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Troll
 – redskapsbærer med 3-punktsoppheng

Av Bjørn Høie

Troll gjør sitt inntog i norsk jordbruk
Depresjonen i 1929 hadde vært en stor påkjenning for mye 
av norsk industri. Mange hadde bukket under i denne pe-
rioden. Det var derfor med usikkerhet og sterkt dempet 
optimisme de fleste gikk inn i 1930-årene.

På den tid var den 21-årige Gabriel  Underhaug, nest eld-
ste sønn av F.A. Underhaug, i ferd med å konstruere noe 
som skulle vise seg å bli litt av en revolusjon  innen potet- 
og rotvekstdyrkingen. Det var radrenseren ”Troll” som ble 
lansert i 1932.

Troll var opprinnelig en 2-rads renser og hypper for hest, 
men ble etter hvert utviklet til et universalredskap som bl. 
a. kunne utstyres med rotfruktsåmaskin og radgjødsler 
(salpetersåmaskin).

Troll besto av en lett forstilling (lavett) med hjul og en 
helsveiset firkantramme med styrert som ble hengt opp i 
forstillingen. Til rammen ble så skjær, tinder, såapparat etc. 
festet med spesielle fester som Underhaug hadde funnet 
opp. 

Omtrent samtidig kom det flere lignende radrensere på 
det skandinaviske markedet. Det var ” Keiseren”, den sven-
ske ”Hästhackan Scandia” og de danske ”Record” og ”Av-
ance”

Det var en dansk to-rads radrenser som var forbildet for 
Troll, men Gabriel Underhaug realiserte så mye av sine ideer 
og gjorde så mange forandringer i konstruksjonen, at det 
ble et unikt norsk redskap. Blant annet var ideen med å 
sette på 2 eller 3 hyppeskjær til hypping av poteter hans 
ide. 

Troll var et godt eksempel på rett redskap til rett tid. Fra 
introduksjonen i 1932 til den siste serie på 100 stk ble pro-
dusert i 1963, ble det sendt ut 15.000 Troll radrensere.
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Forstillingen til den første modell Troll
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Trollsystemet fikk større og større betydning for fabrikken 
og kom til slutt til å utgjøre mer enn 70 % av omsetningen. 
Tiidlig på 1950-tallet ble en litt forsterket variant utviklet for 
traktorens 3-punktsløft. Tverrsnittet på firkantramme ble 
øket med en ¼ tomme begge veier. En del av utstyret til 
hesterammen ble da for spedt til å kunne festes på traktor-
varianten. For å løse det problemet ble det produsert 
3-punkts løft for traktor som var litt spedere og kunne set-
tes på hesterammene. Da ble forstillingen helt overflødig.

Troll og Troll universal
Den første typen hadde en rett aksel gjennom hjulramma 
(lavetten).  Siden kom det en variant med krøppet aksel 
som fikk betegnelse Troll Universal. På denne modellen 
kunne man ha på en del redskaper uten å bruke firkantram-
ma. Istedenfor to styrehåndtak var den utstyrt med et midt-
stilt håndtak av jern med et slags bajonettfeste. Universal-

modellen kunne også leveres med draganordning som 
kunne veksles mellom 1 eller 2 hester. De faste dragene 
hadde hurtigfester, slik at man kunne bytte om venstre og 
høyre. De ble da innerdrag og en langhommel ble påsatt 
og hadde krok for trekkliner som var det utvendige draget.

Redskapsfloraen
Mengden av utstyr og kombinasjonsmåter ble etter hvert 
svært omfattende. Faktisk mer enn det som er fornuftig å 
ramse opp i en artikkel som denne. Studer de illustrasjo-
nene som er gjengitt her i artikkelen.  Et fullstendig utstyrs-
sortiment fylte en 24 siders katalog.

Forstilling til Troll Universal med gjødselkasse

Troll med firkantramme (gåsefot- og rulleskjær i kombinasjon)

Så-aggregat for rotfrukter ble 
montert bak og hele maskinen 
ble kjørt baklengs med 
separate drag (skokler). Det 
faste draget ble styrestang.

Trekkanordning på Troll Universal som kunne veksles mellom 
1 eller 2 hester

Rotfrukt-
såmaskin på 

Troll Universal, 
kunne

kjøres i riktig 
kjøreretning

Gjødselaggregat for Troll
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Hesteredskap inn i traktoralderen
For det første var ideen med en forstil-
ling som redskapsbærer ganske genial 
og et eksempel på tidlig adopsjon av 
prinsippene for traktorredskap. 
3-pukts koblingen forsterket dette. I 
neste omgang var dette derfor lett å 
tilpasse traktorbruk.  Vi må også ha 
som bakteppe holdningen til hesten 
på de mindre landbruk fra 1930-tallet 
og fram til 1950–årene: Man regnet 
ikke med at traktoren kom til å erstatte 
hesten på bruk under 100 dekar. Der-
med kunne Underhaug utvikle dette 
redskapet for hestebruk og glidende 
gå over til å tilpasse det helt og hol-
dent til traktor fra 1960.
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Troll på museum
Ved Folkenborg museum på Mysen 
har man samlet og restaurert et stort 
mangfold av Troll-utstyr. Det meste av 
det finnes tilgjengelig for publikum. 
Sammen med Jærmuseet er det fun-
net fram til de gamle originalfargene; 
oker, rød og blå, - dette var ganske 
fargerike redskaper.

Restaurert Troll, men original farge og skrift på drag og styrehåndtak Troll Universal med originale farger og slitasje etter bruk

Underhaugs stillbare 
universalfeste for alle slags 
redskaper til firkantramma..


