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Monset Storstuggu 
 

I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle 

fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i 

en stor søskenflokk. Faren, Ole Andersen Ekli (ca 1669-1738), var gift to ganger: Først 

med Ane Andersdatter Eggen (ca 1673-1717), deretter med Ane Pedersdatter 

”Qvaall”. Ole Ekli og kona Ane Andersdatter – og sannsynligvis eldste sønn Anders 

- hadde kommet flyttende fra Ekli til Reinskleiv på 1690-tallet sammen med Oles 

mor. Oles mor, Karen Olsdatter Megarden, enka etter Anders Kjellsen Ekli (ca 1643-

1691), kjøpte gården Reinskleiv i november 1695.  

 

Anders ble første gang gift i juni 1732 med Ane Erichsdatter. De to fikk sønnen Ole i 

1733, men han døde allerede i 1735. Det er ved sønnen Oles dåp i august 1733 at vi 

for første gang med sikkerhet kan plassere Anders og Ane på Monset foreløpig, for 

ved trolovelsa i mai 1732 brukes ”Rensklef” som bosted på Anders. I 1738 fikk Ane 

og Anders dattera Ingeborg. 

 

Ane Erichsdatter Monset døde allerede i juli 1741, og Anders gifta seg igjen i juli 

1742 med Mari Rasmusdatter (f.ca 1708). De to ble trolovet allerede i mars. Anders 

og Mari fikk sønnen Ole (f.ca 1743) og dattera Ane (1745-1825). 

 

Anders var som sagt fra Reinskleiv. Etter at faren døde i 1738, skal Anders på et 

tidspunkt ha prøvd å lyse sin odelsrett til Reinskleiv1, men han nådde tydeligvis ikke 

fram: Enka Ane Pedersdatter gifta seg på nytt med Jon Larsen, og senere var det Ane 

og Jons sønn, Lars Jonsen, som tok over Reinskleiv. 

 

Anders Olsen Monset døde i juni 1746, og skal da ifølge kirkeboka ha vært 52 år 

gammel. Mari Monset gifta seg opp igjen med Hans Olsen i juni 1747, og tre år 

senere kjøpte Hans Olsen Monset gården Monset Storstuggu av direktør Müller. I 

1762 ble det skrevet ut ekstraskatt i Orkdal, og som et resultat av dette finnes det et 

slags manntall for bygda det året. På Monset Storstuggu finner vi oppført selveierne 

                                                 
1 Kilde: Skrondal (1966) “Orkdalsboka III”, s. 184 
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Hans Olsen og Mari Rasmusdatter, sønnen Ole Andersen og dattera Ane 

Andersdatter. Stedattera Ingeborg Andersdatter ble gift året før med Mortinus Olsen 

på Klemmetsmoen, og finnes oppført på gården der. 

 

Anders Ingebrigtsen Solbu (1735-1807) kjøpte Storstuggu av Hans Olsen Monset. 

Dette kjøpet skal ifølge Skrondal ha skjedd i 1766, men det var først i februar 1767 at 

Anders giftet seg med Ane Andersdatter Monset, stedattera til Hans Olsen. Anders 

Ingebrigtsen var yngst av 7 søsken, sønn av Ingebrigt Jonsen Solbu (1693-1751) og 

Kari Rasmusdatter (1689-1785). 

 

Anders og Ane fikk 8 barn. Halvparten av dem fant seg ektefeller på nabogårdene på 

Monsetjåren: 

 

Marit f.ca 1767, gift i 1788 med Ole Amundsen Kvåle 

Kari f. 1769, gift i 1790 med Anders Eriksen Asphjell 

Andrea f. 1771, gift 1792 med Jens Olsen Melby 

Johanna f. 1773, gift i 1795 med Ole Eriksen Espås 

Ingebrigt f. 1776, gift i 1803 med Mette Engelsdatter Follo (Monset Bortstuggu) 

Anne f. 1780, gift i 1806 med Morten Petersen Forvemo 

Giertrue f. 1784, gift i 1806 med Erik Olsen Nederaune 

Anders f. 1789, gift i 1821 med Berit Jonsdatter Årlivold 

 

Kårfolket Hans og Mari Monset levde lenge nok til å se storparten av denne 

barneflokken vokse opp. Hans døde i 1785, 76 år gammel, og Mari døde i 1790, 82 år 

gammel. Ole Andersen Monset, Anes bror, døde i 1788, 45 år gammel. 

 

I året 1801 var det folketelling. På Monset Storstuggu finner vi Anders og Ane, 

henholdsvis 66 og 56 år. Av neste generasjon finner vi Ingebrigt 25 år, Ane 21 år, 

Giertrue 17 år og Anders 12 år. Døtrene Marit, Kari, Andrea og Johanna hadde på det 

tidspunktet giftet seg og flyttet hjemmefra. Anders og Ane er ført som ”sjølfolk”, 

mens Ingebrigt er ført som ”Barn”. Ifølge Skrondal skal han allerede i 1797 ha kjøpt 

og tatt over gården etter faren, og opplysninger og oppføringer i ei folketelling er vel 

lite å stole på i så måte. 

