
Begrunnelse for ønske om kjøp av skogteig på Nordbygdsmorka, gnr 53 bnr 16 

 
Jeg er eier av Hundberget seter på Nordbygdsmorka, gnr 52 bnr 23. Denne setra er eneste 

gjenværende seter i en tidligere setergrend med 4 eller 5 setrer, tilhørende gårder i 

Lånkereppen i Nordbygda. Denne setergrenda var antagelig en del av de første setrene som 
ble etablert i Øyer, og finnes i skriftlig dokumentasjon tilbake til 1600-tallet. Antagelig ble 

setrene etablert tidligere enn det også. 
 

Det var opprinnelig flere setergrender på Nordbygdsmorka som også var en del av de tidligst 

etablerte setrene i Øyer. Noen av disse setrene er helt forsvunnet, mens et par seterløkker 
fortsatt eksisterer. Hundberget er imidlertid eneste gjenværende seter med hus, og der det var 

aktiv setring med ku fram til 70-tallet, sau på utmarksbeite fram til 90-tallet og onning av 
seterløkka fram til 2018. Fra 2019 benyttes seterløkka til beite. Hundberget er derfor et viktig 

kulturminne for den første setringen i Øyer, før de fleste setrene ble flyttet opp til fjellet. 

 
Den aktuelle skogteigen var opprinnelig seterløkka til en av disse setrene, og den opprinnelige 

setervegen til Hundberget kom opp i ei gutu mellom denne skogteigen og min seterløkke. 
Skogteigen har gardsnummer 53, mens min seter har gardsnummer 52, og disse to setrene har 

dermed opprinnelig tilhørt hver sin Lånkegard. I dokumentasjon fra 1600-tallet er det angitt to 

setrer på Hundberget, en for hver Lånkegard. De andre setertuftene har alle gardsnummer 52, 
og kommer dermed fra samme Lånkegard som min seter. 

 
Ut fra dette mener jeg at det er svært sannsynlig at min seter og den aktuelle skogteigen er de 

to opprinnelige setrene på Hundberget. Jeg har stor interesse av å bevare dette seterområdet 

best mulig for framtiden, for å bevare historien om de første setrene i Øyer. 
 

Hundberget er nå knutepunkt for stinettet på Nordbygdsmorka, med egen informasjonstavle 
og rasteplassbord satt opp av kommunen plassert på den aktuelle skogteigen. Kona og jeg var 

sentrale medspillere med kommunen i etablering av stinettet og knutepunktet. Vi ønsker å 

utvikle stedet videre med informasjon om setring og eventuelt noe mer fasiliteter ifm 
rasteplassen. 

 
Det jeg ønsker å gjøre med skogteigen er: 

 Knutepunktet for stinettet utvikles videre med informasjon om setring o.l. 

 Når skogen som er på teigen er hogstmoden, felles all skogen. 

 Skogteigen gjerdes inn og gjøres om til beite. 

På denne måten kan jeg øke Hundbergets verdi som kulturminne, og øke kunnskap om 
setringens historie. 

 
Jeg legger ved en artikkel jeg skrev til Øyer-Tretten historielags tidsskrift «I gamle fotefar» 

for et par år siden, som gir mer bakgrunn for historien om Hundberget-setergrenda. 

 
Jeg legger også ved et kart over området. 

 
 

Øyer 23.01.2020 

 
Oddvar Nordlund / sign 
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Seterliv i Hundbergslia 
Av Oddvar Nordlund 

 

Forord 

I Hundbergslia ligger den enslige setra 
Hundberget. Dette er min barndoms seter, 

og jeg har fått det privilegium å overta den. 

Jeg har opplevd en stor utvikling av 
seterbruket på Hundberget i min levetid. Jeg 

husker så vidt at vi hadde ku på setra på 
slutten av 60-tallet, og har fulgt utviklingen 

fram til i dag hvor setra har blitt hytta vår. 

 
Denne artikkelen er historien om seterlivet 

på Hundberget, i fortid og nåtid. De siste 50 
årene er min egen historie. Tiden før det har jeg basert på en del andre kilder. Noe har jeg fra 

min far Harald. Tidlig historie har jeg i stor grad tatt fra Bygdabok for Øyer av Tor Ile, og da 

spesielt kapitlet «Fjellet og sæterbruket» som gir en grundig beskrivelse av Øyers 1000-årige 
seterhistorie. En annen viktig kilde har vært digitalarkivet.no, der gamle 

tinglysningsdokumenter og folketellinger er tilgjengelig. Den siste viktige kilden er 
kartverket.no, der jeg har funnet mye kart- og grenseinformasjon. I tillegg har jeg samlet noen 

enkeltopplysninger fra noen andre kilder. 

 
Historien er en blanding av fakta, antagelser og fri diktning. Dette flyter litt i hverandre, men i 

det store og hele gir artikkelen en korrekt beskrivelse av seterlivet på Hundberget. 

