
 
 

 

Familierapport for Ole Nielsen Monset og Sigrid 

Iversdatter 
 

Omtalt i dette dokumentet er familien som bodde på Bortstuggu fra ca 1727, nemlig Ole Nilsen 

Monset, kona Sigrid Iversdatter, deres sønner Nils, Iver I, Iver II og Mikkel, samt en oversikt 

over andre barn født i perioden med en far som het Ole Monset. 

 

Ektemann: Ole Nielsen Monset   
 

Født:  ca 1693 1 

Døpt:  

Død:  1774 – Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 2 

Adresse: Monset 

Begravet:  6. april 1774 – Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 3 

 

Ekteskap:                                   

Sted:  

 

 

Hendelser i hans liv: 

 

Skatteliste: 1762. Ole og Sigrid bor hos sønnen Nils på Monset. De er oppført 

som "andre hos sig havende", og er vel kårfolk 4. 

 

Hypotese om Ole: 

Han kom fra Konstad på Hølonda. I manntallet for 1701 finner vi på “Constad” “Niels 

Olssen” 40 år, og sønnene “Olle Nielssen” 6 år og “Simen Nielssen” 3 år 5. Simen 

                                                           
1
 Ut fra dødsfall i 1774 oppgitt å være 81 år. 

2
 Ved dåp av Nils i 1727 er det en “gl Ole Monset” som er fadder. Denne personen som også het Ole, må man 

regne med døde lenge før 1774. Den Ole Monset som dør i 1774, er derfor med all sannsynlighet Ole Nilsen 
Monset på Bortstuggu, enkenmann etter Sigrid Iversdatter. 
3
 Klokkerbok for Orkdal 1766-1789, ingen folionummerering, onsdag etter påske 1774. ; "Onsdagen ... som er den 

6 April begra... gravfest... af Hr ... Ross Ole Monsæt 81 Aar" 
4
 Orkdal historielag: Ekstraskatten for Orkdal 1762 

5
 Manntall 1701, Bind 13, Orkdal fogderi/Gauldal fogderi/Røros kobberverk, Høelandet Sogn, side 107. 



Nilsen Konstad er da også fadder på Oles sønn Iver i 1730. Ifølge det vi vel må kalle 

tradisjonen, samt Skaunboka, skal Iver Olsen Monset ha vokst opp hos onkelen Simen 

Nilsen Konstad på Melby i Skaun. Det er nok i så fall Iver født 1738. 

  



Hustru: Sigrid Iversdatter 
 

Født:  

Døpt:  

Død:  1765 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 6 

Begravet:  

 

 

Hendelser i hennes liv: 

 

Fadder på sønnesønn Ole Monset d.e. 20. oktober 1755 7 

 

Skatteliste: 1762. Ole og Sigrid bor hos sønnen Nils på Monset. De er oppført 

som "andre hos sig havende", og er vel kårfolk8. 

 

Hypoteser om Sigrid:  

 

1. Ut fra fødselsår på sønnene, må hun ha vært født første tiår på 1700-tallet:  

Fødselsår 1700 tilsier at hun var 47 ved Mikkels fødsel. 

Fødselsår 1710 tilsier at hun var 17 ved Nils' fødsel og 37 ved Mikkels fødsel. 

 

2. Ut fra fadderlister, både på de tre sønnene som lever ved Sigrids død i 1765 og de 

andre som etter all sannsynlighet er Ole og Sigrids barn, er det sannsynlig at hun har 

forbindelse til Kjøsen, kanskje at hun selv er derfra. Kjøsen er en gård som ligger på 

Hølonda, opp mot marka og Ølshøgda, omtrent like langt fra selve toppen som 

avstanden er fra Brattlia på Orkdals-sida. 

 

Hypoteser om Ola og Sigrid: 

 

1. De har trolig gifta seg på Hølonda midt på 1720-tallet. 

 

2. De har trolig kommet til Monset midt på 1720-tallet. 

  

 

 

  

                                                           
6
 Kilde: Skifte ble holdt etter henne 10.10.1765 på Monset. 

7
 Klokkerbok for Orkdal 1743-1765, ingen foliering, 1755, 20. søndag etter trefoldighet (20.10.1755). Nest siste 

oppførte fadder er “Sirj Monset”. Siri og Sigrid gikk nok om hverandre.  
8
 Orkdal historielag: Ekstraskatten for Orkdal 1762 



Barn av Sigrid og Ole: 
Ved skiftet etter Sigrid i 17659 får vi oppgitt 3 barn: Nils, Iver10 og Michel. 

