
1927  En T-Ford kom til Selbustrand 
 
På Grøtem øvre på Selbustrand (Tåmmåsgarden, gnr. 11/1), er brukerne sist på 1800-tallet 

Tomas Renaldsen (1850-1904) og Ingeborg Haldorsdtr Sesseng (1855-1944). Ingeborg var fra 

Negarden Grøtem. Deres eldste sønn, Arne, ble kun 19 år. Sønn nr. 2, Haldor, reiste til 

Amerika i 1904. Neste sønn deretter, Gunnar, ble heller ikke gammel: 18 år. Deres fire døtre 

ble gift og forlot redet. Marit, f. 1883, ble gift med Halvor Nervik fra Ustigarden 132/2, og 

utvandret til Amerika i 1907. Marit dør i Amerika, og hennes søster Anna reiste til Amerika 

og gifter seg med søsterens mann, nå enkemann Halvor Nervik. Senere kom de tilbake til 

Selbu. Dette betyr at det var to søsken fra familien på Tåmmåsgarden som da hadde utvandret 

til Amerika. Det som en mulig forklaring på hvorfor neste person i familien dro, nemlig Ole 

Tomassen Grøtheim, f. 1889. Da faren Tomas dør i 1904 må enke Ingeborg trolig ha leid inn 

hjelp for å drive gården. Tenåringssønnen Ole (f. 1889), hjalp nok til, men så drar altså han til 

Amerika i 1911, 22 år gammel. Gården sto i Tomas sitt navn, gjennom enken Ingeborg, helt 

frem til neste sønn i «arverekken», Bernt, f. 1891, tar over gården formelt i 1919. Så 

spørsmålene er: hvorfor overtok ikke Ole Tomassen Grøtheim gården? Hvorfor dro han til 

Amerika som odelsgutt? Eller var det ikke tanken å bli der borte når han reiste over i 1911? 

Vi må huske at utvandrerhistorien ikke har vært like tydelig og flink på å fortelle at det var 

flere som dro «for å prøve seg», andre prøvde vel lenge – gjennom etappeutvandring, og så 

var det de som i utgangspunktet kun dro for å tjene seg penger og komme hjem igjen. Faktisk, 

av de 858 000 som «utvandret», var det nærmere 25 % som kom tilbake til Norge, altså 

omkring 214 000 personer. Overrasket?  

 

 

Året før Ole Tomassen Grøtheim reiste til Amerika, utvandrer i 1910 Oline Jonsdtr Viken 

(1884-1961) fra Framigarden Nervik (133/1). En må nok gå ut ifra at de to kjente hverandre i 

oppveksten. I alle fall finner de hverandre i Amerika og gifter seg i 1915. Det heter seg at 

begge to hadde fått seg arbeid på farmene til Nervik og Solem, utvandrede selbygg, i 
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nærheten av La Crosse i Whitman County, Washington. De fikk etter hvert fire barn: Trygve 

Ingram 1916, John Bernhard 1920, Iline Telma 1923 og Bernice Jenny 1925. Avstandene var 

store og det var rimelig at en bil sto høyt på ønskelisten. Familien disponerte derfor en brukt 

T-Ford modell ca. 1918-modell. 

 

Hjemme på Selbustrand strevde mor Ingeborg med å drive og utvikle Grøtem øvre. Gården 

blir som tidligere nevnt overført på sønnen Bernt i 1919. Men denne Bernt er ingen sterk 

person, sliter med sykdom, trolig kronisk, allerede fra guttedagene. Dette utvikler seg slik at 

han ikke lengere kunne delta aktiv i gårdsarbeidet. Rett nok hadde han vært tidlig oppe nesten 

alle dager og styrt og ordnet med driften. Men da vi nærmer oss 1926 hadde han de siste to 

årene planlagt å slutte med gårdsdriften. Han begynte derfor å restaurere sommerstua den 1. 

mai 1926 for å ha et eget sted å trekke seg tilbake. Men straks etterpå ble han dårligere. Vi 

kjenner detaljert til hans sykdomsforløp de neste månedene, men lar det ligge i denne 

omgangen. Tross legebesøk i Trondheim, gikk det raskt nedover med Bernt. Han dør den 22. 

juli 1926 klokken 1030 på formiddagen, 34 år gammel. Tilstede var hans søstre Anna og Kari, 

sistnevnte gift med (ordfører) Ole Haldorsen Kjøsnes. Han igjen skulle få stor betydning for 

det som skulle skje det nærmeste året, i og med at han forfattet et noe spesielt brev og derved 

påvirket gårdens skjebne, for ikke å si Ole Tomassen Grøtheim og hans unge familie i 

Amerika. 