 

Historien starter 

Det er tidlig morgen på Søre Lånke en dag i starten av juni. Vanligvis er tempoet rolig med en 
avslappet atmosfære så tidlig på morgenen, men ikke denne morgenen. I dag skal folk og dyr 

flytte til seters. I innhegningen nederst i Lånkehaugen står det utålmodige griser, og i fjøset 
venter kyrne på å bli melket. De gamle kyrne skjønner hva som skal skje, og lengter etter å 

komme til seters. De unge kyrne er mer uvitende, men de registrerer den spente stemningen 

og er urolige.  
 

På gardstunet er det hektisk aktivitet. Alt utstyret er pakket dagen før. Nå er alle i aktivitet for 
å gjøre unna de siste forberedelsene. Sauene som beiter i Lånkehaugen skal samles, kyrne og 

geitene skal melkes. Grisene må også fores før de kan starte marsjen til setra. 

 
Snart er alle klare til avmarsj. I år skal eldstedatteren på Lånke være budeie, og går først 

med bjellekua ved siden av seg. Resten av kyrne følger etter. Den 12-årige nabogutten skal 
være gjeter, og han går sammen med sauene. Geitene og grisene legger også i veg. Alle 

gardens folk hjelper til med å få dyrene i gang, og mange av dem skal være med helt opp til 

setra. 
 

Etter at flokken har forlatt garden, legges det kløv på hestene. De skal frakte alt utstyret som 
trengs på setra i sommer. Gardbrukeren sjøl og et par gardskarer tar med hestene, og følger 

etter der resten av flokken forsvant. 

 
Først må den bratte Lånkehaugen forseres. Turen går på skrå opp lia til Haugberget. Der 

fortsetter seterfølget inn i gutua mellom Nordre Lånke og Mæhlum, mot Skjønsberg. Snart 

 
Maleri av Hundberget fra 1940.  

Malt av Arve Hagen. 



svinger følget inn mellom Øvre Skjønsberg 

og Mæhlum, fortsetter opp i gutua som går 
fra Skjønsberg til Olstad, og videre opp til 

Sølvskottberget. 

 
Alle bakkene er nå unnagjort, og følget tar 

en pause i innhegningen som ligger på 
stulen mellom de øverste gardene og 

Nordbygdsmorka. Pausen blir ikke lang, for 

både folk og dyr lengter til seters. De 
fortsetter derfor innover langs Skåeåa ved 

Sølvskottberget, og deretter videre innover 
dalen langs Hundbergsbekken. Endelig ser 

de setra. Siste etappe er gutua mellom setra 

til Nordre Lånke og Søre Lånke. Målet er 
nådd, og en ny sommer på Hundberget seter 

i Hundbergslia kan starte. 
 

Omtrent slik kunne en flyttedag til seters 

tidlig på 1500-tallet fortone seg. Seterlivet i 
Øyer var allerede flere hundre år gammelt. 

Hundberget er en av setrene i Øyer som 
ligger nærmest bygda, og dermed er det 

sannsynlig at den er en av de eldste setrene 

som ble etablert. 
 

Seterbruket har utviklet seg gradvis. Første trinn på utviklingen var at dyrene ble sluppet på 
beite i utmarka rett ovenfor garden. Kyrne ble ledet opp på beite etter melkinga om morgenen, 

og tatt inn igjen i fjøset til melkinga om kvelden. 

 
Etter hvert som det ble etablert nye garder, ble det lenger og lenger til beitelandet. Slik oppsto 

også gutuene, da kyrne fra gardene lenger nede i dalsida måtte føres opp til beite mellom 
gardene lenger opp. Til slutt ble det for langt å føre kyrne opp og ned hver dag. Det ble da 

etablert stuler i grenselandet mellom innmarka og beiteområdene i utmarka. På stulene var det 

innhegninger der kyrne kunne melkes, samt at de var der om natten. Det var imidlertid ikke 
hus på stulene. Melken ble fraktet til gards hver dag. Stul finner vi i flere stedsnavn i Øyer, og 

er også opphavet til navnet støl, som brukes om setrer andre steder i landet. 
 

Det ble lenger og lenger til stulene og god beitemark etter hvert som det ble flere garder og 

flere dyr. Til slutt ble det for langt å frakte melken til gards hver dag. Det var behov for å 
videreforedle melken der kyrne var, og dermed ble de første husene bygd. Vi fikk setrer, et 

ord beslektet med å sitte. Det var eldhuset som kom først, der budeia bodde og hvor ysting og 
kinning foregikk. Dyrene sto fortsatt ute i innhegninger, eller kveer som dette kalles i Øyer.  

 

Oftest hadde flere garder setrer på samme sted, og det ble en setergrend. Husene i setergrenda 
sto tett sammen, da dette ga både sosial kontakt og vern mot omstreifende pakk. Setra var 

fortsatt bare beiteland. Imidlertid ble kveene godt gjødslet, siden dyrene sto der hele natten. 
Da man etter hvert bygde fjøs på setra, var dyrene i fjøset om natten. Den godt gjødslede kvea 

ble dermed mindre brukt, og graset i kvea ble kraftig og næringsrikt. De små kveene ved 

seterhusene ble etter hvert det første slåttelandet på setra. 

