
Opel Olympia
Før  krigen,  trolig  i  1937,  kjøpte  Anna  og 
Ingebrigt en Opel Olympia. Det var en 1936-
modell,  og  så  vel  likedan  ut  som  den  på 
bildet  ved  siden  av  her.  En  ny  modell  av 
denne bilen kom først noen år senere. 

På den tida var det ikke vanlig å ha bil, og hva 
gjorde dem i stand til  å kjøpe noe så luksuriøst 
som en ny bil til 5000 kroner i de harde 30-åra? 
Det  var  nok  først  og  fremst  amerikafarerens 
oppsparte midler som gikk til investeringen. Ellers var det å være lærer på den tida ikke 
noe man ble rik av, men inntekta var i alle fall sikker. Det satte vel Anna og Ingebrigt i en 
gunstig situasjon: Behovet for å ha pengene ”til trangere tider” var kanskje mindre enn for 
en del andre. Ja, for vi skal huske at 30-åra var ei usikker tid, med arbeidsledighet og tøffe 
tak for mange. 

Bilen, med registreringsnummer ”U 1804”, sto hele krigen i en garasje hos broren Ola på 
Monset.  Merkelig nok ble den ikke tatt  av tyskerne, slik man hadde inntrykk av at de 
fleste andre biler ble. Når den sto så lenge som fem år uten å bli brukt, var det selvsagt 
enkelte ting som ikke var som det skulle etter krigen. Blant annet hadde bensintanken 
rustet opp, og det var derfor ikke bare å sette seg i bilen og kjøre den 8. mai 1945. Dessuten 
var det jo bensinrasjonering. 

I 1947 hadde Ingebrigt fått ordnet bilen igjen, de hadde samlet og spart rasjoneringskort 
for bensin, og familien dro på ferietur.  Fra Orkdalen til  Dombås, Lillehammer, Hamar, 
Elverum, Alvdal, Folldal, Hjerkinn og heim til Monset igjen. Med ei øvre fartsgrense på 60 
kilometer i timen, og grusveger over alt, var nok dette en lang nok tur.

Ingebrigt plukket av og til fra hverandre deler for å pusse og vedlikeholde bilen. Han tok 
ut tennplugger, bensinpumpe og forgasser. Datter Aase var ofte med, og ”lå med hodet 
nedi hele tida” – slik hun beskriver det selv - når far holdt på. Hun var for øvrig 12 år 
første gang hun fikk kjøre. Det var andre tider da.

Bilen var med helt til begynnelsen på 60-tallet, da den var for opprustet til å brukes mer. 
Man kan jo forstå at bilen ble kondemnert på 60-tallet, ut fra de rykter Opel hadde med 
tanke på rust. Likevel er det grunn til å bemerke bilens lange levealder, sammenlignet med 



dagens biler. Akkurat hvilket år den ble kondemnert, har det ikke lykkes meg å finne ut. 
Ingebrigt kjørte ikke etter han fylte 70 år. Han bestemte seg i forkant for å slutte da, 
ettersom reaksjonsevnen ikke ville være den samme lenger. Trolig ble bilen kondemnert i 
1962, men det vet vi ikke sikkert.