 

Nils Olsen Monset 
 

Født:  1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 

Adresse:  Monset 

Døpt:  14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 11 

Død:  13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 12  

Adresse:  Monset 

Begravet:  1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 

 

Ektefelle 1:  Anne Olsdatter Reinskleiv (1728-1768) 

Trolovet: 31. mars 1754 13 

Ekteskapsdato:  16. juni 1754 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 14   

 

Ektefelle 2:  Anne Larsdatter Asbøl (Ca. 1748-1841) 

Trolovet: 18. mars 1769 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 15 

Ekteskapsdato:  1769 

 

 

  

                                                           
9
 Se Arnt Stavnes avskrifter. 

10
 Det er to stk Iver, en født 1730, og en født 1738. Det er vel sannsynlig at det er Iver født 1738 som lever opp. 

Data fra Melby i Skaun bør kunne gi opplysninger om dette. Skifteopplysningene fra 1765 gir ingen opplysninger 
om alder på Iver. 
11

 Klokkerbok for Orkdal 1715-1742, ingen folionummerering, 3. søndag i advent.  "3die advent ... Døbt ... Dito 
Ole Monsets Drengebarn Nom. Niels fad, gl Ole Monset, Ingbret Skierstad, Jesper Ols: Stubben Maret Monset, og 
Ingebor som tiener paa Monset". 
12

 Ministerialbok for Orkdal 1776-1799, side 521, døde 1785, lnr 107. Ministerialbok for Orkdal 1776-1799, side 
521, døde 1785, lnr 107: "107. Niels Olsen Monset. 57 Aar gl: Død den 13de Junji.". 
13

 Klokkerbok for Orkdal 1743-1765, ingen folionummerering, 5. søndag i faste. ; "5.. Sÿndag i faste ... trolaaved 
tambur Niels Ols... Maansædt med Pigen Anne Olsdatter ... laav...mend Hr Captie... Brun og Joen Sie..." 
14

 Klokkerbok for Orkdal 1743-1765, ingen folionummerering, 1. søndag etter Trinitatis. ; "1... P. T. ... Copuleret 
Nils Olss og Anne Olsd." 
15

 Klokkerbok for Orkdal 1766-1789, ingen folionummerering, 1769, Maria bebudelsesdag. ; "Marie Bebudelses 
dag som er den 18 Mart... troloved Niels Monsæt og Ane Larsdatter trolov... mend Fallantin Arnsen og Andreas 
Aspøll"; Orkdal historielags base har dato 25. mars, men dette er ikke riktig. 



Iver Olsen Monset 16 
 

Født:  1730 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 

Døpt:  16. april 1730 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 17 

Død:   tidlig, trolig før 1738 

Adresse:  Monset 

Begravet:   

 

 

  

                                                           
16

 Arnt Stavne henviser til denne Iver som en av de tre sønnene som levde opp, og er omtalt i skiftet etter Sigrid i 
1765. Jeg vil tro Iver født 1730 døde som barn, og at den Iver som vokste opp på Melby er Iver født 1738. Jeg ser 
andre også henviser til at Iver var født 1738, og antar at det finnes slike opplysninger i Skaunboka, ettersom 
hovedreferansen i de samme omtalene er Skaunboka. 
17

 Klokkerbok for Orkdal 1715-1742, ingen folionummerering, 1730, 1. søndag etter påske. ; "1te S. efter Paaske 
... Døbt Ole Monsets Drengebarn Nom Iver, fad... Peder Monset, Ole Sprange, Simen Nilss: Constad, Maret 
Melbye, Ingebor Iversd: Kiøsen" 



Iver Olsen Monset 
 

Født:  1738 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 

Døpt:  14. september 1738 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 18 

Død:   ca 1765 - Skaun, Sør-Trøndelag, Norge 

Adresse:  Melby 

Begravet:   

 

Ektefelle:  Randi Johansdatter Syrstad (1732-1808) 

Ekteskapsdato:  Trolig 1761 

 

 

Hendelser i hans liv: 

Iver skal ha vokst opp hos onkelen sin, Simen Nilsen Konstad, som bodde på 

Melby Oppigard. 

