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Monset Bortstuggu 
 

Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I 

Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle 

kanskje tro at det er der vi skal begynne vår historie også. Siden vi ikke kan etablere 

noen  slektslinje til ham i skrivende stund, må vi begynne med Ole og Sigrid, som vi 

med sikkerhet kan sette opp som forfedre til det folket som bor på Bortstuggu store 

deler av 1700-tallet. Gjennom Ane Eriksdatter Solbus giftemål med en av de mange 

med navnet Ole Monset, kommer etter hvert ei ny slekt inn mot slutten av 1700-

tallet, og denne slekta har eid, bodd på og drevet Bortstuggu fram mot våre dager.  

 

Vi vet altså at det er et par som bor på Monset ganske tidlig på 1700-tallet som heter 

Ole og Sigrid. Gjennom skifteopplysninger vet vi om tre felles barn, og vi vet at disse 

tre barna ble født på Monset: Nils Olsen Monset ble døpt 14. desember 1727, Iver 

Olsen Monset ble døpt 14. september 1738, og Mikkel Olsen Monset ble døpt 3. 

desember 1747. Det er nok store sjanser for at det var flere barn som ble født i løpet 

av denne tjueårsperioden, men det er disse «deres udi ægteskab tilsammen avlede 

trende sønner» vi får bekreftet – levende eller med etterkommere - i skiftet etter 

mora Sigrid i 17651. 

 

Iver Olsen Monset hadde tydeligvis bodd på Melby i Skaun, og hadde i 1765 etterlatt 

seg ei knapt årsgammel datter som er omtalt i skiftet etter Sigrid. Mikkel Olsen 

Monset kom seinere til Stubban, og ble gift med Ingeborg Larsdatter Boksbu.  

 

Sigrid Iversdatter og Ole Nilsen bodde som kårfolk hos sønnen Nils på Monset ved 

ekstraskatten i 1762. Det samme gjorde også Mikkel, som vel på dette tidspunktet 

var omlag 15 år. Vi vet at Sigrid Iversdatter Monset døde i 1765, og vi vet at Ole 

overlevde henne. Ser vi på barnas fødselsår, er det mulig å tenke seg at Sigrid må ha 

blitt født i perioden 1700-1710, men Ole er det vel vanskelig å si stort mer om når det 

gjelder livsløp. Det vi med sikkerhet vet, er at de to bodde på Monset, sannsynligvis 

på Bortstuggu, fra 1727 til 1765. 
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 Her er det altså Arnt Stavnes avskrifter av skifter i Orkdal, Meldal og Rennebu som har satt meg på sporet av 

disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. 
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Nils Olsen Monset (1727-1785) var eldste sønn, og tok over Bortstuggu. Han ble 16. 

juni 1754 gift med Anne Olsdatter Reinskleiv (1728-1768). Hun var datter av Ole 

Reinskleiv og Ane Pedersdatter Kvåle, og altså halvsøster av Anders Olsen 

Reinskleiv som kom til Storstuggu på 1730-tallet. Nils og Anne Monset fikk i alle fall 

tre barn som vi kjenner til: 

  

Ole Nilsen Monset den eldre, født 1755 

Ole Nilsen Monset den yngre, født 1759 

Simen Nilsen Monset, født 1764 

 

Det er skrevet i bygdebøkene at det var den yngste Ole som tok over Bortstuggu, 

men dette stemmer ikke2. Ole Nilsen Monset den yngre (1759-1832) ble i 1787 gift 

med Kari Larsdatter Klefsås (ca 1756-1792). De fikk to barn: Nils, født 1788 og Elen, 

født 1790. Ole den yngre og Kari kjøpte Blekkan i Børsa etter at Engel Follo døde. Da 

Kari døde i 1792, solgte Ole gården Blekkan, og gifta seg til Kjerrem Negard. Ved 

folketellinga for 1801 var den 42 år gamle «Corporal» Ole Monset bosatt på 

«Kierum» i Viggja, som den gangen hørte inn under Byneset. Han bodde der da 

sammen med sin nye kone Brynil Olsdatter, 25 år gammel, deres felles barn Ole, 4 år 

gammel, og Oles to barn fra første ekteskap, Nils og Elen. 

 

Den yngste sønnen til Nils og Anne Olsdatter - Simen - ble konfirmert 22. august 

1779. Ved skiftet etter faren i 1785 bodde han på Brattli, og i 1794 ble han gift med 

Anne Olsdatter Røklev. 

 

Etter at Nils Monsets første kone Anne Olsdatter døde i november 1768, giftet han 

seg på nytt 21. juni 1769 med Anne Larsdatter Asbøl (1748-1841). De to fikk barna 

Lars, født 1772, Anne, født 1778, og Andreas, født 1780.  

