Seterdrift i Gjerdrum.
De fleste gjerdrumsokninger er godt kjent med at det har vært drevet seterdrift i Romeriksåsen med utgangspunkt i gårdene i bygda. Setervangene har stort sett navn etter gårdene som dreiv setringa. De fleste vangene er etter et omfattende arbeid av Gjerdrum Historielag med Nils Ask i spissen, nå gjenfunnet, ryddet og
merket. De som har vært innom vangene og sett historielagets skilter, vil likevel kanskje stusse over at det er
svært begrenset med faktakunnskap vi har vært i stand til å formidle om de enkelte vangene. Årsaken er rett
og slett at vi har lite ”harde fakta” å komme med. Og grunnen til det igjen er at det er så lenge siden seterdrifta ble nedlagt. Denne artikkelen er et forsøk på å formidle litt av det vi veit, og dessuten litt kvalifisert
synsing.
Karsten Alnæs skriver i sin bok Historien om Norge: ”Trolig er de første formene for seterdrift like gamle
som det første jordbruket”. Han skriver at arkeologiske spor viser at det på 700 og 800-tallet ble ryddet hundrevis av nye setre i på Østlandet og Vestlandet. Det er vel kanskje tvilsomt at seterdriften i Gjerdrum er så
gammel. Men utover på 1000-1100-tallet vet vi at svært mye av Gjerdrum under marin grense var tatt i bruk
som dyrkningsjord. Bl.a. var nå de såkalte Rud-gardene skilt ut som egne bruk og ryddet. Dette var i ei tid
med sterk vekst i befolkningen, og det var god grunn til å ta jordressursene i bruk. Kan hende ble det på
denne tida også nødvendig å drive seterbruk?

Tosovangen
For hva var vitsen med setring? Jo. Jordbruket i Norge skjer langt mot nord, og det var en usikker sak for en
bondefamilie å forsøke å brødfø seg på korndyrking alene. Husdyrhold har derfor alltid vært et viktig bidrag
til kostholdet på Østlandet. Mjølk, smør, ost, kjøtt, ull er stikkord, men også møkk. Foruten brakklegging var
husdyrmøkka nærmest den eneste mulige måten å tilføre jorda ny næring på.
For å få dyra til å overleve vintermånedene, måtte det sankes fòr. Fòret måtte nødvendigvis hentes på jordene.
Men skulle dyra om sommeren beite på de samme jordene, ble det mindre høy å legge på låven. Dessuten
skulle jo mye av innmarka brukes til korndyrking. Da er det kanskje ikke så rart at en tok med seg husdyrene
til utmarka og lot dem finne sommerfòret der. Det sparte jo innmarka.
Men så var det også slik at produksjonen var størst om sommeren. Sauer og kuer var vårbære; dvs. kalving og
lamming skjedde på våren/forsommeren. Det betydde igjen at det var nå mjølkeproduksjonen var størst. Og
skulle en kunne konservere noe av mjølka, måtte det ystes og kinnes. Altså måtte budeiene være med krøttera i utmarka og sørge for mjølking, ysting og kinning. Følgelig måtte en også ha enkle hus å oppholde seg
og utføre arbeidsoppgavene i. Så kunne det ferdige produktet fraktes til bygds seinere. Det hele har en logisk
sammenheng.
Setrene i Gjerdrum ble alle nedlagt på 1800-tallet, og størstedelen av dem ble nedlagt allerede i første halvdel
av dette århundret. Noen få var i drift i siste halvdel av 1800-tallet. Forstmester Hørbye skrev i 1871 i en innberetning til departementet at det på dette tidspunktet bare var 3 setre i drift i Gjerdrum.
Mange av seterhusene ble revet når de gikk ut av bruk, og tømmeret kjørt til bygds og brukt til andre formål.
F.eks. kjørte Kristoffer Amundsen husa på Hønsivangen til Hønsi for å bruke dem til ved. Flere steder er det

likevel mulig å se hvor husa har stått, siden steinfundamentene er synlige. Ikke et eneste av seterhusene er
bevart. Det nærmeste vi kommer er ”filebua” på allmenningssaga. Dette huset har opprinnelig stått på Kogstadvangen, men det er kanskje drøyt å kalle det et seterhus.
Mange av setervangene ligger pent til; gjerne litt høyt i terrenget, men likevel slik at vann (enten brønn eller
rennende vann) er tilgjengelig ikke for langt unna. Og ser en på kartet vil en også se at setrene ligger godt
spredt utover i hele allmenninga slik at beiter enkelt kunne utnyttes over alt.