Hundberget seter, som ligger i dalen innover fra 
Sølvskottberget, øverst i Nordbygda i Øyer. 



 

Det var også behov for et hus til å lagre ost, smør o.l. på setra. Eldhuset var for varmt til dette, 
og det ble derfor bygd ei bu tett ved eldhuset. Den lå vanligvis mot nord for å unngå 

soloppvarming, mens eldhuset lå mot sør. De to husene lå med gavlveggen mot hverandre 

med en smal åpen passasje mellom husene. 
 

Dette er også en naturlig utvikling av 
setergrenda i Hundbergslia. I 1668 var det 

to bønder fra Lånkegardene som hadde 

seter på Hundberget, slik matrikkelen fra 
det året viser. Det er opprinnelig to 

Lånkegarder, Søre Lånke og Nordre 
Lånke. Søre Lånke ble delt i to, Oppistu’n 

og Nistu’n. Nordre Lånke ble også delt i 

to, Nordigard og Framistu’n. Om denne 
delingen var gjort i 1668 vet jeg ikke. 

Hvilke av gardene som hadde seter på 
Hundberget vet jeg heller ikke. Imidlertid 

viser samme matrikkel at to Lånkegarder 

også hadde seter på Augsætra. Kanskje 
var det fire Lånkegarder da, to med seter 

på Hundberget og to på Augsætra?  
 

Ut fra gardsnummer på seterlykkjene på 

Hundberget, tilhørte den nåværende setra 
Nordre Lånke. Rett vest for den setra, 

med ei gutu mellom, var det ei seterlykkje 
som tilhørte Søre Lånke. Det er 

sannsynlig at dette var de opprinnelige to 

setrene på Hundberget. Setervegen fra 
bygda på gamle kart ender også i gutua 

mellom disse seterlykkjene, noe som 
styrker denne teorien. 

 

I matrikkelen fra 1668 var det kun setrer 
som ble brukt hele sommeren som var 

registrert. Dermed vet vi at Hundberget 
fortsatt var sommerseter da. Vi vet også at 

det ikke ble høstet seterhøy der i 1668, da 

det ikke er betalt skatt for dette. 
 

Flyttedagen i historien over er i starten av juni. Tidspunktet var avhengig av når beitet ble 
godt nok på forsommeren. I dag er dette i starten av juni på Hundberget, og dette har neppe 

endret seg særlig de siste århundrene. 

 

En dag på setra 

På Hundberget begynner dagen å gry. Budeia på Søre Lånke våkner som vanlig først. Hun 
står opp, kler seg og vekker gjeterjenta. Jenta gnir søvnen ut av øynene. Som alle andre 

morgener, føles det litt for tidlig å stå opp, men budeia rister i henne en gang til. Deretter 

begynner budeia forberedelsene til melkinga. Hun går ut på seterlykkja og over til fjøset. Der 

Dette kartet fra 1829 viser ferdselsårene i Øyer, 

bygdeveger, gutuer og seterveger. Det var to 
traséer opp til Hundberget, og en trasé videre til 

Pølen. Vi finner spor av disse traséene også i dag. 
Den vestlige traséen fra Kråbøl til Hundberget og 

videre opp til Pølen er de siste to årene ryddet og 

merket, og inngår i turstinettet på 
Nordbygdsmorka. Den østlige traséen fra 

Sølvskottberget til Hundberget er noen steder 
synlig i terrenget, men er flere steder helt 

forsvunnet. 



blir hun møtt av både rauting og breking. Dyrene venter utålmodig på å komme ut på beite. 

Hun melker kyrne, og gjør seg klar til å slippe ut buskapen. 
 

Imens har gjeterjenta gjort seg klar til å følge dyrene. Hun har fått med seg litt niste, og 

følger dyrene ut på beite. Budeia ser over til husene på setra til Nordre Lånke, som ligger 
øverst på seterlykkja. Budeia der er også ferdig med melkinga. De vinker til hverandre, før de 

begge går inn. I dag er det kinning av smør som står på programmet. 
 

På sen ettermiddag kommer gjeterjenta tilbake med buskapen. Igjen er det melking før nok en 

dag er over på Hundberget. 
 

Vi har nå forflyttet oss til tidlig på 1700-tallet. Det har skjedd ganske store endringer i 
seterlivet på Hundberget. Det har blitt vanlig å høste graset på setrene i Øyer, og det samme 

gjaldt antagelig for Hundberget. Det var opparbeidet inngjerdede seterlykkjer, og husene på 

de to setrene ligger ikke lenger helt nær hverandre. Husene er flyttet øverst på hver sin 
seterlykkje. Eldhuset og bua ligger innenfor gjerdet, mens fjøset ligger ved gjerdet. En dør i 

fjøset går inn på seterlykkja. Den bruker budeia. En annen dør går ut på vollen utenfor gjerdet. 
Den brukes av buskapen. 