 

Ingebrigt Andersen (1776-1838) tok over som bonde på Monset Storstuggu etter 

faren. Ingebrigt ble i juni 1803 gift med Mette Engelsdatter Follo (1780-1863), datter 

av Engel Olsen Follo og Ane Eriksdatter Solbu. Ane Solbu hadde giftet seg i 1775 

med Engel, og hadde tre døtre med ham: Kiersti (1775-1789), Gjertru (1777-1789) og 

Mette. Da Engel døde, giftet Ane seg på nytt i juni 1786 med Ola Monset på 

Bortstuggu, og flytta dit med sine tre døtre. Bare Mette levde opp av disse tre, og 

hun ble altså gift med Ingebrigt på Storstuggu. 
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Ingebrigt og Mette fikk bare to barn: 
 

Anders f. 22.12.1803 

Engel f. 14.09.1806 

 

Engel Ingebrigtsen Monset ble 28.11.1832 gift med Siri Olsdatter Asbøl, av og til også 

skrevet som Sigrid. Siri ble født 11.01.1813. Engel kjøpte en Asbøl-gård, men satt 

også med diverse andre eiendommer. Barn: Ole, Ingebrigt, Mette og Karen. Engel 

delte Asbøl Dalemo mellom sine to sønner. Ole solgte senere sin part, og kjøpte 

Fannrem. Engel Ingebrigtsen døde 12.07.1888, og Sigrid Olsdatter døde 18.01.1897. 

 

Anders tok over som bonde på Monset. Han ble gift 13.10.1824 med Ane 

Sivertsdatter Lefstad (f. 08.03.1805), datter av Sivert Christensen Lefstad (ca 1778-

1834) og Karen Johannesdatter Lien (f.1780). 

 

Foruten å drive Monset Storstuggu videre, kjøpte Anders også en Asphjell-gård2. 

Bonden på Asphjell hadde vært i økonomisk knipe, og hadde i 1839 pantsatt dyra for 

lån av penger. En av disse utlånerne var Anders Monset. Gården ble solgt på 

offentlig auksjon i 1841. Skrondal skriver at gården hadde vært på flere hender, før 

den i 1844 ble solgt til Anders Monset som hadde pant. En sønn av den tidligere 

eieren krevde i 1845 å få kjøpt gården på odel. I retten ble det av Anders Monset 

framlagt et skjøte av 20. februar 1844. "Skriver" Krog og lagretten var på befaring, og 

fastsatte verdien på hus og jord til 680 riksdaler, og skogens verdi til 100 riksdaler. 

Anders hadde gitt 800 spesidaler for gården, og anka dommen, med krav om 

overtakst. I slike tilfeller ble rettens medlemmer doblet. Skrondal skriver her at 

"Denne gongen var fleirtalet av lagretten frå Meldal." Hva han nå har lagt i denne 

uttalelsa er uvisst, men er vel i alle fall et uttrykk for at de ikke var inhabile. 2. 

august 1845 ble det holdt overtakst på Asphjell, og hus og jord ble verdsatt til 800 

spesidaler, skogen til 100 spesidaler. Han som mente å ta gården på odel, ga derfor 

opp. 

 

Anders var også aktiv innen politikken i bygda, da formannskapslovene kom på 

midten av 1800-tallet3. Han ble valgt som suppleant til det første formannskapet i 

september 1837, fast formannskapsmedlem i januar 1840, varaordfører i 1842, og 

rykket opp som ordfører da løytnant Niels Finckenhagen ble syk i april 1843. Han 

ble således den tredje ordføreren i bygda, og den første fra bondestanden. 

 

Anders og Ane fikk 3 barn: 

                                                 
2
 Opplysningene er hentet fra Skrondal (1966) ”Orkdalsboka III”, s 237-238. 

3
 Opplysningene er hentet fra Elsa Reiersen ”Orkdal Sparebank 1841-1991”, s. 37 
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Ingebrigt Andersen Monset f. 05.11.1824 

Karen Andersdatter Monset f. 18.07.1826 

Sivert Andersen Monset f. 18.06.1830 

 

Anders Ingebrigtsen døde 03.01.1871, og Ane Sivertsdatter døde 04.11.1886. 

 

Vi skal nå ta med litt om Karen og Sivert, før vi går videre med historia om Ingebrigt 

som tok over gården. 

  

Karen Andersdatter Monset ble 07.06.1843 gift med Lars Sivertsen Fandrem (1821-

1889), og de overtok Asphjell "Oppistuggu" i 1865 ifølge Skrondal. Gardtales oppgir 

1870 som overtakelsesår, men den eksakte dateringa på dette er kanskje ikke så 

interessant uansett. Karen og Lars fikk barna Sigri, Ane, Mette, Sivert, Anders og 

Idde. Både Mette og Idde reiste til Amerika. Anders tok over på Asphjell. Karen 

Andersdatter døde 29.11.1891. 

