
 

 

Anders O. Monseth 

Anders Monseth ble født 10. juli 1885, som den eldste i «kull 2» på 

gården Bortstuggu på Monset, og nummer 6 i søskenflokken totalt. Faren 

var lærer Ola Arntsen Monset, mora Ane Ingebrigtsdatter Monset fra 

Storstuggu. 

Anders reiste 23 år gammel til USA med båten «Hellig Olav» fra 

Christiania, og ankom Ellis Island 5. mai 1909. 

 

Amerikabåten «Hellig Olav» var et dampskip 

bygd i Skottland i 1902. Det var 515 fot langt, 

58 fot bredt, og hadde en marsjfart på 16 

knop. Skipet hadde plass til 1170 passasjerer, 

av disse 130 på første klasse, 140 på andre 

klasse, og 900 på tredje klasse. Turen tok den 

gang 12 dager, for Anders sin del fra 23. april 

til 5. mai 1909. 

Samtidig med Anders reiste flere orkdalinger, 

blant annet Ole Stubban på 29 år, som hadde vært i USA både i 1903 og 1908. Nå reiste han 

med ei yngre søster, Karen, og fire andre: Naboen John Stubban1, Anders O. Monseth, 

Edvard Grø og Marit Ljøkielsøy. 

I skipsregisteret på Ellis Island står det, at Anders var 5 fot og 11 tommer høy, hadde rødt 

hår og blå øyne. Oppgitt pengebeholdning for den unge Monseth var bare 15 dollar, men 

han hadde billett til Seattle, og skulle til en Lars Rensklev, som bodde i 121 Terry avenue, 

Seattle. Lars Johnsen Rensklev hadde dratt til Seattle i mars 1906, og ble i folketellinga for 

1910 oppgitt av foreldrene som “Bygmester” i Seattle.  

Anders bodde hele sitt yrkesaktive liv i Tacoma i staten Washington i 

USA, og virket som sagbruksarbeider. Det er lite vi vet om livet hans der, 

men vi vet at han brevvekslet med slekta i Norge. I et brev fra 1937 kan 

det leses at han har lagt inn fem dollar til abonnement på «Orkmannen» i 

to år, så han holdt seg vel orientert om de lokale forhold i gamlelandet. 

Anders kom tilbake til Orkdalen etter over 40 år i USA! Jeg er ikke sikker 

på når Anders kom heim, men det må ha vært ca 1953. Han var i så fall da 

                                                 
1
 Dette er John Johnsen Stubbflått. Ved folketelling for Stubbflått i 1910 oppgir foreldrene at han har vært 1 ½ 

år i Chicago, og at han arbeider ved en pianofabrikk. 



68 år. De siste ti år av sitt liv bodde han hos søstera Marit og mannen hennes Ola Berbu i 

Orkdalen. 

Anders døde 5. mars 1963, og er gravlagt på Moe kirkegård. 


