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SAMMANFATTNING 
Under 2009 och 2010 har två delmoment i projektet 
”Seterbruket i Vestfold - alder, form og utbredelse” 
utförts. Den första kvantitativa delen, Registrering i 
Askeladden, bestod av en sammanställning och 
kartfästning av information från några informanter 
och Seternavnregistret. Uppgifterna har därefter 
katalogiserats i Askeladden och motsvarar totalt 369 
seteranlegg av 682 lokaler från hela landet 
(19.01.2011). 
 
Bearbetning och sammanställning av materialet har 
utförts av Susanne Pettersson medan registreringen i 
Askeladden har delats mellan Susanne Pettersson och 
Maria Westrum Solem med en sammanlagd arbetstid 
på 30 dagsverk.  
 
Genom att betrakta sätern som en del av gården har 
sätergårdarnas ortnamn och förhistoriska gravar 
studeras. Analysen visade att nästan alla 217 berörda 
sätergårdar omfattade förhistoriska namnelement. Ett 
hundratal sätergårdarna hade förhistoriska gravar vid 
gården och lika många hade medeltida belägg. Många 
av Vestfolds sätrar kan därmed ha ett förhistoriskt 
ursprung och ett medeltida dokument från 1393 visar 
att flera gårdar i Lågendalen hade rätt till säter på 
utmarken. 
  
En jämförelse mellan sätrarnas nedläggningsår, 
skogsbolagens utbredning och tidiga stadsprivilegier 
gav inget tydligt samband, men det fanns ett par 
regionala skillnader som visade att Sande, Lardal och 
Hof, hade sina sätrar längst bort och högst upp. 
Svelvik stod för den äldsta nedläggningen och Larvik 
och Lardal för den yngsta. En förklaring till den sena 
nedläggningen i Lardal kan vara att en effektivisering 
av jordbruket på den begränsade åkermarken i 
Lågendalen inte var tillräcklig stor för att upprätthålla 
gårdens försörjning. 
 
Även om många sätrar kan ha ett förhistoriskt 
ursprung visade sammanställningen även att de ingår i 
en ständigt pågående process från etablering till 
förflyttning, sammanslagning/delning, permanent 
boende och ett övergivande. 
 
Den kvalitativa delen, Den arkeologiska undersökningen, 
bestod av en schaktgrävning på två säterområden 
med två sätrar vardera, Herlandsetra (øvre) och 
Herlandsetra Nedre i Lardal kommune samt Vesetra 
och Søndre Veseterstulen i Sande kommune. 
Undersökningen genomfördes under perioden 28 
juni-9 juli 2010 med sammanlagt 20 dagsverk av 
Susanne Pettersson och Mikael Amadeus 
Bjerkestrand.  
 
Förutom en kartläggning av de utvalda sätrarna togs 
nio schakt upp för provtagning och dokumentation. 
De omfattade tre mer eller mindre tveksamma 

husgrunder, fem möjliga odlingslämningar och två 
schakt som inte gav några identifierbara kulturlager. 
Alla schakten handgrävdes genom avtorvning med 
spade och lagergrävning med skärslev (graveskje).  
 
Utifrån befintliga kulturlager och de 
naturvetenskapliga analyserna (vedart, 14C-dateringar, 
makrofossilanalys), kunde en tolkningsmodell 
upprättas för respektive säterområde.  
 
Herlandsätrarna har delvis tagits i bruk genom en 
röjningsbränning under 200-talet. Området har 
därefter utökats, alternativt återtagits, genom nya 
brandröjningar vid flera tillfällen. Den första troligen 
redan under 500-talet och en av de yngre under 1600-
talet. Sätrarnas placering på ca 500 möh, osäkra 
odlingslager och bristen på makrofossil visar att 
röjningen i första hand har varit inriktad på bete och 
slåtter. 
 
Till skillnad mot Herlandsätrarna kunde ett åkerbruk 
konstateras på Søndre Veseterstulen. Kol från en 
brandröjning i en åkerterrass daterades till ca 500 e. 
Kr. Motsvarande lager omfattade även ett frö från en 
växt som bara finns i ett kulturlandskap. Den fossila 
åkermarken var dessutom tydligare i landskapet och 
dessutom noterades tre förhistoriska gravar och en 
medeltida husgrund på Vesetra.  
 
Gravarna, den fossila åkermarken och ett medeltida 
hus antyder ett äldre gårdsbruk där sätrarna kan 
motsvara en yngre aktivitet. I matrikeln från 1723 står 
att Søndre och Mellum Wee har säter på gårdens 
utmark, ”... dog uden Høesletter ...”, och där omnämns 
även ett underbruk till Søndre Wee som ”...Kleppen 
Skoug stølle...”. Kleppen redovisas av Rygh som en 
försvunnen gård och det ligger nära till hands att 
tolka in den försvunna gården i den aktuella 
sätermiljön. 
 
De inledande frågeställningarna har därmed kunnat 
besvaras enligt följande. 

 
Även om man inte kan generalisera resultatet från 
nuvarande undersökning till att omfatta alla sätrar i 
Vestfold, finns det tydliga indikationer på att de stora 
flertalet kan ha ett förhistoriskt ursprung. 
 
När det gäller regionala variationer konstaterades att 
kustkommunerna Horten, Nøtterøy, Stokke och 
Tjømme saknade kända sätrar medan Sandefjord och 
Tønsberg representeras av två respektive en säter. 
Fjorton sätrar i Svelvik motsvarade den äldsta 
nedläggningsperioden medan inlandskommunen 
Lardal med 91 sätrar representerade den yngsta 
nedläggningen. Sande, Lardal och Hof, hade sina 
sätrar längst bort och högst upp i förhållande till 
hemgården.  
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Både registreringen och den arkeologiska 
undersökningen visade att en säterplats kan ha haft 
olika funktioner vid olika tider och att övergången 
mellan säter, gård och torp är flytande.  
 
Fördelningen av registrerade lokaler från Askeladden 
visar att det finns ett stort antal kulturminnen som 
gravar, boplatslämningar och lösfynd intill nuvarande 
bebyggelse. Utmarken har inte kartlagts på samma 
sätt och det finns bara ett fåtal utmarkslämningar, 
järnframställningsplatser och fångstgropar, 
registrerade i Askeladden. I tillägg finns det uppgifter 
om kolmilor och tjärbränning på några sätrar 
samtidigt som det fanns en fossil åkermark av äldre 
karaktär på ett tiotal besökta sätrar. I samband med 
kartläggningen av Vesetra noterades även tre 
förhistoriska gravar. Sätrarna kan därmed innehålla 
förhistoriska/medeltida kulturminnen som ännu inte 
har uppmärsammats. Lägger man dessutom samman 
sätrarna med tidigare kända kulturminnen ser man att 
bygderna binds samman och att man har utnyttjat alla 
delar av fylket.  

 
Genom att sammanföra flera fragmentariska material 
som ortnamn, skriftliga källorna, existerande 
kulturminnen och en arkeologisk undersökning, var 
det möjligt att se sätrarnas potential som studieobjekt 
för ett förhistoriskt/medeltida bruk. Syftet med den 
arkeologiska undersökningen var att datera de äldsta 
faserna på respektive säter. En målsättning som 
uppfylldes genom en schaktgrävning med datering, 
vedartsbestämning och makrofossilanalys på 
respektive säter.  Metoden var tillräcklig för att fånga 
upp enskilda faser och resurserna kunde fördelas på 
fyra lokaler. Större undersökningsytor i kombination 
med en pollenanalys från ett sedimentprov skulle 
kunna ge en bättre detaljkunskap, men det hade 
begänsat undersökningen till en plats. Nuvarande 
metoder visar att man kan komma väldigt lång med 
relativt små medel. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka informanterna Tor 
Bjørvik, Torbjørn Grov och Inger Thorstensson för 
deras arbetsinsatser, utan deras arbete hade 
nuvarande registrering inte varit möjlig.   
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BAKGRUND
Sätrar omtalas i lagar och diplom redan under 
medeltiden och undersökningar i Norge och Sverige 
har visat att de kan gå tillbaka till förhistorisk tid. 
Eftersom kulturminnen som är äldre än 1537 
förvaltas under egna lagar och riktlinjer finns det ett 
behov inom den regionala kulturminneförvaltningen 
att öka kunskapen kring sätrarna som kulturmiljöer. 
Ett behov som har aktualiserats i samband med en 
ökad aktivitet i form av skogsbruk och stugområden 
(hyttefelt) på äldre sätermark.  
 
I likhet med resten av låglandsområdet kring 
Oslofjorden har arkeologiska registreringar, 
utgrävningar och forskning i första hand 
koncentrerats till inägorna medan utmarken bara har 
utforskats sporadiskt. Ett helhetsperspektiv mellan 
gård och utmark ökar förståelsen för det 
kulturhistoriska sammanhanget och bidra till en bättre 
förvaltning av gårdar och landskap i såväl skogsmark 
som dagens befolkade bygder.  
 
Säterbruket är en av de mest omfattande 
utmarksaktiviteterna och för att kunna studera det 
lokala säterbruket har Vestfold fylkeskommune 
initierat projektet ”Seterbruket i Vestfold – alder, 
form og utbredelse”. 
  
Projektet inleddes 2007 med en förstudie av 
Kristoffer Dahle. Studien omfattade en 
sammanfattning av det aktuella kunskapsläget och en 
kartläggning av tio sätrar. Resultatet visade att det 
fanns gott om synliga kulturminnen som husgrunder, 
brunnar, hålvägar, stengärden, röjningsrösen och 
åkerterrasser där en arkeologisk undersökning kunde 
bidra till ny kunskap. I tillägg fanns det några 
närliggande myrar som ansågs vara lämpliga för 
vegetationshistoriska analyser (Høeg 2007). Flera 
strukturer gav ett ålderdomligt intryck, vilket kunde 
betyda att säterbruket i Vesfold hade förhistoriska 
rötter (Dahle 2007b).  
 
Den insamlade kunskapen ska ligga till grund för en 
bättre förståelse och förvaltning av sätrarna som 
kulturminnen (Dahle 2007b). 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Årtalet 1537 motsvarar en brytpunkt för den norska 
kulturminneförvaltningen. Kulturminnen som är 
äldre än 1537 är automatiskt fredade, något som inte 

gäller för de efterreformatoriska lämningarna. Det 
betyder att vissa kategorier av kulturminnen, till 
exempel sätrarna, kan omfattas av olika regelverk. 
Huvudsyftet med nuvarande projektet är att belysa 
säterbrukets ålder, form och utbredning i Vestfold, 
både före och efter reformationen. Ett underordnat 
syfte var att visa på de arkeologiska och 
naturvetenskapliga metodernas potential vid en 
säterundersökning. 
 
I projektbeskrivningen formulerades följande 
problemställningar: 

 När etableras säterbruket i Vestfold? 
 I vilka delar av fylket har man dokumenterat 

säterbruket och finns det några regionala 
skillnader? 

 Kan man se olika funktioner och dateringar 
på sätrarna och har de i så fall varierat över 
tid? 

 Vad finns det för kulturminnen på sätrarna? 
Hur förhåller de sig till varandra och andra 
kulturminnen i landskapet?  

 Vilka arkeologiska och naturvetenskapliga 
metoder kan man använda för att belysa 
säterbrukets ålder, form och utbredning? 

 
För att kunna arbeta med frågeställningarna har 
projektet delats in i två delar: 

• En kvantitativ del som omfattar en 
registrering i Askeladden av alla kända sätrar 
i Vestfold. Underlaget bygger till stor del på 
tidigare insamlat material som har 
kompletterats med en digital platsmarkering. 

• En kvalitativ del som består av en 
arkeologisk punktundersökning på två 
säterområden i Vestfold.  

 
I enlighet med projektbeskrivningen har arbetet, och 
nuvarande rapport, delats in i två delar. Den 
kvantitativa delen omfattar registreringen av 369 
sätrar i Askeladden. Prioriteringen i den första delen 
har varit att kunna sätta upp en allmän hypotes kring 
sätrarnas datering och utbredning. Ambitionsnivån i 
den andra delen var att kunna gräva minst två schakt, 
en husgrund och en odlingslämning på fyra 
sätervallar. Genom att kunna plocka ut analysmaterial 
från schaktväggarna skulle enskilda kontexter kunna 
dateras och relateras till en makrofossilanalys. 
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FORSKNINGSHISTORIK 
Även om det har bedrivits en del forskning kring 
sätrar i såväl Norge som Sverige under senare år finns 
det fortfarande stora luckor i vår kunskap kring forna 
tiders säterbruk. I de skriftliga källorna kan vi spåra 
säterbruket tillbaka till medeltiden medan 
arkeologiska och vegetationshistoriska studier visar 
att djurhållning på utmarken är betydligt äldre 
(Bergstøl 1997:27-33, Bjørgo et al. 1992, Dahle 2007a, 
Emanuelsson et al. 2003, Randers & Kvamme 1992). 
 
Vegetationshistoriska studierna har även visat att 
stora delar av mellersta Skandinaviens skogbygder har 
brukats för bete, slåtter och/eller odling redan under 
förhistorisk tid. En etablering som kan variera från 
bronsålder till medeltid. Ibland kan man identifiera 
det agrara landskapet som fossil åkermark med 
röjningsrösen, stenhägnader och/eller åkerterrasser. I 
likhet med de naturvetenskapliga analysmetoderna 
kan dessa lämningar dateras till allt från bronsålder till 
medeltid, och ibland ända fram till 1600-talet (Holm 
1999). Hur detta utmarksbruk ska betraktas är 
omdiskuterat. Det kan motsvara äldre gårdar, ett 
ambulerande åkerbruk eller något som motsvarar 
senare tiders säterbruk. 
 
Två centrala frågor kring säterbruket är datering och 
definition, något som har diskuterats under stora 
delar av 1900-talet. Ämnet har dessutom aktualiserats 
i samband en nyligen utkommen avhandling från 
Sveriges Lantbruksuniversitet (Larsson 2009).  
 
Tolkningen har växlat mellan en kulturspridning 
under stenåldern (Reinton 1961:66-67), till en 
framväxt av säterbruket under mellersta järnåldern 
(Hougen 1947:256, 260), en etablering under tidig 
medeltid med ett uppehåll under den medeltida 
agrarkrisen och en återetablering under 1500/1600-
talet (Sandnes 1989). De redovisade tolkningarna har 
ifrågasatts av Larsson till förmån för en definition 
som inte bara omfattar en periodisk bosättning med 
inriktning på bete och förädling av mjölkprodukter, 
platsen ska även omfatta byggnader och vara en 
specialiserat kvinnlig arbetsplats (Larsson 2009:102). 
 
Vilken tolkning man ansluter sig till beror på valet av 
definition och källmaterial. Säterbegreppet är inte 
entydigt och omfattar många olika varianter. I stora 
delar av Sverige använder man till exempel begreppet 
fäbod i stället för säter. Det beror delvis på att det 
finns två närbesläktade säterord. Säternamnen i östra 
och mellersta Sverige anses ha sitt ursprung i setr som 
motsvarar ’utmarksäng, skogsäng’ medan den 
fornvästnordiska varianten sætr motsvarar rikspråkets 
säter ’fäbodställe’ (Wahlberg 2003:308). I likhet med 
Norge ingår västra Värmland, norra Västerdalarna, 
Härjedalen och Jämtland i den fornvästnordiska 
språkgruppen som använder säterbenämningen. 

Klimat, växtzon och topografi är andra faktorer som 
påverkar säterbrukets utformning och indelning. 
Inom etnologin och i yngre källmaterial brukar man 
tala om hemfäbod och långfäbod (heimsetra, langsetra) i 
förhållande till avståndet till hemgården. En helfäbod 
(fullseterbruk) omfattar i sin tur en sommarbosättning 
med förädling av mjölken på sätern, medan en 
halvfäbod (melkeseter) betyder att man fraktade 
mjölken till förädling på gården eller i ett mejeri 
(Daugstad 2001:21, Larsson 2009:102-109). 
 

 
Figur 1: Fördelning av olika säterbruk i Norge (efter 
Daugstad 2001:24). 
 
Andra varianter är slåtterseterbruk och regionala 
varianter som vintersetring och øyseterbruk (Daugstad 
2001:21). I vissa sammanhang räknas även 
sommarladugården (sommerfjøset) till säterbruket. De 
låg i utkanten av inägomarken och i likhet med 
sätrarna var de avsedda för mjölkkor som gick på ett 

http://no.wikipedia.org/wiki/Innmark�
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utmarksbete. Närheten till hemgården och en annan 
organisationsform motsvarar däremot inte ett 
traditionellt säterbruk (Larsson 2009:108).  
 
Andra variationer som påverkar säterbrukets 
utformning är ägostrukturen och arbetsfördelningen. 
Det kan motsvara ensamsätrar med en brukare, flera 
brukare på en säter eller många som tillsammans 
bildade en sätergränd. Till variationerna hör även 
olika benämningar som seter, støl, voll, vang, sel, øygard 
och bustad som kan användas regional och ha lite 
olika betydelse. 
 
Mycket av kunskapen kring sätrarna och den agrara 
utmarksnäringen under förhistorisk tid/medeltid 
kommer från vegetationshistoriska, eller 
tvärvetenskapliga, studier. Några undersökningar på 
Vestlandet har visat att ett säterbruk, med 
husgrunder, kan gå tillbaka till bronsålder (Bjørgo et 
al. 1992, Randers & Kvamme 1992). Andra 
undersökningar har bara kunnat fånga upp bete, 
slåtter och/eller odling under järnåldern medan 
byggnaderna har varit medeltida eller yngre. 
 
Den mest omfattande arkeologiska undersökningen i 
Norge har troligen varit tre säterområden i Hedmark 
fylke. Inom Gråfjellprojektet genomfördes en 
maskinell avbaning på mer än 4 000 m2 som bidrog 
till en delundersökning av 28 bebyggelselämningar 
(husgrunder, vägglinjer och/eller eldstäder) samt ett 
flertal röjningsrösen och åkerterrasser. Två av 
sätrarna hade öppnats upp under järnålder, antingen 
för bete/slåtter (Melgårdsetern) eller odling 
(Rødseter). De äldsta säkra beläggen för bebyggelsen 
gick däremot bara tillbaka till 1300-talet Den tredje 
sätern (Sørgårdsvollen) omfattade två husgrunder 
från 1400-talet och ett sentida röjningsröse 
(Amundsen 2007). 
 
En vikingatida/tidigmedtida bebyggelse har däremot 
undersökt inom Rødsmoprojektet i samma kommun. 
Den arkeologiska undersökningen vid Stavlia 
omfattade bland annat en nedbränd byggnad och 
några eldstäder som kunde dateras till vikingatid/tidig 
medeltid. En pollenanalys från en närbelägen myr 
bekräftade att det rörde sig om ett tidigmedeltida 
beteslandskap. Platsen var omnämnd som en säter 
och den arkeologiska undersökningen kunde varken 
bekräfta eller avskriva en funktion som gård eller 
säter (Bergstøl 1997:27-33). 
  
Även resultatet från en punktundersökning av 14 
sätrar i Møre og Romsdal visade att sätrarna hade 
brukats till bete, slåtter och/eller odling under 
järnåldern. Det fanns även några samtida kokgropar 
och eldstäder medan husgrunderna vara medeltida 
eller yngre (Dahle 2007a). 
 
I Sverige har det tvärvetenskapliga projektet 
”Settlement, shieling and landscape”, från Dalby 

socken i norra Värmland visat att utmarken till 
gårdarna i Backa har brukats för såväl agrart bruk 
som andra näringar sedan mellersta järnålder. Den 
arkeologiska undersökningen på Backasätern 
omfattade bland annat en eldstad från 600-talet, men 
den låg i en delvis yngre byggnad (Emanuelson et al. 
2003, bl a s117).  
 
Den enda säkert förhistoriska/tidigmedeltida 
byggnaden på de redovisade sätrarna är den 
nedbrända byggnaden på Stavlia (Bergstøl 1997), även 
om eldstaden på Backasätern kan ha tillhört en äldre 
byggnad på samma plats som det yngre huset. 
 
En annan aspekt på säterbruket är var man etablerar 
en säter. Källor från Rørosområdet visar att bönderna 
återupptog de gamla samiska renskiljningsplatserna 
för sina sätrar under 1700-talet (Fjellheim 1999:117). 
Att man har brukat en plats för olika aktiviteter vid 
olika tider visade även projektet ”Gammelvallen...” i 
norra Värmland. Den arkeologiska undersökningen 
och skriftliga källor visade att en finngård från 1600-
talet hade etablerats på en medeltida åkerlycka. När 
finngården flyttade i början av 1700-talet övergick de 
gamla inägomarken till att bli gårdens säter. Sätern 
fick i sin tur en fast bosättning under en period under 
1800-talet och i slutet av samma århundrade 
redovisas platsen återigen som en säter (Blad et al. 
1992, Pettersson 2002). 
 
När det gäller sätrarnas topografiska placering finns 
det en artikel som jämför Vestfold och 
Gudbrandsdalens sätrar. Där beskrivs avståndet 
mellan sätern och gården som kortare i Vestfold, 
uppskattningsvis bara 3-4 km, men terrängen 
omnämns som betydligt brantare och mer oländig än 
den i Gudbrandsdalen (Kleiven 1941:2). 
 
Slutligen ska säterbrukets betydelse under historisk tid 
beröras. Jesper Larsson vill se säterbruket (fäbodbruket) 
i mellersta och norra Sverige som den största 
drivkraften och källan till innovationer för 
jordbrukset utveckling under 1600/1700-talet 
(Larsson 2009). Att säterbruket var viktigt visar även 
några eksaminasjonsprotokoll från Midt-Østerdalen. I 
en redovisning från 1723 kan man se att 95,4% av 
bondebefolkningen var säterbrukare. I samband med 
1700- och 1800-talet befolkningstillväxt ökade såväl 
antalet nya gårdar, som sätrar och boskapsjordarnas 
omfattning.  
 
Enligt de redovisade aspekterna bör sätrarna studeras 
såväl lokalt som regionalt. Samtidigt måste man ta 
hänsyn till mer övergripande sammanhang som 
centrala direktiv, topografi och klimat. Några exempel 
är den tidigmedeltida värmeperioden och den 
efterföljande högmedeltida agrarkrisen, samt effekten 
av digerdödens (svartedauden) härjningar. 
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REGISTRERING I ASKELADDEN  
Vestfold är Norges näst minsta fylke (efter Oslo) med 
en total yta på 2 216 km2. I ett historiskt perspektiv är 
regionen mest känt för sina många kulturminnen som 
förhistoriska gravar, vikingaskepp, Norges första 
urbana samhälle (Kaupang) och den äldsta nuvarande 
staden (Tønsberg). Med en kustlinje på 980 km och 
cirka 1 000 öar, 20 % odlad mark med hög avkastning 
och ett produktivt skogsbruk på 65 % av marken 
(www.vfk.no) har fylket sällan förknippats med 
säterbruket.  
 
Ser man till säterbrukets höjdpunkt vid 1800-talets 
mitt finns det belägg för att 53 000 gårdar i Sør-
Norge hade en eller flera sätrar i drift. Siffror saknas 
för Nord-Norge men det totala antalet har 
uppskattats till 70 000-100 000 (Daugstad 2001:25). 
Hur många sätrar som fanns i Vestfold då är lite 
osäkert, men 1934 sammanställdes 
Seternavnregisteret för Vestfold. Ett register som 
omfattar 460 säterbelägg och 177 sätrar var då 
fortfarande i bruk, resten redovisas som nedlagda 
(www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret). 

UNDERLAG OCH URVAL FÖR REGISTRERINGEN  

Registreringen utgår från alla säterrelaterade 
benämningar, skriftliga belägg och arkeologiska 
lämningar. Ett brett begrepp där sätern ska vara en 
del av gårdens agrara inriktning med en djurhållning 
på utmarken. 
  
För att kunna genomföra en så omfattande 
nyregistrering utgår projektet från uppgifter via 
informanter. En del av motsvarande information har 
även legat till grund för, och delvis bekostats inom 
ramen för projektet Lokal Agenda 21. Projektet var 
ett samarbete mellan kommunerna i Vestfold, 
Vestfold fylkeskommune och Kommunenes 
sentralforbund med inriktning på ”Kulturminner i 
utmark” (2001-2004).  
 
Kulturminneregistreringen genomfördes i Andebu, 
Hof, Horten, Lardal, delar av Larvik (Tjølling sogn), 
Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjømme och Tønsbergs 
kommuner. Några av kommunerna (Andebu, Horten, 
Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjømme och Tønsbergs) 
har lagt ut informationen på sina hemsidor, men det 
är först nu som säterinformationen har blivit 
tillgänglig i en gemensam databas. Registreringen i 
Askeladden har dessutom bidragit till att Vestfold 
hade flest registrerade säterlokaliteter i Norge, 369 av 
totalt 682 stycken (19.01.2011). 
 
Tre informanter namnges under de registrerade 
lokaliteterna, men de har i sin tur fått hjälp av andra, 
ibland omnämnda i den beskrivande texten som REF. 

De tre huvudinformanterna har sammanställt 
materialet, besökt platserna och försett dem med en 
kartplacering. Det gäller Inger Thorstensen för Hof 
kommune, Hans Torbjørn Grov för Sande kommune 
och Tor Bjørvik för Andebu, Lardal, Larvik, 
Holmestrand, Re, Sandefjord, Svelvik och Tønsberg 
kommuner. Det finns inga belägg för något säterbruk 
i kustkommunerna Horten, Nøtterøy, Stokke och 
Tjømme medan Sandefjord representeras av två 
sätrar och Tønsberg av en.  
 

Tabell 1: Antalet registrerade sätrar i 
Vestfold per kommun 
 
Som ett komplement, och delvis 
redan använt av informanterna, har 
Seternavnregisteret från 1934 
(www.dokpro.uio.no) studerats. 
För att få fram information kring 
gårdarnas äldsta skriftliga belägg 
och ortnamnets härledning har 
samtliga gårdar med säterbelägg 
studerats i "Norske 
Gaardnavne”(Rygh 1907).  
 

Registreringen i Askeladden har utförts av Maria 
Westrum Solem och Susanne Pettersson med en 
sammanlagd arbetstid av 30 dagsverk. Bearbetning 
och sammanställning i övrigt har genomförts av 
Susanne Pettersson. 
 
Det insamlade materialet omfattade 886 poster, 426 
från informanterna och 460 träffar i 
Seternavnregisteret. Flera belägg motsvarar samma 
säterområde och de har till stor del kunnat paras 
samman. Andra har uteslutits på grund av bristande 
kartfästningen.  
 
Informanternas orienteringsuppgifter har 
sammanställts i ett gemsamt kartprojekt, MapSource 
Application (se även Ambitionsnivå och källkritik). Hans 
Torbjørn Grov har kartlagt sätrarna i Sande med en 
GPS och ett koordinatvärde från varje säter har 
överfört till det gemensamma kartprojektet. 
Koordinatangivelser har även använts från 
”Kulturminner i utmark” för Hof och Re kommuner, 
samt några kompletteringar från Tor Bjørvik. Hans 
uppgifter bygger i sin tur på ett fältarbete med en 
markering på olika kartor. En överföring till det 
gemensamma kartprojektet genomfördes tillsammans 
med undertecknad vid tre tillfällen under hösten 
2009. Både Hans Torbjørn Grov och Tor Bjørvik är 
erfarna orienterare med en god kartkunskap och en 
stor tillförlitlighet. 
 
