
Bobla som ikke sprakk.
 Historien om hvordan én million biler kom til Norge.
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Nesten alle eventyr er like. De starter enten med øst for sol og 
vest for måne eller det var en gang, de har et innholdsrikt 
midtparti og en lykkelig slutt. Vårt eventyr er selvfølgelig intet 
unntak. Øst for sol og vest for måne er i dette tilfellet Tyskland 
og midtpartiet kommer vi tilbake til litt senere i teksten. 
Slutten er foreløpig ikke helt avklart, men den ser ut til å holde 
seg innenfor malen den også. Eventyr med respekt for seg selv 
har en askeladd. I denne fortellingen heter askeladden Harald 
A. Møller. Og handlingen foregår alltid i et kongerike. Altså 
Norge for vår del. Premissene er lagt. 

Tilbake til Bobla. 
Det begynte i 1948 og Harald A. Møller hadde akkurat satset  
sin egen bolig på å importere den første Volkswagen til Norge. 
 Etter utallige reiser, samtaler, middager og brevvekslinger 
med tyskerne i Wolfsburg, kom endelig dagen da den første 
Folkevognen skulle komme til Norge. Den første bilen var 
 riktig nok bare på lån, men likevel, den var på norsk jord. Året 
etter kom det 192 Folkevogner til landet. Da oppsto et nytt 
problem. Hvordan få betalt for bilene? Europa var sterkt 
 preget av etterkrigstid og både importtillatelse og 
valutatillatelse var vanskelig. Men Harald A. Møller visste råd. 
Ost skulle vise seg å være løsningen. Ved hjelp av finurlig 
tenkning arrangerte han en byttehandel. Som betaling for 

bilene sendte han 400 tonn av ostestoffet kasein fra et ysteri på 
Tretten, til  en ”kjøper” i nærheten av Hamburg som hadde 
samme problemet som Møller. Kasein ble brukt i produksjon 
av knapper og kammer. Betalingen var i boks, og hjulene 
hadde begynt å rulle. 
I 1960 oppheves importforbudet og Volkswagen topper 
nybilstatistikken for både Norge, Sverige og Danmark med 
7059 biler, fulgt av Ford Anglia og Opel Rekord. Samme år 
møter Harald A. Møller og Jan Møller opp og tar i mot 
Volkswagen nummer 25.000 til Norge. Noe som økte til 100.000 
biler på bare 6 år.

Et hakk på jekken.
Årene gikk og eventyret fortsetter. Bobla ble en 
sammenhengende suksess i over 20 år. Selv om det ble 
gjort enkelte justeringer og forbedringer var ikke 
forhandlerne bortskjemt med store forandringer på 
salgsobjektet. ”Et hakk til på jekken var regnet som en 
nyhet,” het det. Det å bygge opp dyktige og redelige 
forhandlere ble svært viktig for Harald A. Møller og en 
viktig del av suksessen. Mekanikeren skulle være solen i 
universet. Det har ikke forandret seg, selv om enkelte 
ansettelseskrav har blitt litt løsere med tiden. For Harald A. 
Møller ansatte ikke folk med skjegg, han mente de hadde 
noe å skjule.
Golf ble introdusert i 1974 og ble den mest kjøpte bilmodell 
i Norge gjennom alle tider. Det er uten tvil de to 
bestselgerne Golf og Boble som dannet fundamentet for å 
bygge opp landets største bilvirksomhet – MøllerGruppen.

Så kom prinsen.
Samme året, altså 1974, overtok Møller agenturet for Audi. I 
eventyret var dette prinsen som lenge hadde vært på reise og 
endelig bestemt seg for å komme hjem. Han ble veldig 
populær hos folket og raskt en del av familien. Audi 80 var 
lansert i 1972 og allerede hyllet fra mange hold. Så kom  
Audi 50 på markedet. En liten bil med tverrstilt motor. I tillegg 
til folkebilene hadde Harald A. Møller også nå avanserte biler 
som plasserte seg i øverste prestisjedivisjon. Med den 
epokegjørende Audi 100 hadde Møller enda en favoritt å tilby 
det norske folk. Gjennom slutten av 70-årene og hele 80-årene 
befestet Audi sin teknologisk ledende posisjon. I 1984 leveres 
alle Audi-modeller som quattro, og bilene setter en rekke 
rekorder. Som flere års verdensmestere i rally. I 1987 vinner 
Walter Röhrl verdens tøffeste bakkeløp med sin Audi Sport 
quattro med 598 hk. Løpet Pikes Peak gikk opp en 4300 meter 
høy fjelltopp i Colorado.

Bryllupet.
Hva er et eventyr uten store fester? I 1992 blir det bryllup 
hjemme på berget og Skoda gifter seg inn i Møller-familien. 
Rimeligere biler som likevel lever opp til Volkswagens 
kvalitetskrav var nok en spennende utfordring. Skoda er et 
av fire firmaer i verden som kan skryte av over 100 års 

erfaring innen bildesign og utvikling. Med denne 
forhistorien undertegnet Volkswagen AG og den Tjekkiske 
republikk en kontrakt om samarbeid, og det statelige 
Skoda-konsernet ble gjort om til et selskap i Volkswagen-
konsernet. Dette satte fart i Skoda, og den 21 februar 
kommer de 10 første Skoda Favoritt-bilene til Bekkelaget.
Skoda Fabia ble lansert noen år etter og solgte raskt 4000 
biler. 
Det finnes selvfølgelig også et troll i historien. Bilindustrien 
står overfor nye og store utfordringer, hvor avansert 
teknologi og miljøspørsmål står sentralt. Tredjegenerasjons 
askeladder fortsetter eventyret med samme iboende 
pågangsmot, og vilje til å tenke annerledes. I samarbeid 
med fabrikken i Tyskland er null utslipp av CO2 et langsiktig 
mål, med store reduksjoner underveis, til målet er nådd.

Som nevnt i innledningen, slutten er ikke avklart. For 
historien har ingen slutt. Harald A. Møller fortsetter å 
levere kvalitetsbiler og lansere nye modeller til folket. 
Volkswagen ble i fjor Norges mest kjøpte bilmerke, Audi 
feirer om få dager sitt 100-års jubileum og er Norges største 
premium-merke, og Skodas popularitet er stadig økende.

Snipp snapp snute, dermed 
var bil nummer 1 million i rute.