 

Sivert Andersen Monset ble 03.06.1856 gift med Johanna Andersdatter (f. 1835), 

datter av Anders Ingebrigtsen Øyum og kona Jødda Olsdatter. Sivert og Johanna tok 

over gården, men Sivert døde allerede 12.10.1863. Barn: Ane, Johanna, Mette og 

Severine.    

 

Den eldste sønnen, Ingebrigt Andersen Monset, tok over Monset Storstuggu allerede 

i 1850. Han ble 18.06.1855 gift med Marit Larsdatter Solbu, født 17.04.1837 som 

datter av Lars Eriksen Solbu (1798-1873) og Beret Olsdatter Ljøkjel (1803-1874). 

Ingebrigt og Marit fikk seks barn: 

 

Mette Ingebrigtsdatter Monset f. 13.08.1856 d. 24.05.1857 

Anders Ingebrigtsen Monset f. 10.06.1858 d. 13.12.1858 

Berit Ingebrigtsdatter Monset f. 15.12.1859 

Anders Ingebrigtsen Monset f. 13.03.1862 

Ane Ingebrigtsdatter Monset f. 13.06.1865 

Lars Ingebrigtsen Monset f. 30.10.1872 d. 17.07.1874 

 

Det var altså bare tre av disse barna som vokste opp: Berit, Anders og Ane. Disse tre 

skulle nå i tur og orden komme til å forlate Storstuggu, og med deres generasjon 

forlater slekta altså gården. La oss først se litt på hvor de to døtrene Berit og Ane 

havnet, før vi går videre til Anders, den siste gårdbrukeren fra vår slekt på 

Storstuggu. 
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Berit ble 17.06.1879 gift med Iver Larsen Kleiven (1849-1905). Iver var sønn av Lars 

Iversen Kleiven og Beret Olsdatter Melby. Berit og Iver fikk barna Lars, Beret, 

Ingebrigt, Anders og Marit. Berit Ingebrigtsdatter Kleiven døde 20.03.1939. 

 

Ane ble 10.06.1884 gift på nabogården Bortstuggu, med Ola Arntsen Monset. Ola ble 

født 29.03.1844, og hadde vært gift tidligere med Anne Johnsdatter Hoston (1851-

1882). Ane ble stemor til fire barn, den yngste var tre og et halvt år, den eldste var 

knapt ti. I perioden 1885 til 1907 fikk Ane selv ni barn. Fem av dem levde på det 

tidspunktet Ane selv døde den 02.04.1907. Den yngste av disse døde likevel fire 

måneder senere, så det var bare fire av Anes barn som levde opp. Vi viser til historia 

om Bortstuggu for nærmere detaljer om Anes etterkommere. 

 

Anders Ingebrigtsen Monset tok over Storstuggu. Han ble 07.07.1884 gift med Berit 

Larsdatter Lien f. 25.04.1864. Hun var datter av Lars Arntsen Lien og Ane 

Sivertsdatter. 

 

Anders og Berit fikk ei datter: Marit f. 23.02.1886. Allerede 28.02.1887 døde Berit i 

tuberkulose. To og en halv måned senere, den 11.05.1887, mistet Anders også dattera 

Marit. Kirkeboka beskriver dødsårsaken som "mavekrampe". 

 

Kårkona på Storstuggu, Marit Larsdatter Monset, døde allerede 04.03.1891. Hun var 

da bare 53 år gammel, og ifølge kirkeboka døde hun av hjertefeil. Ingebrigt 

Andersen Monset døde 26.06.1913, 88 år gammel. 

 

På hvilket tidspunkt Anders solgte Storstuggu til familien Fossum vet jeg ikke helt, 

men i folketellinga for 1910 finner vi familien Fossum på Storstuggu sammen med 

Anders og føderådsmann Ingebrigt. Jon Fossum er gårdbruker, mens Anders er 

titulert som “Rentenist”. Gården var nok derfor allerede solgt i 1910. 

 

Etter Gardtales skal Anders Ingebrigtsen Monset ha kjøpt gården Saglykkja i 1912. 

Det var vel omtrent på denne tida familien forlot Storstuggu. Anders Ingebrigtsen 

Monset bodde på Saglykkja til sin død 18.03.1939, og Edvard Boksbu kjøpte den 

gården. 

 

Jon Amundsen Fossum (1869-1935) og kona Gurine Olsdatter (1879-1933) kjøpte 

gården. De hadde en stor barneflokk: 
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Ingeborg, Oline, Aslaug, Gudrun, Olga, Arne, Ida, Nelly, Anne, Jenny. 

 

Senere var det Gurine og Jons eldste datter Ingeborg (1901-1964) og mannen 

Meinhardt Hagemo (1895-1967) som tok over Storstuggu. Barn: 

 

Gunvor f. 1925 

John Gudmund f. 1926 

Gudrun f. 1928 

Olga f. 1929 

Margit f. 1930 

Astrid f. 1932 

 

John Gudmund Hagemo (1926-1994) tok over gården etter foreldrene. 

 

 


