
 

 

Ida Olsdatter Monset 
 

Ida ble født 26. desember 1880, som datter av Ola A. Monset og Anne Johnsdatter Hoston. 

 

Ida ble døpt 27. februar 1881, og fadderne var Marit og Ingebrigt Monset, John Barbo, John 

Kvikne, Ingeborg Langeng og Oline Hostoen. 

 

Hvordan det gikk til vet jeg ikke, men Ida kom på institusjon på Torshov i Oslo.  

 

Denne skolen het fram til 1892 «Institutt for aandelig abnorme Piger Thorshaug», men 

skiftet så navn til «Torshaug offentlige aandssvageskole». Først i 1976 fikk skolen et 

nøytralt navn, nemlig Torshov skole. Vi skal komme tilbake til slike historiske ord og 

uttrykk etter hvert, men vi skal først ta for oss det vi vet om Ida. 

 

Når Ida kom til skolen vet vi ikke. Hun døde på skolen 4. desember 1898, og ble gravlagt 

der. I kirkeboka for Sagene, som Torshov den gangen hørte til, står det at  «Pigebarn Ida 

Olsen Monset» var fra «Ørkedal», og at hun var datter av «Lærer Ole Arntsen Monset». 

Oppført dødsårsak er litt vanskelig å tyde, men det må ha vært noe knyttet til lunger og 

lungebetennelse, da det kan se ut som det står «Pneumonia orangi», hvor det siste ordet 

kan henspeile på gult oppspytt som et vanlig symptom på lungebetennelse. 

 

Så til et mindre sjarmerende stykke norsk historie: Når man leter i kirkeboka for Sagene på 

denne tida, kommer man ofte over oppføringer av jenter fra denne skolen på Torshov. Det 

er jenter som dør i ung alder, og de har oppført fødested som avslører at det kom jenter fra 

hele landet til denne skolen. Jeg bladde gjennom 15 år med oppføringer av dødsfall på 

leiting etter Ida. I denne perioden har jeg funnet jenter så langt nordfra som Finmark, og 

jeg har kommet over flere fra Trøndelag. Det som avslører at jentene var knyttet til skolen, 

er at de fleste blir innført i kirkeboka med merkelappen «Abnorm», enten i parentes bak 

navnet, som i Idas tilfelle, eller med utttrykket «Abnorm Pige» før navnet. Alle har de 

bopel «Øvre Thorshoug». Dette er i grunnen ganske tungfordøyelig kost for oss som lever 

i dag. Noen vil kunne hevde, at vi i dag er så redde for å stigmatisere, at vi mangler ord og 

begreper i dagligtalen for å beskrive et menneskes utfordinger. Kanskje er det ikke 

meningen at vi skal beskrive så mye heller? Hvem vet. Uansett: Det er nok i alle fall ingen 

av oss som vil tilbake til de merkelappene man finner i kirkeboka for Sagene på slutten av 

attenhundretallet.   

 



Vi vet altså ikke når Ida kom til Torshov, men jeg tror nok ikke min morfar – født i 1891 – 

noen gang møtte si søster Ida.  