Många platser har uppgifter om bevarade 
säterbyggnader, yngre skogsstugor på sätervallen, 

Andebu 36 
Hof 29 
Holmestrand  25 
Horten 0 
Lardal 91 
Larvik 94 
Nøtterøy 0 
Re 25 
Sande 52 
Sandefjord 2 
Stokke 0 
Svelvik 14 
Tjømme 0 
Tønsberg 1 
Totalt 369 

http://www.vfk.no/�
http://www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret�
http://www.dokpro.uio.no/�
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synliga husgrunder och/eller namn på ØK-kartan. 
Andra husgrunder har pekats ut som sätrar och i 
enstaka fall har även platser utan kända husgrunder 
registrerats. Det senare gäller i första hand uppgifter 
om gammelsätrar där en systematisk inventering 
skulle kunna bidra till en säterplats med ett stort 
tidsdjup. 
 

 
Figur 2: Registrerade sätrar i Vestfold 
 
Den geografiska felmarginalen har uppskattats till 
mindre än 100 m. En felmarginal som kan verka 
rimlig för ett säterområde, även om utbredningen har 
varierat i förhållande till antalet brukare och 
topografi.  Samtliga lokaler har i den inledande 
registreringen redovisats som Arkeologiskt 
kulturminne, Seteranlegg med oavklarad vernestatus 
och oklar datering. De undersökta sätrarna har 
uppdaterats och kompletterats efter avslutad 
undersökning (se nedan).  
 
När det gäller namnet på sätern har de benämningar 
som finns på ØK-kartan prioriterats. Alternativa, eller 
motsvarande, namnformer inleder den beskrivande 
texten för varje informant och/eller uppgifterna från 
Setrnavnregistret (Dokpro).  Alla registrerade sätrar 
redovisas i två tabellformer i slutet av rapporten. Den 
första är en söktabell som utgår från ID-nummer i 
Askeladden, en tabell som i övrigt bara omfattar 
säternamn och kommun, medan ID-nummer, namn, 
nuvarande gårdsbruk och en kort informationstext 

redovisar under respektive kommun i 
bokstavsordning utifrån säternamnet. 

AMBITIONSNIVÅ OCH KÄLLKRITIK 

Även om bara relativt säkra placeringar har 
registrerats kan det förekomma felaktigheter. En 
felmarginal på upp till 100 m beror på en 
arbetsprocess i flera steg. Först en överföring från 
koordinater eller kartuppgifter till MapSource 
Application, följt av en konvertering till shape-filer i 
ArcMap, innan registreringen i Askeladden. Om det 
inte fanns några indikationer på ØK-kartan har 
placeringen i möjligaste mån granskats tillsammans 
med respektive informant. Den övergripande 
målsättningen har dock varit att sammanställa ett 
massmaterial, precis som man vid andra tillfällen har 
använt informanter för att registrera andra 
utmarkslämningar som fångstgropar och 
järnframställningsplatser.  
 
En annan orsak till en felaktig information kan vara 
att namn, placering och funktion har förändrats över 
tid. Gården delar ofta ett namn med flera brukare och 
för att kunna skilja dem åt kan de ha fått en 
tilläggsbenämning som norra, södra eller mellersta. 
Större säterområden med flera brukare kan därmed 
ha fått olika namn. Antingen har man använt en 
gemensam benämning för alla gårdarnas sätrar, eller 
så har man preciserat det till den enskilda gårdens 
andel. I några fall har man även lagt till nya relationer 
som till exempel övre och nedre istället för nordre 
och søndre. 
 
Andra exempel på namnbyte är när sätern flyttats, 
övertas av en annan brukare eller övergår till en 
annan funktion. Enklast att tolka är benämningen 
gamle/gammel- som tyder på att den sätern har 
ersatts, eller kompletterats, med en yngre säter. Nu är 
det däremot inte alltid så enkelt. En gammelsäter kan 
få en ny funktion eller flyttas tillbaka som en ”ny” 
säter på den gamla platsen.  
 
I samband med undersökningen av Backasätern i 
norra Värmland visade det sig att några 
sommarstugor (hytter) intill Stakällmyren ibland 
omtalades som ”Nya Backasätern”. En pollenanalys 
från den intilliggande myren visade däremot att 
området troligen hade brukats kontinuerligt från 
järnålder till nutid. En liknande analys från 
Backasätern, tolkad som gårdarnas mest centrala och 
äldsta säter, visade visserligen att sätern hade varit i 
bruk ett tag under järnåldern men därefter hade den 
legat öde fram till 1500-talet (Figur 3). Det var till och 
med den enda av fem undersökta platser längs med 
den gamla säterstigen som visade på ett så tydligt 
kontinuitetsbrott (Emanuelsson et al. 2003:102). 
 
Andra exempel från norra Värmland bekräftar 
däremot tankgången om att gammelsätrarna tillhör de 
äldre skikten. Av de fyra först undersökta sätrarna 
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motsvarade Gammelsätern Likenäs och 
Gammelsätern Treskog de äldsta dateringarna för 
slåtter och bete (Olsson 1998). 
 
Slutligen ska de administrativa indelningarna beröras. 
Medeltida fylken, fjordungar och åttungar har 
försvunnit medan härads- och sockenindelningar 
fortfarande existerade vid sekelskiftet 1900. Med 
utgångspunkt i två grevskap bestod Vestfold av 
Jarlsberg og Laviks amt med 10 härader och 23 
socknar 1907 (Rygh 1907). 1919 bildades nuvarande 
fylkesindelning och efter några kommun-
sammanslagningar motsvarar det idag 14 kommuner. 
Fördelningen mellan kommun, härad och socken 
redovisas i analysavsnittet som Tabell 2. 
 
När det gäller förändringar och indelningar efter 
Setrnavnregisteret genomförande 1934 har Botne 
blivit Holmestrand medan Brunlanes och Hedrum 
bildar Larvik kommune. Våle, utan kända sätrar och 
utesluten från analysen, bildar tillsammans med 
Ramnes Re kommune och Svelvik motsvaras delar av 
gamla Strømmen. 
 
Ett fåtal gårdar har överförts till andra kommuner 
medan flera har sin säter på någon annans mark. Nu 
beror det inte enbart på senare indelningar. Redan på 
40-talet uppmärksammades att det var vanligt med 
sätrar på någon annans skog i Brunlanes och Hedrum 
(nuvarande Larvik), men att det även förekom i Hof 
och Botne (Holmestrand, Kleiven 1941:3). Det gäller 
bland annat Breiangsetra och Viddaseter som ligger i 
Telemark samt Pyttesætra och Saksedalseter som 
ligger i Buskerud fylke, ingen av dem ingår i analysen.  

ORTNAM SOM ANALYSMETOD. 

I forskningshistoriken redovisas flera exempel på 
förhistoriska och medeltida sätrar. Dessa har 
dessutom kompletterats och/eller ersatts med nya 
sätrar ända in på 1900-talet. För att kunna dela in de 
byråmässigt inlagda lokaliteterna i olika kategorier har 
flera metoder använt. 
 
En av de vanligaste metoderna att datera en gård är 
att studera bebyggelsenamnet och befintliga 
kulturminnen, något som bara delvis kan överföras 
till Vestfolds sätrar. Först och främst saknas det en 
systematisk registrering av kulturminnen i utmarken 
och när det gäller namnformen blir den ofta sekundär 
genom sin återkoppling till gården. Räknar man 
däremot med att sätern är en del av gården, och att 
den i så fall kan vara lika gammal, fungerar metoden. 
En hypotes som delvis testades i samband med 
undersökningen av sex Värmländska sätrar 
(Johansson et. al. 1997, Olsson 1998, Emanuelsson 
et. al 2003). 
 
Tre av de berörda värmlandsgårdarna hör till gruppen 
terrängbeskrivande ortnamn (Backa, Likenäs, Treskog) 
vilka brukar räknas till de äldre bebyggelsenamnen 

(Strid 1992:33). Resterande gårdar (Bänteby, Ransby, 
Ingersbyn) avslutas med –by, en namnform som 
förekommer från romersk järnålder till nutid 
(Wahlberg 2003:by, s.52).  
 
Förleden till by-ändelserna motsvarar här Bente för 
Benedictus, Ran för Ramn (mansnamn eller korp) 
och Inger för Ingiæld. Benedictus är en kristen 
namnform som kan dateras till medeltid medan de 
andra är fornsvenska namn som kan vara äldre, 
samtida eller yngre (Rosell 1984:180).  
 
Den värmländska undersökningen visade även att en 
sekundär bebyggelseenhet till Backa, Skinnerud, hade 
etablerats under 900-talet (Emanuelsson 2003:46). 
Avslutningen med –rud har en generell datering till 
medeltid eller yngre, medan det närbesläktade 
slutledet –ryd ofta går ner i vikingatid (Wahlberg 
2003:rud, ryd s.260-261). Dateringen av Skinnerud 
går tillbaka till sen vikingatid och relationen till Backa 
med en terrängbeskrivande namnform och ett bättre 
topografiskt läge visar att Backa bör vara äldre än 
vikingatid (Emanuelsson et al 2003:26-28, 46). 
 
Om man jämför gårdarnas preliminära 
ortnamnsdatering med resultatet från pollenanalysen 
vid sätrarna så bekräftade de till stor del varandra. De 
äldsta dateringarna av bete, slåtter och/eller odling 
tillhör de tre topografiskt namngivna gårdarna. Två 
av dessa sätrar, Likenäs och Treskog, har dessutom 
gått under benämningen Gammelsätern. Alla tre har 
etablerat under järnåldern (Olsson 1998). När det 
gäller Backa togs prover från Backasätern och fyra 
myrar mellan gården och sätern. Samtliga provplatser 
visade på bete, slåtter och/eller odling redan under 
järnåldern. Backasätern var dock den enda av 
platserna som gav en tydlig indikation på att ha legat 
öde under en längre period (Figur 3). 
 

 
Figur 3: Tolkning av pollenanalysen från utvalda myrar och 
Backasätern i norra Värmland (Emanuelsson et al. 2003:102, 
svensk text S. Pettersson). 
 
När det gäller –by sätrarna hade Ransbysätern 
etablerats under sen vikingatid/tidig medeltid och 
Ingersbysätern under tidig medeltid. Den yngsta 
dateringen kom från Bäntbysätern med en tveksam 
högmedeltida datering och en tydligare 
aktivitetsperiod från 1600-talet (Olsson 1998). I 
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tillägg hade både Ingersbysätern och Gammelsätern 
Treskog övergått till att bli torp i ett senare skede. 
 
Gör vi en liknande jämförelse med 
säterundersökningarna i Gråfjellprojektet motsvarar 
Deset (Mellgårdsetern och Sørgårdvollen) ett 
fornnordiskt –set namn med en tolkning som ’bostad, 
tillhåll’ och en etablering under vikingatid (Amundsen 
2007:141). Även Rød (Rødseter), som är ett 
osammansatt rudnamn och en äldre variant av 
slutledet –rud, kan troligen dateras till vikingatid 
(Wahlberg 2003:rud, s.260). Båda gårdarna är troligen 
etablerade under förhistorisk tid, något som delvis 
bekräftas av de daterade sätermiljöerna. I ett 
sedimentprov från Deset Østseter, Melgårdsetern 
fanns indikationer på en röjningsbränning för bete ca 
100 f. Kr. (Solem i Risbøl et al. 2002a) medan 

odlingen på Rødseter har daterats till yngre järnålder 
(Amundsen 2007). 
 
Exempel på de redovisade synpunkterna presenteras 
under Bearbetning och tolkning av registreringen och trots 
en bitvis kritisk hållning är det fullt möjligt att bygga 
upp en hypotetisk tolkning kring säterbrukets ålder, 
form och utbredning i Vestfold. En hypotes som 
delvis kunde bekräftas genom Den arkeologiska 
undersökningen.  
 
Den första analysdelen utgår från de registrerade 
sätrarna och deras hemgårdar med variabler som 
ortnamn, registrerade kulturminnen, medeltida och 
yngre skriftliga belägg samt regionala variationer inom 
fylket.

ANANALYS OCH BEARBETNING AV 
REGISTRERINGEN 

I Underlag och urval för registreringen motiveras varför en 
säter kan vara lika gammal som sin hemgård och 
många sätrar har även fått sitt namn från gården. 
Under rubrikerna Äldre ortnamn, Kulturminnen på 
sätergårdarna och Medeltida belägg diskuteras de gårdar 
som har minst en säter med gårdens namn. Om det 
finns flera gårdar med en gemensam grundform och 
tillägg som nordre, søndre, mellem, behandlas de som 
en enhet och refereras till som en sätergård. Ett 
undantag från regeln redovisas under rubriken 
Regionala variationer där antal gårdsnummer ingår i en 
jämförande studie.  

ÄLDRE ORTNAMN 

Tolkningen av ortnamnen utgår från äldre 
skrivformer, dialektuttal och lokala förhållanden 
(Wahlberg 2003:11). Språkets successiva förändring 
kan betyda att nuvarande namnformer inte alltid har 
samma ursprung och att de kan ha olika dateringar. 
När det finns alternativa härledningar till ett ortnamn 
i olika kommuner redovisas bara den äldre formen. 
För den språkliga härledningen och en individuell 
bedömning av lokala förhållanden hänvisas till Rygh 
(1907) under respektive gård. När det gäller generella 
beskrivningar och dateringen utgår de i första hand 
från ”Svenskt ortnamnslexikon” (Wahlberg 2003) som 
trots titeln även omfattar ett fornnordiskt språkbruk 
med variationer inom det nordiska 
kolonisationsområdet. 

Sockengårdar 
Dagens urbaniserade samhälle organiseras till stor del 
från tätorternas kommunhus medan sockenkyrkan 
stod i centrum i det gamla bondesamhället. Många 

sockennamn har tolkats som överförda från äldre 
gårdar, bygder och/eller deras inbyggare (Brink 1990, 
Wahlberg 2003), så även i Vestfold.   
 
Norge har haft 1250 medeltida socknar och deras 
ursprung har tolkats som antingen organiserade i 
förhållande till en äldre förhistorisk indelning, eller 
utifrån naturligt framvuxna bygder (Brink 1990:114). 
Oavsett tolkning hade sockenkyrkan haft en 
framträdande roll i sin närmiljö och enligt Rygh fanns 
det 37 socknar fördelat på 18 härader i Vestfold 1907. 
24 av dessa socknar har en eller flera registrerade 
sätrar (Tabell 2). 
 
Tabell 2: Vestfolds socknar fördelat på kommun och härad. 
Socknar med registrerade sätrar har fått fet och kursiv text. 
Kommun Härad Socken 
Andebu Andebu Andebu, Høijord, 

Kodal 
Hof Hof Hof, Vassaas 
Holmestrand  Botne Botne, Hillestad 
Horten Borre Borre, Fredriksvern 
Lardal Lardal Hem, Styrvold, Svarstad 
Larvik Brunlanes Berg , Kjose, Tanum 

Hedrum Hedrum, Hvarnes, 
Kvelde 

Tjølling Tjølling 
Nøtterøy Nøtterø Nøtterø 
Re Ramnes Fon, Ramnes, Vivestad 

Vaale Undrumsdal, Vaale 
Sande Sande Sande 
Sandefjord Sandeherrad Sandeherrad 
Stokke Stokke Arendal, Skjee, Stokke 
Svelvik (Buskerud; Sande) Strømmen Strømmen 

Skoger Konnerud, Skog er, 
Strømsgodset 

Tjømme Tjøme Tjøme 
Tønsberg Sem Sem, Slagen 
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Alla sätersocknarna har en medeltida kyrkplats och 
mer än hälften av dem har förhistoriska gravar i 
anslutning till kyrkan. Även om de idag ligger på 
kyrkans eller prästgårdens mark har de ursprungligen 
tillhört en förhistorisk gård, något som förstärks av 
sockennamnens förhistoriska namnelement. Många 
av Vestfolds sätersocknar har fortfarande gårdar med 
sockennamnet, andra kan motsvara ett bygdebegrepp, 
en försvunnen gård eller ett namnbyte. Flera 
sockengårdar har till exempel en nära anknytning till 
Prästgården som trots sin efterreformatoriska 
marktilldelning ofta omfattar förhistoriska gravar. 
 
Nuvarande analys inkluderar bara gårdar med 
socknens namn och minst en säter med gårdens 
namn. Lägger man dessutom till att de ska finnas 
förhistoriska gravar inom 250 m från kyrkan återstår 
bara fem gårdar, Kvelde, Høijord, Tanum, Hillestad och 
Fon. 
 
Kvelde härleds till kvill med betydelsen ’... sammanflöde 
av vattendrag’. Høijord och Tanum innehåller element 
för ’inhägnad’. Den första har skrivits Haughagiaurdi 
och tolkas som ett ’indgjerdet jordstykke med flera høgar’ 
medan Tanum motsvarar kombinationen ’tun’ och 
’heimr’ med en tolkning som ’inhängnad’ ’boplats; gård’ 
alternativt som ett försvunnet –vin namn (se 
Förhistoriska bebyggelsenamn). Hillestad kombinerar 
namnet ’Hildir’ med slutled –stad för ’plats, ställe’ eller 
’bostad’ medan Fon innehåller ett sammansatt ord med 
slutledet –vin och ett svårtolkat förled (Rygh 1907).  
 
Samtliga namnformer har en generell datering till 
järnåldern och diskuteras vidare under Förhistoriska 
bebyggelsenamn. 

Samlingsplatser 
Redan innan kyrkorna byggdes och kristendom blev 
den dominerande religionen utförde man 
gemensamma ceremonier på särskilda platser, oftast 
redovisade som kultplatser. Flera sätergårdar 
innehåller namnelement som kan motsvara den typen 
av samlingsplatser, till exempel Ve (Sande), 
Lund/Lunde (Larvik), Gurrik (Hof), Guåker 
(Holmestrand) och Helgelanda (Lardal). 
 
Ve (vi) översätts direkt till ’helig plats, kultplats’ medan 
Lund och Lunde syftar på en ’skogsdunge’, ofta med en 
härledning till en helig lund. Både Gurrik och Guåker 
innehåller ’gudens...’,  här med tillägg ’-eik’ respektive 
’jordstycke, –åker’. Helgelanda slutligen har tolkats som 
ett heligt ’jordstycke, åker’ (Rygh 1907, Wahlberg 
2003:199, 347, 377, 185).  
 
De redovisade gårdarna kan utifrån namnelementen 
dateras till förhistorisk tid, även om både Gurrik och 
Guåker saknar medeltida belägg (se Medeltida belägg). 
De båda Ve-sätrarna har undersökts arkeologiskt och 
presenteras närmare i den kvalitativa delen (Ve-
sätrarna (ID 122053, ID132048) i Sande kommune). 
 

Till kategorin samlingsplatser hör även Kopstad i 
Sande/Hof. Namnet härled av Rygh till Kjøbstad i 
betydelsen ’Handelsplads’. Han nämner även likheter 
till namnelement i den vikingatida handelsplatsen 
Kaupang (Tjølling i Larvik). Slutledet –stad visar att 
gården är samtida eller äldre än den vikingatida 
handelsplatsen.  
 
Kopstad omnämns i flera medeltida dokument och i 
de äldre källorna skrivs gården till Sandeherred, men i 
ett diplom från 1541 byts ”...½ Markebol Jord i Öde-
Skodin i Lardal... mod Ödegaarden Kaupstad i Hof Sogn...” 
(DN.IX 790). 1907 redovisas gården som ett 
underbruk till Nes nordre i Hof socken medan 
gårdens säter, Kopstadseter (ID131954) ligger på 
mark som tillhör Rud Nordre (52/1) i Sande. 
 
Namnet antyder att gården har haft en funktion som 
handelsplats i bygden, men de skriftliga dokumenten 
visar även att gården vid någon tidpunkt har legat 
öde. De skriftliga beläggen belyser även problemet 
med att kunna knyta en gård eller säter till sin rätta 
miljö när förutsättningarna förändras över tid. 
 
Redovisade exemplen på Sockengårdar och 
Samlingsplatser visar att ett tiotal sätergårdar har haft en 
speciell funktion i bygden redan under förhistorisk 
tid. Fortsätter man dessutom att studera ortnamnens 
språkliga sammansättning kan man se att de har ingått 
i ett väl utvecklat järnålderssamhälle. 

Förhistoriska bebyggelsenamn  
Terrängbeskrivande bebyggelsenamn med gamla 
plurala former och/eller dativändelser som –a, –e, –
um –om tillhör till de äldre ortnamnen (Wahlberg 
2003:10f). Cirka 70 sätergårdar innehåller 
terrängbeskrivande namnelement och ca hälften av 
dem har en dokumenterat osammansatt namnform 
med plural- och/eller dativändelse. 
 
Terrängbeskrivande ortnamn 
För att kunna begränsa antalet sätergårdar med ett 
terrängbeskrivande ortnamn redovisas bara några 
exempel som dessutom har medeltida belägg. Det 
motsvara bland annat ett tiotal osammansatta 
gårdsnamn som syftar på olika höjdpartier. Berg, 
Berger, Brekke och Halle står för ’berg’, ’backe’ och 
’sluttning’, medan Haugane, Haugen, Hole och Holm syftar 
på ’hög’ eller ’rund höjd’. Till de osammansatta 
höjdbeskrivningarna räknas även Aas (Ås) och Nes 
där den senare härledas till ett 'i sankmark 
framskjutande terrängparti' (Rygh 1907, Wahlberg 
2003:232).  
 
Andra gårdsnamn kan knytas till någon form av 
vatten. Gause, Gjone, Hasle och Roso tolkas som 
ursprungliga älv- eller bäck- namn medan Fjære är en 
benämning för fjord (Hof, Larvik, Re, Lardal). Kvelde 
(Larvik) härleds via ’kvill’ till ’sammanflöde av vattendrag’ 
(Rygh 1907, Wahlberg 2003:178) och Myre visar att 
gården låg vid en myr. 
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En tredje kategori innehåller beskrivningar av olika 
markförhållanden eller trädslag. Teigen (Sande) 
kommer från teg, 'åkerteg' (Wahlberg 2003:teg s316) 
och både holt och skog avser ett skogsområde. Holtan 
(Holtonom) i Lardal har mer specifikt tolkats som en 
lund (Rygh 1907) och ansluter möjligen till de 
redovisade samlingsplatserna. Till ortnamnen som 
innehåller olika trädslag hör Gran, Bjørke och Furu 
medan Bonnegolt, Stokke, Styrmo och Styrvold på olika 
sätt beskriver timmerstockar som stöttor, skeppsmaster 
eller skogsområden (Rygh 1907).  
 
Flera av de redovisade namnelementen återkommer 
även som slutled. Vanligast är –berg, -näs och –ås med 
kompletterande förled som ek-, björk- eller  löv- träd 
(Eikeberg, Bjertnes, Løvås). Andra ortnamn talar om att 
berget är runt (Holmberg) eller att det rör sig om åsen 
vid myren (Asmyr). Hit hör även några gårdar med 
slutledet –dal där Bjørndalen kan innehålla en 
djurbeteckning eller mansnamnet Björn, medan 
Skørdalen och Trolldalen har en osäker härledning 
(Rygh 1907). 
 
Även andra sammansatta ortnamn kan vara svåra att 
tolka utifrån nuvarande skrivform som till exempel 
Veberg och Klevje i Sande samt Knem i Svelvik. I tur 
och ordning kan de, lite förenklat, tolkas som platsen 
för en ’väg över berg’, ’väg över brant bergsida’ eller på 
’Fjeldets Skraaning dannet Knæk’ (Rygh 1907). 
 
 
Ortnamn som härleds direkt till en bebyggelse 
Till de förhistoriska ortnamnen hör även olika slutled 
som syftar på en bosättning eller platsens inbyggare. 
Tre slutled (–hem, –by,  –rud) representeras även av 
osammansatta namnformer, Hem, Bøe och Rød. 
 
Hem förekommer, i likhet med den aktuella gården i 
Lardal, ofta som sockennamn och härleds till en 'plats 
där man slår sig ner, hemvist'. Namnledet dateras till 
perioden från Kristi födelse till ca 550 e Kr och kan 
utifrån en förändrad form vara svår att identifiera 
(Wahlberg 123f). Ett problem som Rygh hanterar 
genom att redovisa flera tolkningar i kombination 
med ett troligt heimr. Förutom de redovisade 
sockengårdarna Hem och Tanum kan Lærum (Sande) 
och Solum (Larvik) innehålla ett ursprungligt heimr. 
Här i kombination med älvnamnet Leira eller sol 
(Rygh 1907).  
 
Även –vin namnens höga ålder, från Kristi födelse till 
sen vikingatid, gör att de kan vara svåra att känna 
igen. Ofta har både v och n fallit bort, samtidigt som 
vokaler i förledet kan vara omfärgade (Wahlberg 
2003: 350f). Förutom Fon, som redovisades under 
sockengårdarna, har Bjørge, Bondi, Farmen, Grini och 
Løkene tolkats som troliga –vin namn (Rygh (1907). 
Grini är den enda av gårdarna som fortfarande 
avslutas med ett i från den äldre namnformen. Bondi 
har i nuvarande språkbruk blivit Bonden och gårdens 

säter benämns idag Bondenseterstulen (ID131838 i 
Sande).  
 
Förleden till de aktuella vin-namnen innehåller i tur 
och ordning björk, boende, fara/åka, gran och sprittande 
bäck(?) (Rygh 1907). Vin-namnen anses ha sitt 
ursprung i ett fornvästnordiskt ord för ’betesmark’ som 
redan under medeltid övergått till ett renodlat 
bebyggelsenamn (Wahlberg 2003:350f).   
 
Rygh (1907) redovisar även en mycket osäker 
tolkning av Hallenstvet i Andebu som ett möjligt vin-
namn. Slutledet –tvet, eller osammansatt som Tveiten 
kan även härledas till ’huggspån’. Något som i ortnamn 
kan betyda ’röjning’ eller motsvara en 
inbyggarbeteckning (Wahlberg 2003:Tveta, s330). Av 
Vestfolds nio osammansatta Tveit-gårdar har fyra 
medeltida belägg men ingen av de tre berörda 
sätergårdarna. Som slutled finns det däremot 
representerat i Skatvet. Antingen kombinerat med 
mansnamnet Skagi eller överfört till ’Odde af Land’ 
(Rygh 1907). 
 
Inbyggarbeteckningar är vanliga i Sverige och många 
avslutas med –inge eller –bo (Wahlberg 2003:150, 39). 
Förutom att någon av de redovisade –vin gårdarna 
kan motsvara en inbyggarbeteckning, finns det bara 
en sätergård som har en tydlig innbyggarbeteckning. 
Mo i Larvik har ett medeltida belägg som 
Honnangamon (1399). Det tolkas av Rygh som 
Hornunga- och ortnamnet motsvarar då de som bodde 
på mon (Rygh 1907). Mo kan i sin tur härledas till 
’sandig mark’ (Wahlberg 2003:212). 
  