Iver ble ifølge sitater fra Skaunboka gift med Randi Johansdatter Syrstad. De 

fikk tre barn: Marit (1763-1763), Ola (1763-1765) og Ingeborg (1765-?) 

Ifølge skiftet etter Sigrid I. Monset: En datter født rundt årsskiftet 1764/1765 (i 

Børsa?), ettersom hun er ¾ år ved skiftet etter Sigrid i oktober 1765. Jentas 

morbror er Klemet Johansen Syrstad. 
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 Klokkerbok for Orkdal 1715-1742, ingen folionummerering, 1738, 15. søndag etter Trinitatis.  "15de P. T. ... 
Døbt Ole Monsets drengebarn No Iver fad.. Erich Solbue, Lars So... (Solbue), Hans Peders. Monset, Ingebor 
Boxbue, Beret Siversdatter Monset". 



Michel Olsen Stubban 
 

Født:  1747 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 

Adresse:  Monset 

Døpt:  3. desember 1747 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 19 

Død:  28. november 1827 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 20 

Adresse:  Stubban 

Begravet:  2. desember 1827 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 

 

Ektefelle:  Ingeborg Larsdatter Boksbu (1753-1829) 

Trolovet: 28. februar 1773 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 21 

Ekteskapsdato:  8. april 1773 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 22 

 

 

Hendelser i hans liv: 

 

Skatteliste: 1762. Mikkel bor hos broren Nils på Monset23. Han er vel rundt 15 år 

på det tidspunktet. 

 

Mikkel bodde ei tid på Ekli. 

 

Han finnes i folketellingen i 1801 på Stubban 

 

Skatteliste: 1816, Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge. På Stubban betaler Mikkel 

Olsen sølvskatt 
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 Klokkerbok for Orkdal 1743-1765, ingen folionummerering, 1747, 1. søndag i advent. ; "1e advent Prædikede 
Mons... Mol... Døbt Ole Monsets Drengebarn No Michell, fad... Joen Somer... , Lars Monset, Joen Joens: Meegd: 
Marj Monset, Malena Arentsd: Monset" 
20

 Ministerialbok for Orkdal 1826-1839, folio 203, lnr 48. 
21

 Klokkerbok for Orkdal 1766-1789, ingen folionummerering, 1773, 1. søndag i faste. ; "1 Søndag i faste som er 
den 28 Feb: ... trolovet Michel Olsen og Ingebor Larsdatter troelovets(?)mænd Niels Monsæt og Jon Solbue" 
22

 Klokkerbok for Orkdal 1766-1789, ingen folionummerering, 1773, mandag etter Palmesøndag. ; "Mandagen 
dernest Copulerit Hr Provsten Ross Michel Olsen og Ingeborg Larsdatter" 
23

 Orkdal historielag: Ekstraskatten for Orkdal 1762 



Andre barn født i perioden med far Ole Monset 
 

Vi vet med sikkerhet at det ved Sigrids død var tre sønner i live: Nils, Iver og Mikkel. 

Det var ellers født to gutter ved navn Iver Olsen, og begge er nok Ole og Sigrids 

sønner.  

 

Vi vet også at det bodde en person til ved navn Ole på Monset først på 1700-tallet: Ola 

Torsteinson Monset. Vi vet blant annet at han gifta seg i 1720 med Ane Erichsdatter. 

Det er en eldre (“gl”) Ole Monset som er fadder på Nils i 1727, og kanskje er dette Ola 

Torsteinson Monset. Hvis ikke denne “gl Ole Monset” er Ola Torsteinson, er det flere 

Ole Monset, hvilket teoretisk sett er mulig. Blant annet skal vi se det dukker opp en 

Ole Hansen Monset som fadder.  

 

Vi vet altså at denne Ola Torsteinsen gifta seg i 1720 med Ane Erichsdatter. 

