

å komme inn i en skikkelig bolig. sær1ig var det tilfreds

stillende å kunne få by ingebjørg og guttene et godt hjem 

rent bomessig etter så mange år i det vi nærmest må kalle 

for primitive forhold. ingebjørg hadde vært en fantastisk 

god støtte, husmor og vertinne i de vekslende og ikke alltid 

lette situasjoner opp gjennom i de første vanskelige årene. 

Men vi hadde det godt sammen og hadde 5 kjekke gutter 

og gilde familier på begge sider. 

dette som her er trukket frem av ”TrallFa minner” er 

bare små glimt fra farne år etter ”husker du” prinsippet og 

ligger nå mange år tilbake i tiden. senere har vi fått fine og 

oversiktlige årsrapporter og også presentasjonsbrosjyrer 

som viser videre utvikling av firmaet. Presseklipp er også 

samlet. i januar 1980 overtok eldste sønnen Olav som adm. 

direktør for firmaet etter at han hadde ledet Transport

divisjonen som divisjonssjef i en rekke år. han har ledet 

familien samlet i eneboligen ved Bryne stadion i 1958.
mor Ingebjørg med rune på fanget, finn, Njål, olav og far 
Nils Underhaug.  Fotograf ukjent. P.e.

slik kan også historien framstilles. Illustrasjon fra årsberetningen til TraLLfa a/s i 1984.

firmaet på en utmerket måte, og det står frem i dag i en 

meget sterk posisjon med mange aktiviteter. den senere 

utvikling skal vi ikke komme nærmere inn på her, men 

bare nevne at vi i 1985 står frem med aktiviteten i sverige, 

VestTyskland, england, Japan, Malaysia og Usa. et årlig 

salg på over 100 hydrauliske arbeids plattformer, 600 in

dustriroboter, 4000 trailer, 100 000 snøryddere og 250 000 

trillebårer. 

Men vi skal videre. Nye aktiviteter er i gang, og nye plan

legges. Vi spår videre fremgang under en dyktig ledelse og 

medarbeidere og ønsker lykke til. 

eTTerorD:

Ved årskiftet 197980 overlot Nils Underhaug ansvaret 

for den daglige driften av firmaet til sønnen Olav Under

haug, mens han selv satt som styreformann – et verv han 

hadde fram til 1982.