Även om det finns enstaka exempel från modern tid 
där man har använt slutledet –stad motsvarar de allra 
flesta ett äldre bebyggelsenamn med ett ursprung 
strax efter Kristi födelse till vikingatid. Härledningen 
är omdiskuterad men oftast översatt med ’plats, ställe’ 
eller  ’bostad’ (Wahlberg 2003:289). Förutom tidigare 
omnämnda gårdar har ytterligare fem sätergårdar en –
stad ändelse och medeltida belägg, Engelstad, Hillestad, 
Kranstad, Smokestad och Valmestad. De två första 
innehåller namnen Ingjaldr och Hildir medan de 
resterande har mycket osäkra härledningar (Rygh 
1907). 
 
I likhet med –stad är härledningen till –by 
omdiskuterad, men troligen motsvarar det en 
ursprunglig form som ’bereda, ställ i ordning’, kanske 
som (ny)odling eller löväng, eller direkt överfört till 
’gård’ eller ’by, samling av gårdar’. Namnformen 
förekommer från romersk järnålder till nutid 
(Wahlberg 2003:52). 
 
Bø är en sidoform till –by (Wahlberg 2003:55) och 
härleds direkt till gård av Rygh (1907). I övrigt finns 
det bara två sätergårdar med en –by ändelse och 
medeltida belägg, Nordby och Sundby. Kombinationen 
med norra respektive södra förstärker tolkningen att 
by-ändelsen kan motsvara en samling av gårdar. 
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Gårdar med –rud, –ryd och –rød  härleds till en 
’röjning’, alternativt ’öppen palts, öppen mark’, men olika 
varianter kan få olika dateringar. En –rud ändelse 
brukar dateras till medeltid eller senare medan –ryd 
kan gå tillbaka till vikingatid. Även många av de 
osammansatta formerna kan ingå i den äldre gruppen 
(Wahlberg 2003:260f). Ett exempel på det skulle 
kunna vara Rød i Larvik, även om gården saknar 
medeltida belägg. 
 
Till sätergårdarna med en –rud ändelse och medeltida 
belägg hör Brandsrud, Holsrud, Sjulerud, Torrud, Veierud, 
Stomperud och Vierød. De fem första är sammansatta 
med olika namn som Brandr, Holmr, Sigurðar, Þóra 
(Thora) och Vifill medan de två sista anknyter till 
röjningen (rud) med syftningar på stubbe och viðja 
(Rygh 1907). 
 
En sätergård med ett förhistoriskt slutled (Her –landa) 
och medeltida belägg beskrivs i samband med den 
arkeologiska undersökningen (Herlandsätrarna (ID 
130800, ID132174) i Lardal kommune).  
 
Redovisningen av Förhistoriska bebyggelsenamn ger en 
tydlig indikation på att många av Vestfolds 
sätergårdar kan ha ett förhistoriskt ursprung. Enstaka 
ortnamn kan till och med ha sitt ursprung i 
bronsålderns samhälle, men genom att sätta fokus på 
järnåldern kan ortnamnstolkningen delvis testas. 
Järnålderns höggravfält brukar till exempel betraktas 
som gårdsgravfält. 

KULTURMINNEN PÅ SÄTERGÅRDARNA 

Även här redovisas sätergårdarna som sammanslagna 
enheter (se inledningen under Analys och bearbetning av 
registreringen) medan sökningen i Askeladden har 
omfattat alla gårdsnummer för de berörda 
sätergårdarna. Underlaget motsvarar därmed 217 
sätergårdar och 298 gårdsnummer.  
 
Ett problem med metoden var att nuvarande 
markinnehav inte alltid stämmer med den 
ursprungliga gården och att vissa lokaler kan 
återkomma under flera gårdsnummer. Det gäller i 
första hand större lokaler som gravfält och 
bygdeborgar, men det påverkar även antalet 
utmarkslämningar och sätrar genom 
sammanslagningar eller delat ägande av större 
skogsskiften. Dubbleringarna har i möjligaste mån 
tagits bort, men resultatet får ändå betraktas som 
mycket osäkert och används här bara för att kunna 
påvisa några tendenser. 
  
57 sätergårdar har registrerade gravfält av 
järnålderskaraktär medan det sammanlagda antalet 
gårdar med en eller flera gravar är 86 stycken (Tabell 
3). Enstaka enkelgravar kan möjligen dateras till 
bronsålder, men de allra flesta har en placeringen och 

utformning som tyder på att de anlagts under 
järnåldern. 
  
Tabell 3: Sätergårdar med registrerade kulturminnen från 
järnåldern 
Gårdar med gravfält 57 
Gårdar med gravar (utan gravfält) 29 
Gårdar med övriga järnåldersbelägg (utan gravar) 17 

Antal berörda sätergårdar  103 
 
Fördelningen av gravfälten visar att flera av de nu 
sammanslagna sätergårdarna troligen motsvarade flera 
gårdar redan under järnåldern. Av 57 sätergårdar har 
27 stycken minst två åtskilda gravfält och de flesta 
ligger dessutom på olika gårdsnummer. Lägger man 
samman antalet registrerade gravfält uppgår det till 91 
stycken och lägger man till 29 sätergårdar med 
enstaka gravar och 17 stycken med andra 
järnåldersbelägg motsvarar det 104 av 217 sätergårdar 
(Tabell 4).  
 
Till de övriga beläggen räknas bland annat undersökta 
boplatslämningar, registrerade hålvägar, fossil 
åkermark, indikationer på bortplöjda gravar (’crop 
marks’) och lösfynd av svärd, spjutspetsar och 
sländtrissor. Svärd och spjutspetsar brukar räknas 
som fynd från skadade gravar, medan sländtrissor är 
vanliga i såväl gravar som på boplatser. 
 
Tabell 4: Gravfält, enstaka gravar och övriga järnålderbelägg 
från Askeladden (104 av 209 sätergårdar) 
Totalt antal gravfält 91  
Totalt antal enstaka gravar 118  
Övriga belägg  54  

Sammanlagt 263 
 
Till järnålderns landskap hör även 18 registrerade 
fornborgar (bygdeborgar) som ligger på mark till en eller 
flera av de berörda sätergårdarna. Fornborgarnas 
funktion är omdiskuterad och det kan motsvara allt 
från bygdens gemensamma tillflyktsanordning till 
befästa gårdar eller gravhägnader. Oavsett tolkning är 
det svårt att knyta en fornborg till en enskild gård och 
de ligger ofta i utkanten av bygden.  
 
Resultatet från sammanställningen av sätergårdarnas 
kulturminnen, utan fornborgarna, visar i likhet med 
gårdarnas förhistoriska namnelement på en väl 
etablerad järnåldersbebyggelse.  

MEDELTIDA BELÄGG 

För att ytterligare kunna förstärka gårdarnas äldre 
historia består nästa delmoment av en 
sammanställning av medeltida belägg i skriftliga källor 
och enstaka ortnamn. I likhet med föregående avsnitt 
har antalet gårdar reducerats till sammanslagna 
enheter, sätergårdar, och aktuella siffror kan bara 
användas för att påvisa tendenser. Relativt små 
förändringar kan påverka utfallet. 
 
Sammanställningen visar att ett hundratal sätergårdar 
har medeltida belägg (Tabell 5). Nästan alla 
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namnformer har diskuterats under Äldre ortnamn men 
några har inte kunnat dateras utifrån nuvarande 
underlag. Det gäller till exempel Ende, Krosgaarden, 
Laane och Torp.  
 
Tabell 5: Sätergårdar omnämnda i medeltida dokument 
(urval).  
Andebu Gran, Hallenstvet, Hasaas, Høijord, Skatvet, 

Torp, Troldalen 
Hof Aakerholt, Gausen, Hesthamar, Holt, Nordby, 

Sjulerud, Sundby, Torrud 
Holmestrand Brekke, Bringaaker, Ende, Hillestad, Island, 

Løkene, Nes 
Lardal Asmyr, Berg, Brandrud, Bøe, Engelstad, Grini, 

Helgeland, Hem, Herland, Holtan, Kalleberg, 
Linsverk, Roso, Røsholt, Smokestad, Styrmo, 
Styrvold 

Larvik 
 

Bjørke, Bonnegolt, Brekke, Farmen, Fjære, 
Gjone, Halle, Haugen, Haugene, Hellenes, 
Hobæk, Holm, Holt, Hvarnes, Kirerud, 
Krosgaarden, Kvelde, Lund, Lunde, Mo, Nes, 
Nordkvelde, Odberg, Oksenholt, Skaatan, Solum, 
Sundby, Tanum, Vierud 

Re Ende, Fon, Haga, Hasle, Holtung, Hvam, 
Kranstad, Laane, Myre, Teigen, Valmestad 

Sande Aas, Berg, Bjørge, Bondi, Eikeberg, Holsrud, 
Kjellås, Klever, Lærum, Løvås, Myre, Skjørdal, 
Skog, Stokke, Tien (Teigen), Ve, Veberg, 
Viulsrud 

Svelvik Berger, Furu, Knem, Myre, Stomperud 
  
Ende motsvarar –änden av något, antingen slutet av en 
naturformation eller utkanten av den odlade bygden 
(Wahlberg 2003:Eneryda, s68). Krosgaarden härleds 
till ’korsvei, veiskille (Rygh 1907) och Laane motsvarar 
den norska dialektens lån ’husrad; svalgång’ (Wahlberg 
2003:Lane, s186).  
 
Torp räknas till ett samgermanskt ord för ’hägnad’ 
som har övergått till nybygge (på betesmark)’ eller 
’utflyttad gård’’. Namnformen har sina rötter i 
vikingatid-medeltid, men används även i en yngre 
form för ’dagsverkstorp, litet ställe med jordbruk’ 
(Wahlberg 2003:322). Ett osammansatt Torp kan 
förmodligen ingå i den äldre kategorin, men en yngre 
datering kan inte uteslutas. 
 
En gård, Kirkerud (Larvik) motsvarar ’kyrkans röjning’ 
och kan utifrån ett belägg i Biskop Eysteins jordebok 
(Den røde bok 1390) dateras till tidig medeltid (Rygh 
1907).  
 
Resterande gårdar med medeltida belägg omfattar ett 
sextiotal uppgifter i Biskop Eysteins jordebok. Ett 
trettiotal av dem har även andra medeltida belägg och 
ett tiotal av de resterande gårdarna har skriftliga 
belägg som är äldre än jordeboken. 
 
Nu visar de skriftliga beläggen bara att gården 
existerade vid den aktuella tidspunkten, bristen på 
dokument är inget bevis på motsatsen. Ett exempel 
på en sätergård med ett förhistoriskt namnelement 
som saknar medeltida belägg är Heierstad i Hof 
kommun. En arkeologisk undersökning på gårdstunet 
visade att det fanns spår efter en bosättning från 
järnålder till nutid (ID139075). Den medeltida fasen 

omfattade bland annat ett brandlager från 1200-talet 
och Heierstadloftet som flyttades till 
Slottsfjellsmuseet på 1950-talet. Loftet har en 
dendrokronologisk datering till 1405-07 (Pettersson 
2010). 
 
Hur svårt det kan vara att tolka ett 
förhistoriskt/medeltida bebyggelsemönster utifrån 
skriftliga belägg framgår även av nästa exempel. I 
motsats till Heierstad finns det medeltida belägg för 
Gjerpeland i Lardal. Gården omnämns i ett brev från 
1393 (DN XVIII, s35) där man tillskrivs rätten till ”... 
Sætter og Hog i Marcherna ...” på Svarstad Prestegaard. 
Någon säter med gårdens namn finns inte med i 
nuvarande registrering. 
 
Om det rör sig om en sedan länge försvunnen säter 
eller om den bara har fått ett nytt namn är svårt att 
avgöra utifrån nuvarande underlag. Dokumentet visar 
att sätern kan ha legat på Prästgårdens mark, men det 
finns ingen säter registrerad på motsvarande 
gårdsnummer (31/1). Däremot finns det två sätrar 
som ligger på Gjerpelands nuvarande markområde, 
Rognestulen (ID132313) och Tallakstadsetra 
(ID133120). Den första redovisas i Seternavnregistret 
som brukad av Solberg, Opsal och Åkerud medan 
Tallakstadsetra skrivs till Gjerpeland. Namnformen 
pekar dock mer mot en äldre gård (Torlaks ’bostad’) än 
en säter. Tallakstadsetra motsvarar dessutom en gård 
på nuvarande ØK-karta. 
 
Många medeltida gårdar har ett förhistoriskt 
ursprung, vilket även kan indikeras av ortnamnens 
namnelement. Lägger man dessutom till att ca hälften 
av de berörda gårdarna även har kulturminnen som 
kan dateras till järnåldern, blir bilden ännu tydligare. 
 
Tidigare påpekades att förekomst eller brist på ett 
medeltida källmaterial inte kan användas som ett 
direkt argument för en tolkning. Samma sak gäller för 
de fysiska lämningarna. Ett höggravfält visar att det 
har funnits en gård i dess närhet, men bristen på 
synliga gravar betyder inte motsatsen. Många gravar 
har försvunnit genom bortodlig och bebyggelse, 
vilket inte minst bevisas genom registrerade lösfynd 
och vegetationsspår (’crop marks’) från försvunna 
gravar. Om bara hälften av gårdarna med medeltida 
belägg har kulturminnen från järnåldern, återstår lika 
många med kulturminnen, men utan medeltida 
belägg. 
 
Jämförelsen av tre, mer eller mindre fragmentariska, 
källmaterial som ortnamn, registrerade kulturminnen 
och medeltida belägg har breddat och förstärkt bilden 
av gårdarnas förhistoriska ursprung. Nästan alla 
sätergårdar har inkluderats i något/några av dessa 
resonemang.  
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GÅRD, SÄTER ELLER TORP? 

En återkommande diskussion kring sätrarna är deras 
relation till gården och skillnader mellan gård och 
säter. I forskningshistoriken redovisas en plats, 
Gammelvallen i norra Värmland, med flera faser och 
olika funktioner från medeltid till sent 1800-tal. 
Liknande förändringar kan även spåras i Vestfold. 
 
Två gårdar med säterrelaterade namn, Stulen i 
Andebu och Lindset (østre med Skog) i Hof kommun 
antyder flera funktioner. Båda gårdarna har medeltida 
belägg och sätrar med gårdsnamnet (ID133745, 
ID131823). Söker man i Rygh finns det sex Stulen-
gårdar i hela Norge, men bara en med medeltida 
belägg. En av gårdarna, Stulen i Ringebu, tolkas som 
en ursprunglig säter medan de andra refereras till som 
mjölkplats (Rygh 1907). Enligt lokalt språkbruk ska 
Stulen motsvara en säter, eller snarare vallen där 
säterhusen står (Kleiven 1941). Den fornvästnordiska 
stavningen 1367, Lindæsætre, visar att gården kan 
motsvara en ursprunglig säter, men en syftning till en 
’utmarksäng’ kan inte uteslutas. 
 
Studerar man däremot kartan och gårdarnas placering 
i landskapet får man en lite annorlunda bild. Lindset 
ligger bara 600 m från Hofs medeltida sockenkyrka 
där det även finns förhistoriska gravar. Namnet Hof 
har i sin tur en fornvästnordisk härledning till ’tempel, 
gudahus’, något som under järnålder kan överföras till 
en stor hallbyggnad, salen, eller motsvara en höjd i en 
äldre betydelse (Wahlberg 2003:131f). Alla begreppen 
kan vara aktuella här och det placerar gården Lindset i 
en central bygd, långt från båda tolkningarna av 
ortnamnet. Även Stulen verkar ha ett ursprung i en 
förhistorisk gård. Gården ligger visserligen 1,6 km 
från den medeltida kyrkan, men det finns ett gravfält 
direkt norr om gården och en gravhög söder om 
gården (ID80340, ID51847). 
 
Skriftliga belägg före 1800 
Förutom ett medeltida belägg för Gjerpelands 
sätermark och ovan redovisade gårdar finns det några 
sätrar som omnämns under 1600-talet. Två av dem, 
Kviberg (ID132215) och Klostret (ID133610), 
redovisas under respektive gård 1668 som Thoen med 
Sæteren Quiberrig respektive Prestegaarden med Sæteren 
Closteridt. Rygh härleder kvie till det intilliggande 
berget eller som ’Fold till Kvæg’ medan det senare kan 
motsvara ett äldre klostergods eller en avsides belägen plats 
(Rygh 1907).  
 
På ØK kartan redovisas Kviberg n, som en 
gårdstomt, omgiven av öppen mark med ett trettiotal 
röjningsrösen av äldre karaktär (ID41618). Sätern har 
fått sin placering på motsatt sida av vägen, men här 
kan det vara svårt att skilja mellan gård och säter. 
Klostret motsvarar idag en stuga (hytte) intill 
Klostervannet. Båda sätrarna har även äldre belägg, 
Klostret redan under 1500-talet och Kviberg 1634 
och 1661 som seterbol, samt 1667 som seterplass 
(muntligt Tor Bjørvik 2009). Även namnformerna 

visar att bebyggelsen kan ha sitt ursprung i ett 
säterbruk med en djurhållning på utmarken.  
 
Andra belägg från 1600-talet motsvarar sätermarken 
till Sundby (Sundbysetra, ID131832) där en senare bu 
med fjøs fortfarande står. Två sätrar, Hellenessetra 
och Hasåssetra (Nedre Heia ID133604, ID133603), 
motsvaras av ett belägg för en husman på sätern 1645 
respektive 1650. Båda platserna har fortfarande 
stående byggnader och det gäller även för tre hus vid 
Pinnekastet (ID132292). Den senare kan motsvara 
"Svartangenseteren” under Engelstad som har belägg 
från 1633 och 1777 (muntligt Tor Bjørvik). 
 
Gränsen mellan gård, säter och torp är med andra ord 
flytande, vilket även det sista exemplet på belägg från 
1600-talet visar. En av Nes-sätrarna i Larvik, 
Tuvejordseter (ID133543) anses ha fått sitt namn från 
en omskrivning av Thorpa. Namnet finns utsatt på en 
karta från 1665 som då motsvarade ett ’Jordstykke for 
sig selv opp mot skogen’ (notering i Seternavnregistret). 
En namnförändring till Tove 1720 och 
kombinationen med ett inhägnat markstycke antyder 
ett ursprungligt torp-namn med den äldre betydelsen 
av ett nybygge (på betesmark)’ eller ’utflyttad gård’’ 
(Wahlberg 2003:322).  
 
Det finns även flera sätrar med belägg från 1700-talet, 
dels indirekt som platsen för en husman eller genom 
ett direkt omnämnande i en matrikel. Det äldsta 
belägget från 1700-talet omfattar Presteseter i Lardal 
(ID132308). År 1700 omnämns ”Seterrett for Horntvedt i 
Løvåsskogen” och i ett kontrakt från 1842 får Øvre 
Lindsholm rättigheter till ”Øvre Seter på Presteseteren 
under Løvås”. Belägget visar att det fanns flera sätrar i 
området under 1800-talet och numer motsvarar det 
en egen gårdsbeteckning som Presteseter 18/17. 
 
1701 bodde det en husman på halvön Åsnes, vilket 
kan motsvara Solbergsetra (muntligt Tor Bjørvik). 
Dessutom finns det belägg för en husman på 
Nomme-setra 1795 (Nedre setra), Bergersetra 1747, 
1760, Setra (under Løvås) 1770 och Setra 1780 
(ID133520, ID133614, ID133779, ID132323, 
ID133452). Samtliga säterplatser är fortfarande 
bebyggda och två av dem har registrerade SEFRAK-
byggnader (Nommesetra och Setra). 
 
I förarbetet till matrikeln 1723 finns det belägg för 
Gamlestulen (Bjertnes), Gausesetra, Gurriksetra 
Sjulstadsetra, Søndre Veseterstulen och Vesetra 
mellem (ID132206, ID131750, ID131753, ID132324, 
ID122053, ID132048). Det finns fortfarande 
byggnader på Gausesetra och Gurriksetra men bara 
svaga spår efter ett säterbruk på Gamlestulen och 
Sjulstadsetra. Søndre Veseterstulen och Vesetra 
(mellem) omfattar både byggnader och kulturminnen 
som presenteras under Den arkeologiska undersökningen. 
 
Tre sätrar med belägg från 1746, Kryssgardssetra, 
Eikelundsetra och Brekkeseter (nordre), samt 
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Holtesetra som har en stående säterbu från 1700-talet 
får avsluta gruppen med 1700-tals belägg (ID133399, 
ID133286, ID133231, ID131764). 
 
Sammanställningen visar att minst 25 sätrar omnämns 
i skriftliga källor före år 1800. Det kan dels tolkas 
som ett äldre säterbruk, innan toppen vid 1800-talets 
mitt, men de flesta beläggen visar även att de har gått 
över till ett permanent boende.  
 

GAMLA OCH NYA SÄTRAR 

För att få en beteckning som gammal eller ny måste 
det ha funnits mer än en säter. I nuvarande 
registrering finns det ett tiotal gammelsätrar men bara 
två ”nya”.  
 
Nysetra i Sande har sin motsvarighet i Gamle 
Løvåsseter (ID132002, ID131843) och enligt uppgift 
är båda nedlagda under 1800-talets andra hälft (1850-
1860, 1880-1890). Avståndet mellan sätrarna 
motsvarar knappt 200 m och den yngre ligger längre 
ner i terrängen och bara 60 m från nuvarande väg. 
Varför man flyttar säter framgår inte av nuvarande 
underlag, men den senare placeringen gör platsen mer 
lättillgänglig samtidigt som man kunde fortsätta bruka 
det äldre säterområdet för bete. 
 
Nyseter i Larvik ligger på Vierød som även omfattar 
Vierødseter och Seterløkka (ID 133550, ID 133451). 
Alla tre är fortfarande bebyggda och både Nyseter 
och Seterløkka har haft en permanent bosättning. 
Enligt uppgift var Nyseter ett gammalt leilendingsbruk 
som användes till säter under kriget (1946-1951). 
 
I Larvik finns även sex gammelsätrar (ID133287, 
ID133309, ID133325, ID133320, ID133322, 
ID133336). Gamle Eikelundsetra uppges vara nedlagd 
ca 1880 medan Eikelundsetra (ID133286) fortfarande 
var i bruk 1934. Båda ligger vid Vestmunnvannet, 5,6-
5,7 km från gården men med ett inbördes avstånd på 
en kilometer. Hellnes Søndre och Hellnes Nordre har 
varsin gammelsäter som troligen har ersatts av 
Hellnesseter (søndre, ID133375) respektive Østisetra 
och Vinterståseter (ID133570, ID133553). De yngre 
sätrarna ligger alla inom 600 m från respektive 
gammelsäter. Motsvarande avstånd finns även mellan 
Gamlestulen (Utklev) och dess ersättare, Utklevsetra 
och Svartvannsetra (ID133544, ID133557).  
 
En förklaring till varför man har övergivet en äldre 
säterplats får man via Gamle Furulundsetra. Den 
äldre säterplatsen ersätts 1824 av två individuella 
sätrar, Furulund S seter och Furulund Ø., när Søndre 
Furulund delas upp på två gårdar. I likhet med 
Hellenessätrarna ligger de yngre sätrarna relativt nära 
den ursprungliga platsen (550-700 m) och genom en 
placering närmare nuvarande väg påminner de om 
Nysetra i Sande.  
 

1934 fanns det tre sätrar i bruk på Furulunds mark, 
Furulund nordre seter, Furulund S seter och 
Furulund Ø. Seter (ID133312, ID133315, ID133319). 
I tillägg har det funnits en säter som lades ner ca 1880 
och tillhörde en annan gård, Øksenholtsetra 
(ID133567).  
 
Ett annat exempel på en säter som byter 
gårdstillhörighet i Larvik är Gamlestulen (Bårnes). Det 
finns inga andra sätrar registrerade på gårdens mark 
och genom ett skogsköp från S. Naug 1859 fick S. 
Bårnes säterrätt på Naugsetra i Lardal (ID132244). 
Gårdens säter har därmed inte bara bytt 
gårdstillhörighet utan även kommun och namn. 
 
Bland gammelsätrarna i Lardal har Gamle 
Gjetransetra ersatts av Gjetrangsetra, Gamle 
Gavelstadsetra av Gavelstadsetra søndre och nordre, 
men på gårdens mark fanns även Trollvannsetra som 
skrivs Gavelstad seter på en karta 1934 (ID132154, 
ID132153, ID132151, ID132150, ID132152 
ID133210). Ett annat exempel är Gamle Gåsrudsetra, 
nedlagd 1895-1900 på Styrvoll nordres mark, som 
ersätts av Gåserudseter och Nordre Gåserudseter på 
gårdens egen skog (ID132149, ID132148 ID132211). 
 
Gamlesetra i Sande kan ha haft en motsatt utveckling. 
Säterplatsen ligger på Kvisles mark medan Kvislesetra 
ligger på Holtans mark (ID131847, ID131985). Den 
äldre sätern finns med på en karta från 1825 och 1865 
övergår den till att bli en husmansplass. Nuvarande 
underlag omfattar inte Kvislesetras etablering men 
den läggs ner så sent som på 1960-talet. 
 
Redovisningen av Gammelsätrarna visar att det finns 
flera orsaker till att en gård flyttar sin säter. Det gäller 
bland annat gårdsdelningar och övergången till fasta 
bosättningar, något som även återkommer under 
Nedlagda sätrar. 

NEDLAGDA SÄTRAR 

Med tanke på att säterbruket når sin största 
utbredning under mitten av 1800-talet (Daugstad 
2001:25) har skriftliga belägg före år 1800 använts 
som en indikation på en äldre säter (se Gård, säter eller 
torp?). I förhållande till den största utbredningen blir 
det även intressant att se när och varför man överger 
en säter. Med Setrnavnsregistret som underlag 
konstaterade man redan på 40-talet att 280 av 460 
sätrar (ca 60%) redan var nedlagda. Uppgifter 
saknades för ett 70-tal sätrar medan ett hundratal 
sätrar uppgavs vara nedlagda före 1880 och 70-80 
stycken mellan 1880 och 1900 (Kleiven 1941:5). 
 
Med nuvarande registrering som underlag och med 
en indelning i intervaller på 30 år kan man konstatera 
att 64 sätrar saknar uppgifter om nedläggning, två 
redovisas med två olika årtal för olika brukare och en 
redovisas som nedlagd så sent som 1980 (ID137980, 
ID133625, ID132211). Ingen av dessa tre ingår i 
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sammanställningen, samtidigt som alla sätrar med 
uppgiften att vara nedlagda tidigt (13 st.) har placerats 
i den äldsta intervallen (Figur 4).  
 
Nedläggningen av sätrarna brukar förklaras på olika 
sätt. En orsak anses vara övergången till ett 
industrisamhälle och bristen på billig arbetskraft, 
samtidigt som mejerierna tar över en del av 
verksamheten. En annan orsak är att ett växelbruk på 
inägomarken gav en högre avkastning samtidigt som 
skogens marknadsvärde ökar. I tillägg ersätts 
befolkningsökningen av en tillbakagång, delvis genom 
emigration. Stefan Larsson lägger även till att den 
importerade bomullen ersatte ull och skinn, vilket 
bidrog till färre får och getter och ett minskat 
betesbehov (Larsson 2009:382f och där anförd 
litteratur).  
 
När det gäller nuvarande registrering redovisas ett 
flertal sätrar som nedlagda när de har fått ett varaktigt 
boende, eller när de har ersattes med en annan säter. I 
den äldsta tidsintervallen (före 1850) finns det ett 
tiotal sätrar som har fått ett permanent boende, några 
redan under 1700-talet. Två stycken motsvarar 
gammelsätrar som har ersatts med andra säterplatser. 
 