Sannsynligvis var Ola godt voksen da. Om Ola T. Og Ane Monset har fått barn, vet vi 

vel ikke, all den tid vi ikke har skifteopplysninger eller andre kilder å støtte oss til.  

 

Det er derfor litt usikkert hvilken Ole Monset de nedenfor nevnte dåpsbarna er barn 

av. Jeg velger likevel å gå gjennom dem, for å se hva vi kan finne av opplysninger i 

forbindelse med disse dåpsoppføringene. 

 

Oversikt: 

1733 ukjent Olsen 

1736 Ole Olsen 

1741 Lars Olsen 

1743 Ole Olsen 

1745 Ane Olsdatter 

 

1733: Døpt 13. søndag etter Trefoldighet: “Døbt Ole Monsets drengebarn Nom ____” Her 

har altså ikke klokkeren fått med seg hva navnet på gutten var, og latt det stå åpent. 

Teksten fortsetter med “14 P: T: ...” altså neste søndag. Denne oppføringa gir derfor 

ingen brukbar informasjon ut over at det bekrefter det uheldige ved å la klokkerne føre 

kirkebøkene, slik så mange har kommentert før. 

 

1736: Døpt 1. søndag i faste: “Døbt Ole Monsets drengebarn Nom Ole; fade Erich Melbye, 

Anders Monset, Joen Jens: Monset, Rannj Solem, Marj Rasmusdatter Monset”. Her er det 

vanskelig å se hvor barnet hører til. Ut fra å sammenholde kunnskap om fadderne og 

den kunnskap vi har pr i dag om røttene til dem som bor på Monset på den tida, klarer 

ikke jeg å si om det er den ene eller den andre Ole Monset. Ole og Sigrid har Oles bror 

Simen og kona Ingeborg på Melby i Skaun etter hvert, men Erik er ikke et kjent navn i 

så måte. Vi ser ellers at det bor en Anders på Monset, og ei Mari Rasmusdatter. Om det 

er de samme som vi senere finner på Storstuggu er ukjent.  

 



1741: Døpt 1. søndag i advent: “Døbt Ole Monsets drengebarn No Lars fade Joen ...24 

Konstad, Jorgen Løften, Ole Ivers: Kiøsen, Ane Aspield, Ingebor Jonsd: Monset”. Her synes 

jeg det i alle fall er ett interessant navn: Ole Iversen Kiøsen. Vi finner flere med “Iver-

patronymet” fra Kjøsen, blant annet ved dåp av den første Iver i 1730. Her er Ingeborg 

Iversdatter Kjøsen (“Kiøsen”) fadder. Det er selvfølgelig fristende å anta at det kan ha 

sammenheng med Sigrids patronym, og stille spørsmål om Sigrid var fra Kjøsen på 

Hølonda. Ellers er det her en Jon Konstad som er fadder. Jeg har ikke kunnskap til å si 

om dette er av Oles familie, da jeg så langt bare har Nils og Simen Konstad å forholde 

meg til, men vi skal ikke se bort fra at den Nils som i 1701 er 40 år får flere sønner enn 

Ole og Simen, og at Jon er Ole Monsets bror og barnets onkel. Her er det ikke så mye 

sikker informasjon, men jeg er tilbøyelig til å tro at denne Lars er Ole og Sigrids sønn, 

som da altså ikke levde 24 år seinere ved skiftet etter Sigrid i 1765. 

 

1743: Døpt 4. søndag etter påske25: Etter oppføring av dåp for Anders Monsets sønn 

Ole, kommer “dito Ole Monsets drengebarn No Ole, fadre Knudt Boxbue, Anders Melbye, Ole 

Hans: Monset, Ingrj Klefsaas, Karj Iversd: Kiøsen”. Her får vi igjen ei “Iversdatter” fra 

Kjøsen. Her får vi også en Ole Monset til. Han er oppført med patronymet Hansen, og 

kan hende er dette en som er i tjeneste på en av Monset-gårdene? Enten Ola 

Torsteinson var før Ole og Sigrid på Bortstuggu, eller han var før Anders på 

Storstuggu, så er han nok på dette tidspunktet ute av bildet, enten så er han død, eller 

svært gammel og sannsynligvis ute av barneproduksjonsfasen. Det er på dette 

tidspunktet 23 år siden siste registrerte giftemål med Ane Erichsdatter 1 1720. 