 

 

Bernt ble gravlagt 6. august 1926. Før avreise til kirken holdt sogneprest Gamkin en vakker 

og gripende tale, og det ble sunget tre vers av «Jeg vet meg en søvn» og to vers av «Bedre kan 

jeg ikke fare». Lærer Kjøsnes la på krans fra familien, gårdbruker Nils Setsås la på krans fra 

Selbustrandens jordbrukerlag, og Haldor Solem en krans fra ungdomslaget. Deretter kjørte det 

lange sørgetoget til kirkegården hvor sogneprest Gamkin forrettet jordpåkastelsen etter 

sedvanlig rituale. Etter begravelsen var hele likfølget innbudt til middag i sørgehuset, som 

Familien Ole Tomassen Grøtheim 

F.v: far Ole Tomassen Grøtheim, Iline Telma, John Berhard, Trygve Ingram, Bernice Jenny og mor Oline 

Ole Tomassen Grøtem giftet seg i 1915 i Amerika 



avisa Selbyggen uttrykte det. Da Bernt døde, mottok Ole i La Crosse straks et telegram fra 

Selbu. Og det skulle komme mer, ganske så normalt og dekkende. Trolig er det tidl. ordfører 

Kjøsnes som forfatter et lengere skriv den 21. august. Skrivet begynner med «Gode svoger» 

(altså gift med søster til Ole), og etter en medisinsk relatert forklaring på Bernts bortgang, går 

brevet raskt og temmelig bombastisk over til å fortelle at Ole og Oline i Amerika var å 

betrakte som umyndige, og måtte ha verge da (sitat): «Det som vil volde litt vanskeligheter er, 

hvem som skal overta eiendommene, og hva det skal være (=koste) for disse». Det fortelles 

kort og konsist at Ole har mistet odelsretten siden han ikke har gjort den gjeldende innen tre år 

etter at broren Bernt fikk tinglyst skjøte. Så kommer det en redegjørelse om eiendommenes 

tilstand, tentative verdi, gjeld etc., og så avsluttes det med spørsmålet til Ole i Amerika: «Vil 

du overta eiendommen og i tilfelle hva vil du gi»? Brevet utber raskt svar, og avsluttes slik: 

«Best hadde det vært om du hadde kommet personlig. Kunne du ikke f. eks komme en tur til 

jul»? Dette synes noe merkelig. Det virker som 

«arveoppgjøret» allerede var kommet «langt», og så 

skal jeg ikke si noe mer om den saken. 

 

Hva nevnte brev gjorde med Ole, og/eller hva som nå 

skjedde - er usikkert. Hvorvidt det var noen som ville 

blokkere hans «mulighet» - kall det hva du vil, om å 

overta hjemgården på Selbustrand, er ikke godt å si. 

Kanskje ville Ole bare hjem på besøk? Kanskje 

utviklet fremtiden seg mens tiden gikk? Det sies at 

folket på Selbustrand visste at Ole kom hjem for å 

overta gården. Vi må derfor tro det var sånn. Men jeg 

har ikke funnet dokumentasjon hva gjelder Oles 

hensikt med turen hjem da de planla og startet reisen. 

Dette forsterkes gjennom det som senere hendte med 

gården og Ole. Uansett: Ole og Oline bestemmer seg 

for å dra hjem til Selbu. Og ikke bare det, men de 

ønsket å kjøre hjem til Selbu i egen  

Her hos denne Ford-forhandler i La Crosse, WA - kjøpte Ole Tomassen Grøtheim sin T-Ford 

Dagens eier av T-Forden: Thomas Eliassen 



bil, og går til innkjøp av en helt ny T-Ford. Det som nå følger hva gjelder relaterte T-Ford er 

hentet fra bilens tredje og nåværende eier: Thomas Eliassen, fra Hommelstø i Velfjorden, øst 

av Brønnøysund. Han bodde tidligere i Hommelvik. Thomas Eliassen har skrevet en meget 

god og informative artikkel om Forden og nevnte familiære hjemreise fra Amerika. 