 
Figur 4: Antal nedlagda sätrar per tidsintervall (68 st. utan 
uppgift, samt Sandefjord och Tønsberg, har uteslitits (ca 19 %). 
 
Även i nästa tidsintervall (1851-1880) finns det ett 
tiotal sätrar som går över till torp (husmansplass) eller 
gårdar och två gammelsätrar har ersatts av nya, även 
om den ena nysätern är nedlagd inom samma period. 
En direkt orsak till nedläggningen redovisas under 
Sverkholtsetra där gården ”flytta størhuset og setringa til 
Fremre Styrvollseter pga bjønn” (ID137984 i Lardal).  
 
Med tanke på en nedåtgående befolkningsmängd har 
bara två sätrar gått över till ett permanent boende 
under den tredje tidsintervallen (1881-1910). En säter, 
Brandsrudsetra (ID132142 i Lardal), uppges vara 
flyttad till en annan säter på grund av dåligt bete. 
Samma orsak skulle kunna vara förklaringen till 
Heierstadsetras (ID138063 i Hof) korta bruksperiod. 
 
I samband med ett personligt besök på Heierstadsetra 
visade sig sätervägen vara både brant och 
svårframkomlig, 2,5 km med en stigning på 360 m. 
Sätervallen bedömdes i sin tur vara liten och 
lågproduktiv, helt omgiven av berg i dagen och riktigt 
våt mark i ett litet dalföre. Bristen på lämplig 
sätermark kan även vara förklaringen till att gården 

redovisas utan egen säter 1723 och 1803, samt att den 
egna sätern läggs ner ca 1880 efter ett kortvarigt bruk 
(Unneberg 1964:188).  
 
När det gäller skogens ökande marknadsvärde är det 
svårt att se om det har påverkat nedläggningen av 
Vestfolds sätrar. Visserligen ligger 64 av de 
registrerade sätrarna på mark som idag tillhör ett 
skogsbolag, men bolagen är i regel yngre än den 
redovisade nedläggningen. Svelvik bruk etableras i 
slutet 1800-talet (före 1885), aktiebolaget bildas 1901 
och efter en pantsättning 1917 samt en konkurs 1935, 
säljs bolaget till nuvarande ägarfamilj. Minst elva 
registrerade sätrar ligger idag på mark under Svelvik 
bruk, alla i Sande kommune. Nio av dem var 
nedlagda före 1850, en 1850-1860 och en 1885. 
 
Ett femtiotal sätrar, kanske ännu fler under andra 
gårdsnummer, ligger på mark under Fritzøe Skoger. 
Skogsbolaget har sina har sina rötter i 1500-talets 
järnverk, men ”Gjelden og verket” såldes till Fredrik 
Wilhelm Treschow 1835. För att kunna modernisera 
järnverket såldes flera av de underlydande gårdarna ut 
(www.fritzoe-skoger.no, Historikk), men man behöll 
det mesta av skogsmarken. I Seternavnregistret 1934 
uppges 15 sätrar vara i bruk på Treschow Fritsøe's 
skog och under nio nedlagda sätrar uppges 
rättigheten vara såld till ”godsägare Treschow”.  
 

 
Figur 5: Antalet nedlagda sätrar per tidsintervall på 
skogsbolagens mark. 
 
Jämför man nedläggningsåren finns det inget 
samband mellan omläggningen av brukets 
verksamhet och antalet sätrar. Det finns snarare en 
tendens mot en senare nedläggning på bolagets mark. 
Flera gårdar har dessutom fortfarande kvar sin 
betesrätt även om den inte utnyttjas (t.ex. 
Herlandssetra Nedre i Lardal, ID132174). En annan 
händelseutveckling gäller för Svelvik bruk där nästan 
alla sätrar var nedlagda innan skogsbolaget 
etablerades. Hur det privata skogsägandet har 
påverkat är inte mätbart i nuvarande underlag. 
 
Nedläggningen följer därmed snarare ett allmänt 
mönster med en ett minde befolkningsunderlag, 
industrialiseringen och ett rationaliserat jordbruk. En 
annan faktor som delvis har påverkat 
säterverksamheten är krigsåren. Aulesjordsetra i 
Andebu (ID133581), nedlagd på 1880-talet, byggdes 
upp igen 1941 medan Dammensetra i Larvik 
(ID133274) fick en fast bosättning under krigsåren. 
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Uppgifter från första världskriget saknas i nuvarande 
underlag. 
 
Orsaken till nedläggningen av sätrarna varierar från 
övergången till fast bosättning, dåligt bete, förekomst 
av rovdjur och mer allmänna tendenser som lägre 
befolkningstryck, skogen ökande värde och 
industrialiseringen. En fråga som återstår att besvara 
är om det finns några regionala förklaringar till 
säterbrukets utbredning och intensitet. 

REGIONALA VARIATIONER 

För att kunna jämföra de olika säterkommunerna 
redovisas nästan alla resultat här med både ett exakt 
antal och en procentuell fördelning. Det beror på att 
14 sätrar i Svelvik mot 94 sätrar i Larvik kan ge 
väldigt olika utfall. Ännu en gång bör det påpekas att 
antalet enheter bara kan används för att beskriva en 
tendens där även små förändringar kan påverka 
utfallet. 
 
Den första relationen omfattar antalet gårdar och 
sätrar. För att undvika nollvärden har bara socknar 
(enligt Rygh 1907) med registrerade sätrar inkluderats. 
Antalet gårdar representeras av antalet gårdsnummer 
utan hänsyn till antalet underbruk/brukare och sätrar. 
Inledningsvis används även den äldre 
häradsindelningen, vilket betyder att Larvik redovisas 
som Brunlanes och Hedrum (Figur 6). 
 
Eftersom några gårdar har sina sätrar i andra 
kommuner blir fördelningen även lite annorlunda än 
de övriga säterindelningarna. Bland annat har tre 
sätrar i Sande uteslutits på grund av att gårdarna ligger 
i Skoger och därmed i ett annat fylke. Samtidigt har 
en gård vardera från Hof och Lardal sina sätrar i 
Sande, vilket bidrar till att alla tre har tappat en säter 
vardera. Förutom det har Sandefjord och Tønsberg 
med sammanlagt tre sätrar uteslutits. 
 

 
Figur 6: Fördelning av gårdsnummer och sätergårdar enligt 
den äldre häradsindelningen. 
 
De aktuella sätersocknarna omfattar 1087 
gårdsnummer varav 214 stycken (20 %) har en eller 
flera registrerade sätrar. En sammanslagning av 
Brunlanes och Hedrum skulle ha gett Larvik 275 

gårdar med 51 sätergårdar (17 %) vilket nu motsvarar 
Brunlanes med 175 gårdar (16 st., 11 %) och Hedrum 
med 220 stycken (35 st., 20 %). 
 

 
Figur 7: Andelen sätergårdar enligt den äldre 
häradsindelningen. 
 
Enligt nuvarande indelning finns det flest gårdar i Re 
(Ramnes härad) och flest sätergårdar i Lardal. Den 
procentuella fördelning visar att nästan hälften av 
gårdarna i Lardal har haft en eller flera sätrar vilket 
bara motsvarar 12 % i Re. Lägst andel har dock 
Holmestrand (Botne) och Brunlanes med 11 %. 
 
Tabell 6: Antal sätrar per sätergård i Lardal. 
Antal sätrar/sätergård 1 2 3 4 5 
Sätergårdar i Lardal  22 13 7 2 3 
 
En annan intressant iakttagelse är att det finns nästan 
lika många registrerade sätrar (91) som gårdsnummer 
(101) i Lardal. Det beror på att 25 gårdar har mer än 
en säter registrerad på sitt markinnehav (Tabell 6). 
 

 
Figur 8: Nedlagda sätrar, procentuell fördelning och antal 
inom varje kommun (Sandfjord och Tønsberg uteslutna). 
 
Jämför man andelen nedlagda sätrar per kommun har 
hälften av alla sätrar i Sande och Svelvik lagts ner före 
1880. Det motsvarar 6 % i Hof och 14 % i Lardal och 
Larvik kommuner (Figur 8). Det finns inget direkt svar 
på varför det är så stora skillnader men det finns ett 
par olikheter som kan ha påverkat resultatet. 
 
En orsak skulle kunna vara alternativa näringar.  
Svelvik och Sande ligger mellan två orter som fick 
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sina stadsprivilegier under 1700-talet. Drammens 
föregångare, Bragernes och Strømsø, får sina 
privilegier 1715 och Holmestrand 1752. Båda har 
varit betydande exporthamnar för virke, något som 
erbjöd arbetstillfällen såväl inom sjöfart som, 
skogbruk, handel och hantverk. Men det kan inte vara 
hela förklaringen eftersom Holmestrand inte följer 
samma mönster. I likhet med Andebu och Re har 
bara 30 % av sätrarna i Holmestrand lagts ner före 
1880 (Figur 8). 
 
Tabell 7: Redovisade sätervarianter. Avståndet motsvarar 
rakaste vägen mellan gård och säter. 
  

Avstånd An
de

bu
 

H
of

 

H
ol

m
e-

 
st

ra
nd

 

La
rd

al
 

La
rv

ik
 

Sa
nd

e 
Sommarladugård 0,5-1,3   1 1   
Hemsäter 1,0-3,5 1   1 1  
Mjölksäter 1,1-2,7     16 1 
Sommarsäter 1,4-4,5  1 9  14  
Långsäter 2,5-5,7  1  1 3  
 
En annan orsak skulle kunna vara olika sätersystem. 
Nuvarande underlag omfattar bara 51 direkta belägg 
för säterns status (Tabell 7) varav endast fyra uppges 
vara nedlagda före 1880. Siffrorna i 
avståndskolumnen visar att det inte är den avgörande 
orsaken till hur sätern har brukats, men det skulle 
kunna vara ett mått på tillgänglighet. 
 

 
Figur 9: Avstånd mellan gård och säter (21 osäkra uppgifter 
samt Sandefjord och Tønsberg uteslutna). 
 
Åtkomligheten beror inte enbart från avstånd. 
Kleiven påpekade att man fortfarande klövjade till 
vissa sätrar i Lardal, medan andra hade fått körväg 
som tog hela boskapen till sätern över sommaren 
(Kleiven 1941:2). Under ”Gamla och nya sätrar” 
berördes ett par sätrar som hade flyttats närmare en 
väg, men det finns fler variabler för en säters 
tillgänglighet. En kombination av avstånd och 
nivåskillnad kan vara en. 
 
Sammanställningen av avståndet mellan gård och 
säter visar att mer än hundra sätrar (31 %) ligger inom 
intervallet 1,1-2 km och ett nittiotal (26 %) mellan 
2,1-3 km. Ett trettiotal sätrar (10 %) befinner sig på 

mer än 5 km från gården och 20 st. (6 %) inom en 
kilometer (Figur 9). De minsta intervallerna, längst 
bort och närmast gården, finns i Hof, Lardal och 
Sande respektive i Larvik, Sande och Svelvik. När det 
gäller höjd över havet motsvaras de två största 
grupperna av 122 sätrar (33 %) som ligger inom 100-
199 möh och 92 st. (25 %) som är placerade på 200-
299 möh (Figur 10).  
 

 
Figur 10: Sätrarnas höjd över havet (Sandfjord och Tønsberg är 
uteslutna). 
 
Majoriteten av alla gårdar, oavsett kommun, ligger på 
nivåer under 100 möh. Det betyder att de två lägsta 
intervallerna (0-199 möh) sällan når en stigning på 
100 m. I tre kommuner, Andebu, Larvik och Sande, 
finns det sammanlagt 32 sätrar (9 %) som ligger 
under 100 möh och i Hof, Lardal och Sande har 46 
sätrar (13 %) en nivå över 400 möh (Figur 11 a-c). 
 

 
Figur 11 a-c: Genomsnitt, meter över havet, avstånd gård-
säter och nedläggningsår. 
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För att underlätta en jämförelse mellan kommunerna 
har nivå, avstånd och nedläggningsår räknats om till 
ett genomsnittsvärde. Även om det inte säger allt kan 
man se att Sande, Lardal och Hof ligger i topp när det 
gäller nivå och avstånd samtidigt som Svelvik och 
Sande får de äldsta nedläggningsåren. Liknande 
resultat har redan uppmärksammats ovan, men 
sammanställningen visar att det inte finns något 
direkt samband mellan nedläggningsår och säterns 
placering. 
 
På grund av sätrarnas sekundära namngivning och 
placering på olika markskiften är det svårt att 
utvärdera ett regionalt genomsnittsresultat för 
andelen gård/säter med ett förhistoriskt 
namnelement. Däremot kan man konstatera att den 
äldre namnformen dominerar. 

KULTURMINNEN PÅ SÄTRARNA 

Det sista analysavsnittet omfattar utmarkens 
kulturminnen. Någon systematisk registrering på 
utmarken har inte genomförts i Vestfold och det 
finns bara tio kulturminnen av traditionell 
utmarkskaraktär i Askeladden för hela Vestfold, fem 
fångstgropar och fem järnframställningsplatser. Tre 
av järnframställningsplatserna ligger i sin tur vid De 
store myrarne inom 700 m från fyra av de registrerade 
sätrarna (ID130800 Herlandssetra, øvre, ID132174 
Herlandssetra Nedre, ID132225 Sjueløkka, ID132224 
Liseter, mellom).  
 
När det gäller kol- och tjärframställning finns det ett 
sjuttiotal registrerade lokaler i fylket vara flertalet i de 
berörda säterkommunerna. Men, i likhet med de 

förhistoriska gravarna ligger de flesta i anslutning till 
bygden och det är bara ett tiotal som är automatiskt 
fredade.  
 
Flera kolbottnar har registrerats inom 600 m från 
Breidalsetra (ID133272), men även här ligger de i 
anslutning till bygden. Förutom registreringen i 
Askeladden finns det uppgifter om kolmilor på tre 
sätrar (ID132214 Kråkemosetra, ID133524 Solumseter, 
ID133417 Mangelrødseter, nordre) och 
tjärframställning på två (ID131840 Eikebergseter, 
ID138063 Heierstadsetra). 
 
Säterregistreringen har därmed uppmärksammat flera 
produktionsplatser på utmarken även om det har varit 
i ett underordnat syftet till att kartlägga sätrarna. En 
systematisk registrering av utmarken skulle bidra till 
betydligt fler kulturminnen och inte enbart av 
traditionella utmarksaktiviteter. Förstudien till 
nuvarande projekt visade att det fanns fossil åkermark 
av förhistorisk/medeltida karaktär på nästan alla 
besökta sätrar. Nuvarande arbete har dessutom 
bekräftat att de kan ha sina rötter i järnålderns 
samhälle. Den arkeologiska undersökningen kunde 
även påvisa tre förhistoriska gravar och ett medeltida 
hus på Vesetra (ID132048, se Den arkeologiska 
undersökningen).  
 
De registrerade kulturminnena som förhistoriska 
gravarna och järnåldersboplatser ligger nästan 
uteslutande i slättbygderna intill nuvarande 
bebyggelse medan sätrarna ligger på utmarken och 
binder samman olika bygder. En kombinerad 
spridningskarta omfattar därmed nästan alla delar av 
fylket. 
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RESULTAT OCH TOLKNING AV 
REGISTRERINGEN 

Analysen av 369 sätrar i åtta av Vestfolds kommuner 
har visat att majoriteten kan ha ett förhistoriskt 
ursprung. Den första delanalysen omfattade sätrar 
med gårdsnamn som kunde härledas till ett 
fornnordiskt språkbruk.  
 
Fem gårdar med socknens namn och förhistoriska 
gravar intill den medeltida sockenkyrkan användes 
som exempel på gårdarnas centrala betydelse och 
förhistoriska ursprung. Lika många gårdar hade en 
språklig härledning till en förhistorisk samlingsplats 
medan många terrängbeskrivande ortnamn och enkla 
eller sammansatta former av –vin, –tvet, –inge, –stad, –
by, –rud och –landa antydde en gårdsetablering under 
järnåldern. 
 
Nästan alla sätergårdar (ca 200), omfattade någon 
form av förhistoriskt namnelement. Hälften av 
gårdarna hade medeltida belägg och lika många hade 
förhistoriska kulturminnen. Men, delar man upp 
beläggen i tre grupper utifrån registrerade 
kulturminnen och medeltida belägg kan man se att 
mindre ca 30 % av sätergårdarna (beräknat på 217 
gårdar) har både kulturminnen och medeltida belägg. 
56 sätergårdar (26 %) saknar båda formerna av belägg 
och delar man upp de resterande 161 gårdarna 
fördelar det sig enligt Figur 12. 
 

 
Figur 12: Antal sätergårdar med registrerade kulturminnen 
och/eller medeltida belägg (sammanlagt 161 sätergårdar). 
 
Det visar att det finns fler förhistoriska namnelement 
än det sammanlagda antalet sätergårdar med 
kulturminnen och medeltida belägg. Flera 
fragmentariska källmaterial har genom nuvarande 
analys utökat antalet potentiella järnåldersgårdar, men 
varje gård och säter måste fortfarande undersökas 
individuellt innan dateringen kan fastställas. 
 
I och med rubriken Gård, säter eller torp? riktades 
uppmärksamheten till sätrarna som ett direkt 
studieobjekt. Ett tjugotal sätrar med belägg från 1600-
1700-talen visade att de flesta, helt eller delvis, hade 
gått över till ett permanent boende. Gränsen mellan 

gård, säter och torp ansågs därmed vara flytande, 
vilket inte minst ett par gårdar med säterrelaterade 
namn och medeltida gårdsbelägg visade.  
 
Ett liknande resultat uppmärksammades även under 
Gamla och ”nya” sätrar och Nedlagda sätrar där ett tiotal 
sätrar hade gått över till ett fast boende före 1850 och 
lika många mellan 1851-1880. Ett minskat 
befolkningstryck kan vara orsaken till att bara två 
sätrar gick över till ett permanent boende under nästa 
intervall (1881-1910). Perioden motsvarar dessutom 
den mest omfattande nedläggningsperioden. 
 
Förekomsten av ett tiotal gammelsätrar motsvarade 
bara två ”nya” sätrar. Resten ansågs ha tagit med sig 
namnet till den nya säterplatsen. Ett par exempel 
visade att sätrarna hade flyttats närmare en körbar väg 
medan andra hade övergivits på grund av björn eller 
dåligt bete. Det stora flertalet sätrar redovisas dock 
som nedlagda i samband med att de gick över till ett 
permanent boende. Orsaker till nedläggningen under 
1900-talet saknas i nuvarande underlag.  
 
Andra förklaringar till nedläggningen brukar vara 
industrialiseringen, skogens ökande värde och ett 
rationaliserat jordbruk. En jämförelse mellan 
sätrarnas nedläggningsår, skogsbolagens utbredning 
och tidiga stadprivilegier gav inget tydligt samband. 
Nedläggningen verkar snarare följa ett allmännt 
mönster enligt redovisade orsaker och ett minskat 
befolkningstryck. 
 
När det gäller de regionala variationerna jämfördes 
andelen sätergårdar och genomsnittet för avstånd 
gård-säter, höjd över havet och nedläggningsår. Ett 
visst samband mellan avstånd och höjd över havet 
visade att det fanns tre kommuner, Sande, Lardal och 
Hof, som hade sina sätrar längst bort och högst upp 
medan Svelvik stod för den äldsta nedläggningen och 
Larvik och Lardal för den yngsta. Avstånd och 
nivåskillnad kunde därmed avskrivas som 
huvudargumentet för nedläggningen. 
 
Genom att byta fokus från den äldsta till den yngsta 
nedläggningen framkom ett annat samband. De flesta 
gårdarna i Larvik och Lardal ligger tätt samman i 
Lågendalen. Bebyggelsen är tät medan dalgången är 
smal och till största delen omgiven av branta 
bergssidor. Det kan delvis förklara ett större avstånd 
och nivåskillnader mellan gård och säter, men det 
påverkar även behovet att behålla sätermarken som 
ett komplement till jordbruket. En begränsad 
marktillgång i Lågendalen var förmodligen inte 
tillräckligt, även om jordbruket kunde effektiviseras. 
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DEN ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN 
VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

Med utgångspunkt i förstudien valdes två 
säterområden, Herlandsätrarna i Lardal kommune 
och Ve-sätrarna i Sande kommune ut som 
undersökningsobjekt. I förprojektet redovisas de som 
Herlandsetra (med övre och nedre stulen), Søndre 
Ve-setra och Mellom Ve-setra. Enligt målsättningen 
att utgå från de namnformer som fanns på ØK-
kartan benämns de här som Herlandsetra (øvre) och 
Herlandsetra Nedre, samt Veseter och Søndre 
Veseterstulen. I Askeladden har de registrerats som 
fyra seteranlegg, ID130800 och ID132174 i Lardal 
kommune och ID132053 och ID132048 i Sande 
kommune. 
 
Alla fyra hade gott om synliga kulturminnen som 
delvis kunde vara förhistoriska/medeltida. 
Strukturerna på Ve-sätrarna kunde dessutom tyda på 
en eller flera perioder med en fast bosättning, medan 
Herlandsetra representerar en lite enklare lokal med 
färre synliga lämningar. De båda områdena 
representerar även två typer av landskap, en 
inlandslokal och en vid kusten, något som kan bidra 
till en mer generell tolkning kring säterbrukets 
uppkomst och utveckling (Dahle 2007b). 
 
Båda gårdarna omfattade dessutom förhistoriska 
namnelement och representerade olika typer av sätrar. 
Herlandsätrarna låg i inlandet, på högre höjd och 
längre från gården än Ve-sätrarna som låg kustnära på 
relativt låg höjd och nära hemgårdarna. 

TIDSPERIOD OCH PERSONAL 

Undersökningen på sätrarna genomfördes under 
perioden 28 juni-9 juli 2010 med sammanlagt 20 
dagsverk. Deltagare var Susanne Pettersson och 
Mikael Amadeus Bjerkestrand för Vestfold 
fylkeskommune. Arbetet genomfördes i ett växlande, 
men mestadels torrt högsommarväder. En dag med 
regn från morgon till kväll påverkade arbetstempot 
obetydligt, medan dagar med sol genom lövverk och 
barrträd försvårade fotografering och tolkning av 
olika lager. 
 
I likhet med många utmarksgrävningar förbrukades 
en del tid på transport, både till och inom olika delar 
av undersökningsområdet. Herlandseter (øvre) och 
delar av Vesetra ligger ca 1 kilometer från närmsta 
körväg. 

FÖRMEDLING 

Trots den korta undersökningsperioden och sätrarnas 
placering bakom vägbommar i utmarken användes en 

del tid till information om projektet och aktuella 
resultat. I första hand riktades det mot berörda 
markägare och informanter i samband med tillstånd 
för undersökningen, lån och återlämnandet av 
bomnycklar, och samtal med de som bodde i sina 
stugor (hytter) intill en av grävplatserna. En markägare, 
Sverre Erik Bjørløw (Søndre Veseterstulen), besökte 
grävningen för att få information på plats och en 
informant, Hans Torbjørn Grov, besökte oss på båda 
Ve-sätrarna. 
 
Projektet och några inledande resultat presenterades 
av Anitra Fossum på ett seminarium i Oslo den 11 
mars 2010 (Middelaldersarkeologi i Norge, MAIN), 
men till skillnad mot förstudien genererade årets 
undersökning inga tidningsartiklar 
 
I samband med förstudien genomfördes även ett 
besök på båda sätrarna av Kristoffer Dahle, Anitra 
Fossum och Siv Abrahemsen Anhol från Vestfold 
fylkeskommune, Kathrine Steene och Helge Irgrens 
Høeg från KHM samt informanterna Tor Bjørvik 
och Torbjørn Grov. 

METOD 

Förutom en kartläggning av de utvalda sätrarna med 
GPS och GIS (se nedan) genomfördes en 
schaktgrävningar genom 10 strukturer, tre troliga 
husgrunder, fem agrara lämningar och två schakt som 
inte omfattade några kulturlager. Alla schakten 
handgrävdes genom avtorvning med spade och 
lagergrävning med skärslev (graveskje). Målsättningen 
var att kunna ta prover och datera en aktivitet även 
om en schaktgrävning begränsar den kontextuella 
helheten. Efter dokumentation i plan och profil, samt 
provtagning, fylldes schakten igen.  
 
Kol- och jordprover togs ut från ett eller flera lager i 
varje schakt. Sammanlagt har 11 kolprover 
vedartbestämts av Ulf Strucke vid 
Riksantikvarieämbetet, UV mitt i Stockholm och 10 
prover har daterats vid Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala universitet. 13 jordprover har analyserats av 
Mats Regnell vid Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi, Stockholms universitet. Analyserna 
diskuteras under Naturvetenskapliga analyser och 
redovisas i sin helhet i respektive bilaga. 
 
I samband med inmätning och beskrivningar används 
förkortningarna S för schakt, A för Anläggning 
(konstruktion, struktur), T för tidigare registrerad 
husgrunder (tufter) och Hg för nyregistrerade 
husgrunder.  
 



24 
 

 

PRIORITERINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR I 
SAMBAND MED FÄLTARBETET 

Vid en begränsad undersökning är det nödvändigt 
med hårda prioriteringar och resultatet blir kanske 
inte alltid representativt för hela lokalen. 
Målsättningen var att fånga upp den äldsta aktiviteten 
och få fram material till datering och 
makrofossilanalys från minst en bebyggelselämning 
och en agrar lämning från varje säter. Proverna skulle 
i första hand tas ut från profilväggarna i samband 
med en schaktgrävning.  En målsättning som till stor 
del kunde uppfyllas (se nedan).  
 
I övrigt skulle sätrarnas kartläggas digitalt med så stor 
noggrannhet som möjligt. En uppgift som visade sig 
vara betydligt svårare. De berörda sätervallarna 
befinner sig i olika stadier av igenskogning, något som 
begränsade teknikvalet. En inmätning med en Altus 
CPOS RTK GPS som har en felmarginal på maximalt 
0,05 m kunde bara genomföras i den mest centrala 
delen av det öppna området på Herlandsetra (øvre). 
Till den resterande inmätningen användes en 
handhållen GPS, Garamin Oregon, med en 
felmarginal på ± 5 m vid RTK, något som inte heller 
alltid kunde uppfyllas. Även ett försök med att 
etablera en bas/rover station med en Altus antenn på 
Vesetra misslyckades. Felmarginalen har dessutom 
ökat i försöket att skapa läsbara kartor. De redovisade 
kartorna är därmed inte tillräckligt noggranna för en 
direkt överföring till verkligheten. Ett nytt försök att 
kartlägga Vesetrarna planeras till fältsäsongen 2011. 
 
Det finns även en skillnad i antalet inmätta strukturer. 
Ambitionsnivån för kartläggningen omvärderades i 
fält till att kunna begränsa respektive område. Något 
som bidrog till att inte alla strukturer har kartlagts. 
Det gäller främst den södra delen av Veseter och 
områden kring stående hus där växtligheten var extra 
frodig och området stark påverkat av yngre 
aktiviteter. Bedömningen av antalet strukturer och 
dess utformning förändrades även i förhållande till 
den aktuella växtligheten och den tid man kunde 
lägga ner på varje lokalitet. Några strukturer har även 
överförts från förstudien och/eller uppgifter från en 
informant som besökt platsen när växtlighet var lägre.  