 

Hundberget er fortsatt sommerseter for Lånkegardene. Den daglige rutinen på setra har ikke 
endret seg så mye. Fortsatt gjetes buskapen. Imidlertid blir det et avbrekk i rutinen når 

seterlykkja skal høstes. Da kommer det slåttefolk til seters. Det er også bygd en låve, slik at 
høyet kan lagres. Høyet på setra kjøres ned om vinteren, da det ikke er plass til seterhøyet på 

låven hjemme på garden før litt utpå vinteren, samt at det da er bedre tid til å frakte høyet. 

 

Fjellflytterdagen 

Det nærmer seg sankthans. Etter to uker på Nistu’n-setra på Hundberget har budeia begynt å 
forberede neste flytting. Alle kopper og kar er vasket. Disse er laget av tre, og hun har vasket 

dem grundig i einerlåg. I morgen tidlig skal gardbrukeren selv komme opp på setra med en 

del folk som skal hjelpe til med flyttingen. Dyrene er samlet i fjøset, og melkingen er ferdig. 
En av de travleste dagene i året er snart over. I morgen kommer nok en travel dag, selve 

flyttedagen. 
 

Morgenen kommer med fint vær. Det er gjerne stabilt sommervær på denne tiden. Rett etter at 

melkinga er ferdig, kommer folkene fra bygda. Det er samme spente nervøsitet blant folk og fe 
som ved flyttingen fra garden tidligere i sommer. Buskapen vet at nytt og saftig beite venter 

dem inne på fjellet, og de er ikke vanskelige å få i gang. De tar vegen på skrå oppover lia. 
 

Det er ikke så lange turen i dag, og det er ikke så veldig bratt heller. Etter en kilometer flater 

det ut, og resten av turen går i nesten flatt terreng. Etter et par timer er de framme ved målet. 
Husene på Pølen ønsker dem velkomne, og etter en liten hvilepause på setervollen, går 

buskapen ut på det ferske og gode beitet rundt sommersetra. 
 

Folkene bærer inn alt utstyret og setter det i eldhuset. I dag skal dagen brukes til å få alt på 

plass og forberede sommeroppholdet. Etter noen timer kommer også budeia etter til fjells. 
Hun har ordnet det siste på Hundberget før hun kunne gå etter de andre. Om kvelden har 

folkene gått til bygds igjen, og budeia er alene på Pølen. Imidlertid kommer hun til å få 
selskap dagen etter. Da kommer folk og fe fra de to andre setrene på Hundberget også opp til 

Pølen for å være der hele sommeren. 

 



Vi har nå flyttet oss omtrent 100 år 

fram i tid, til tidlig på 1800-tallet. 
Hundberget er ikke lenger 

sommerseter. En gang mellom 1668 og 

1756 har Lånkegardene etablert 
sommerseter på Pølen inne på fjellet. 

Dette vises i en fortegnelse over setrer 
i Øyer fra 1756. Da er det tre 

Lånkegarder som har seter på Pølen. 

Hundberget har nå blitt heimseter, som 
brukes noen uker på forsommeren og 

noen uker om høsten. Ut fra gamle 
hustufter og seterlykkjer på 

Hundberget ser vi at det på et tidspunkt 

må ha blitt flere setrer der enn de to 
som er omtalt i 1668. Har det vært tre 

der, eller kanskje fire? Kanskje flere? 
Det er usikkert, men kart og hustufter 

tyder på fire til fem setrer. Men at de 

tre Lånkegardene som etablerte seter 
på Pølen også hadde heimseter på 

Hundberget er naturlig. 
 

Flyttingen skjedde på ganske faste 

tidspunkt. Opp til heimsetra flyttet de 
så snart beitet var godt nok der. Som 

tidligere nevnt var det i starten av juni. 
Når beitet også ble godt på fjellet, 

flyttet de videre dit. Normalt skjedde 

dette omtrent en uke før sankthans. 
Om høsten var det vanlig å flytte 

tilbake til heimsetra omtrent 10. 
september, og videre til bygds ved 

Mikkelsmess (29. september). 

 
Om vinteren var husene på Hundberget antagelig brukt som bosted for tømmerhoggere. 

Nordbygdsmorka har mye god skog i dag, og har sannsynligvis også hatt det tidligere. Det 
vitner også navnet mork om, som opprinnelig betyr skogsområde. 

 

Sommerseter igjen 
Graset står rett og fint på seterlykkja på Hundberget. Bernhard slipte ljåen i går. I dag skal 

han slå. Man må ha skarp ljå for å kutte finntotten, seig og glatt som den er. Det ser ut til å 
bli godt høyvær noen dager nå i siste halvdel av juli. Signe er ferdig med melkinga, og 

forbereder seg til å kinne smør i dag. Veslegutten Harald på seks år følger spent med. Han 

skal få være med å dra veiva på kinna i dag, i alle fall i starten mens det er lett å dra. 
 