Artikkelen har vært publisert i «Gammel Aargang» nr. 2 av juni 1998, som er klubbmagasin 

for Trøndelag Veteranvognklubb. Bildene har han også stått for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I midten av 1926 ble det sendt ut T-Forder i tusenvis fra Ford sine fabrikker. Den ene av 

bilene, en touring-modell, fikk nr. 14.037.892 stemplet inn i høyre rammevange og i 

motorblokka, og ble sendt vestover til Ford Agency i det lille tettstedet La Crosse i staten 

Washington. Det var akkurat denne 

svartglinsende Forden Ole bestemte seg for 

å kjøpe. Og sommeren 1927 påbegynner 

familien på seks sin lange ferd mot Norge. 

Først skulle de krysse hele det amerikanske 

kontinentet, gjennom flere tidssoner og alle 

type terreng og vær, flere ikke ubetydelige 

utfordringer. De hadde bestilt plass på Den 

Norske Amerikalinjen for kryssing av 

Atlanterhavet utpå høsten. Denne 

tidsfaktoren var nok slik satt opp med tanke 

på å besøke slekt og bekjente, som igjen 

tilsa en noe svingede rute gjennom mange 

stater. De dro nok mest parallelt med Rocky 

Mountains og kom til Halvor Kjøsnes 

utenfor Denver, Colorado. Eldste sønnen, 

Trygve, var nå 11 år gammel, og har senere 

Straks før starten på hjemreisen. F.v: Trygve Ingram, far Ole Tomassen Grøtheim, 

Bernice Jenny, mor Oline, Iline Telma og John Berhard (Jan) 



fortalt at de ble der i flere dager. En dag mens de oppholdt seg der, ble det bestemt at 

mannfolkene skulle forsøke å kjøre opp til toppen av Pikes Peak, et berømt fjell i nærheten av 

Colorado Springs som rager hele 4 301 meter over havet. Alt i 1891 var det satt i drift en 

dampdrevet tannhjulsbane som fraktet turister helt opp til toppen. For å trekke enda flere 

turister til området bygde man en ca. 40 KM lang vei opp i 1916. Veien er på sine steder 

nokså bratt, og med et utall av krappe svinger. De startet imidlertid med friskt mot, Ole kjørte, 

og sønnene Trygve og Jan var passasjerer sammen med Haldor Kjøsnes. Til å begynne med 

gikk alt glatt. Men etter hvert begynte det å koke i dobbelt forstand. Og var det ikke 

kjølesystemet, så ble det temmelig tøft for friksjonsbelegget for lavgir og bremser. Turen opp 

og ned fra Pikes Peak er glimrende skildret i Tomas Eliassens artikkel.   

Etter Colorado svinge de nordøstover for å besøke Ole sin bror Haldor som hadde en farm ved 

Fargo i Nord-Dakota, på grensen til Minnesota. Selv om bagasjen var sendt i forveien med 

jernbane, var nok bilen temmelig lastet. Og avstandene store, slik at de måtte ha med seg mat, 

ekstra klær, ekstra bensin og olje. Turen gikk fortsatt uten særlige tekniske problemer. Været 

var stort sett fint, men fikk de en kraftig regnbyge ble sidegardinene kneppet på slik at de satt 

noenlunde tørt. På veien mot New York var de innom Chicago. Storbytrafikken gjorde et 

mektig inntrykk på 11-årige Trygve som sa det slik: «Og vet du, - i Chicago var trafikken så 

tett at vi møtte en bil i sekundet!». Da de kom frem til New York, ble T-Forden heist ombord i 

Bergensfjord av kraftige wincher. Turen over Atlanteren til Bergen tok ca. en uke.  

 

Fra turen til Pikes Peak. 