HERLANDSÄTRARNA (ID130800, ID132174) I 
LARDAL KOMMUNE 

Herlandsätrarna valdes ut som en typisk sätergränd i 
den inre delen av Vestfold. Med en placering i 
Lågendalen representerar det även en av de stora 
säterdalarna, och Vestfolds enda motsvarighet till 
inlandsdalarna i resten av landet. Det är även ett av få 
områden i fylket där det har varit vanligt med 
inhägnade slåttermarker (Dahle 2007b:28). 
 
I ett brev från 1393 omnämns att fyra gårdar i 
Lågendalen har rättigheter till bland annat väg, fiske 
och ”...Sætter og Hog i Marcherna...” på Svarstad 
Prestegaard (DN XVIII, 35). Brevet vittnar om ett 

medeltida säterbruk i Lågendalen och det omfattar 
dessutom en närbelägen –land(a) gård, Gjerpeland 
(Figur 13). 
 
Det aktuella säterområdet motsvarar två sätrar, 
Herlandseter (øvre) och Herlandsetra Nedre, med 
sina respektive slåttermarker. Det är det högst 
belägna säterområdet i Vestfold på lite drygt 500 
möh. På kartan motsvarar avståndet mellan gården 
och sätern lite drygt 4 km och en nivåskillnad på 400 
m. 
 

 
Figur 13: Översiktskart Herlandsätrarna 
 
Indelningen i två sätervallar motsvarar bruket från två 
huvudgårdar, Herland Nordre och Søndre, men i 
terrängen markeras de bara av en lite brantare 
bergssida och ett avstånd på mindre än 100 m. 
Herlandsetra (øvre) omfattar ca 14 350 m2 och 
Herlandsetra Nedre ca 9 500 m2. Båda vallarna 
befinner sig i en fas av igenskogning, men den øvre 
vallen används och hävdas delvis av ägarna till tre 
fritidshus (hytter) medan den nedre är helt övergiven. 
En skillnad som delvis kan bero på olika ägande. Den 
övre vallen är privatägd medan den nedre ligger under 
Fritzøe skoger även om gårdarna har kvar sin 
betesrätt. 
 

 
Figur 14: Den öppna delen av Herlandsetra Øvre med 
omgivande skog. Koncentrationen av blåbärsris mellan 
spaden och mätenheten markerar ett litet röjningsröse (A875 i 
S2). Huset till vänster är en delvis ombyggd säterbu medan 
den högra är ny (foto 81). 
 
Herland tillhör en av de större gårdarna i Lardal 
kommune. Namnet kan härledas till en kombination 
av älvnamnet Hæara, alternativt häger (Rygh 
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1907:371) och slutledet –land(a). Den norska 
varianten av landanamnen kan knytas till två 
expansionsfaser inom jordbruket, en till ca 200-550 
och den andra till 650-1000 (Wahlberg 2003:land, 
s.185). Gården omnämns dessutom i tre medeltida 
dokument med Hæerland nordre och søndre (1409, 
1425, 1546). Det äldsta belägget hänvisar även till ”...j 
midgardenom...” (DN. I 451 & Rygh 1907:371) vilket 
kan tyda på att det har funnits en tredje gård .  
 
I Seternavnregisteret från 1934 redovisas fem aktiva 
brukare på Herlandsetra, tre på den øvre (12/2,3,4) 
och två på den nedre (13/11,12) 
(www.dokpro.uio.no). 
 

 
Figur 15: Vägen in mot den öppna delen av Herlandseter 
Nedre (foto 143). 
 
I samband med förprojektet noterades husgrunder, 
brunnar, åkerterrasser, stengärden och röjningsrösen 
inom säterområdet. Några av dem ansågs vara från 
nyare tid medan andra kunde vara 
förhistoriska/medeltida. Lite nedanför säterområdet 
finns även en mer än 3 m djup myr som kunde vara 
lämplig för provtagning och pollenanalys (Dahle 
2007b:14-15, Høeg 2007).  
 
Att utmarken har brukats redan under förhistorisk tid 
vittnar även flera slagghögar och slaggutkast vid 
Stormyra (ID40040, ID40041, ID49635), ca 750 m S 
om säterområdet. En tidigare datering (nu 
förkommen) och slaggtypen daterar produktionen till 
äldre järnålder. 
  
Gårdens namnform och en förhistorisk 
utmarksaktivitet pekar mot gårdens etablering under 
järnålder, men skulle den dateringen kunna överföras 
till sätern?  

Herlandsetra (øvre, ID130800, Gbnr 12/1) 
På den övre vallen fanns det vid 
undersökningstillfället tre stugor (hytter). En av dem 
motsvarar en ombyggd säterbu medan de andra är 
nybyggda och har ännu inte införts på den tillgängliga 
ØK kartan. Två markeringar i Figur 16 visar däremot 
var de nya husen har placerats.  Den öppna delen av 
vallen växlar mellan berg i dagen och en frodig 
markvegetation som ger en milsvid utsikt mot söder.  
 

Kartläggningen av området genomfördes parallellt 
med schaktgrävningen och bekräftade i stort sett 
uppgifterna från förstudien. Förutom tre husgrunder, 
Tuft 1-3, tre stengärden och en brunn från 
förprojektet bidrog kartläggningen till att ytterligare 
en husgrund, sex partier med stengärden och tre 
röjningsrösen kunde dokumenteras. I tillägg har en 
vallformation med intilliggande grop (A876-877) 
kartfästs och undersökts (S1 i Figur 16). Ett urval av 
anläggningar (strukturer) från Figur 16 beskrivs i bilaga 
Anläggningslista.  
 
Det finns ingen exakt gräns mellan stengärde och 
röjningsröse då nästan all röjningssten låg längs med, 
och nedanför, stenröjda ytor. Det finns dock tre 
undantag. Två stengärden låg helt eller delvis direkt 
på berget (A, B). De kan motsvara gamla ägogränser 
medan ett litet röjningsröse (Schakt 3, Anläggning 875 
= S3, A875) som låg inne på vallen motsvarar den 
enda identifierade agrara lämningen av äldre karaktär. 
 
Den sammanlagda dokumentationen över 
Herlandsetra (øvre) omfattar därmed fyra husgrunder, 
T1-T3 och Hg (A879), åtta stengärden, tre 
röjningsrösen, en brunn och en vall/grop (S1, A876-
877).  
 

 
Figur 16: Kartlagda strukturer på Herlandsetra (øvre).  
 
Tre schakt och åtta strukturer som låg centralt i den 
öppna delen av området har dokumenterats i ett GIS 
baserat program, Intrasis, med en noggrannhet på 
några centimeter. Signalstyrkan påverkades negativt 
av skogen och mottagningsförhållandet var inte 
tillräckligt stabilt för att kunna täcka in alla detaljer i 
schakt 2 och 3. Den digitala inmätningen av schakten 
har därmed kompletterats med handritade plan- och 
profilritningar (se bilaga Ritningar). Resten av 
strukturerna har kartlagts med en GPS (se 
Prioriteringar och begränsningar i samband med fältarbetet). 
 
Ett problem inför valet av undersökningsobjekt var 
att lokalens omfattning, 14 350 m2 med 18 kartlagda 
strukturer, erbjöd många möjligheter. På grund av att 
husgrunderna till största delen låg direkt på berget 

http://www.dokpro.uio.no/�
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och gav ett sentida intryck undersöktes ingen av de 
registrerade husgrunderna. Schakt 1 togs i stället upp 
över en vall med intilliggande grop, något som skulle 
kunna vara en äldre husgrund. Kombinationen har 
tidigare visat sig motsvara olika bebyggelselämningar, 
bland annat inom Gråfjellprojektet i Hedmark och 
undersökningarna på Backasätern i Värmland. Dessa 
har i första hand daterats till medeltid, men en 
datering till 500-talet på Backasätern kan inte 
uteslutas (Amundsen 2007, Emanuelsson et al. 2003).  
 

Det första schaktet placerades ut centralt i den öppna 
delen av området och omfattade en närmast 
rektangulär grop, 2x0,9 m (N-S) och intill 0,3 m djup, 
samt delar av en 4x2 m (N-S) och intill 0,2 m hög 
vall. 

Schakt 1, Husgrund? (nedgrävning A877 och vall 
A876. 

 

 
Figur 17: Schakt 1 med kol och stenar i nedgrävningen (A877, 
foto 77). 
 
Schaktet var 2,1x0,75 m (Ö-V) och intill 0,45 m djup 
Förutom ett frodigt torvlager som togs bort med 
spade lagergrävdes schaktet för hand med skärslev 
(graveskje). Två kulturpåverkade lager och en 
nedgrävning kunde identifieras. Kombinationen av 
mycket kol och stenar i en närmast stenfri mark (Figur 
17) visar att det rör sig om en konstruktion. Bristen på 
fynd och den begränsade undersökningen bidrog 
däremot inte till någon säker tolkning. 
 
Tre kolprover och tre jordprover togs ut från profilen 
för datering och makrofossilanalys. Ett prov från 

vartdera lagret och ett från nedgrävningen. Efter 
dokumentation och provtagning fylldes schaktet igen. 
 

 
Figur 18: Profilritning schakt 1 (hela ritningen med 
teckenförklaring och analysresultat finns under Ritningar i 
slutet av rapporten) 
 
Schakt 2, Röjningsröse (A875). 
Det andra schaktet var 3x0,85-1,1 m (NV-SÖ) och 
intill 0,45 m djupt. Även det grävdes för hand i tunna 
skikt och lager. Schaktet placerades över ena kanten 
till en rund förhöjning med blåbärsris och sten. Efter 
avtorvning konstaterades att det rörde sig om ett litet 
röjningsröse, 2-2,5 m i diameter och intill 0,2 m högt 
av 0,1-0,25 m stora stenar i ett till två lager.  
 

 
Figur 19: Schakt 2, nordöstra kanten av röjningsröse A875 
efter den första avtorvningen (foto 92). 
 
Förutom torvlagret kunde bara ett kulturpåverkat 
lager och en mindre nedgrävning identifieras i 
schaktet. En liten koncentration av sten i den nedre 
delen av schaktet (Figur 19) kan komma från röset som 
hade ett glest parti intill den ursprungliga 
profilkanten.  
 

 
Figur 20: Profilritning schakt 2 (hela ritningen med 
teckenförklaring och analysresultat finns under Ritningar i 
slutet av rapporten). 
 
Trots en försiktig lagergrävning kunde inga säkra 
tecken på odling identifieras. Två områden med inslag 
av kol kan motsvara två separata händelser. 
Nedgrävningen i kanten av röset hör troligen samman 
med rösets etablering (Figur 20) medan en 
kolkoncentration i den sydvästra delen av schaktet 
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kan vara spår efter en samtida eller yngre 
röjningsbränning.  
 
Två kolprover och lika många jordprover togs ut från 
profilen till datering och makrofossilanalys. Efter 
dokumentation och provtagning fylldes schaktet igen. 
 
Schakt 3, Stengärde (A894-A895) 
Det tredje schaktet var 1,5x0,8 m (N-S) och intill 0,45 
m djupt, och togs upp intill ett stengärde. På grund av 
en bitvis hög och tät markvegetation tolkades det 
inledningsvis som ett röjningsröse. I samband med 
undersökningen omtolkat som en del av ett 
stengärde. 
 
För att få ut så mycket information som möjligt utan 
att behöva utvidga schaktet har två profiler 
dokumenterats och använts för provtagning (Figur 22). 
Förutom de upplagda stenarna dokumenterades två 
kulturpåverkade lager, men det var osäkert om de 
representerade någon odling. 
 

 
Figur 21: Schakt 3, norra kanten av stengärdet efter 
avtorvning (A895, foto 93). 
 
Två kolprover och två jordprover, ett från varje lager, 
togs ut från profilerna till datering och 
makrofossilanalys. Efter provtagning och 
dokumentation fylldes schaktet igen. 
 

 
Figur 22: Profilritning schakt 3 (hela ritningen med 
teckenförklaring och analysresultat finns under Ritningar  i 
slutet av rapporten). 

Herlandsetra nedre (ID132174, Gbnr 13/1) 
På den nedre vallen fanns det vid 
undersökningstillfället bara en fallfärdig säterbu (T1 i 
Figur 23). Det öppna området var dessutom påtagligt 
mindre än på den övre vallen och alla husgrunderna 
låg i skogsmark. 
 

Även här genomfördes kartläggningen parallellt med 
schaktgrävningen. Förutom tio husgrunder, Tuft 1-
10, två brunnar och nio röjningsrösen från förstudien 
bidrog kartläggningen till att ytterligare två 
husgrunder (Hg och Hg?) och tre röjningsrösen 
kunde dokumenteras. Tre röjningsrösen från 
förprojektet har dessutom omtolkats till korta 
stengärden medan den nyupptäckta men tveksamma 
husgrunden (Hg?) kan motsvara ett röjningsröse (se 
nedan). 
 
En sammanlagd dokumentation över Herlandsetra 
Nedre omfattar därmed 12 husgrunder (Tuft 1-10, 
Hg och Hg?), tre stengärden, åtta röjningsrösen, och 
två brunnar. Sex av husgrunderna fanns markerade 
som små grå fyrkanter i det använda kartmaterialet 
(Figur 23) och de registrerade objekten har därmed 
placerats bredvid markeringarna. Ett urval av 
anläggningar (strukturer) från Figur 23 beskrivs i bilaga 
Anläggningslista.  
 

 
Figur 23: Kartlagda strukturer på Herlandsetra Nedre 
 
Den öppna delen av sätern var inte tillräckligt stor för 
att få till RTK fix så efter flera timmars försök med 
endast delar av ett röjningsröse som enda resultat 
övergavs Altus CPOS för en handhållen GPS (se 
Prioriteringar och begränsningar i samband med fältarbetet).  
 
I likhet med Herlandsetra (øvre) låg nästan all 
röjningssten längs med, och nedanför stenröjda ytor, 
något som kan indikera ett mestadels modernt bruk. 
Stenarna i rösen och gärden var i regel 0,2-0,5 m stora 
och överväxta med mossa och sly (t ex Figur 24).  
 
Inledningsvis kunde inga äldre bebyggelselämningar 
identifieras så undersökningen inleddes med ett 
schakt över en vallformation centralt i den öppna 
delen av området (S1 i Figur 23). I samband med den 
avslutande kartläggningen, och den sista grävdagen på 
Herlandsetra Nedre, noterades dock en struktur som 

TECKENFÖRKLARING 
T=tuft, Hg=husgrund,  S=schakt, Blå 
triangel= brunn, Grön cirkel= 
röjningsröse, Lila linje= stengärde 
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kan motsvara en låg eldstad (åre?). I nuvarande 
registrering har den markerats med Hg?.  
 

Det första schaktet var 1,9x0,8 m (NNÖ-SSV) och 
intill 0,6 m djup. Schaktet placerades ut över en 
möjlig åkerterrass i den öppna delen av Herlandsetra 
Nedre. Schaktet grävdes för hand utan att några 
kulturpåverkade lager kunde identifieras. Terrassen 
har troligen byggt upp av naturliga processer runt en 
större markfast sten (

Schakt 1, Naturlig terrassbildning. 

Figur 24).  
 
Av tidsbesparande skäl, och utan synbart 
kulturpåverkade lager, dokumenterades schaktet med 
foto och utan provtagning. Undersökningen 
avslutades med att schaktet lades igen. 
 

 
Figur 24: Schakt 1 på Herlandsetra Nedre, botten (foto 59). 
 

Det andra schaktet (S2) togs upp intill ett löst 
sammansatt stengärde i den nedre delen av en 
stenröjd yta.  

Schakt 2, Stengärde A59. 

 

 
Figur 25: Schakt 2 över ett löst sammansatt stengärde (A59) 
efter avtorvning (foto 62). 
 
Schaktet var 1,5x1 m (NÖ-SV) och intill 0,4 m djupt. 
Förutom topplagret med grästorv kunde två 
kulturpåverkade lager dokumenteras. Med tanke på 
den tydligt stenröjda ytan och den upplagda stenen 
(stengärdet) tolkades det som två faser av odling. 
  

 
Figur 26: Profil i S2, Herlandsetra Nedre (hela ritningen med 
teckenförklaring och analysresultat finns under Ritningar). 

Två prover, ett kolprov och ett jordprov, togs i plan 
mellan stenarna efter avtorvning medan två prover 
togs ut från profilen mellan stenarna (se Ritningar). 
Proverna ansågs motsvara två odlingsfaser men 
analysen visade att det förmodligen var en feltolkning 
(se Naturvetenskapliga analyser). 

VE-SÄTRARNA I SANDE KOMMUNE (ID132053, 
ID132048) 

Valet av Ve-sätrarna, Veseter och Søndre 
Veseterstulen, som underökningsobjekt beror på att 
de representerar två sätrar i den yttre och mer 
kustnära delen av fylket. Sätrarna ligger här i 
allmänhet närmare gården än i andra delar av 
Vestfold. De var inte heller så vanligt med 
slåttermarker vid sätrarna i den delen av fylket (Dahle 
2007b:28). Säterområdet ligger ca 2 kilometer från 
gården på 180-240 möh intill det uppdämda 
Orebergvannet. 
 

 
Figur 27: Översiktskarta med Ve-sätrarna 
 
Gårdarnas benämning har varierat över tid och i de 
skriftliga beläggen (1593, 1604, 1668) omnämns flera 
gårdar, Ve søndre, mellem, lille och ”bæ2rjan-vé 
(nordre)” samt ett belägg för Wæe søndre med 
Kleppen.  Kleppen motsvarar en försvunne gård med 
ett namn som brukar härledas till en bergshöjd 
(Fjellknatte, Rygh 1907:26-27).  
 
Namnformen Ve/vi kan härledas till en ”´helig plats, 
kultplats´ under förkristen tid.” (Wahlberg 2003:vi s.347) 
och gården finns omnämnd i Biskop Eysteins 
jordebok (Den røde bok 1390). Två gårdar, Søndre Ve 
och Mellom Ve, redovisas som fullvärdiga gårdar i 
förarbetet till matrikeln 1723. Där omtalas även 
sätrarna genom att de: ”...hafver Sætter udj gaardens 
udraster dog uten Høe-Sletter.” Sätrarna förekommer 
även på två kartor från 1800-talet (1825, 1885. Efter 
Hans Torbjørn Grov 2009). 
 
De berörda sätrarna har haft många olika namn. 
Veseter har omväxlande benämnts Vestulen- mellom, 
Nordigårdstulen, Nordre Ve-seter, Mellom Vesetra 
och Wingestulen, medan Søndre Veseterstulen gått 
under namn som Veseter – Søndre, Vesetervollen, 
Veseterstullen, Søndre Veseter och i likhet med 
föregående ett enkelt Veseter (Efter Hans Torbjørn 
Grov 2009). Enligt de äldsta beläggen kan de 
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motsvara sätrar till uppemot fem gårdar, lille, mellem, 
nordre, søndre och Kleppen.  
 
I Seternavnregistret från 1934 står det att Veseter är 
nedlagd 1890-1900, men i tilläggsupplysningen står 
även att sätern bara har brukats av gården Ve på egen 
mark, husen står och brukas till ”vinterhugst”. Båda 
vallarna har enligt muntlig uppgift varit i bruk ända in 
på 1900-talet med en brukare på Veseter och tre st. 
med varsin säterbu på Søndre Veseterstulen. Det 
finns även uppgifter om att Veseter lånades ut för 
bete i utbyte mot skötsel av gårdens djur under åren 
1906-1813 (Efter Hans Torbjørn Grov 2009). 
 
Den tredje sätern med en anknytning till Ve-gårdarna, 
Veseter lille, har inte berörts av nuvarande 
undersökning. Sätern låg norr om Orebergvannet och 
delade sätervallen med Orebergsetra som finns utsatt 
i Figur 27. Redan under förprojektet bedömdes 
Veseter lille som relativt sen och med en begränsad 
undersökningspotential (Dahle 2007b:28). En 
tolkning som delas av undertecknad efter ett besök på 
platsen den 4 juni 2010. 
 
Både Veseter och Søndre Veseterstulen omfattar 
husgrunder, brunnar och röjningsrösen av yngre 
karaktär, medan den fossil åkermark med låga 
åkerterrasser och inslag av små röjningsrösen kan gå 
tillbaka till förhistorisk tid. Den norra delen av 
Veseter uppmärksammades i samband med 
förstudien som särskilt intressant. Dels på grund av 
att den gamla säterstigen, som bitvis motsvarade en 
hålväg, leder upp till den delen av sätern. Men även 
tack vare en struktur som kunde tolkas som en 
förhistorisk byggnad (Tuft 4 efter Dahle 2007b:26).  
 
I likhet med Herlandsätrarna begränsas de båda 
sätrarna främst av topografin i form av brantare 
partier och ett avstånd på mindre än 100 m. Vesetra 
omfattar ca 60 000 m2 av hävdad mark, vilket 
motsvaras av ca 20 000 m2 på Søndre Veseterstulen. 
 

Vesetra (ID132048, samt ett gravminne ID143045, 
och ett gravfält ID143088, Gbnr 5/1) 
På Vesetra fanns det vid undersökningstillfället bara 
en yngre stuga bevarad. Enligt uppgift sattes den upp 
under 1900-talet för att användas i samband med 
skogsarbete (Hans Torbjørn Grov 2009). 
 
Kartläggningen av området genomfördes även här 
parallellt med schaktgrävningen och bekräftade i stort 
sett uppgifterna från förprojektet, men med ett par 
betydelsefulla undantag. Tre röjningsrösen har 
omtolkats till förhistoriska gravar (röda cirklar i Figur 
29). De består av gravhögar med mittgropar och 
förutom mittgroparna skiljer de sig från de 
omkringliggande röjningsrösena genom att vara 
tydligt runda och sammansatta av stenar i liknande 
storlek. 
 

 

 
Figur 28: Gravröse ID143045 på Veseter (foto 305 mot Ö) 
 
Sätern domineras av en blandskog med ett fåtal 
gläntor och begränsas av en mestadels brant sluttning 
ner mot bygden i öster och en bergshöjd i norr och 
väster. Området kring de gamla säterstugorna var väl 
övervuxet och husgrunderna i den delen av området 
har överförts från tidigare koordinatuppgifter (Efter 
Hans Torbjørn Grov). 
 

 
Figur 29: Kartlagda strukturer på Veseter (ID143045 röd cirkel 
i S, ID143088:1-2 röda cirklar i N) 
 
Förutom fem husgrunder, T1-5, ett 40-tal 
röjningsrösen och två brunnar från förprojeket 
bidrog kartläggningen av Vestra till ytterligare två 
husgrunder (Hg A och B), en osäker husgrund (Hg?) 
och de omnämnda gravarna (Figur 29). Ett urval av 

TECKENFÖRKLARING
T=tuft, Hg=husgrund,  
Röd cirkel=Grav, 
S=schakt, Blå triangel= 
brunn, Grön cirkel= 
röjningsröse 
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anläggningar (strukturer) beskrivs i bilaga 
Anläggningslista.  
Även om kartläggningen av Veseter inte är fullständig 
antyder fördelningen av husgrunder och 
röjningsrösen två kärnområden, ett i norr och ett i 
söder. Det kan delvis bero på topografin där ett 
fuktigt markområde skiljer dem åt, men bilden av två 
enheter förstärks genom gravarnas placering och olika 
benämningar som Nordigårdstulen/Nordre Ve-seter 
och Mellom Vesetra. 
 
Den fossila åkermarken hade inslag som visade att 
den hade skapats över lång tid. Dels fanns det enstaka 
små och runda röjningsrösen (2-3 m i diameter och 
0,2-0,3 m höga) av äldre karaktär, medan andra 
bestod av oregelbundna och meterhöga ”stendumpar”, 
bara överväxta med lite mossa vilket gav ett sent 
intryck. En del röjningssten bildade oregelbundna 
formationer i nedkanten av de stenröjda ytorna 
medan andra representerades av ett fåtal stenar på 
små bergsklackar. 
 
Även om Veseter motsvarar det största säterområdet 
var det ganska lätt att välja ut det första 
undersökningsobjektet. Den norra delen verkade vara 
minst påverkad av den yngre aktiviteten och där 
fanns även några husgrunder som kunde vara 
förhistoriska/medeltida. 
 
Tuft 4 (T4) hade uppmärksammats som eventuellt 
förhistoriskt, men den var stor, svårtolkad och 
omfattade flera bergsklackar vilket kunde bli ett 
problem inom den begränsade tiden. I stället 
placerades det första schaktet ut över husgrund A. 
 

Husgrunden identifierades i ett skogsområde som 
dominerades av (planterad?) gran. En svag vall med 
enstaka stenar tolkades då som en möjlig stensyll. 
Innan undersökningen rensades kvistar, grenar och 
annat växtmaterial bort från området så att den västra 
och norra vägglinjen med en gemensam hörnsten 
(

Schakt 1, Husgrund A 

Figur 30) kunde identifieras. De övriga väggarna var 
fortfarande diffusa men husgrunden har tolkats som 
5x5 m, alternativt 7x5 m (N-S) utifrån enstaka stenar. 
 
Ett 3,2x0,8 m (Ö-V) stort och intill 0,6 m djup schakt 
togs upp över den västra delen av en husgrunden. 
Det översta lagret bestod av halvförmultnad 
skogsmark och rötter, vilket grävdes bort med hjälp 
av spade, krafsa, skärslev och rotsax. Avtorvningen 
visade på en löst sammansatt stensyll av 0,2-0,3 m 
stora stenar (Figur 30). Efter dokumentation i nivå 1 
fortsatte undersökning genom lagergrävning med 
skärslev och den löst sammansatta stensyllen visade 
sig ligga över en enkel stenrad av 0,5-0,6 m stora 
stenar. 
 
Fördelningen av de mindre stenarna har tolkats som 
ett delvis utrasat byggnadsmaterial. Enstaka stenar låg 
kvar i ursprungligt läge ovanpå de större 

bottenstenarna (se Ritningar i slutet av rapporten). 
Någon uppbyggd vall eller nedgrävning kunde inte 
identifieras intill syllen, så den har troligen placerats 
på en ursprunglig markyta. Någon lagerdelning kunde 
inte heller påvisas utanför huset vilket tyder på ett 
likartat bruk över en längre period. Ett mörkare 
bottenlager i huset kan motsvara en bruksfas medan 
det övre lagret har tolkats som anhopat efter 
övergivandet. Husgrunden har inte varit utsatt för 
odling eller någon annan form av markberedning. 
 

 
Figur 30: Schakt 1 över husgrund A. Notera den nordvästra 
hörnstenen längst ner till vänster (foto 47). 
 
Trots att schaktet omfattade såväl vägglinjen som 
delar av huset och området utanför, hittades inga 
föremål. Det kan förklaras med tre huvudargument. 
Först och främst var ingreppet mycket begränsat, 
men fyndtomheten kan även bero på att det rör sig 
om ett uthus, eller att det är medeltida eller äldre. I 
det här fallet kunde ingen eldstad identifieras, vilket 
kan tyda på ett uthus. Men med tanke på att det 
mesta av stensyllen var helt dold så kan en mindre 
eldstad i ett bostadshus inte uteslutas.  
 

 
Figur 31: Profil i schakt 1, Veseter (hela ritningen med 
teckenförklaring och analysresultat finns under Ritningar i 
slutet av rapporten) 
 
För att kunna datera byggnaden och undvika äldre 
aktiviteter togs två prover, ett kolprov och ett 
jordprov, ut mellan stenarna i syllen (Figur 31). Efter 
dokumentation och provtagning lades schaktet igen. 
 