 

Da Nils Olsen Monset døde 13. juni 1785, var det altså Ole den eldre som tok over 

Bortstuggu. Enka Anne Larsdatter ble i 1787 gift med Peder Sivertsen Monset (1755-

1814) på Framigard. 

 

«Ungkarl» Ola Nilsen Monset den eldre (1755-1789) ble 8. juni 1786 gift med Ane 
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 Kirkeboka har en Ole Nilsen Monset som er døpt 20. søndag etter Trinitatis i 1755 (12.10.1755), og en Ole 

Nilsen Monset som er døpt 7. Søndag etter Trinitatis i 1759 (29.07.1759). Den Ole som ble på Monset, og som 

giftet seg med enka Anne Erichsdatter Blekkan 08.06.1786, ble for det første oppgitt å være 33 år ved sin død 

25.03.1789. Ettersom han ble døpt 12.10.1755, var han ca 33 ½, mens Ole den yngre - født 1759 - på det 

tidspunktet var 29 år. Den yngre Ole Nilsen Monset giftet seg 21.06.1787 med Kari Larsdatter Klefsaas. I 1801 

var han på gården “Kierum” i “Bynes” prestegjeld, “Wiggen” sokn. “Ole Nilsen Monset” var da 42 år, gift for 

andre gang med Bynil Olsdatter. Han var i likhet med giftemålet i Orkdal i 1787 titulert som “Corporal”. 42 år i 

1801, vil si født ca 1759. Konklusjon: Det var den eldste som tok over Bortstuggu på Monset, slik jo vanlig var, 

og Ole den yngre flyttet til Viggja. 
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Eriksdatter Solbu (1757-1799), datter av Erik Jonsen og Gjertrue Ingebrigtsdatter 

Solbu. Ane hadde vokst opp på Solbu Framigard, og ble første gang gift 22. juni 1775 

med Engel Olsen Follo (1749-1785). Engel og Ane fikk tre døtre, alle født på Follo: 

Kjersti (1775-1789), Gjertrue (1777-1789) og Mette (1780-1863). Ane og Engel var på 

Blekkan i Børsa fra 1783 og fram til Engels død i 1785. Da Engel døde, dro Ane 

tilbake til Orkdal sammen med sine tre døtre. Da Ane i 1786 kom til Monset, hadde 

hun altså tre døtre, og ikke bare ei, som man kan få inntrykk av i bygdebøkene. Det 

var likevel bare Mette som nådde voksen alder, og hun ble senere gift med Ingebrigt 

Andersen Monset på Storstuggu. 

 

Ole og Ane fikk ei datter, Anne (1786-1797). 

 

Allerede 25.03.1789 døde Ole, 33 år gammel. I skiftet etter Ole var hans farbror 

«Michel Olsen Stubben» formynder for Anne Olsdatter, mens Erik Iversen Solbu var 

lagverge for dattera, enke Ane Eriksdatter3.  

 

Samme år døde også to av Anes døtre: Kjersti 20.april og Gjertrue 24. juli. Ane satt da 

igjen med døtrene Mette Engelsdatter og Anne Olsdatter. 

 

Ane Eriksdatter Monset gifta seg for tredje gang 28. januar 1790 med Ola Nilsen 

Gåsbakk (1764-1851) fra Hølonda. Det er ei historie om at Ola skal ha vært på tur til 

«Orkedalsøren» på ærend, og at han tilfeldigvis kom innom Bortstuggu for å få vatn. 

Her møtte han enka Ane, og seinere kom han tilbake til Bortstuggu, slik tjenestejenta 

hadde spådd at han skulle. Var Ola på forhånd helt ukjent med at det var ei 

«gaardmandsenke» som gikk ledig på Monset? Vel, det får vi jo aldri vite, men vi 

nevner at hans faster Ingeborg Torstensdatter og mannen bodde på Espåsen. 

 

Ane og Ola Gåsbakk fikk to barn: 

 

Ola født 1791 

Nils født 1795 

 

4. oktober 1797 døde Anes datter fra andre ekteskap, Anne Olsdatter. 11 år gamle 

Anne var Ole Nilsen Monsets eneste barn, så nå var det ingen igjen på Bortstuggu fra 

den gamle familien som hadde bodd der.  

 

Ane Eriksdatter døde 6. mai 1799, 42 år gammel, og det ble holdt skifte etter henne 

den sommeren. Anes bror - Iver Eriksen Solbu - var der som formynder for Ola på 9 

år, og Ole Johansen Lien var der som formynder for Mette. Ole Lien var gift med 

Mettes tante, Eli Follo, og var således av nær slekt. Under folketellinga to år senere, 
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 Her har jeg nok en gang fått god hjelp av Arnt Stavnes tydninger av gamle skrifter.  
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bodde Mette hos denne greina av farsslekta si, på gården Lien. 