F.v: en lærerinne, Trygve Grøtheim (11), Ole Tomassen Grøtheim, John Grøtheim (7) og Haldor Kjøsnes 



Var veiene i Amerikas villmark av variabel standard, var nok ikke veiene på Vestlandet særlig 

bedre, og sammenlignet med den amerikanske prærien ble Ole nok fort lei av svingede og 

hullede veier. Men omsider, en sen oktoberkveld i 1927, kom de fram til hjemplassen på 

Selbustrand. De var ventet, og naboungene hadde sprunget i møte med dem og fikk stå på 

stigbrettet den aller siste biten av reisen. For unge og gamle blant slekt og venner i Selbu var 

det en stor begivenhet. Tenk, «amerikanere» - og så med ny bil rett fra Amerika!  

 

T-Forden ble i årene som kom mye brukt, og Ole og T-Forden ble et kjent bilde i bygda og 

Selbu for øvrig. Hos ungene i nabolaget avtok ikke interessen, og bilen forble ”berømt” så 

lenge Ole hadde den. Det var selvfølgelig stor stas å få sitte på en tur rundt svingen, men det 

aller gjeveste var når det ble langtur til martnan i Trondheim. Da tok Ole på frakk og sine 

lange kjørehansker og så bar det av gårde. På en slik tur hendte det at Ole kjøpte seg hest i 

byen. Men han kunne jo ikke kjøre både hest og bil samtidig når han skulle hjem! Han fant 

råd, bandt hesten fast til reservehjulet bak på Forden, og så tok han på hjemveien i sakte fart, 

Forden først og merra etter. Om det hadde blitt en kjøpskål er ikke godt å si, men en vet nå 

aldri. Oppe i Innherredsveien ble ekvipasjen stoppet av en pliktoppfyllende politimann, ikke 

fordi det gikk så fort, men han syntes det så en smule uforsvarlig ut likevel. ”Å vi tar det rolig 

sjø, æ kjøre på eget ansvar” svarte Ole sindig, og hjem til Selbustrand kom de i god behold , 

både Ole, merra og T-Forden. På slutten av 1939 begynte bensinrasjoneringen å gjøre seg 

gjeldende på grunn av krigshandlingene ute i Europa, og det endte med at Ole stallet inn T-

Forden på låven og kjøpte seg trøsykkel isteden. Skal vi si en liten nedtur, men det var 

vanskelige og trange tider. 

Bilen ble stående på låven helt til i 1946, da solgte Ole den til Ehrmann Kløften, Ås i Tydal. 

Ehrmann fjernet den gamle kalesjen som var blitt utett og fillete og bygde på den et tett hus av 

huntonitt og aluminiumsplater. Senere malte han den rød, og når han fór etter veiene i sitt 

yrke som veioppsynsmann var den lett kjennelig. Etter mange års bruk ble den til slutt så 

utslitt og skranglete at han kjørte den borti skogbrynet i nærheten av hjemplassen Kløften på 

Ås, og der ble den stående for godt. Dette var i 1958. 

Slik ble T-Forden funnet i Tydal omkring 1970 av Thomas Eliassen 



 

Omkring 1970 fant Thomas 

Eliassen, under ei vindfelt 

storgran på disse trakter, restene 

av en T-Ford. Etter å ha trukket 

den fram og etter hvert foretatt 

en grundig rustfjerning, viste det 

seg at den hadde nr. 14.037.892 

innslått på høyre rammevange, 

altså samme nummer som rullet 

ut fra fabrikken i Amerika og 

som Ole og Oline kjøpte. 

 

Våren 1996 var bilen igjen å se 

på trønderske veier som ”The 

Improved Car” i dobbel 

forstand, og i oktober 1997 

besøkte den Selbustrand nokså 

nøyaktig 70 år etter at den 

ankom dit for første gang i 

oktober 1927. Hvem andre traff 

Thomas Eliassen ikke der, enn 

Iline Johansen, f. Grøtheim, 

datter til Ole og som altså var 

med på turen fra La Crosse i 

Amerika til Selbustrand. Hun var tilfeldig på besøk på gamle tomter akkurat denne søndagen. 