Schakt 2, Åkerterrass? 
Det andra schaktet på Vesetra (2x0,7 m) placerades ut 
över något som tolkades som en åkerterrass med 
inslag av sten. Stenarna ansågs motsvara en röjning 
utan att de hade bildat ett röse eller stengärde. Efter 
mycket arbete med att ta bort ris, kvistar och rötter 
handgrävdes området utan att några kulturpåverkade 
lager kunde identifieras. Under rötter och humus 
fanns bara grus och småsten från den bergskant som 
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skapat den terrassliknande formationen. Schaktet 
lades igen utan dokumentation. 

Søndre Veseterstulen (ID132053, Gbnr 4/4,5) 
I anslutning till de gamla säterhusen, Tuft 1-3, på 
Søndre Vesterstulen står i dag en stuga och ett stall 
från 1900-talet, dock utan markering på ØK kartan. 
Förutom en liten glänta kring stugan var hela området 
igenvuxet med skog. Enligt uppgift ska vallen vara 
planterad med gran, men trots det är inslaget av 
lövträd påtagligt. Bland annat noterades rikligt med 
hassel.  
 
På grund av skogen kunde området bara kartläggas 
med GPS (se Prioriteringar och begränsningar i samband 
med fältarbetet).  Förutom tre husgrunder (T1-3) och 
ett tiotal röjningsrösen från förprojektet har fyra 
tveksamma husgrunder (A-D) kartlagts. Ett urval av 
anläggningar (strukturer) beskrivs i bilaga 
Anläggningslista.  
 

 
Figur 32: Kartlagda strukturer på Søndre Veseterstulen 
 
Den hävdade marken motsvarar här ett tiotal små 
röjningsrösen, vanligen 2-3 m i diameter och 0,2 m 
höga av 0,2-0,4 m stora stenar. Enstaka större stenar 
förekommer. Några röjningsrösen ligger direkt på de 
stenröjda ytor medan andra har lagts upp intill en 
bergsklack eller en stor markfast sten. Här fanns även 
antydningar till åkerhak och terrassbildningar, samt en 
mestadels naturlig ’fägata’ med två större stenar som 
kan markera en grind eller annan stängning. Området 
tolkades som en fossil åkermark av äldre karaktär 
(järnålder/medeltid), även om en yngre datering inte 
kunde uteslutas. Oavsett datering kunde ett modernt 
plogbruk uteslutas. 
 
 

Första schaktet på Søndre Veseterstulen placerades ut 
över en av de tveksamma husgrunderna. Den låg på 
en mindre avsats några meter över ett område med 
ett par röjningsrösen och en av de andra tveksamma 
husgrunderna (Hg B).  

Schakt 1, Husgrund? A 

 

Husgrunden(?) A uppfattades som 6x5 m (Ö-V) med 
en antydan till stensyll av 0,1-0,3 m stora stenar i 
öster och en rund till kvadratisk grop, 1,5x1,5 m och 
intill 0,4 m djup, i sydväst. En stensamling i sydöst 
tolkades som en möjlig eldstad. 
 

 
Figur 33. Husgrund A före röjning (foto 4 mot N) 
 

 
Figur 34: Husgrund A efter rensning med västra kanten i 
förgrunden och gropen nära mitten (foto 11 mot Ö). 
 
Efter röjning av kvistar, grenar och en kullfallen gran 
togs ett 2x0,8 m (N-S) långt schakt upp över halva 
gropen och den norra väggen (?). Några säkra 
väggkonstruktioner kunde inte identifieras. Förutom 
rikligt med rötter bestod den troliga väggen av 
naturligt vittrade stenar, opåverkad sand, grus och 
småsten. Gropen visade sig dock innehålla ett lite 
fetare (kultur-?) lager och kol, samtidigt som enstaka 
stenar kunde vara rester av en konstruktion. 
 

 
Figur 35: Gropen i husgrund A med kolblandat lager innan 
bottengrävning och provtagning (foto 35) 
 
Med en förhoppning att en datering och en 
makrofossilanalys kunde ge mer information till 
tolkningen av gropen togs ett kolprov och ett 

TECKENFÖRKLARING
T=tuft, A-D=osäkra 
husgrunder, S=schakt, Grön 
cirkel=röjningsröse 



32 
 

 

jordprov ut från botten utan annan dokumentation än 
foto. Efter provtagningen lades schaktet igen. 
 

 
Figur 36: Profil mot S i schakt 1, bottengrävd grop. 
Provtagningsplatsen markerad med röd ellips (foto 37) 
 

Det andra schaktet på Søndre Veseterstulen 
placerades ut över en svag åkerterrass mot ett lite 
fuktigare markområde. Schaktet var 2,5x0,3 m (NNV-
SSÖ) och intill 0,7 m djupt. Efter avtorvning med 
spade lagergrävdes schaktet med skärslev (graveskje). 

Schakt 2, Åkerkant 

 

 
Figur 37: Schakt 2 på Søndre Veseerstulen (foto 29) 
 

Lagergrävningen omfattade enstaka kolbitar i det övre 
odlingslagret och rikligt med kol i det undre lagret. 
En koncentration noterades även i den norra delen av 
profilen där lagret framträdde som betydligt mörkare 
än resten av lagret (Figur 38). I den södra delen var 
kolet mer söderslaget och utspritt. Det kan tolkas 
som en inledande röjningsbränning där den norra 
delen bara har bearbetats vid ett par tillfällen medan 
den södra delen har bearbetats flera gånger.  
 

 
Figur 38: Detalj från profilen i schakt 2, Søndre Veseterstulen, 
med det kolrika lagret i den nedre delen (foto 30). 
 
 

 
Figur 39: Profil i schakt 2 på Søndre Veseterstulen (hela 
ritningen med teckenförklaring och analysresultat finns under 
Ritningar i slutet av rapporten) 
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NATURVETENSKAPLIGA ANALYSER
Av 27 insamlade prover har 11 kolprover bestämts till 
vedart av Ulf Strucke, Riksantikvarieämbetet, UV mitt 
i Stockholm, 10 har daterats vid 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet och 13 
jordprover har analyserats av Mats Regnell, 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid 
Stockholms universitet. Nedan följer en kort 
sammanfattning och tolkning av resultaten medan 
analyserna återfinns som bilagor i slutet av rapporten. 

VEDART 

Sammanlagt har 313 fragment från 11 kolprover 
bestämts till vedart. Det motsvarar åtta arter av 
lövträd, två typer av barrträd och en grupp övrigt 
(bark, växtdelar och kåda). Artsammansättningen 
motsvarar till stor del nuvarande skogsbestånd, även 
om granen har blivit mer dominerande genom senare 
tiders plantering.  
 
Två kolprover (KP1-KP2) från Herlandsetra Nedre 
innehöll inget synligt kol. Enligt begäran kunde Mats 
Regnell plocka ut små mängder träkol från 
motsvarande jordprover i samband med 
makrofossilanalysen. Det bidrog till 2,9 mg 
förkolnade granbarr från JP1 och 17,5 mg obestämt 
träkol från JP2 som tills vidare förvaras vid Vestfold 
fylkeskommune. 
 
Tabell 8: Fördelning av arter enligt vedartsanalysen 
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Herlandsetra (øvre)    
KP1    7     4 2 3 
KP2    3      2 2 
KP3 5   1    1    KP4         4  4 
KP5         11 2 2 
KP7    6  1  4 1 4 2 
KP8   7      51 2  
Veseter   
KP1 4 2 4 3  2  2 12  3 
Søndre Veseterstulen   
KP1         4  2 
KP2   5 14 12 2 36  7  3 
KP3    15 8 3 31  4  1 
Siffror anger antal fragment, grå markering daterat material. KP7 utgår. 

 
Alla bestämda prover omfattade mer än en vedart 
och det mest artrik provet (8 arter), kommer från 
stensyllen i husgrund A på Veseter (KP1). Provet togs 
0,3 m under markytan intill en sten som låg i det äldre 
lagret intill stensyllen (Figur 31). Syftet var att försöka 
datera bruksfasen, men om stenen hade fallit ut från 
syllen fanns det en risk att det kunde finnas yngre 
inslag i provet.  
 
Blandningen av arter i provet visar att det rör sig om 
ett anhopat material. Om det motsvarar en bruksfas 
med en öppen stensyll eller tiden efter övergivandet 
är lite osäkert. Provet omfattade dessutom två bitar 

obränt material från en eller flera grankottar (kongler), 
något som inte heller är så vanligt i äldre prover. 
 
De minst artrika proverna kommer från den yngre 
bruksfasen i ett stengärde/röjningsröse på 
Herlandsetra (øvre, KP4) och en tveksam struktur på 
Søndre Veseterstulen (KP1). Proverna består av gran 
respektive tall, samt bark eller växtdelar (ört). 
 
I övrigt kan man notera en topografisk och 
klimatpåverkad skillnad mellan de båda 
säterområdena. Tall saknas helt på Ve-sätrarna (200 
möh) medan hassel inte finns på Herlandsätrarna 
(500 möh). Bland lövträden på Herlandsetra (øvre) 
dominerar eken (4 av 8 prover) medan hasseln är 
vanligast på Søndre Veseterstulen. Trots 
granplantering på stora delar av de berörda sätrarna 
fanns det fortfarande stora variationer i 
lövträdbeståndet och rikligt med hassel på Ve-
sätrarna. 

DATERINGAR OCH STRATIGRAFISKA RELATIONER 

Ett av 11 insända kolprover (KP 7 från Herlandsetra, 
øvre) föll samman vid förbehandlingen på 
Ångströmlaboratoriet och kunde inte dateras. De 
resterande tio proverna fördelar sig på fem 
järnåldersdateringar, tre medeltida och de två sista 
representerar 1500- och 1600-talen (Figur 40). 
 
De två äldsta dateringarna kommer från ett litet 
röjningsröse (S3, A875) på Herlandsetra (øvre). Det 
äldsta provet (KP2) togs i en nedgrävning i kanten av 
röset och daterar antingen en äldre fas eller 
etableringen av röset. Det andra provet (KP1) 
kommer från ett lager som ligger över nedgrävningen 
och är samtida eller yngre än röset. Dateringarna 
bekräftar stratigrafin med en sannolik datering 
(36,4%) till 210-260 AD i den äldre fasen och 340-
420 AD (62,2%) i den yngre fasen. Lägger man till 
vedartens troliga egenålder minskar skillnaden och 
dateringarna kan till och med vara samtida. Knoppen 
från det yngre provet är ettårig medan eken i det 
andra provet kan vara betydligt äldre. 
 
En relativ samtidighet märks ännu tydligare i 
proverna från åkerterrassen på Søndre Veseterstulen 
(KP2 och 3). Trots att proverna togs i olika lager gav 
de efter kalibrering samma dateringsintervall, 430-600 
AD (1 δ). Båda dateringarna utgår från hassel som 
dessutom har en relativt låg egenålder. 
 
Båda exemplen omfattar agrara strukturer, ett 
röjningsröse och en åkerterrass. Innan man tar 
marken i bruk är det vanligt med en röjningsbränning. 
Det betyder att det bildas mycket kol vid etableringen 
och det kolet kan sen lätt blandas in i yngre 
aktiviteter. Något som blir extra tydligt när området 
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brukas kontinuerligt eller läggs öde utan nya 
röjningsbränningar. I stället för att datera de olika 
faserna visar proverna att de berörda platserna har 

tagits i bruk vid olika tider under järnåldern. 
Herlandsetra (övre) under 200/300-talet och Søndre 
Veseterstulen senast under 500-talet. 

 
Figur 40: Tio dateringar från säterprojektet. Provnummret har kompletterats med provkontext av författaren. 

Även om det är betydligt längre mellan dateringarna 
från ett stengärde/röjningsröse på Herlandsetra 
(øvre) kan den äldre dateringen på al (KP3) motsvara 
en röjningsbränning. En datering till 500-talet kan i så 
fall tyda på en utökning av området. Den yngre 
dateringen från samma struktur är även den yngsta 
från hela undersökningen. Med två intervaller från 
1630-1800 AD (1δ) framträder 1600 -talet som mest 
trolig (50,4%). Provet är daterat på gran som 
tillsammans med lite obränd bark motsvarar hela 
provet (KP4). 
 
En medeltida datering (1100/1200-tal) kommer från 
en osäker konstruktion i form av en grop på Søndre 
Veseterstulen (KP1). Dateringen av en ört har en låg 
egenålder men en ensam datering i en osäker kontext 
är svår att placera in i ett större sammanhang. 
 
En annan av de medeltida dateringarna kommer från 
det mest artrika kolprovet, husgrund A på Veseter 
(KP1). Tolkningen av provets kontext i en bruksfas 
eller en ödeläggelse (se Vedart) får i det här 
sammanhanget en underordnad betydelse. 
Provtagningen i stensyllen, 0,3 m under markytan, 
visar på en medeltida aktivitet och den kan med 
största sannolikhet knytas till byggnaden. Provet är 
daterat på al som har en relativt kort egenålder.  
 

En datering till 1266-1294 AD (1δ) ger även ett 
spännande perspektiv i förhållande den medeltida 
agrarkrisen och pestens härjande under 1300-talet.  
 

Figur 41: Profil genom stensyllen i Husgrund A på Veseter. 
Provtagningen omfattar platsen för den mindre sten till 
vänster om bottenstenen i syllen (foto 50 mot S). 
 
När schakt 1 togs upp över en grop och vall på 
Herlandsetra (øvre) var det med förhoppningen att 
kunna identifiera en äldre byggnad. Även om gropen 
visade sig vara en nedgrävd konstruktion kunde 
funktionen inte tolkas, men dateringen visar att det 
rör sig om en senmedeltida aktivitet, 1430-1468 AD 
(1δ i KP5). Rikligt med kol från gran i nedgrävningen 
kan komma från en nedbränd konstruktion, men 
provet bestod även av ett par fragment tall som utgör 
dateringsunderlaget. 
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Jämför man dateringen från nedgrävningen med den 
mest troliga dateringen, 1510-1600 AD (54,1% med 
1δ i KP8) från ett överliggande lager, skiljer de bara 
40-130 år mellan dateringarna. En skillnad som kan 
bero på arternas olika egenålder, men något som 
troligen speglar en liten tidsförskjutning och bekräftar 
den stratigrafiska relationen.  

MAKROFOSSIL 

En makrofossilanalys av jordproverna gav ett magert 
resultat. Nästan alla prover innehöll lite kol (2-17 ml), 
inslag av brända granbarr och enstaka kvistar, men 
bara ett prov (JP 2, Søndre Veseterstulen), omfattade 
ett växtmaterial som kan knytas till ett kulturpåverkat 
landskap. Ett frö av vrandå/kvassdrå motsvarar en 
art som är allmänt spridd i dagens kulturlandskap i 
Vestfold. Värt att notera är att provet kommer från 
den enda säkra odlingsaktiviteten och att den har 
etablerats under äldre järnålder (430-600 AD). Någon 
säker odling kunde inte knytas till de övriga agrara 
strukturerna och de har troligen skapats i samband 
med slåtter. 
 
Analysen visade även att det förekom en svamp, 
Cenococcum geophilium, med delar som bara kan 

utvecklas under mark. Svampen fanns i flera prover 
från Herlandsetra (øvre) men i ett prov (JP4) fanns 
även förkolnade delar, något som visar att marken har 
varit utsatt för en brand. Provet kommer från den 
yngre fasen intill ett stengärde/röjningsröse med 
dateringsintervaller som omfattar 1526-1557 AD 
(6.0%) och 1631-1682 AD (51.8%). Stratigrafin, 
stengärdets utformning, dateringen och de brända 
svampdelarna visar att det kan röra sig om förnyad, 
förändrad, eller utökad aktivitet på sätervallen under 
1600-talet. En naturlig brand kan inte heller uteslutas. 
 
Orsaken till att det inte fanns några fler makrofossiler 
i de insända proverna kan förklaras med några 
huvudargument. Det starkaste argumentet är att 
sätrarna i första hand har brukats för bete och slåtter, 
aktiviteter som inte avsätter några tydliga spår i 
jordlagren. Ett annat argument är att undersökningen 
inte har omfattat något bostadshus där de flesta 
makrofossilerna brukar återfinnas. Majoriteten av 
proverna togs dessutom i kontexter som i första hand 
skulle belysa etableringsfasen, något som kan bidra till 
att ett makrofossilmaterial ännu inte hade avsatts i 
jordlagren. 
 

RESULTAT OCH TOLKNING AV DEN 
ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGEN.

Nio schaktgrävningar, tio dateringar och tretton 
mestadels tomma jordprover från mer än 100 000 m2 
med ett hundratal strukturer på fyra sätervallar, ger 
oss bara en liten inblick i alla de aktiviteter som kan 
ha bedrivit under 1800 år. Kompletterande prover 
från stratigrafiskt korrekta relationer har dock visat att 
Herlandsetra (øvre) delvis öppnades upp under 200-
talet och att åkermarken på Søndre Veseterstulen 
etablerades senast under 500-talet. Lägger man 
dessutom till de registrerade gravarna på Veseter och 
en datering till 500-talet från Herlandsetra (øvre) 
förstärks bilden av den förhistoriska aktiviteten på 
båda säterområdena. 
 
I nuvarande undersökning saknas dateringar från 
yngre järnålder medan medeltiden representeras av tre 
dateringar. En datering till 1200-talet kan med 
säkerhet relateras till en byggnad (husgrund A på 
Veseter) medan en senmedeltida datering kommer 
från en nedgrävd konstruktion (A877 på 
Herlandsetra, øvre) som kan vara en del av en 
byggnad. 
 
Den yngsta dateringen, A895 stengärde/röjningsröse 
på Herlandsetra (øvre), kan i likhet med de äldsta 

dateringarna representera en brandröjning, i det här 
fallet påvisat av de förkolnade svampdelarna i 
jordprovet (JP4 från Herlandsetra, øvre) som kan 
motsvarar en datering till 1600-talet. 
 
I likhet med säterundersökningarna i 
Gråfjellprojektet, Hedmark, kan den agrara 
verksamheten (slåtter/odling) dateras till järnåldern 
medan bebyggelselämningarna motsvaras av 
medeltida dateringar. 
 
Med utgångspunkt i de skriftliga beläggen kan Ve-
sätrarna även motsvara platsen för den försvunna 
gården Kleppen. Namnets härledning (Fjellknatte) i 
förhållande till topografin, närheten till de andra Ve-
gårdarna (1,5-1,9 km), den fossila åkermarken och tre 
nyupptäckta gravar på Veseter kan tyda på ett äldre 
gårdsbruk. I en delningsförrättning från 1864 står 
dessutom att: ”… skal Havnegangen i den saakaldte 
Kleppan Skov og den til søndre Vee hørende Sæterboel og 
Sæterhuuse…” (avskrift från Digitalarkivet, 
Pantregistret, i Sande kommune av Hans Torbjørn 
Grov). Det bör dock nämnas att det även finns en 
Ødegården söder om Holm (Figur 27) som inte kan 
uteslutas i det här sammanhanget. 
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SAMMANFATTANDE RESULTAT. 
Genomgången av 369 registrerade sätrar och deras 
hemgårdar visade att majoriteten av gårdarna hade ett 
förhistoriskt namnelement och att ca hälften hade 
registrerade gravar medan lika många hade medeltida 
belägg. Sammantaget motsvarade det 161 av 217 
berörda sätergårdar med belägg för en aktivitet under 
järnålder/medeltid. Med tanke på att sätern är en del 
av gården och att den därmed kan vara lika gammal 
antogs att majoriteten av sätrarna kunde ha ett 
förhistoriskt/medeltida ursprung. 
 
Förstudien hade redan visat att ett tiotal sätrar 
omfattade fossil åkermark av äldre karaktär och för 
att kunna fånga upp den äldsta fasen undersöktes fyra 
sätrar, Herlandsätrarna (ID130800 & ID132174 i 
Lardal) och Ve-sätrarna (ID132048 & ID132053 i 
Sande) genom schaktgrävning. Etableringsfasen för 
Herlandsetra (øvre) kunde dateras till 200-talet och 
Søndre Veseterstulen till 500-talet. Såväl 
kulturminnen som analyser visade att de båda 
säterområdena har brukats på olika sätt. Någon 
odling kunde inte bekräftas på de högt belägna (500 
möh) Herlandsätrarna och området har tolkats som 

en traditionell säter med inriktning på bete och slåtter 
på utmarken. 
 
Ve-sätrarna däremot låg relativt nära bygden i en 
gynnsam vegetationszon och omfattade tre 
förhistoriska gravar, en odling som kunde dateras till 
järnåldern och en medeltida husgrund. Gravar, hus 
och odling visar att det kan röra sig om ett äldre 
gårdsbruk, sekundärt använd som sätrar. Skriftliga 
belägg för en försvunnen gård, Kleppen, med skog 
intill Ve-gårdarnas sätermark kan möjligen motsvara 
det undersökta säterområdet. 
 
Även om undersökningsresultatet bekräftade den 
inledande hypotesen att många sätrar kan ett 
förhistoriskt ursprung går det inte att använda 
nuvarande resultat för en generell datering av 
Vestfolds sätrar. Många har etablerats, flyttas och haft 
olika funktioner vid olika tidpunkter. Det betyder att 
varje lokalitet bör bedömas utifrån sina specifika 
egenskaper. 
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BILAGOR 
ALLA SÄTRAR MED NAMN OCH KOMMUN SORTERAT ENLIGT IDNUMMER I ASKELADDEN 

ID Askeladden Kommune Säternamn 
131747 Hof Akerholtsetra 
131748 Hof Bamlesetra 
131749 Hof Fossnessetra 
131750 Hof Gausesetra 
131751 Hof Grønntjernstua 
131752 Hof Gullistua 
131753 Hof Gurriksetra 
131754 Hof Hafsrud-seter 
131755 Hof Herstadsetra 
131763 Hof Hesthammersetra  
131764 Hof Holtesetra 
131765 Hof Hølasetra 
131774 Hof Markenrudsetra 
131775 Hof Mellomgranseter 
131777 Hof Nedre Lindsetsetra  
131779 Hof Nord-Granseter 
131815 Hof Nordbysetra 
131817 Hof Romneseter 
131818 Hof Sjulerudsetra 
131819 Hof Stokkestua 
131820 Hof Sør-Granseter 
131821 Hof Torrudsetra 
131822 Hof Øksnestua 
131823 Hof Øvre Lindsetseter 
131831 Hof Stokkeseterstulen 
131832 Hof Sundbysetra  
131833 Hof Torrudseter (Søndre) 
131836 Sande Bergseter 
131837 Sande Bjørgeseter 
131838 Sande Bondenseterstulen 
131839 Sande Bringåkersetra 
131840 Sande Eikebergseter 
131841 Sande Eikelundseter 
131842 Sande Fosseter 
131843 Sande Gamle Løvåsseter 
131847 Sande Gamlesetra 
131848 Sande Hallerudseter 
131850 Sande Haugerudseter 
131851 Sande Holsrudseter 
131852 Sande Innistuseter 
131853 Sande Kabretta 
131854 Sande Kaldmosetra 
131896 Sande Kjeldåsseter 1 
131951 Sande Kjeldåsseter 2 
131953 Sande Klevjeseter 
131954 Sande Kopstadseter 
131955 Sande Kudalseter 
131985 Sande Kvislesetra 
132000 Sande Kjeldåsseter 3 
132001 Sande Lærumsetra 
132002 Sande Nysetra 
132016 Sande Myresetra 
132017 Sande Presteseter 
132018 Sande Revåseter 
132019 Sande Rudseter 
132020 Sande Ryggetangseter 
132022 Sande Sjølsetra 
132023 Sande Skogseterstulen 
132024 Sande Skjørdalsseter 
132025 Sande Skovannseter 
132026 Sande Solbergsetra 
132027 Sande Springoverstulen 

ID Askeladden Kommune Säternamn 
132028 Sande Steinarseter 
132029 Sande Stubberudseter 
132030 Sande Svinkeseter 
132031 Sande Teiensetra 
132032 Sande Tipperary 
132033 Sande Toresseterstulen 
132035 Sande Vebergsetra 
132037 Sande Veierudsetra 
132044 Sande Lille Veseter 
132045 Sande Orebergseter 
132057 Sande Åassetra 
132068 Lardal Asmyrsetra  
132069 Lardal Barlindsetra 
132070 Lardal Bergansetra 
132071 Lardal Eikedalssetra (nordre) 
132077 Lardal Bjertnessetra 
132082 Lardal Eikedalsetra (søndre) 
132141 Lardal Bøsetra 
132142 Lardal Brandsrudsetra 
132143 Lardal Bråteseter 
132144 Lardal Bergsetra  
132145 Lardal Engelstadseter 
132146 Lardal Floresetra 
132147 Lardal Funtinsetra 
132148 Lardal Gåserudseter 
132149 Lardal Gamle Gåsrudsetra 
132150 Lardal Gavelstadsetra (søndre) 
132151 Lardal Gamle Gavelstadsetra 
132152 Lardal Gavelstadsetra (nordre) 
132153 Lardal Gjetrangseter 
132154 Lardal Gamle Gjetransetra 
132155 Lardal Grinisetra 
132157 Lardal Grorudvolldalen 
132159 Lardal Hanevalsetra 
132167 Lardal Helgelandsetra 
132168 Lardal N. Hemseter 
132170 Lardal S. Hemseter 
132178 Lardal Holeseter 
132184 Lardal Holtansetra 
132187 Lardal Nordre Hvålseter 
132194 Lardal Søndre Hvålseter 
132206 Lardal Gamlestulen 
132207 Lardal Nordre Hvålseter (nordre) 
132208 Lardal Hvislesetra 
132209 Lardal Gamle Hvislsetra  
132210 Lardal Kinnaseter (nordre) 
132211 Lardal Nordre Gåserudseter  
132212 Lardal Kongellseter 
132213 Lardal Kotoa 
132214 Lardal Kråkemosetra 
132215 Lardal Kviberg 
132216 Lardal Lauvhaugsetra (nedre) 
132217 Lardal Linsverksetra 
132218 Lardal Liseter 
132219 Lardal Gamle Lisetra 
132224 Lardal Liseter (mellom) 
132225 Lardal Sjueløkka 
132226 Lardal Lofstadseter 
132228 Lardal Lortebekk 
132230 Lardal Mellemgårdsetra 
132235 Lardal Mellomsetra 
132242 Lardal Mellomvadsetra 
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ID Askeladden Kommune Säternamn 
132244 Lardal Naugsetra 
132247 Lardal Nordigardsetra 
132280 Lardal Nordigårdsetra (bortre) 
132282 Lardal Gamle Nordigardsetra 
132283 Lardal Otterstadsetra 
132286 Lardal Nedre Kallebergseter  
132289 Lardal Kallebergsetra 
132291 Lardal Pålefjellsetra 
132292 Lardal Pinnekastet 
132296 Lardal Plankeskursetra 
132308 Lardal Presteseter 
132310 Lardal Rogndalsetra 
132313 Lardal Rognestulen 
132318 Lardal Røsholtsetra 
132320 Lardal Rososetra 
132322 Lardal Setra 
132323 Lardal Setra (under Løvås) 
132324 Lardal Sjulstadsetra 
132325 Lardal Skibberdals-seter 
132326 Lardal Smokkstadsetrene 
132327 Lardal Gamle Smokkstadsetrene 
132362 Lardal Steinsholtseter 
132363 Lardal Styrmoseter 
132371 Lardal Gamle Styrmoseter 
133120 Lardal Tallakstadsetra 
133209 Lardal Tingelstadsetra 
133210 Lardal Trollsvannsetra 
133213 Lardal Tveitensetra (nordre)  
133215 Lardal Tveitsetra (eldste) 
133217 Lardal Gamle Tveitsetra 
133220 Lardal Tveitsetra (søndre) 
133221 Lardal Vulihaugen 
133224 Larvik Bakkanesetern 
133231 Larvik Brekkeseter (nordre)  
133238 Larvik Brekkeseter (søndre) 
133239 Larvik Nordkvelde N. seter 
133243 Larvik Øvre Bergeneseter 
133264 Larvik Bergesetra 
133266 Larvik Nordre Holmseter 
133268 Larvik Bonnegoltsetra 
133270 Larvik Brathagsetra  
133272 Larvik Breidalsetra 
133274 Larvik Dammensetra 
133279 Larvik Farmensetra (Dammvannsetra) 
133281 Larvik Dølasetra 
133286 Larvik Eikelundsetra 
133287 Larvik Gamle Eikelundsetra  
133288 Larvik Engesetra (Hvåra setra) 
133291 Larvik Farmensetra 
133301 Larvik Fjæresetra 
133304 Larvik Nedre Nesseter  
133309 Larvik Gamle Furulundsetra  
133312 Larvik Furulund nordre seter 
133315 Larvik Furulund S seter 
133319 Larvik Futesetra 
133320 Larvik Gamlestulane 
133322 Larvik Gamlestulen (Utklev) 
133325 Larvik Gamlestulen Hellenes Nordre 
133336 Larvik Gamlestulen (Bårnessetra) 
133342 Larvik Grinisetra 
133346 Larvik Hallesetra 
133369 Larvik Hauganesetra 
133372 Larvik Haugsetra 
133375 Larvik Hellnesseter (søndre) 
133376 Larvik Hobekkseter 
133377 Larvik Holmbergseter 
133378 Larvik Holmsetra (nordre) 
133387 Larvik Søndre Holmseter  
133389 Larvik Holtsetra nordre 
133391 Larvik Holtsetra, s 
133392 Larvik Hvarnessetra 
133394 Larvik Høymyrsetra 