Kyrne og grisene har gått ut på beite. Kyrne forsvant fort inn i skogen, men de to grisene 
holder seg nær setra. De er nesten som hunder, og følger ofte med når Signe og Harald tar en 

tur opp i Hundbergslia. Harald synes det er veldig koselig å ha med slike “hunder” på tur. 

 

Kartet viser det som antagelig var de ulike 
seterlykkjene på Hundberget. Det står fortsatt 

steinmurer igjen som vitner om hvor husene sto, 
markert med blå sirkler på kartet. Noen steder er det 

helt tydelige murer etter 3-4 hus. Andre steder er det 

mer diffuse steinrekker som kan være rester etter 
murer. Den opprinnelige gutua mellom de to østligste 

lykkjene var tydelig i terrenget i min barndom, men 
er mer diffus nå. 

 

Den østligste seterlykkja ble solgt i to omganger fra 
Laurits Lunke til Ole Langgardsstuen, den nordre 

delen i 1911 og den søndre i 1914. Hustufter kan 
også tyde på at dette opprinnelig var to adskilte 

setrer, slik at det en gang i tiden har vært fem 

seterbol på Hundberget. 



I går var det også besøk på setra. Byfolk som tilbringer sommeren på bygda. Det er ikke så 

sjelden det kommer slike folk til seters for å kjøpe litt smør eller ost. Ellers hender det også 
ofte at det kommer innom budeier fra de andre setrene i Øyer. Det kan være en som leter etter 

buskapen som ikke kom hjem til Holmsætra til kvelds. Eller budeia på Pølen som kommer 

innom for en kaffetår og en prat. Noen ganger er det Signe, Bernhard og Harald som tar en 
tur på besøk til andre setrer. Stiene mellom setergrendene er hardtrakka og velbrukte. 

 
Til kvelds er en god del av seterlykkja slått. I morgen skal det tørke i sola før det samles i 

såter om kvelden, for at natteduggen ikke skal væte det igjen. Om morgenen spres såtene 

igjen, og slik holder man på til graset er tørt og blitt til høy. Da kan det kjøres inn i låven. 
 

En gang i blant spenner Bernhard hesten for kjerra. Ost og smør skal kjøres til bygda på 
kjerrevegen som går rett sørover på Nordbygdsmorka, til Kråbøl og videre ned i bygda. Dette 

er en velkommen adspredelse for Harald, som kjeder seg litt som eneste unge på setra. 

 
Vi nærmer oss nåtid. Året er 1940, samtidig med at bildet i starten av artikkelen er malt. Det 

er mine besteforeldre Signe og Bernhard som eier Hundberget, og min far Harald er med dem 
på setra. Endringene på Hundberget er ganske store de siste hundre årene. 

 

Det har blitt vanlig med kjerreveg til 
setrene. Den utviklingen startet helt i 

slutten av 1800-tallet. I Bygdabok for 
Øyer beskrev Tor Ile at setervegen gikk 

opp mellom Skjønsberg og Mæhlum, og 

fortsatte dalen innover ved 
Sølvskottberget. Kjerrevegen i 1940 

gikk imidlertid forbi Kråbøl og rett 
innover Nordbygdsmorka. Kartet fra 

1829 viser begge traséene. Videre 

nedover bygda viser kartet en trasé fra 
Olstad og ned gjennom Lånkehaugen. 

Antagelig brukte de den i 1940, og ikke 
den via Skjønsberg. 

 

Setergrenda på Hundberget har passert 
toppen. Det er nå bare en seter igjen i 

drift, men til gjengjeld har den nå blitt 
sommerseter igjen, ikke bare heimseter. 

Bakgrunnen er store endringer i 

Lånkegrenda i starten av århundret. 
 

Fra omtrent 1910-1925 ble det solgt ut 
flere jordteiger fra Lånkegardene, og 

flere mindre garder ble etablert. Dette 

var gardene Nordeng, Bratt, Brattland, 
Haugerud og Nordlund. I tillegg fikk 

noen av disse gardene med heimsetra til 
den opprinnelige garden i kjøpet. 

Nordlund kjøpte en seterlykkje, og Brattland kjøpte en annen. I tillegg kjøpte Rinheim Nistu’n 

Lånkes seter på Pølen og seterlykkja på Hundberget. 

Staute slåttekarer på Hundberget litt før 1960. Fra 

venstre onkel Birger, far Harald, storebror Bjarne 
og Bestefar Bernhard. 

 

Hestefølge på Hundberget litt før 1960. Husene er 

slik de var det første jeg husker. 



 

Hvor mange hus det var i setergrenda ved disse salgene er uvisst. Min far husket ikke noen 
hus utenom de på setra vår. Antagelig var det kun seterlykkjer igjen ved salgene, og driften 

var begrenset til kun høsting av høy. Dette ble også avviklet ganske raskt, og i 1940 var det 

kun den setra som fulgte med Nordlund som det ble høstet på. 
 

