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Hesthaugen 
 

Hesthaugen var husmannsplass under Bortstuggu. 

 

Fra rundt 1880 bodde Løden Andersen Melby fra Skaun og Elen Serine Larsdatter 

Asbølmo her. Vi vet med sikkerhet at de bodde der da sønnen Anders ble født i juli 1880. 

 

Vi tar med det vi vet om barneflokken: 

 

Elen Asbølmo hadde med Fredrik Fredriksen Rø, Hølonda en sønn: 

1. Lars Fredriksen f. 1. oktober 1872 

 

Løden og Elen hadde 

2. Anders f. 15. juli 1880 

3. Karl f. 4. oktober 1882 

4. Arnt f. 17. desember 1885 

5. Marit f. 16. november 1888 

6. Karen f. 1. mai 1891 

7. dødfødt pike 9. april 1894 

 

Lars: 

Lars Fredriksen Monseth (1872-1958) arbeidet i noen år hos folket på Storstuggu. Han dro i 

mars 1895 til Minneapolis i Minnesota. Familien Asbølmo hadde allerede da kontakter 

“over there”, for onkelen Edvard Larsen Asbølmo (1859-?) hadde reist til USA allerede i 

1881, som en av 146 orkdalinger det året. Lars ble i 1898 gift med Marit Eriksdatter 

Medtliflot (1873-1959). De fikk fem barn: Elvina, Cora Alice, Fridtjof Bernhard, Mildred 

Clenora og Lillian. Lars og familien bodde i Nordland Township i Lyon County i 

Minnesota. Det ligger i dag drøye tre timers kjøring vest for Minneapolis, nesten ved 

grensa til Sør-Dakota.  

 

Anders: 

Anders Lødensen Monseth (1880-1936) dro i 1903 til Minneapolis i Minnesota, han også. 

Det er mulig han dro innom onkelen “Edward Larson” han også, men folketellingene viser 

at han må kommet til halvbroren Lars ganske umiddelbart etter ankomst. Han bodde hos 

Lars og Marit ved delstatsfolketellinga i 1905, i Nordland Township. Ting tyder på at han i 

1905 må ha hatt noe arbeid i nabodistriktet, for han er også oppført i Eidsvold Township, 
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som ligger rett nord for Nordland. Småbyen Minneota ligger i Eidsvold, og var nok også 

for Lars og familien det nærmeste handelssted av litt størrelse. Anders dro senere til 

Minneapolis igjen, og i 1910 bodde han hos onkelen Edward Larson. Ifølge folketellinga 

her hjemme for 1910, var han “tømmermand” i Minneapolis. I 1916 giftet Anders seg med 

Addie Hermstad (1890-1954), datter av emigrantene Johan Hermstad (1850-1924) og Anna 

Sofia Berntsdatter (f. 1861)1. Vi kjenner tre barn av Addie og Anders: Loren Johan, Anita 

Elenore og Alice. I 1923 besøkte Ingebrigt O. Monset ham på sin ferd over kontinentet. 

Anders hadde bil, og kjørte Ingebrigt til togstasjonen da han skulle videre til Tacoma. 

Ingebrigt skriver at sønnen “Lorentz”2 var med. Anders døde 18. november 1936, bare 56 

år gammel, mens Addie døde 7. august 1954, 64 år gammel.  

 

Karl: 

Karl Lødensen Monseth (1882-1902) var snekker. Han døde 14. april 1902 av tæring, bare 

19 år gammel. Det er litt vanskelig å tyde kirkeboka, men det kan se ut som han bodde på 

Rømme.  

 

Arnt: 

Arnt Lødensen Monseth (1885-1902) ble heller ikke gammel. Han døde 8. juli 1902, også av 

tæring.  

 

Marit: 

Marit Lødensdatter Monseth (1888-?) ble gift med Petter I. Opøien (født 26.07.1878). De 

bodde på Årlivold i 1909. Petter var i 1910 jernbanearbeider, og de bodde da på Monset 

skole. En sønn er nevnt i folketellinga i 1910: Ingebrigt (født 03.08.1909). 

 

Karen: 

Karen Lødensdatter Monseth (1891-1908) døde bare 17 år gammel, 29. mars 1908. Som sine 

to brødre, døde også hun av tæring. 

                                                 
1
 Johan var fra Stadsbygda. Han og familien brukte Hermstad, men også Børsting er brukt som familienavn her. Anna 

Sophia var født i Orkdal, foreldrene bodde ei tid på en plass som het Engen i Orkdal, men lærmaker Bernt var egentlig 

fra Markabygda i Skogn, og het Stormovald, kanskje mest interessant for dem som kjenner Anna Monsets slekt.  
2
 Ingebrigt skriver “Lorentz” i sitt brev til Anna. Mye kan vel tyde på at han egentlig het Loren. 


