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Kvåle 

Marit Andersdatter Monset f. (1767-1843) ble gift 09.04.1788 med Ole Amundsen 

Kvåle (1763-1852)1 

De fikk 6 barn: 

a) Amund Olsen Quaale f. 1788 d. 1789 

b) Andrea Olsdatter Quaale f. 1792 d. 1875 

c) Guru Olsdatter Quaale f. 1795 

d) Amund Olsen Quaale f. 1798 d. 1852 

e) Anders Olsen Quaale f. 1800 d. 1817 

f) Ane Olsdatter Quaale f. 1804 

 Vi skal ikke ta med mye her om denne sidegreina og etterslekta på Kvåle, men 

nevner noe: 

·        Andrea ble gift med Jon Arntson Kleiven. Han kjøpte Ekli, senere Blåsmo. Deres 

sønn Arnt Jonson Kleiven, ble gift med Ane Olsdatter Monset på Bortstuggu. De 

sistnevnte er altså foreldrene til lærer Ola A. Monset. 

·        Guri /Guru ble gift med Jon Ekli. 4 barn 

·        Amund tok over gården og ble lærer. Gift med Ingeborg A. Buum. Stor etterslekt. 

Mange lærere og Amerika-farere. 

Ellers kan jo boka "Med røtter på Vikna" av Åke Jünge anbefales for den som er 

interessert i denne Kvåle-etterslekta. Opplysninger i dette avsnittet er i stor grad 

henta nettopp derfra, selv om jeg her har måttet begrense opplysningene til en 

promille av det som boka faktisk gjør mulig. For mange av oss virker kanskje tittelen 

litt misvisende. Boka handler først og fremst om en del av Kvåle-slekta. Det ble gitt 

ut bok i forbindelse med et slektstreff etter en Kvåle som kom til Vikna på 1870-tallet 

som lærer. Boka spinner mye rundt ei av slektas markante personligheter, Magnhild 

Haalke, født Kvåle. Ættetavla i boka tar likevel utgangspunkt i Kvåle-gården i 

Orkdalen, og gir ei oversikt over (store deler av) etterslekta til de første man kjenner 

på den gården. Dette arbeidet er det nok Sigurd Kvaale fra Orkdal som har stått for. 



  
Side 2 

 
  

Som punktlista ovenfor antyder, er vi også med på denne etterslektslista vi som har 

røtter på Bortstuggu.  

Nedenfor er det satt opp ei oversikt over ei slektskapslinje mellom Ane (Storstuggu) 

Monset og Ola A. Monset på Bortstuggu.  

          
  Anders og Ane Monset   

          
  Ingebrigt f. ca 1776 

gm. Mette E. Follo 

søsken Marit Monset f. 1767 

gm. Ole A. Quaale 

  

          
  Anders f. 1803 

gm. Ane Lefstad 

søskenbarn Andrea Quaale f. 1792 

gm. Jon A. Kleiven 

  

          

  Ingebrigt Monset f. 1824 

gm. Marit L. Solbu 

tremenninger Arnt J. Kleiven f. 1822 

gm. Ane O. Monset 

  

          

  Ane I Monset f. 1865 firmenninger Ola A. Monset f. 1844   
          
  Ingebrigt O. Monset f. 1891   

          

  

  

Fotnote: 

1 En Ole A. Kvåle nevnes som tambur i det store felttoget i 1788 (Orkdalsboka, bind II, s203). Er det 

ham? 

 

 

 

 