 

Ola «Gåsbakk» gifta seg på nytt 23. juni 1800 med Siri Eriksdatter Asphjell (1779-

1849), datter av Erik Andersen Asphjell og Ingrid Jørgensdatter. Ola var da 36 år, Siri 

var 21. 

 

Ola og Siri fikk tre barn: 

 

Erich født 1801, døpt 24. mai 1801, død 1. november 1801. 

Ane født 19. januar 1803, død 10. juli 1808. 

Ane født 2. juni 1809. 

 

Det var altså bare Ane (1809-1891) som vokste opp av dette kullet. Hun ble gift 5. 

juni 1827 med Anders Larsen Qvaale (1799-1866), sønn av Lars Andersen Qvaale og 

Marit Andersdatter Fandrem på Nedre Kvåle. Ane Monset ble altså gift med 

søskenbarnet til Eli Fossum, som halvbroren Ola ble gift med i 1820 (se nedenfor). 

  

Ola «Gåsbakk» Monset delte gården mellom sine to sønner fra første ekteskap: 

 

Nils Olsen Monset (1795-1869) tok over Bortstuggu II. Han ble gift med Solaug 

Olsdatter Fandrem (1803-1871). De fikk tre barn: Anne (1826-1829), Ola (1827-1829), 

og Ola (f. 1831). Ola ble gift med Johanna Jonsdatter Metli, og de fikk ei datter: Anne 

Olsdatter Monset (f. 1856). Ola solgte Bortstuggu II, og flytta til Solhus. I 

folketellinga for 1875 var Ola, Johanna og Anne på Solhus. Bortstuggu II ble solgt til 

Anders Eriksen Asphjell, gift med Johanna Tverdal. Etter dem ble gården solgt flere 

ganger, før familen Hagemo kjøpte den. Etter Johan Arnt Hagemo, tok sønnen 

Meinhardt over. Han solgte igjen til svogeren Marius Tronvold i 1937.   

 

Ola Olsen Monset (1791-1876) tok over Bortstuggu I. Han ble 22. juni 1820 gift med 

Eli Amundsdatter Fossum (1796-1872), datter av Amund Andersen Qvaale og 

Valborg Kristensdatter Lefstad. Amund kom fra Nedre Kvåle, og han og Valborg 

bosatte seg på Fossum. 

 

Ola og Eli fikk tre barn: 

 

Ane f. 30. september 1821 

Karen f. 21. juli 1827 

Olina f. 15. oktober 1836 

 

Karen Olsdatter Monset (1827-1915) ble gift 16.11.1853 med Hans Jørgen Pedersen 

Langeng (1822-1889) fra Meldalen.  
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Olina Olsdatter Monset (1836-1890) ble i 1858 gift med Knud Estensen Eggan (1831-

1880), sønn av Esten Olsen Eggan og Kari Knudsdatter Solem. Olina og Knud fikk 11 

barn, men ikke alle vokste opp. 

 

Ane Olsdatter Monset (1821-1888) ble 12. juni 1844 gift med Arnt Jonson Kleiven 

(1822-1911). Arnt var lærer. De tok over Bortstuggu etter Ola og Eli.  

 

Arnt og Ane fikk to barn: 

 

Ola f. 29. mars 1844 

Ane Johanna f. 21. desember 1845 

 

Ane Johanna Arntsdatter Monset (1845-1884) ble 6. juli 1874 gift med Ola A. Melby 

(1845-1875). De fikk en sønn, Arnt, født 26. april 1875. Ola døde tidlig, et knapt 

halvår etter at sønnen Arnt ble født. Ane gifta seg på nytt 12. juni 1882 med Fredrik 

Larsen Asbølmo (f. 1843). Ekteskapet ble kortvarig, da Ane døde på Asbølmo 

allerede 5. november 1884. Oppgitt dødsårsak i kirkeboka er «tæring». Ane og 

Fredrik fikk likevel to barn: Lars, født 4. november 1882, og Ole, født 26. februar 

1884. 