Seterhusene var ikke så mye endret. Bua var flyttet en meter eller to lenger mot nord, og det 
var bygd en skut i bindingsverk mellom de laftede rommene eldhuset og bua. Dette er en 

utvikling vi ser på mange setrer, der man først har to frittstående hus, eldhuset og bua med 

åpen rom mellom. Så trekker man ut tak og sidevegger både på bua og eldhuset for å få en 
mer overbygd plass mellom husene, men fortsatt er plassen utvendig. Det er dette overbygget 

som opprinnelig het skut. Siste trinn er at man bygger sammenhengende tak, og kler inn 
skuten. Skuten har nå blitt et innvendig rom. 

 

Det er helt slutt på gjeting av buskapen. Ulven forsvant i Gudbrandsdalen på slutten av 1800-
tallet, og gjetingen med den. Den største spenningen til kvelds nå er om kyrne kommer tilbake 

av seg selv, eller om man må ut og lete etter dem. 
 

Sommerstemning 

Jeg ligger i køyesenga og hører regnet tromme på taket. Det er noe merkelig beroligende med 
å våkne av regndråper på papptak. Det er bare en skur, og snart ser jeg solstråler i 

kammersvinduet. Jeg står opp og kler på meg. Ute glinser det i regnvått gras. Utenfor gjerdet 
ligger sauen og hviler i skyggen av fjøsveggen. De har kommet tidlig som vanlig. Nå kommer 

de til å ligge her hele dagen, før de sent på ettermiddagen rusler til skogs igjen. Far og 

storebror er allerede oppe, og storebror er i gang med å slå graset med en liten tohjuls 
slåmaskin. Etter det staurer far opp til dagens første hesje. Når første tråden er strukket på 

hesjen er det min tur til å bidra også. Hesjing er ikke det morsomste jeg vet, men arbeidet må 
gjøres. 

 

Første hesjen er oppe. Det er dugurdskvila. Endelig tid til å gjøre noe jeg har lyst til. Jeg tar 
med meg pinnen min og går opp til steinrøysa øverst på lykkja. Er han der i dag, mon tro? 

Han har vært der hver solskinnsdag tidligere i sommer. Spent nærmer jeg meg røysa. Joda, 
på plass som vanlig. Hoggormen ligger og varmer seg på den faste steinhella. Jeg pirker 

borti ham med pinnen. Som vanlig forsvinner han fort inn i røysa. Dagens avveksling er over. 

Det skal ikke så mye til for bryte hverdagslivets kjedsomhet for en liten gutt. 
 

Dagen etter tar vi en tur til bygds. Det er rart å komme hjem. Huset virker så tomt og stille, 
og det er alltid en underlig stemning i huset. Det er setra som er hjemme om sommeren. Vi tar 

en tur i jordbæråkeren og plukker moden jordbær, og spiser noen sukkererterbelger. Deretter 

er det på tide å sette seg inn i bilen igjen og reise opp til Hundberget. 
 

Pus sitter og ser etter oss når vi drar. Hun trives ikke så godt på setra. Hun er litt rar, pus. 
Tar vi henne med, går hun de 5-6 kilometerne hjem. Vi har derfor sluttet å ta henne med, men 

her om dagen kom hun jammen gående etter oss opp til setra. Ikke lett å bli klok på det dyret. 

Hun liker vel som katter flest å bestemme selv. 
 

Vi har kommet over i min egen tid, tidlig på 70-tallet, og jeg er i tiårsalderen. Det er min egen 
historie jeg beskriver. Det har blitt bilveg til Hundberget. Den kom på 50-tallet, og går først 

langs Skåeåa, deretter langs Hundbergsbekken. Det er skogsdriften som er bakgrunnen for 



vegutbyggingen, og det er nå flere skogsbilveger på Nordbygdsmorka. På setra er det bygd på 

et kammers mot sør, som brukes både som oppholdsrom og soverom. 
 

Siste kua leverte vi på slutten av 60-tallet. Det er bare sau igjen på Hundberget. Vi høster 

fortsatt seterlykkja, og sauen beiter i omlandet rundt setra. Vi bor der i tiden vi høster, kanskje 
tre uker i slutten av juli og starten av august hvert år. 

 
Sauen fører vi til seters omtrent som for mange hundre år siden. Først beiter de i 

Lånkehaugen. I starten av juni samler vi dem der og jager dem i den gamle gutua opp til 

Olstad. Deretter går vi bygdevegen til avkjøringen innenfor Sølvskottberget, og videre 
innover skogsbilvegen. 

 
Sauene går ikke langt fra setra om sommeren. Nesten hver dag kommer stort sett hele flokken 

tidlig om morgenen før vi står opp. De legger seg i skyggen av fjøset. Eneste bevegelse om 

dagen er at de flytter seg etter skyggen når solen går sin ferd over himmelen. Kveld og natt er 
de ute i skogen og beiter. Det er bare på de tyngste regnværsdagene vi ikke ser noe til dem. 