ID Askeladden Kommune Säternamn 
133395 Larvik Jordisetra 
133397 Larvik Kirkerødsetra 
133399 Larvik Kryssgardssetra 
133400 Larvik Kvellesetra 
133401 Larvik Lauvesetra 
133403 Larvik Lilleseter 
133411 Larvik Lundesetra 
133412 Larvik Lundsetra 
133414 Larvik Gamle Lundsetra 
133415 Larvik Lysebosetra 
133417 Larvik Mangelrødsetra (nordre)  
133419 Larvik Mangelrødseter Søndre 
133420 Larvik Melaussetra 
133421 Larvik Moseter nedre  
133422 Larvik Mosetra 
133424 Larvik Nordkvelde M. Seter 
133425 Larvik Nestusetra 
133426 Larvik Nordre Bjerkesetra  
133427 Larvik Nordkvelde søndre seter 
133431 Larvik Nyseter 
133440 Larvik Nordre Odbergsetra 
133441 Larvik Søndre Odbergsetra  
133442 Larvik Omslandseter 
133444 Larvik Nordkvelde Mellom seter 
133445 Larvik Rødsetra 
133447 Larvik Sandviksetra 
133451 Larvik Seterløkka /Nordre Vierød 
133452 Larvik Setra 
133461 Larvik Skåtansetra 
133518 Larvik Furulund Ø. Seter 
133520 Larvik Solbergsetra 
133524 Larvik Solumseter 
133525 Larvik Lauvesnyta 
133527 Larvik Nordre Gjoneseter 
133537 Larvik Sundbysetra (gamle) 
133539 Larvik Sundbysetra (nordre) 
133542 Larvik Tanumsetra 
133543 Larvik Tuvejordseter 
133544 Larvik Utklevsetra 
133545 Larvik Vestbysetra 
133549 Larvik Veststusetra 
133550 Larvik Vierødseter 
133553 Larvik Vinterståseter 
133555 Larvik Sø-Gjone seter 
133557 Larvik Svartvannsetra 
133560 Larvik Søgjonesetra 
133563 Larvik Ødegårdsetra 
133567 Larvik Øksenholtseter 
133569 Larvik Østhaug 
133570 Larvik Østliseter 
133571 Larvik Øvre Nesseter 
133572 Larvik Øyensetra 
133581 Andebu Aulesjordsetra 
133583 Andebu Bjørkedalen 
133585 Andebu Bøen seter 
133586 Andebu Dalsetra 
133588 Andebu Einarsrødsetra (østre) 
133590 Andebu Einarsrødsetra (vestre) 
133591 Andebu Fiskebekkseter 
133593 Andebu Furuknatten 
133594 Andebu Gransetra 
133595 Andebu Samuelstua 
133600 Andebu Grønntjønnseter 
133601 Andebu Halstvedtsetra 
133602 Andebu Halvorseter 
133603 Andebu Hasåssetra 
133604 Andebu Nedre Heia 
133605 Andebu Hestedalsetra 
133606 Andebu Holasetra 
133607 Andebu Høyjordsetra 
133609 Andebu Hynnesetra 
133610 Andebu Klosteret 
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ID Askeladden Kommune Säternamn 
133611 Andebu Nessetra 
133612 Andebu Nøklegårdsetra 
133614 Andebu Nedre setra 
133615 Andebu Røsbekksetra 
133616 Andebu Skatvedtsetra 
133617 Andebu Setrene 
133618 Andebu Stulensetra 
133620 Andebu Gamle Torpsetra 
133625 Andebu Torpesetra (søndre) 
133627 Andebu Torpesetra (vestre) 
133631 Andebu Trolldalsetra 
133636 Andebu Valmestadrødseter 
133647 Re Bjørndalseter 
133649 Re Fonseter  
133657 Re Holtungseter (nordre)  
133660 Re Hvamseter 
133664 Re Låneseter 
133665 Re Myrseter 
133668 Re Osetra 
133672 Re Setra (Røssedalsetra) 
133674 Re Skjervensetra 
133698 Re Teiensetra 
133715 Re Tuftenseter (nordre) 
133717 Re Søndre Tuftenseter  
133721 Re Valmestadseter 
133734 Larvik Stulen, Kirkerød 
133735 Larvik Stulen 
133745 Andebu Stulen 
133748 Andebu Dalasetra Vestre  
133751 Andebu Dalasetra 
133756 Re Bjørnseter 
133759 Re Endesetra 
133760 Re Hagasetra 
133765 Re Kranstadseter (søndre) 
133768 Re Skotvedtseter 
133769 Re Stokkeseter 
133772 Sandefjord Gokstadholmen 
133775 Sandefjord Napperødsetra 
133777 Svelvik Ådneseter 
133779 Svelvik Bergersetra 
133780 Svelvik Furrusetra 
133785 Svelvik Høyensetra 
133786 Svelvik Kindsetra 
133787 Svelvik Knemsetra 
133789 Svelvik Larseseter 
133790 Svelvik Myresetra 
133791 Svelvik Myrestulen 
133794 Svelvik Nordbysætra 
133796 Svelvik Petersætra 
133798 Svelvik Seterdalen (Vestby) 
133800 Svelvik Siriseter 

ID Askeladden Kommune Säternamn 
133801 Svelvik Stomperuddalen 
133802 Tønsberg Grettesetra 
133913 Lardal Vestre Styrvollsetra 
133915 Re Kranstadseter (nordre) 
137803 Holmestrand Bergansetra 
137880 Holmestrand Bringåkersetra Nordre 
137882 Holmestrand Gullhaugstulen  
137885 Holmestrand Bringåkersetra Østre 
137887 Holmestrand Guåkersetra / Kentucky 
137890 Holmestrand Holmsetra 
137892 Holmestrand Holtansetra 
137893 Holmestrand Hynnåsseter  
137894 Holmestrand Islandsetra 
137896 Holmestrand Liseter, vestre 
137899 Holmestrand Løkensetra, midtre 
137904 Holmestrand Løkenseter nord 
137914 Holmestrand Løkensetra (søndre) 
137915 Holmestrand Brekkeseter 
137916 Holmestrand Nessetra 
137917 Holmestrand Østre Liseter 
137918 Holmestrand Slettaseter 
137922 Holmestrand Snuggsetra  
137929 Holmestrand Surliaseter (Løkenseter) 
137933 Holmestrand Veierødsetra 
137934 Holmestrand Hillestadseter 
137935 Holmestrand Hillestadseter (søndre) 
137937 Holmestrand Bringakersetra 
137979 Lardal Kinnaseter (søndre) 
137980 Lardal Lauvhaugsetra (øvre) 
137982 Lardal Styrvollsetra (fremre) 
137983 Lardal Svartvannsetra 
137984 Lardal Sverkholtsetra 
138052 Re Kjærsetra 
138053 Re Vallumrødsetra (nordre)  
138054 Re Vallumrødsetra (søndre) 
138055 Re Haslesetra 
138056 Re Holtungseter (søndre)  
138058 Sande Lorthølseter 
138059 Sande Gallebergsetra 
138061 Sande Stokkeseter 
138063 Hof Heierstadsetra 
138064 Sande Sandostulen 
138065 Hof Storseterstulen 
138280 Holmestrand Enne seter 
138285 Holmestrand Løkka 
138360 Andebu Gransetra Nordre 
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ALLA SÄTRAR, KOMMUNVIS MED ID, NAMN, NUVARANDE GÅRDNUMMER OCH EN KORT BESKRIVNING 
Sätrar i Andebu. Förkortningar och referenser (Ref i texten.  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (TB) = Tor Bjørvik 2009. ABB II  = Andebu bygdebok. 
Bind 2. 1982. Gårds og slektshistorie Andebu hovedsogn. ABB III = Bind 3. 1979. Gårds og slektshistorie 
Høyjord og Kodal. Red; Arne Gallis. Andebu kommune. 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Andebu kommune) 

133581 Aulesjordsetra Prestegården 79/1 200 m SV fra uthus på ØK kart. Aulesjordsetra. I drift til 1880-tallet. 
Bygd opp igjen 1941 av Søistua, i bruk under krigen. Størhuset brent 
av Gestapo 1944. Ref: ABB III s229 (TB). Aulesjordsetræ. Nedlagd 
1890-1895 2,2 km V for gården, 300 moh på Aulesjord 86/1,2,3,4 
(Dokpro). 

133583 Bjørkedalen Daleaasen 54/9 40 m sør for bolighus i Bjørkedalen på ØK kart. Bjørkedalen. I drift 
fra 1917 ei kort tid. Ref: Gunnar Gallis (TB). 

133585 Bøen seter Bøen 90/1, 
Sagrønningen søndre 
90/19 

Ø fra to hus og navn Bøen seter på ØK kart. Bøensetra. Svake spor, 
50 m N for fjøs. I drift till sent 1880-tall. Ref: ABB s 274 (TB). 
Bønesetræ. Nedlagd 1895-1890 1,3 km NV for gården, 160 moh på 
Bøen 90/1,2 (Dokpro). 

133751 Dalasetra Daleaasen 54/9 Navn og bygning avmerket på ØK kart. Dalasetra. Størhus står. 
Johan Anton Dalen flytta den til nåv. Sted ca 1900. Dalen. Ref: ABB 
II s 585 (TB). Dælæsetræ. Nedlagd 1910 1 km V for gården på 
Trolldalen 54/5 Dalen (Dokpro). Se ID133748. 

133748 Dalasetra Vestre  Daleaasen 54/9 NV for Dalasetra (ID133751) på ØK kart. Størhus står. Johan Anton 
Dalen flytta den til nåv. Sted ca 1900. Hus finns på Dalasetra (TB). 
Dælæsetræ. Nedlagd 1910 1 km V for gården på Trolldalen 54/5 
Dalen (Dokpro). Se ID133751. 

133586 Dalsetra Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

I skog på ØK kart. Dalsetra. Tydelig tuft. Store-Dal. Ref: ABB II s 370 
(TB). Dælshagæsetræ. På kart 1934 men nedlagd 1905-1908, 3,7 
km NNV for gården på Dal store 97/2 (Dokpro). 

133590 Einarsrødsetra 
(vestre) 

Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

300 m N for navn Einarsrødsetra på ØK kart. Einarsrødsetra Vestre. 
Svake – ingen spor. Ref: ABB II s 363 (TB). Ennærsrødsetræ. 
Nedlagd 1875-1880 2,5 km N for gården, 220 moh på Enersrød 
96/1,3 (Dokpro). To voller, se ID133588. 

133588 Einarsrødsetra 
(østre) 

Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

500 m N for navn Einarsrødsetra på ØK kart. Einarsrødsetra Østre. 
Svake – ingen spor. Ref: ABB II s 363 (TB). Ennærsrødsetræ. 
Nedlagd 1875-1880 2,5 km N for gården, 220 moh på Enersrød 
96/1,3 (Dokpro). To voller, se ID133590. 

133591 Fiskebekkseter Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

Skog på ØK kart. Fiskebekkseter. Ingen spor, usikker plassering.  
Brukt av bnr 8. 75/6, 78/7 m fl, 81/5 m fl, 96/2, 97/1 til 1895. Ref: 
ABB II s 96 (TB). Fiskebekksetræ. Nedlagd 1895-1900 4,2 km V for 
gården, 250-260 moh på Herre-Sjelbred 78/8 (Dokpro). 

133593 Furuknatten Torp 58/2 3 bygninger Ø for Langevann avmerket på ØK kart. Furuknatten. Ei 
hytte som sto her før var størhus. Felles fjøs ble satt opp. I bruk ca 
1940-1945. Ref: Ingeborg Høivik (TB). 

133620 Gamle Torpsetra Torp 58/6 Ca 150 m N for navnet Pålehølet på ØK karta. Gamle Torpsetra. 
Ingen spor. I Pålehølet. Brukt av bnr. 5 og 6. I bruk til ca 1890. ABB 
II s 632 (TB). Palehølsetra. Nedlagd. 1860-1865. 4,5 km VSV for 
gården, 200 moh på Hallenstvet Østre 50/1 (Dokpro). 

133594 Gransetra Gran 9/13, Holmen 9/14 3 hus, 1 SEFRAK (våningshus) og navn Gransetra på ØK kart. Var 
trolig den nordre Gransetra. Utskilt fra Gran 1868. Deretter fast 
bosetting. Ref. ABB II s 107 (TB). Gransetræ. Nedlagd 1880-1890 2 
km NØ for gården, 140-150 moh på Gran 9/11 Gransøgården 
(Dokpro). Se ID133595 og ID138360. 

138360 Gransetra Nordre Gran 9/1 V om (ut-) hus på ØK-kart. Ingen spor. Navn Gransetra Nordre og 
kartfestning av (TB). Gransetræ. Nedlagd  fyre 1850 2 km ØNØ for 
gården, 140-150 moh på Gran 9/1 Granerød (Dokpro). Se ID133594 
og ID133595. 

133600 Grønntjønnseter Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

SV kant av Grønntjønn på ØK kart. Grønntjønnseter. Ingen spor, 
usikker plassering. Ref: ABB III s 96 (TB). Grøntjennsetra. Nedlagd. 
1894-1900. På kartet uten navn 1934 3,3 km V for gården, 320-330 
moh på Herre-Skjelbred  78/22 (Dokpro). 

133601 Halstvedtsetra Trollheim 50/15 VNV for navn Halstvedtsetra med 2 SEFRAK (hytte og skur) med 
navn Trollstua Langevannstykket og 200 m NØ for Truskerød på ØK 
kart. Hallenstvedtsetra/Truskerød. 100 m VNV for hytta. Skal ha 
vært fast bosetting før setra ble anlagt. Nedlagd ca 1900 Ref: ABB II 
s 549 (TB). Truskere* (setra). Nedlagd 1870-1875 3,2 km VSV for 
gården på Hallenstvet Østre 50/7 (Dokpro). 

133602 Halvorseter Trollsvannsstykket 
98/10 

Vegkant V for bekk på ØK kart. Halvorseter. I 1802 nevnes 
”hjemmeseteren” på Hynne, i motsetning til ”Vestre Hynneseter”. 
Halvorseter kan være denne hjemmesetra. Fra 1828 til ca 1880 var 
Halvorseter husmannsplass. Ref: ABB II s 385, 396 (TB). 
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133603 Hasåssetra Sæteren 111/3 Tre hus og navn Hasåssetra på ØK kart. Hasåssetra. Husmann 
nevnt første gang 1650. Nedlagd tidlig. Vestre Hasås. (TB).  

133605 Hestedalsetra Herre-Skjelbred 78/2 Navn Hestedalsmyra på ØK kart. Hestedalsetra. Ingen spor, usikker 
plassering.  Brukt av bnr 2. Ref: ABB III s 96 (TB). Hestedælsetra. 
Nedlagd. 1890-1895 2 km V for gården, 290-300 moh på Herre-
Skjelbred 78/2 (Dokpro). 

133606 Holasetra Valmestadrødskogen 
75/10 

Navn Holasetra på ØK kart. Hølasetra.Også nemnd Ågotseter. Tuft 
synes. Brukt av bnr 1, seinere av Engen. Mulig at bnr 8 også hadde 
seter her. Den ble nedlagt i 1915. Valmestadrød. Ref: ABB III s 77, 
91 (TB). 

133609 Hynnesetra Hynne nordre skog 
98/12 

Navnfestet 170 m SØ om Seteråsen på ØK kart. Hynnesetra. Svake 
spor. Størhuset står på Fylkesmuseet i Tønsberg. Ref: ABB II s 385 
(TB). Hynnesetra. I bruk og på kart 1934 1,3 km NV for gården, 230-
240 moh på Hynne 98/1, 7 (Dokpro). 

133607 Høyjordsetra Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

N for Åletjønnstua på ØK kart. Høyjordsetra. Ingen spor. Lå øst for 
Åletjønn. Nevnt 1820. Ref: ABB III s 170 (TB). Høyjordssetra. 
Nedlagd. 1895-1900 3,5 km V for gården, 200 moh på Høyjord 
Vestre 81/1, 2 (Dokpro). 

133610 Klosteret Klostret 79/11 To hus og navn Klostret på ØK kart. Klosteret. Også nemnd 
Prestegårdsetra Tufter. Nevnt på 1500-tallet. Størhusa revet like 
etter 1900 og 1920. Fin setervoll, ellers lite spor. Den andre bu ca 80 
m mot N. Ref: ABB III s 128 (TB). Prestegårdssetra. Nedlagd. 1895-
1900 3,6 km SV for gården, 145 moh på Prestegården 79/1,2 
(Dokpro).  

133604 Nedre Heia 130/1 Tre hus, 1 SEFRAK (et framhus) og navn Nedre Heia på ØK kart. 
Hellenes-setra (Heia). Første husmann nevnt 1645. Hellenes. Ref: 
ABB III s 811 (TB). 

133614 Nedre setra Sætra 128/41 Fem hus 2 SEFRAK (framhus og uthus) med navn Nedre setra på 
ØK kart. Nomme-setra. Første husmann nevnt ca 1795. Nomme. 
Ref: ABB III s 797 (Ref: ABB III s 797 (TB). 

133611 Nessetra Stålerød 47/5 SV for Langevann på ØK kart. Nessetra. Ingen spor. Nedlagd på 
1890-tallet. Nes. Ref: ABB II s 315 (TB). 

133612 Nøklegårdsetra Ambjørnrød nedre 58/8 120 m SØ fra to hus på ØK kart. Nøklegårdsetra. Ingen spor. Ved 
Granasne. I drift noen få år rundt 1900. Østre Nøklegård. Ref: ABB II 
s 606 (TB). 

133615 Røsbekksetra Einarsrød 96/1, 2. 
Herre-Skjelbred 78/7, 
10 m fl 

N fra Blokkvann på ØK kart. Røsbekkseter (Lardal 76). Ingen spor 
ved befaring mai 2002, usikker plassering. Røsbekk (TB). 
Røssbekksætra. Nedlagd 1890. Ligger straks Ø om herredsgrensen 
i Høijord. På kart 1934 3,5-4 km SØ for gården, 250-280 moh, på 
Røsbæk 57/1 (Dokpro). 

133595 Samuelstua Gran 9/2 1 hus og navn Samuelstua på ØK kart. Gravdalsetra. Svake spor. 
Kalt ”jord- og skogstykket Søndre Seteren” da det ble skilt ut fra 
Gran til Stange i 1819. Solgt til Gravdal i 1835. Ref: ABB II s 101 
(TB). Gransetræ. Nedlagd 1900-1910 2 km Ø for gården, 140-150 
moh på Gran 9/5,15 (Dokpro). Se ID133594 og ID138360. 

133617 Setrene Aadne 66/3 I Brudalen på ØK kart. Setrane. Ingen spor. Nedlagd tidlig. Ådne. 
Ref: ABB II s 731 (TB). 

133616 Skatvedtsetra Sæterskogen 7/12, 13 N for to hus med navn Skatvedtsetra på ØK kart. Seterstulen, 
Skatvedt. Ingen spor. Ref: ABB II s 65 (TB). Skatvetsetra. 2 bnr. 
Nedlagd 1895-1900 men på kart 1934 1,7 km NNØ for gården, 140 
moh på Skatvet 7/8,9 (Dokpro). 

133745 Stulen Stulen med Aasen 8/1 Tre bygninger, 2 SEFRAK (våningshus og bryggerhus) og navn på 
ØK kart. Stulen. Tradisjon i Andebu at Stulen var seter under 
Andebu prestegård. Ref: ABB II s 80 6 (TB). I Juli 1499 kundgjøres 
et Skifte med 111/2 Öresbol i Gaarden Stodulen mot 12 Öresbol i 
Skagethveit i Andebo (DN.IV 759, 1499 via Rygh b.6 s 157).  

133618 Stulensetra Sameien 8/2 350 m Ø fra Skatvedtsetra (ID133616) på ØK kart. Stulensetra. 
Seinere husmannsplass, som det er tufter etter. Stulen. Ref: ABB II s 
82 (TB). Stulesetra. Nedl. 1900-1905 0,5 km N om nr 1 Skatvetsetra, 
150 moh på Stulen 8/1 (Dokpro). 

133625 Torpesetra 
(søndre) 

Torp 58/6 To bygninger med navn Torpesetra avmerket på ØK kart. Torpsetra. 
Størhuset står. Tuft etter f jøset. Brukt som skaustue seinere. I bruk 
1892-1922. Ref: ABB II s 632  (TB). Tørpesetra. Delvis i bruk og på 
kart 1934, 3 km V for gården, 175 moh på Torp 58/5,6 (Dokpro). 

133627 Torpesetra (vestre) Torp 58/6 SØ for Ambjørnrød på ØK kart. Torpsetra. Ingen spor etter hus i 
dag. Fjøs bygd sist på 1800-t, i drift til 1914. Ref: ABB II s 632 (TB). 
Tørpesetra. Delvis i bruk 1934, 2,3 km VNV for gården, 170 moh på 
Torp 58/1 (Dokpro).  

133631 Trolldalsetra Trolldalen 54/1, 3, 7, 11 2-3 hus og navn Trolldalsetra på ØK kart. Trolldalsetra. Fjøset står. 
Størhuset flytta til saga i S. Trolldalen 1957. I drift til 1945. Ref: ABB 
II s 585 (TB). Trolldælsetra. I bruk og på karta 1934 1,5 km V for 
gården, 230 moh på Trolldalen 54/1, 7 (Dokpro). 
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133636 Valmestadrødseter Valmestadrødskogen 
75/10 

S for kommunegrens og Søndre smalmyr i Re på ØK kart. 
Valmestadrødseter. Svake spor. Brukt av bnr 2 og 9 (Vines). 
Nedlagd tidlig. Ref: ABB III s 77 (TB). Valmestadrødsetra. Nedlagd. 
1905-1910. Uten navn på kart 1934. 2,8 km V for gården, 280 moh 
på Valmestadrød 75/1, 8 (Dokpro). 

 
Sätrar i Hof. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (IT) = Irene Thorstensen for Hof kommune 1994-1995. 
(TB) = Tor Bjørvik 2009. HHB = Unneberg, Sigurd D. (red.) (1964). Hof bygdebok. Bd 1, Gårds- og 
slektshistorie. Gjøvik. 

ID 
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131747 Akerholtsetra Sundby 63/1 Navn Akerholtsetra og 2 revna SEFRAK (by og fjøs) på Øk kart. 
Akerholtsetra lå i skogen til Søndre Sundby, og ble brukt av både Øvre og 
Nedre Akerholt, visstnok mot en årlig leie (IT). Øvre Akerholt hadde dyr på 
setra 1846. Rett til 2 ½ måned. REF: HBB I s 895 (TB). 

131748 Bamlesetra Storsæterskogen 
38/4 

2 hus og navn Bamle på Øk kart. Bamlesetra tilhørte Ø.Lindset. Den ble 
også i nyere tid leid bort til bønder på Foss og Glenne i Ytre Sandsvær. 
Størhuset ble revet ned før 1910 (IT). Bamlesetra. Østre Lindset. REF: 
HBB I s 458 (TB). 

131749 Fossnessetra Sundby Nordre 
64/1 

2(-3) hus, 2 SEFRAK (bu og fjøs) og navn Fossnessetra på ØK kart. 
Fossnessetra. Setra til Nordre Sundby ble kalt Fossnessetra fordi den i 
mange år ble leid bort til folkene på Fossnes i Sandsvær. Setra var i bruk 
fram til 1935 på Høijord 5/1 (IT). Avgiften betalt med smør. Senere ble 
seterrettene solgt til fire bønder i Sandsvær. Jens Sundby, Storeng, kjøpte 
tilbake tre av rettene. (TB). Gårdarne brukar sætre årevis, 7 km VSV for 
gården, 290 moh på Høijord 5/1 (Dokpro). 

131750 Gausesetra Holt 26/3 2 hus og navn Gausesetra på Øk kart. Gausesetra tilhørende Holt Gård og 
lå meget langt fra gården. Andre gårder hadde også seterrett der, blant 
annet Gausen 27/1 (IT). Gausesetra. Nevnt 1723. Seterbua står. Nordre 
Nes skal også ha setret her. HBB I s 370 (TB). 9 st (bnr.) med navn 
Gausen og en Gausen-sætra. Nedlagd 1934 3,6 km V, 497 moh. 8 st 
Gausen uten annen info. På Hem 30/1, Hem 30 plass St. Hansås, Askjum 
25/1, Østby 34/1, Stubben 29/1, Askjum 25/ plass Kølastua, Holt 26/2 
Linderydingen og en nedlagd der eit størrøs står att og fleire tufter syner på 
Nes nordre 6/1 og Nes søndre 7/1. Gausen-sætra. Nedlagd, navnet skifta 
mellom Gausen og G. sætra, på Gausen 27/1 (Dokpro). 

131751 Grønntjernstua Holt 26/3 3 hus og navn Grønntjernstua på Øk kart. Grønntjernstua var en av flere 
som tilhørte Holt gård. Den lå til dels meget langt i fra gården (IT). 
Grønntjernsetra. Skaustue bygd på samme sted. REF: HBB I s 362 (TB). 