Et utrolig sammentreff. Og det var slik Thomas Eliassen fikk de første detaljer fra turen 

gjennom USA og bilder fra toppen av Pikes Peak etc. 

 

Reg i USA      1926 nr. ukjent 

1. gang i Norge, Ole Grøtheim, Selbustrand  1927 U-2748 

2. gang i Norge, Ehrmann Kløften, Ås i Tydal 1946 U-1939 

3. gang i Norge, Thomas Eliassen, Hommelstø 1996 W-1085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1996 var T-Forden ferdig pusset og overhalt av Thomas Eliassen 

Reunion i oktober 1997 på Selbustrand. Iline Telma Johansen, f. Grøtheim, møter T-

Forden etter 70 år 



T-Forden rusler og går i dag på Helgeland, og er nok et fast innslag 17. mai og ved andre 

festlige anledninger, takke være en kjempeinnsats av Tomas Eliassen. Slike entusiaster skaper 

også en del av vår historie og kulturarv. 

 

Og på Verdal bor i dag en familie som får 

representere etterkommerne av Oline og 

Ole Tomassen Grøtheim. Dette er familien 

til Odd Inge Grøtheim, f. 1948, barnebarn 

av Oline og Ole. Deres første sønn Trygve 

Ingram, ble født 16. mars 1916 og døde i 

1998. Han ble gift med Inga Ingebrigtsdtr 

Høiby, Bardohaugen (1914-1961). Så var 

det John Bernhard, kalt Jan, født 7. 

oktober 1920. Han ble gift med Berit 

Jensdtr Enlid, f. 1932, fra Melhus. De 

bosatte seg på Kvål. Iline Telma, født 9. 

juni 1923. Hun ble gift med Kristian 

Johansen. Siste barnet av Oline og Ole var 

Bernice Jenny, født 31. juli 1925, døde 2. 

mai 1974. 

 

En kilde til må nevnes, nemlig Kåre 

Johansen, f. 1943, sønn av Iline, 

barnebarn av Oline og Ole, og dermed 

søskenbarn av Odd Inge Grøtheim. Kåre 

Johansen bor i dag sammen med sin kone 

Solveig Breien i Etnedal, som grovt sett 

ligger mellom Lillehammer og Fagernes. Her har deres eldste datter overtatt en samlet 

slektsgård. Kåre Johansen forteller at besteforeldrene Oline og Ole var i hans konfirmasjon i 

1958. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygve Grøtheim var den som mintes turen over fra 

Amerika best. Her fra siste jula han levde i 1997, 

sammen med sitt barnebarn Silje 

Kåre Johansen og hans kone Solveig Breien i Etnedal. Kåre er barnebarn av Ole 

som kom hjem fra Amerika i T-Ford og overtok gården på Selbustrand 



 

Odd Inge Grøtheim på Verdal hadde alt klart da jeg besøkte familien på Verdal. Det er enkelt 

å drive med historie når en møter slike folk. For en nysgjerrig sjel som meg, er det fortsatt litt 

underlig hvorfor Ole med odelsrett dro til Amerika. Kanskje like underlig at han dro hjem 

igjen etter det brevet han mottok. Var det noen som helst så at han ble i Amerika? Og hvordan 

klarte de å kjøpe bil, betale reise etc.? Husk depresjonen i Amerika slo til i Nordvest-statene, 

spesielt blant farmere, allerede i 1922. Det var ikke lettere i 1927, og fallet kom verden over i 

1929. Og det er klart at Ole overtok gården da han kom hjem fra Amerika i 1927, etter sin 

bror Bernt, som døde. Men allerede i 1935 går Ole fra gården og Reidar Johnsen Sandvik fra 

Ustpå-Jardet 20/5 overtar. Ole Tomassen Grøtheim døde i 1960. Trolig er det ingen som har 

alle svar. Tiden var slik, noe snakket en ikke om. Odd Inge Grøtheim sier det slik: «Noen har 

kanskje tatt med seg sannheten i graven»? T-Forden var med på alt, et stille vitne om en 

annen tid på mange måter og områder.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdal 17. juni 2020 

F.v: datteren Silje, Odd Inge Grøtheim og kona Inger Johanne  