Da holder de seg i skogen. 
 

Om høsten sanker vi sauene i starten av september. Et par uker beiter de inne på seterlykkja, 

samtidig med at vi leter opp de siste sauene som ikke kommer frivillig til setra. I midten av 
september er det hjemtur, samme veg som vi gikk opp i vår. 

 
Om vinteren, innunder jul, er det tid for å frakte høyet hjem. Hesten er byttet ut med traktor. 

Noen år er det mye snø, andre nesten ingenting. Med mye snø kan høykjøringen blir litt 

strabasiøs, men vi får alltid høyet hjem. 
 

En ny bruk av setra begynner også i denne perioden. Sølvskottberget rekonvalesenthjem har 
kjørt opp et løypenett på Nordbygdsmorka, og den ene løypa går rett over seterlykkja. Vi har 

Øyers fineste løypenett rett utenfor seterhuset på den tida. Dermed åpner det for å bruke setra 

til fritidsbruk også om vinteren. Vi tilbringer derfor mange helger, vinterferier og påskeferier 
på Hundberget. 

 

Fritidsbruk 

Det er tidlig morgen en dag i vinterferien. Vi voksne ligger på sovesofaen i eldhuset og venter 

på at barna skal våkne. De ligger i kammerset, i dobbeltsenga bestemor og bestefar fikk laget 
til bryllupet sitt. Endelig begynner det å bli litt liv i kammerset. 

 
Klokka nærmer seg åtte, og barne-TV begynner snart på NRK. Den gamle svart-hvitt reise-

TVen fra tidlig 70-tall gjør fortsatt nytten. Litt sjarm med den er det også. Ungene flokker seg 

rundt TV-en i nattklær og sovepose. 
 



Vi voksne ordner frokost, og det blir servering rundt TVen i dag. Litt prat om hva vi skal gjøre 

i dag. Noen som har lyst til å være med på en liten skitur? Kanskje vi heller skal finne på 
noen aktiviteter på seterlykkja, for eksempel ake på akebrett? Mulighetene er mange. 

 

Litt utpå dagen lager vi bål i snøhaugen, og bygger 
benker av snø å sitte på. Vi får fyr på bålet, og setter 

pølsene på hjemmespikkede grillpinner. Merkelig at 
røyken alltid blåser dit vi sitter. Hvis vi flytter oss, 

følger røyken etter. Det er vel egentlig litt av kosen 

med grilling det også. 
 

Når kvelden nærmer seg, pakker vi sammen og 
spenner på oss skiene. Etter en kort skitur kommer vi 

fram til bilen ved bygdevegen, og reiser til bygds 

igjen. Det har vært en trivelig ferie på setra. Både 
små og store trives her. 

 
Dette er siste kapittel i utviklingen av seterlivet i 

Hundbergslia. Vi har nå kommet til år 2000. Det er 

helt slutt på dyreholdet på setra. Husene brukes bare 
til fritidsbruk, og sammen med familien har jeg 

tilbrakt mang en helg og ferie på setra, både vinter og 
sommer. Seterlykkja leies bort til en nabo som høster 

graset. Nå går det stort sett i rundballer. 

 
Ny bruk krever også endring av husene. Det har vært 

en lang historie der seterhusene hele tiden har endret 
seg i takt med skiftende behov. Hovedhuset på 

Hundberget har mange byggetrinn og tidsperioder. 

Eldhuset er laftet, og er kanskje den eldste delen. En 
stokk har datidens graffiti, der det er skåret inn flere 

årstall i stokken. Det eldste er 1891, men huset er nok 
eldre. 

 

Seterhuset er inndelt i bu, skut, eldhus og kammers. 
Omtrent midt på 1900-tallet ble peisen i eldhuset 

byttet ut med teglsteinspipe og vedovn. I skuten ble 
det satt inn ystepanne. Setra har fire nesten like store 

rom. Skuten brukes mest som gang, og bua er for kald 

om vinteren siden ovnen er to rom unna. Dermed er 
det bare to rom som i praksis kan brukes. Det er på 

tide å endre seterhuset en gang til for å tilpasse til nye 
behov. 

 

Paradoksalt nok er det de to yngste rommene, skuten 
og kammerset, som har størst behov for fornying. 

Innerpanelen må skiftes, og gulvene må byttes ut og 
isoleres. Veggene i de laftede rommene trenger vi ikke gjøre noe med. Etter noen år med 

oppussing i ledige stunder er seterhuset igjen tilpasset nye behov, og har blitt funksjonelt 

Setra slik den ser ut nå. Eldhuset 
ble bordkledt utvendig på 70-

tallet, samtidig med at eldhuset, 

låven og stallen fikk torvtak. 
Fjøset fikk nytt tak på 90-tallet. 