 

Ola A. Monset (1844-1935) tok over som bonde på Monset. Han var også lærer. Han 

ble første gang gift 9. juli 1872 med Anne Johnsdatter Hoston (1851-1882). De fikk 

fem barn: 

 

Johanna f. 13. juni 1873, død 15. november 1877 

Arnt f. 27. november 1874 

Anne f. 14. januar 1877 

Johanna f. 22. oktober 1878 

Ida f. 26. desember 1880 

 

Ane Johnsdatter døde 2. oktober 1882, og etterlot seg fire barn. Ola ble gift på nytt 

10. juni 1884 med Ane Ingebrigtsdatter Monset (1865-1907), datter av Ingebrigt 

Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu på Storstuggu. Ola og Ane fikk ni barn: 

 

Anders f. 10. juli 1885 

Ingebrigt f. 13. juni 1887, d. 2. august 1890 

Marit f. 13. april 1889, d. 30. juli 1890 

Ingebrigt f. 14. mai 1891 

Marit f. 12. juli 1893 

dødfødt gutt f./d. 19. august 1895 
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Marianne f. 14. februar 1898, d. 10. juli 1898 

Ola f. 12. november 1899 

Lars f. 24. januar 1902, d. 5. august 1907 

 

La oss ta med litt om denne søskenflokken: 

 

Den første Johanna døde fire år gammel.  

 

Arnt utdannet seg til dyrlege i København, og kom heim og virket som dyrlege i 

dalføret. Arnt ble gift med Herta Olsen fra Amager. Dattera Emma (gift Ree) var 

deres eneste barn som vokste opp. 

 

Anne ble gift med Knut Skår. De bodde i Trondheim ei stund, men flytta til 

Sunnmøre. De hadde ei datter: Agnes, gift Mora. 

 

Johanna ble gift med Kristian Fossum, født 1878. De hadde barna Ingeborg, Astrid 

og Åsmund. Johanna døde tidlig, allerede i 1919, knapt 41 år gammel. Kristian døde 

i 1937.  

 

Ida kom til Torshov i Kristiania, og bodde på institusjon der. Hun døde der i 1898. 

 

Anders dro i 1909 til USA. Han levde storparten av sitt liv i Tacoma, og arbeidet som 

sagbruksarbeider der. Han kom hjem på sine eldre dager, og bodde de siste årene av 

sitt liv hos søstera Marit og mannen Ola. Anders døde i 1963. 

 

Den første Ingebrigt døde tidlig. Dødsårsaken var difteri. 

 

Den første Marit døde også tidlig, og her var det også difteri som var dødsårsaken. 

Marit døde 30. juli, mens broren Ingebrigt døde 2. august. Det var mange barn som 

døde av difteri det året, og vi finner oppføringer i kirkeboka med stedsnavn som 

Melby, Øyamo, Hongslo, Løftamo, Løften, Øyen, Monset – både Bortstuggu I og II – 

og i alle fall fem oppføringer av barn på Orkanger seint i 1890 og starten på 1891.  

 

Ingebrigt ble gift med Anna Nilsen Vestre fra Levanger, født 1895. Før de giftet seg, 

hadde han vært fire og et halvt år i USA, som tømmerhugger i Washington. Anna og 

Ingebrigt fikk barna Ola og Aase. Anna døde i 1980, Ingebrigt i 1982. 

 

Marit var jordmor i bygda. Hun ble i voksen alder gift med Ola Berbu, født i 1884. 

Marit døde i 1970, Ola i 1972. 

 

I 1895 fikk Ane og Ola en dødfødt gutt. 
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Marianne levde knapt fem måneder. Dødsårsaken oppgitt i kirkeboka var 

«Krampe». 

 

Ola (1899-1987) tok over gården, og er omtalt nedenfor.  

 

Lars (1902-1907) døde bare fem og et halvt år gammel. Dødsårsaken som ble innført i 

kirkeboka var «Brystsygdom», det vil si tuberkulose. 

 

Det var altså fire av fem fra første kull som levde opp, og fire av ni fra andre kull. 

 

Ane selv døde 2. april 1907, bare 41 år gammel. Hun hadde tatt seg av sine stebarn 

fra den sommeren hun selv fylte 19 år, og hun hadde selv født ni barn. Fire av 

hennes egne barn var døde, og den yngste sønnen Lars døde 5. august samme året, 

et halvår etter Ane. Både Ane og Lars døde av tuberkulose.  

 

Da Ola A. Monset døde 1. februar 1935 ble det sendt bud på yngstemann Ola, som 

hadde arbeidet i gullgruver i British Columbia i Canada siden 1929. Ola kom heim i 

1936 og tok over Bortstuggu. Han ble gift med Sigrid Kroksæter, født 1908. Sigrid var 

datter av Ingeborg og Karl Kroksæter. Sigrid og Ola fikk tre barn: Ola, Sidsel og 

Anne. Sønnen Ola tok over gården, men solgte den, og kjøpte gård i Agdenes. 

Kårfolket Sigrid og Ola flytta sammen med Ola til Agdenes. Ola døde i 1987, Sigrid 

døde i 1995. 

 

Den slekta som kom til Bortstuggu med Ane Eriksdatter Solbu i 1786, ble altså på 

gården i to hundre år.  

 

 

Steinkjer 29. mai 2013 

Åsmund Solem 

  

 

 


