
 

Ola A. Monsets barn 

 

Johanna 

Den første Johanna døde som barn. Hun ble født 13.06.1873, men døde allerede 15.11.1877. 

 

Arnt 

Arnt ble født 27.11.1874. Han studerte til dyrlege i København. Akkurat når vet 

jeg ikke, men han var der i alle fall ved folketellinga i 1900. Arnt ble gift med 

Herta Olsen, som var fra Amager i Danmark. De fikk ei datter som levde opp: 

Emma. 

 

 

Anne 

Anne ble født 14.01.1877. Hun ble gift med politimann Knut Skår. De bodde i Trondheim 

ved folketellinga i 1900. Da Ingebrigt reiste til USA i 1923 bodde de i Ålesund. Anne og 

Knut fikk ei datter: Agnes. 

 

Johanna 

Johanna ble født 22.10.1878. Hun ble gift med Kristian Fossum på Øyum. Deres barn var 

Astrid (gift Oppøyen), Ingeborg og Åsmund. 

 

Ida 

Ida ble født 26.12.1880. Hun kom etter hvert på en spesialskole på Torshov, og døde der 

04.12.1898.  

 



 
 

Anders 

Anders var den eldste i "kull 2", og altså den eldste av Ane Ingebrigtsdatters 

barn. Han ble født 10.07.1885. Anders reiste til Amerika i 1909, og bodde 

storparten av sitt liv i Tacoma. Du kan lese mer om Anders på historiesidene. 

Anders hadde ikke barn. 

 

 

Ingebrigt 

Den første Ingebrigt ble født 13.06.1887, men døde 02.08.1890. Dødsårsak: Difteri. 

 

Marit 

Den første Marit ble født 13.04.1889, men hun døde også tidlig: 30.07.1890. Dødsårsaken 

var også her difteri. 

 

Ingebrigt 

Ingebrigt ble født 14.05.1891. I 1923 reiste han til Amerika for å arbeide. Før han 

reiste, hadde han truffet ei lærerinne som hadde kommet til bygda noen år før: 

Anna. I papirene på Ellis Island ser det faktisk ut som han tenkte hun skulle 

komme over, ettersom han oppgir at han vil søke permanent opphold i USA. 

Det hele er litt uklart. Han kom likevel hjem i 1928 og giftet seg med Anna. 

Vinteren 1928-29 holdt han engelsk-kurs for 9 menn, alle med planer om tur over 

dammen. En av disse elevene var lillebror Ola. Ingebrigt og Anna fikk to barn: Ola og 

Aase. 

 

Marit 

Marit ble født 12.07.1893. Marit var jordmor. Hun ble gift med Ola Berbu. født 

20.03.1884. Marit og Ola hadde ingen barn. Marit døde 05.11.1970, Ola døde 

01.01.1972. 

 

 

Dødfødt gutt 

Etter Marit ble det født en dødfødt gutt 19.08.1895. 

 

Marianne 

Marianne ble født 14.02.1898, men døde allerede 10.07. samme år. 



 

Ola 

Ola ble født 12.11.1899, og var den yngste av dem som vokste opp. Likevel var 

det han som i 1936 kom heim fra gruvene i Canada for å ta over gården etter 

farens død i 1935. Ola ble gift med Sigrid Kroksæter. De fikk tre barn: Ola, 

Sidsel og Anne. Ola og Sigrid bodde på gården til de som kårfolk ble med til 

Agdenes da sønnen Ola solgte Bortstuggu og kjøpte en gård i Agdenes. Ola 

døde 07.01.1987, Sigrid døde 24.07.1995. 

 

Lars 

Lars ble født 24.01.1902, men døde allerede 05.08.1907, fem år gammel. Dødsårsak var 

“Brystsygdom”, det vil si tuberkulose. 

 

Oppsummering 

De var altså fjorten barn i alt, men bare drøyt halvparten av Ola A. Monsets barn vokste 

opp: Av det første kullet var det fire av fem som vokste opp: Arnt, Anne, Johanna og Ida. Av 

det andre kullet, var det fire av ni som vokste opp: Anders, Ingebrigt, Marit og Ola. 