 

 
Innvendig møtes gammelt og 

nytt, slik det alltid har gjort på 
Hundberget. Vi kan lese historien 

i vegger og gulv, slik bildet viser. 

Her møter ny panel i kammerset 
den gamle værbitte ytterveggen i 

eldhuset, som nå har blitt 
innervegg i kammerset. 



igjen. Et nytt kapittel er skrevet inn i vegger og gulv, og historien til seterlivet fortsetter inn i 

framtiden. 
 

Huldersetra i Hundbergslia 

I Bygdabok for Øyer av Tor Ile, bind fire, står det flere sagn knyttet til Hundberget. Det første 
handler om Hulderstugua i Skjønsbergaksla. Nederst i bergveggen innunder Skjønsbergaksla 

er det en grotte. Denne grotten er virkelig nok, og kan besøkes av den som ønsker det. Sagnet 
forteller at grotten opprinnelig var befolket av jutuler. Imidlertid ble jutulene skremt av 

kirkeklokkene på kirka på Skåe når kristendommen kom til Øyer. De flyktet derfor til 

Skreifjella. Grotta ble stående tom, og huldra benyttet derfor anledningen til å flytte inn. 
Grotta ble nå Hulderstugua. 

 
Et annet sagn handler om gardbrukeren på Kråbøl, 

som oppdaget en makeløs slåtteteig i 

Hundbergslia. Han skjønte fort at dette var noe 
overnaturlig, og kom også i kontakt med huldra. 

Han fikk lov av huldra å høste teigen, unntatt en 
liten slette rett ved inngangsdøra til huldra. I 

mange år høstet Kråbøl-gardbrukeren denne 

teigen, helt til han ble så gammel at han måtte 
overlate det til sønnen. Og så gikk det som i 

mange andre sagn. Sønnen overholdt ikke avtalen 
med huldra, og høstet også sletta ved døra. Da 

ropte huldra at det var såfrøet hennes han hadde 

tatt, og dermed ble det slutt på å få seterhøy fra 
Hundbergslia på Kråbøl. 

 
Det siste sagnet knytter sammen de to første 

sagnene, og gir også en forklaring på hvorfor setra 

heter Hundberget. Jeg gjengir det ordrett fra 
bygdaboka. 

 
Hossen Hundberget fekk namnet sitt ha vore fortald så: Det va ein gong ein hund som smatt 

inn i hulderstugua i Skjønsbergaksel’n, derifrå gjekk det eit smog inn-gjønnom berget som 

han tok åt, han kom ut i dagen att ti eit berg inna Skjønsbergaksla, da va han snau over det 
heile, tåskrubba hårt eit hår, og berget ha sea vorte kalla Hundberget. 

 
Denne gangen gjønnom berget skulle nesten tyde på eit slags samkvem millom desse tu 

hulderstuguom. Det spørs nok om det inte va hulderfolket i Skjønsbergaksel’n som hadde 

sætra si i Hundbergsli’n. 
 

For dem som tviler på denne historien, kan jeg lansere en annen teori. I norrønt språk betyr 
«hunn» godt fiske, og var ofte brukt på bekker og elver. Vi finner samme betydningen i 

navnene Hunder og Hunderfossen. Et litt spontant forslag fra en deltager på en fjelltur i høst, 

er at navnet opprinnelig er knyttet til de to tjernene ved Holmsætra, Øvre og Nedre 
Hundtjønnet, og at området rundt har fått navn etter tjernene. Forslaget er så godt at det gjerne 

kan være den korrekte forklaringen på navnet Hundberget. 
 

Det har også de siste årene vært brukt litt ulike navn på setergrenda. Både Hundbergslia, 

Hundbergslisætra, Hundbergsætra og Hundberget har vært brukt. Selv har jeg alltid brukt 

Her er en av de mange steinmurene 

som fortsatt er synlige på Hundberget. 

Dette er en grunnmur som var helt 
tydelig i min barndom, som en av fire 

murer i et seterbol. Steinene er nå 
tilgrodd med mose, og busker og trær 

er i ferd med å ta over, men fortsatt ser 

man godt at det er en grunnmur. Var 
det her huldra hadde setra si, mon tro? 



navnet Hundberget. Dette navnet er også brukt på gamle kart (se bl.a. kartet fra 1829 tidligere 

i artikkelen), i folketelling fra 1900 og i alle kjøp og salg jeg har funnet etter 1900. 
Hundberget er også vedtatt som hovednavnet til setra hos Kartverket, og er derfor det mest 

korrekte navnet både på den gjenværende setra og den opprinnelige setergrenda. 

 

Etterord 

Jeg håper dere har hatt glede av denne historien om livet på Hundberget. Hvis noen har andre 
historier om Hundberget og Hundbergslia, og kan supplere eller korrigere det jeg har skrevet 

her, setter jeg stor pris på om dere kontakter meg. Jeg kan treffes på telefon 905 92 132 eller 

epost od-nordl@online.no. 