Kjærstadvangen
Setra besto antakelig i de fleste tilfeller av to tømmerhus, et enkelt fjøs der en kunne mjølke, og et struss eller
ei bu med ei grue der seterfolket bodde. Rundt setervollen var det antakelig mange steder ei innhegning slik
at dyra kunne stå inngjerdet om natta.
Seterfolket ville bestå av ei budeie som kunne være ei eldre kone, og en ung gjetergutt eller jente. I rettssaken
om grensene i allmenninga i 1811 leser vi at Kristoffer Amundsen Hønsie var gjeter når han var 9 år. Marthe
Gulbrandsdatter Gruben var 11. Helt vanlig barnearbeid på denne tida.
Inventaret i seterhuset har sikkert bestått av det samme som vi i dag kan se på tallrike museer og bygdetun
rundt i landet: Et ystekar, kinne, diverse trekopper og trau, åk og vassbøtter, auser, sleiver, osv.
Ikke alle gårdene hadde seter. Hvis vi leser opp navnene på setervangene i bygda, ser vi at med unntak av
Åmot mangler det setervanger for de gårdene som ligger langs åskanten. Årsaken er at disse gårdene hadde
himfjell; dvs. at de inntil den dyrka jorda hadde (og fortsatt har) en skogteig opp mot grensa til allmenninga.
Disse gårdene brukte himfjellet til sommerbeite, men avstanden til gårdstunet var så kort at det ikke var nødvendig å bygge noen seter. Ei enkel mjølkebu eller et sommerfjøs kunne evt. gjøre nytten, og mjølka kunne
bæres hjem daglig. Fra den nevnte rettssaken i 1811 ser vi i beskrivelsen av grensa mot himfjella, at det nesten
hele veien fra Flatner til Rustad var en skigard. Disse gårdene brukte altså neppe allmenninga til beite; i hvert
fall ikke til mjølkedyr.
At setringa tok slutt så tidlig her i Gjerdrum gjør at vi bare på noen av setrene sikkert kjenner navnet på
folk som har vært seterfolk. På Kogstadvangen var f.eks. Kristian Horkabråtan (f.1832) og Marie Jensdatter
(f.1835) de siste seterfolka. På midten av 1800-tallet var Jens og Marie Horkaberget seterfolk på Busterudvangen (seter for Olstad). På Asmyrvangen var Mari Olsdatter budeie til fram mot 1890. I tillegg til egne dyr tok
hun også imot leiedyr fra andre. Vi vet faktisk også at Mari etter at meieriet i Fjælstaddalen ble startet i 1872,
bar setermjølka ned til meieriet og leverte den der.
Vi vet også at på noen av setrene ble husa stående ei tid etter at seterdrifta var nedlagt, og husa brukt som
helårsbolig. Dette var tilfelle på Åmotsvangen der Anne Olsdatter bodde til hun døde i 1850. Senere bodde
Lars Kristoffersen der til han døde i 1854. At folk tok i bruk gamle seterhus til helårsbolig, må vi anta var et

utslag av rein bolignød for fattige jordløse. For dette var hus som neppe var bygd med tanke på å bo der året
rundt. Men så vet vi at folketallet økte sterkt og at boligstandarden midt på 1800-tallet jevnt over var heller
dårlig. Les hva det står om dette i bind 4 av bygdeboka!
Hva var det som gjorde at setringa tok slutt? Forstmester Hørbye viste i 1871 til at det var vanskelig med
tilgang på bygningstømmer allmenninga, og at allmenninga nå hadde vært fredet for hogst i mange år. Fredningen av skogen førte til at havnegangene ble dårligere etter som skogen vokste til.
Men årsakene ligger nok vel så mye i omlegging av jordbruksdrifta. Før 1800 var det vanlig å bruke det meste
av åkerjorda på gårdene til å dyrke korn. Siden det var lite gjødsel, ble jorda utpint, og brakklegging måtte
jevnlig til. Husdyrholdet baserte seg i stor grad på utmarka, og da var setring sjølsagt en måte å spe på ressursene på hjemgården.

Fjælstadvangen
Framover på 1800-tallet kom det nye vekselbruket. Deler av åkerlandet ble nå tilsådd med timotei og kløver.
Så kunne en veksle mellom korn og eng. Dermed gikk avlingene opp, en kunne ha flere dyr, og fikk følgelig
også mer gjødsel. Det ble lagt mer vekt på husdyrholdet enn før. Gjennom bl.a. sogneselskapet økte kunnskapsnivået blant bondebefolkningen. I siste halvdel av 1800-tallet kom så meieriene og handelsjordbruket for
fullt. Mjølka skulle nå konsummarkedet i Kristiania, for her var det penger å tjene. Avstanden til Kristiania er
ikke lenger enn at det gikk an å frakte fersk mjølk. (Fra Nannestad er avstanden lenger, og her varte setringa
vesentlig lenger enn i Gjerdrum.) I 1854 kom også jernbanen forbi Kløfta og gjorde avstandene enda kortere.
Det er altså slett ikke rart at setringen ikke passet inn i dette driftsopplegget og at de siste setrene ble nedlagt.
En kunne ikke ha mjølkekua gående i Romeriksåsen hvis en ønsket å tjene penger på mjølkesalg i Kristiania!
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