Sannsynligheten for at dette er barn av noen andre enn Ole og Sigrid på Bortstuggu er 

derfor minimal. Samtidig er det igjen her et eksempel som underbygger at Sigrids 

forbindelse til Kjøsen bør undersøkes nærmere. 

 

1745: Mellom 1. og 2. søndag etter hellig tre kongers dag: “Døbt Ole Monsets Pige barn 

No Ane, fadre Capit. Joenstrup, Peder Monset, Frue Jonstrupp, Sirj Løften, Gurj Andersd: 

Monset”.  Her har jeg lite å bidra med i forhold til å plassere barnet ut fra slektskap til 

faddere, men jeg tviler vel på at det kan være noen Ole i tjeneste på Monset som har 

ekteparet Jonstrup som faddere. Ole Pedersen Monset på Framigard, født 1726 kan 

teoretisk sett være faren, men da måtte det vel i så fall være et barn født utenfor 

ekteskap. Han ble i 1754 gift med Ingeborg Jacobsdatter. Det er etter all sannsynlighet 

en av bygslerne på Monset, og det er bare Ole på Bortstuggu som er aktuell. Ellers er 

det Peder på Framigard og Anders på Storstuggu på dette tidspunktet. Sannsynlig er 

det at dette er Ole og Sigrids datter, at hun heter Ane, ble født 1745, og død 1750. 
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 Vanskelig å se om det er overstrøket eller sølt blekk, og om det burde vært mulig å tyde et patronym her. 
25

 Orkdal historielags base har 1. søndag etter påske, men det er feil. 



 

Aktuelle dødsfall i perioden: 
 

1735 Ole Monsets barn 6. søndag etter påske, 2 gutter 

1742 Ole Monsets barn 1. pinsedag, 2 gutter 

1750 Ole Monsets datter 6. søndag etter påske 

 

 

1735: 6. søndag etter påske “grafæst ... dito Ole Monsets tvende drengebørn” 

Man må alltid ta høyde for at ikke alt er funnet i kirkebøkene. Klokkerbøkene for 

Orkdal i perioden er dårlige på mange vis, og deler av dem er uleselige. Følgelig kan 

man ikke finne Ola Torsteinsen Monset død, man kan ikke finne Marit Andersdatter 

Monsets (senere gift Kvåle) fødsel og dåp ca 1767 osv. Likevel ser det faktisk ut som 

det – med ett unntak – går opp ganske bra med antall fødte og døde barn når man 

prøver å finne ut av barna med far Ole Monset i perioden 1727-1750. Våren 1735 dør 2 

guttebarn. Vi vet om to kandidater: Iver født 1730 og denne gutten uten navn fra 1733. 

Begge disse to er oppført som barn av Ole Monset ved fødsel, og vi vet ikke om flere 

kandidater. Begge guttene som er døde har samme far, hvilket er tydelig ut fra den 

sparsomme kirkebokteksten. Iver er temmelig sikkert fra Bortstuggu, sønn av Ole og 

Sigrid Iversdatter, og da er også denne gutten uten navn fra samme familie.  

 

1742: 1. pinsedag “begraved 2de drengebørn fra Ole Monset” 

Igjen to gutter død, med far Ole Monset. Igjen har vi bare to kandidater, Ole født 1736 

og Lars født 1741, uten at vi med hundre prosent sikkerhet kan utelukke at det er født 

flere barn i årene før dette som vi ikke kjenner. Begge guttene har samme far. Også her 

er en svært sparsom kirkeboktekst informativ, i den forstand at dette faktum er 

innlysende. Dersom det er sannsynlig at Lars er sønn av Ole og Sigrid, og Ole født 

1736 har samme far, er det like sannsynlig at Ole født 1736 er sønn av Ole og Sigrid på 

Bortstuggu. 

 

1750: 6. søndag etter påske “begraved og gravfest et pigebarn fra Ole Monset” 

Vi vet at det ble født ei Ane i 1745, at hun sannsynligvis hører til på Bortstuggu som 

datter av Ole og Sigrid, og det er nok hun som dør i 1750. 

 

Den vi nå ikke kan gjøre rede for, er Ole født 1743. 