131752 Gullistua Lindsæt Vestre 
40/1 

3 hus og navn Gullistua på Øk kart. Gullisetra tilhørte Nedre Lindset 
(Lindset Vestre 40/1). Fjøs, skogsstue og stall står. Det gamle seterbruket 
på Nedre Lindset opphørte om lag 1890. Det kom i gang igjen på Gullisetra 
i 1907 og varte til 1920. Setra fikk navnet fordi den i sin tid ble leid bort til 
bønder fra Gulli i Sandsvær (IT). Gullisetra. Betaling i smør og ost. Egen 
drift 1907-20. Store beiter og nye, gode hus (størhus og to fjøs). 2/3 eller 
3/4 –parter ble drevet opp til denne setra. Ei større engløkke ble slått. Det 
for som ikke ble brukt på setra, ble kjørt hjem på vinterføre, og det ble også 
gjort med gjødsla. Nå er det driftstue og stall med lade på Gullisetra (Kalles 
nå Gullistua) HBB I s 469 (TB). Gulli-sætra. Fjøs og skogsstue med stall 
stod 1935 1 km S om nr 38, 450 moh på Lindset Vestre 40/1 (Dokpro). 

131753 Gurriksetra Gurrik 43/3 Hus/hytte og navn Gurriksetra på Øk kart. På Gurriks store utmark var det 
bare denne setra. I drift fram til 1891 på Gurrik 43/2,3 (IT). Gurriksetra. 
Nevnt 1723 og 1819. HBB I s 547, 558 (TB). Gurrik-sætra. På kart men 
nedlagd 1935, 2,5 km NV for gården, 311 moh på Gurrik 43/2,3 (Dokpro). 

131754 Hafsrud-seter Hafsrød med 
Rovenæs 9/1 

Navn Hafsrud-seter på Øk kart. Hafsrudsetra lå ca. 1½ times vei fra gården 
i den nordøstlige del av skogen, i et ulendt og bratt terreng. Den ble nedlagt 
før 1900, men man kan skimte stedet der setra lå (IT). HBB I s 124 (TB). På 
kart men nedlagd 1934. Husi brunne fyrst på 1900-talet. Størrøset hade 
eise og ljore. Lå 2 km NØ for garden. 270 moh på Hafsrud 9/1 (Dokpro). 

138063 Heierstadsetra Vasbotn med 
Teigen 19/1 

Tre husgrunder (en med eldstad), samt en ugnskonstruktion (tjärbränning?) 
noterades av Susanne Pettersson den 2 juni 2010. I förhållande till 
topografin bedömdes sätern ge en begränsad avkastning, intill en liten bäck 
nära komungränsen mot Sande (SP). Heierstadsetra. 1723 och 1803 hade 
Heierstad seter hos andra. Senare hade de säter på egen utmark mot 
Slettf jell eller Slettås. Nedlagd ca 1880. Ref: HBB I:188. 

131755 Herstadsetra Barskogreservat 
8/3  

Herstadsetra. Lå på Seteråsen. Bygningene revet for lenge siden men man 
kunne ennå skimte hvor setra lå 1995. REF: HBB I s 118 (IT). 
Herstadsetra. HBB I s 118 (TB). Hærstad-sætra. På kart uten navn. 
Nedlagd men stølen syner 1934, 1,2 km NØ for gården, 313 moh på 
Herstad 8/1 (Dokpro). 

http://www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret�


44 
 

 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, 
gårdsnummer 

Beskrivning (Hof kommune) 

131763 Hesthammersetra  Vasbotn med 
Teigen 19/1  

2 hus og navn Hesthammersetra på ØK kart. Hesthammersetra. Nedlagt i 
1870 årene. Der bygningene lå har Eidsfos verk nå bl.a. en skogskoie (IT). 
Hesthammersetra. Skogskoie på setervollen HBB I s 225 (TB). 
Hesthamarsætra. Nedlagd 1870-1890-talet. 1 km VSV om nr 32, 400 moh, 
på Hesthammer 20 Plass Hammersborg, Hesthammer 20 Plass Moss, 
Hesthammer 20/14 Oreviken, Hesthammer 20/2 (Dokpro). 

131764 Holtesetra Holt 26/3 1 SEFRAK, bu fra 1700-tallet og navn Holtesetra på ØK kart. Holtesetra. 
Holt hadde flere setrer. Holtesetra var den som lå nærmest gården. Setra 
var i drift fram til slutten av 1920 årene (IT). Størhuset står. HBB I s 362 
(TB). Holte-sætra. Bruk av Brekkedalen 28/1 1935, 1,5 km SV for gården, 
420 moh, på Holt 26/3 (Dokpro). 

131765 Hølasetra Sundby 63/2 2 hus, 2 SEFRAK (bu og fjøs) med navn Hølasetra på ØK kart. Hølasetra lå 
i den delen av skogen som tilfalt Mellom Sundby. Det var visstnok denne 
setra som ble leid bort til Fogstad (IT). Hølasetra. Også kalt Fogstadsetra. 
Husa omgjort til bruk ved skogsdrifta. HBB I s 735 (TB). Hølasætra. 
Nedlagd men synlig stule 1935, 0,5 km NØ om Pyttesetern, 300 moh på 
Sundby Søndre 63/2. Kartplassering kanskje må korrigeres (Dokpro). 

131774 Markenrudsetra Martnerud 21/1 Navn Markenrudsetra på Øk kart. Markenrudstra ligger under Ramskollen. 
Seterdriften ble nedlagt i 1920 (IT). Markenrudsetra. Ref;HBB I s 234 (TB). 
Markenrud, Martnerud-sætra. I bruk og på karta 1,4 km VSV om gården, 
400 moh, på Martnerud 21/1 (Dokpro). 

131775 Mellomgranseter Gran nordre 79/1 Navn Mellomgranseter i Seteråsen på ØK kart. Mellom Granseter. Setra til 
Mellom Gran ble nedlagt om lag 1920. Der står fremdeles litt igjen av 
seterbua, men fjøset er råtnet helt bort (IT). Mellomgransetra. På 
Gransåsen. REF: HBB I s 870 (TB).  Gran. Nedlagd, kun et gammelt hus 
(1934) V for garden, 300 moh på Gran 79/1 (Dokpro). 

131777 Nedre 
Lindsetsetra  

Lindsæt vestre 
40/1 

Hytte og navn på ØK karta. Nedre Lindsetseter. En times gange 
hjemmefra. En av to setre på Nedre/Vestre Lindset, den andre er Gullistua 
(IT). Nedre Lindsetsetra. Størhuset hadde ett rom og to melkebuer, ei til 
gården og ei til husmennene. Under fjøset var det sauehus. REF: HBB I s 
469 (TB). Nedre Lindsetseter. Nedlagd før 1934, benyttes som skogsstue V 
for Stokke og lengere S enn Storseter på Lindseth 40/1 (Dokpro). 

131815 Nordbysetra Nordby 36/1 Hytte og navn Nordbysetra på ØK kart. Nordbysetra var i bruk fram til 1915. 
Den har vært utsatt for to branner i henholdsvis 1873 og 1923. Nytt hus er 
ført opp på den gamle setertomta (IT). Nordbysetra. REF: HBB I s 442 
(TB). Nordby-sætra. På kart og brukt av Åsen 32/1 til kvart år. 3 km NV for 
gården, 470 moh på Nordby 36/1 (Dokpro). 

131779 Nord-Granseter Granlia 79/4 2 hus og navn på ØK kart. Nordre Granseter er for lengst nedlagt, men 
seterbu og stall står der fremdeles (IT). Nordre Gransetra. På Granåsen. 
REF: HBB I s 870 (TB). Gran. På kart med skogstue 1934, V for garden, 
311 moh på Gran 79/2 (Dokpro). 

131817 Romneseter Hafsrød med 
Rovenæs 9/1 

130 m S fra navn Romneseter på ØK kart. Rovenessetra lå i skogen mot 
Sandedelet. Det er svært vanskelig å finne noe spor etter den i dag (IT). 
Rovenessetra. REF: HBB I s 128 (TB). Rovanes-sætra. Nedlagd. Stulen 
syner ennå (Sjå under gnr 9…), 2 km NØ for gården, 230 moh på Hafsrud 
9/ nedlagt bruk Rovanes (Dokpro). 

131818 Sjulerudsetra Sjulsrud 22/1, 2 1 hus og navn Sjulerudsetra på ØK kart. Sjulrudsetra var setra til Sjulerud. 
Her står i dag bare en skrøpelig bu og minner om den tid da det bodde folk 
her hele sommeren (IT). Sjulerudsetra. REF: HBB I s 240 (TB). Nedlagd. 
Litt av fjøset står ennå 1934, 1,7 km V for gården, 489 moh på Sjulerud 
22/1 (Dokpro). 

131831 Stokkeseterstulen Stokke 37/1 Stokkeseterstulen på ØK kart. Stokkesetra var i bruk til om lag 1900. 
Størhuset ble revet ned, fjøset ble flyttet til Stokkestua inne i skogen. Et 
gammelt fjøs ble lenge nyttet som uthus sammen med en koie under arbeid 
i skogen  (IT). Gamle Stokkesetra. Til ca 1900 då fjøset ble flytta til 
Stokkestua. REF:HBB I s 449 (TB). Stokkesætra. Nedlagd før 1934 (stulen 
med husrester syner), 3 km VNV for gården, 470 moh på Stokke 37/1 
(Dokpro). 

131819 Stokkestua Stokke 37/1 3 SEFRAK (1 bu (skogskoie?) og 2 fjøs) og navn på ØK kart. Stokkestua. 
Størhus bygd ca 1910, revet etter få år og flytta til bygda. Fjøset og ei 
skogskoie står. HBB I s 449 (TB). Stokkestua. I bruk, rødd ny sr. her etter 
at nr.39 var nedlagd, ca 2 km SØ for nr 3, Stokke 37/1 (Dokpro). 

138065 Storseterstulen Lindsæt Vestre 
40/1 

Ca 400 m VSV for Storseterstulen på Øk kart. Storsetra, Øvre Lindsetsetra. 
Minst fire størhus og fire fjøs. De var leid bort til Vesetrud og Søum i 
Sandsvær og Nordby i Lardal. I bruk til 1890-tallet, siste hus revet ca 1930. 
HBB I s 458 (TB). Storseter. På kart men nedlagd før 1934. Etter 
tradisjonen 6 sr. her.- 2 Sørum grd. I Sandsær. Dertil Nordby, Tuft og 
Damdalen. 3,5 km SSA? Fra nr 3, 480 moh på Lindset Østre 38/2 (Dokpro). 

131832 Sundbysetra  Sundby 63/2 Hus, 2 SEFRAK (bu & fjøs) og navn Sundbysetra på Øk kart. Sundbysetra. 
Setermarka omtales alt i 1667. I bruk til 1918, husa rivi 1930 på Søndre 
Sundby. Ref: HBB I s735 (TB). Søndre Sundby-sætra. Stulen synlig 1934, 
0,5 km SV om nr 48, 300 moh, på Sundby Søndre 63/1 (Dokpro). 
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ID 
Askeladden 

Namn Gård, 
gårdsnummer 

Beskrivning (Hof kommune) 

131820 Sør-Granseter Gran Søndre 80/1 Navn Sør-Granseter på Øk kart. Gårdens seter lå på Granåsen. Bygningen 
på setra er råtnet ned. Et eldre våningshus ble flyttet til setervollen i 1918 til 
bolig for skogsfolkene. Også dette brant ned. Til tross dette kan man ennå 
skimte hustuftene den dag i dag (IT). Søndre Gransetra. REF: HBB I s 876 
(TB). 

131833 Torrudseter 
(Søndre) 

Thorrud 23/1 2 hus S for Håkonshallen på ØK kart. Søndre Torrudseter. Plass angitt av 
Christian Erik Nordby (TB). Torrud-sætra. På kart og i bruk 1934, 2,2 km 
NØ for gården, 487 moh på Torrud nordre 23/3,5 og Torrud-sætra 
(Dokpro). 

131821 Torrudsetra Thorrud 23/5 Hus med navn Torrudsetra på ØK kart. Tilhørte Nordre Torrud. Denne setra 
var i bruk fram til 1913. Da ble det bygd en skogskoie på setervollen og den 
gamle seterbua ble gjort om til stall og vedskjul (IT). Torrudsetra. Ref: HBB 
I s 254 (TB). Torrud-sætra, på kart men nedlagd før 1934. Litt av fjøset står 
1934. 2,2 km NØ for gården, 487 moh Torrud nordre 23/4 (Dokpro). 

131822 Øksnestua Holt 26/3 3 hus og navn på ØK kart. Øksnestua ble brukt som seter. Den var en av 
flere setrer som tilhørte Holt Gård (IT).  Øksnestua. REF: HBB I s 362 (TB). 

131823 Øvre Lindsetseter Lindsæt Østre 
38/1 

3 hus og navn Øvre Lindsetseter på Øk kart. Også kalt Storsetra (?) indre 
delen av gårdens skog på setermarka (IT). Øvre Lindsetsetra, Bygningene 
revet 1899 på Østre Lindset/1. HBB I s 458 (TB) Øvre/Nedre Lindsetsætra, 
Lindsetsætra, S om nr 38 Storsetra, på Lindset 38/1 Øvre (Dokpro). 

 
 
 

Sätrar i Holmestrand. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (TB) = Tor Bjørvik 2009. BBB = Botne bygdebok. Bind 
1-3. 1953-67. Botne historielag.  

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Holmestrand kommune) 

137803 Bergansetra Bergan 120/1, 
Hillestad Nordre 121/1, 
Breganødegården 
120/6 

Skog på ØK-kart. Bergansetra. Tuft etter skogskoie på vollen. REF: 
BBB s 820, Kart Botnemarka (TB). Berganseter. Nedlagd 1880-1890. 
På kart 1,5 km NØ fra gården mot Sande. 250 moh på Bergan 114/1 
øvre el nordre (Dokpro). 

137915 Brekkeseter Brekke 105/1, 117/2 Brekkeseter på ØK kart. Brekkesetra. Kallas ibland Markussetra. Ingen 
spor, fjernet 1993 ved veibygging. I bruk til 1904. REF: BBB s 739, Kart 
Botnemarka (TB). Markusseter (Brekkeseter). Sommerseter, nedlagd 
1880-1890. På kart 3,5 km NØ fra gården i Orebergdalen. Ca 130 moh 
på Brekke 105/1 (Dokpro). 

137937 Bringakersetra   Bringakersetra. Tufter synes 150 m S for Turisthytte. REF: BBB s 308, 
Kart Botnemarka, Reidvintunet 00 (TB). Bringakerseter. Nedlagd 1870-
1880. På kart 3,5 km N fra gården i Tyrikil. Lendet. 150 moh på 
Bringåker 39/3 Bringåker Østre (Dokpro)  

137880 Bringåkersetra 
Nordre 

Bringåker nordre 42/6 N for hus på Øk kart. N. Bringåkersetra. REF: BBB s 308, Reidvintunet 
97 (TB). En Hynnåsseter i Dokpro på Bringåker søndre 40/3, 1,4 km S 
fra gården? (SP).  

137885 Bringåkersetra 
Østre 

Bringaker nordre 42/6 S for hus på Øk kart. Østre Bringåkersetra. Ca 100 m S for hytte. REF: 
BBB s 281, Reidvintunet (TB). En Hynnåsseter i Dokpro på Bringåker 
søndre 40/3, 1,4 km S fra gården? (SP).  

138280 Enne seter Åsro 46/6 Plassering ved hus med SEFRAK, ruin etter fjøs fra Enne seter på ØK 
kart. 

137882 Gullhaugstulen  Godaker lille 52/5, 
Guldhaug 53/10 

Ca 200 m N fra navn Gullhaugstulen på Øk kart. Gullhaugsetra. Tufter 
synes. I bruk til ca 1870 (TB). Gulhaugseter. Nedlagd ca 1880. 1,4 km N 
om Gullhaug. 190 moh på Guåker Store 53/1 Gullhaug (Dokpro). 

137887 Guåkersetra / 
Kentucky 

Fosskogen 55/3 Hytte og navn Kentucky på ØK kart. Guåkersetra/Kentycky. Tydelige 
tufter. REF: BBB s 387, Kart Botneamarka (TB). Guakerseter. Nedlagd 
1870-1880. På kart 2,5 km N fra gården (el. Godaker). 220 moh på 
Gyåker Store 33?/6? (Dokpro). 3 km N om Guåker. 

137934 Hillestadseter Hillestad søndre 104/1, 
2 

Hillestadsetra. Fire svake tufter synes. Nedlagd før 1886, BBB s 730 
(TB). Se ID137935, ev. Sambruk. 

137935 Søndre 
Hillestadseter 

Hillestad søndre 104/1, 
2 

Søndre Hillestadseter. Hillestad slutta før 1886. Sperte fikk leie seterrett 
og dreiv til 1908-10. Sperte førte opp midlertidige hus (TB). 
Hillestadseter (Søndre). Sommerseter, nedlagd 1908-1910. På kart 2,7 
km S fra gården i Nes setergrend Heggåsen. 140-150 moh på Hillestad 
Søndre 104/1 (Dokpro). Se Hillestadsetra ID 137934, ev. sambruk. 

137890 Holmsetra Holm 89/5 Smalt nes vid bygdeborg på ØK-kart. Holmsetra. Svake tufter. Lå øst for 
Korssjø. REF: BBB s 640 (TB). Holmseter. Sommerseter, nedlagd ca 
1910. 2 km V fra Holmsvegen. 150 moh på Holm Søndre 89/5. En voll 
till på Holm Nordre 89/2 (Dokpro). 

137892 Holtansetra Holtan 47/6, 7 Holtansetra. Svake tufter. Nedlagd før 1900. REF: BBB s 342 (TB). 
Holtanseter. Restaurert men ur bruk 1934. På kart 2 km NNØ fra 
gården, V for Holtentjern. 200 moh på Holtan Store 47/2 (Dokpro).  

http://www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret�


46 
 

 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Holmestrand kommune) 

137893 Hynnåsseter  Sukke 34/1 Skog på Øk kart. Hynnåssetra (S. Bringåkersetra). På kart fra 1820-åra, 
nedlagd ca 1900. Hynnås, S. Solberg /3 REF: BBB s 292, 348, 
Reidvintunet 97 (TB). 

137894 Islandsetra Island 125/35 Skog, vid stig på Øk kart. Islandsetra. Tydelige tufter. I bruk til ca 1880, 
revet ca 1915. REF: BBB s 857, Kart Botnemarka (TB). Islandseter. 
Sommerseter, restaurert men ur bruk og nedlagd 1860. 2 km N fra 
gården i Sauerasen. 200 moh på Island 125/3,7 (Dokpro). 

137896 Liseter, vestre Sæteraasens skog 
50/11 

Liseter, vestre, på Øk kart. Vestre Lisetra. Tydelige tufter. Størhuset sto 
til ca 1980. REF: BBB s 365, Kart Botnemarka, Reidvintunet 00 (TB). 
Liseter. På kart 2 km N fra gården i Li setergrend. 215 moh på Li/Li 
Øvre 50/2,3 eller 4 (Dokpro). En av fem Liseter i Dokpro motvarer æven 
Østre Liseter ID137917 (SP). 

137904 Løkenseter 
nord 

Løken nordre 117/5, 8 Hus og navn Løkenseter nord på ØK kart. Nordre Løkensetra. Flere 
tufter. Nedlagd 1902, husa datt ned 1907-8. REF: BBB s 804, kart 
Botnemarka (TB). Løkjeseter. Nedlagd sommerseter, seterbu står 
fortsatt 1934. På kart 3 km NØ fra gården og S for Orebergsv. 230 moh 
på Løken nordre 117/3, 7 (Dokpro). En av fire Løkjeseter i Dokpro. Se 
ID137899 og 137914 i samme stergrend samt Surliaseter ID 137929 
(SP). 

137914 Løkensetra 
(søndre) 

Løken nordre 117/1, 
Løken søndre 118/1 

To hus og navn Løkensetra på ØK kart. Søndre Løkensetra. Seterhusa 
brant 1929. Nye hus satt opp 1930, nedlagd 1936. REF: BBB s 811. 
Kart Botnemarka (TB). Løkjeseter. Sommerseter I bruk og på kart med 
ny bu 1934. 3 km NØ fra gården i hjemsk. 230 moh på Løken nordre 
117/1 og en voll S for Orebergv. 200-230 moh på Løken Søndre 118/1 
(Dokpro). To av fire Løkjeseter i Dokpro. Se ID137899 og 137904 i 
samme setergrend samt Surliaseter ID 137929 (SP). 2,6 km NÖ om 
Löken. 

137899 Løkensetra, 
midtre 

Løken søndre 118/2, 
Natterød 119/1 

Vid stig i skog på ØK-kart. Midtre Løkensetra. Tydelige tufter. Husa datt 
ned i 1920-åra. REF: Kart Botnemarka (TB). Løkjeseter. Nedlagd 
sommerseter, seterbu står ennu 1934. På kart  3 km NØ fra gården, S 
for Orebergsv. 200-230 moh på Løken søndre 118/2 (Dokpro).  En av 
fire Løkjeseter i Dokpro. Se ID137899 og 137914 i samme stergrend  
samt Surliaseter ID 137929 (SP). 2,8 km NÖ om Löken. 

138285 Løkka Ende 46/1 3 hus, 2 SEFRAK (bolighus, låve) og navn Løkka på ØK kart. Løkka 
(Enne sommerfjøs). Trolig nedlagt 1876 da Løkka ble solgt og ble en 
liten gård. Noen år, fram til 1947, hadde Enne sommerfjøs med 
overnattingsmulighet ved Løkka. REF: BBB  s 328, Reidvintunet (TB). 

137916 Nessetra Næs 102/1 Nessetra. Tufter synlige. 1903 brant størhuset og fjøset til Nedre Nes, 
og størhuset til Øvre Nes. Det siste ble bygd opp igjen. Rønningen dreiv 
setra si til ca 1920, revet 1947. REF: BBB I s 723, 898 Reidvintunet 
(TB). Nesseter. Sommerseter, nedlagd ca 1915, seterbua står 1934. På 
kart 2,7 km S-SØ fra gården i Nes setergrend Heggåsen. 150 moh på 
Nes 102/1 Nes Søndre. (Dokpro). Omfatter nok even en voll med bu på 
Nes 102/2 Nes Nordre og Rønningseter. Nedlagd sommerseter 2,5 km 
S for gården i Nes setergrend, heggåsen 140-150 moh på Rydningen 
(med Sperte) 103/1 (Dokpro). 

137918 Slettaseter Sletten 52/3, 6, 
Godaker lille 52/7, 9 

To hus og navn Slettaseter på Øk kart. Sletta setra. Står ei bu som 
turisthytte. Nedlagd ca 1870. BBB s 370. Kart Botnemarka (TB). 

137922 Snuggsetra    Snuggsetra. Lå mellom Tvillingbru og Sjøskogen. I bruk til 1870-tallet. 
Bolighus oppført 1943-44. REF: BBB s 585, 549 (TB).  

137929 Surliaseter 
(Løkenseter) 

Løken Nordre 117/5, 8 Ø om Løkenseter nord (ID137904) på ØK-kart. Surliaseter. Tydelige 
tufter. REF: Kart Botnemarka (TB). Løkjeseter, Surliseter. Sommerseter, 
nedlagd 1870-80. På kart 2,5 km ØNØ for gården og S om Orebergv. 
230 moh på Løken Nordre 117/5,8 (Dokpro). Se Løkenserarne 
ID137914, 137899, 137904. 

137933 Veierødsetra Veierød 53/17, 
Godaker lille 52/4, 
Godaker store 53/3 

Navn Veierødsetra på ØK kart. Veierødsetra. Tydelige tufter. Størhuset 
sto til ca 1970. I bruk til 1902. REF: BBB s 384, kart Botnemarka (TB). 
Veierudseter. Delvis i bruk 1934. På kart 2,2 km N (el. Godaker). 220 
moh på Guåker Store 53/3 Veierud m Slotten (Dokpro). 2,4 km N om 
Guåker. 

137917 Østre Liseter Lid nedre 51/3, 8 Navn Østre Liseter på ØK kart. Østre Lisetra. Tydelige tufter. I bruk til ca 
1910. REF: BBB s 357, Kart Botnemarka (TB). Liseter. Delvis i bruk, 
Seterbua står 1934. På kart 2 km N fra gården i Li setergrend, 215 moh 
på Li 51/2,4 eller 3 Li Nedre (Dokpro). En av fem Liseter i Dokpro, 
motsvarer even Liseter, vestre ID 137896 (SP). 
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Sätrar i Lardal. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (TB) = Tor Bjørvik 2009. (Dahle) = Kristoffer Dahle. 
2007b. Seterbruket i Vestfold – alder, form og utbredelse. Forprosjektrapport for Vestfold Fylkeskommune. 
(Pettersson) = Susanne Pettersson. 2011. Seterbruket i Vestfold – alder, form og utbredelse. Projektrapport för 
Vestfold Fylkeskommune.  
G.C. Wasberg och Lorens Berg = Lardal bygdebok. Red: Gunnar Christie Wasberg. 1970-1978. Larvik. LBB II 
= Bind 2. 1911, ny utg. 1979. Inntil 1830-50 av Lorens Berg. LBB III = Bind 3. 1992. Gårds- og slektshistorie fra 
ca. 1780 av Astri Jahnsen. 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Lardal kommune) 

132068 Asmyrsetra  Asmyr søndre 5/1,2, Asmyr 
nordre 4/1,2,4 

7 SEFRAK (5 bu, 2 fjøs) og navn på Øk kart. Asmyrsetra. 3 
størhus og 1 fjøs står (TB). I bruk 1934 med 7 bnr. 1,5-2 km NV 
for gården, 350-400 moh, på Asmyr 1/1 - Asmyr 4/1,2,4 – 
Asmyr 4/5 Håkonplassen – Asmyr 4/7 Rønningen – Asmyr 5/4 
(Dokpro). 

132069 Barlindsetra Barlindalstykket 54/15 200 m SØ om Bergsetra (ID132144) i skog på Øk kart. 1 lita tuft 
synes. I bruk til 1910 (TB). Barlindælssætra (Nedre Berg seter). 
Nedlagd 1910. På kartet 1934 kalt ned. Berg seter. 3-4 km SØ 
for gården, 200-250 moh, på Berg Nedre 54/3 (Dokpro). 
Nedlagd1910.  

132070 Bergansetra Bergan 79/5,13 2 hus, 1 SEFRAK (bu) og navn på Øk kart. Bergansetra. Tufter 
sees. Vollen delvis åpen. I bruk til 1937/1950. REF: Anund 
Hustuft (TB). 

132144 Bergsetra  Berg nedre 54/2 3 hus og navn Bergsetra på Øk kart. Eikdalsetra, even kalt 
Bergsetra Nordre. Husa står. I bruk til 1948. REF: Grethe 
Løkkeberg f Berg (TB). Bergsæter / Eikedalssætra. I bruk 1934, 
3-4 km SØ for gården, 250-300 moh, på Berg Nedre 54/2,3 
(Dokpro). 

132077 Bjertnessetra Bjertnes 50/1 1 hus (hytte) 200 m Ø om Høymyr og SØ om Seteråsen på ØK 
kart. Bjertnessetra. Nokså utydelige tufter. Flytta hit fra 
Gamlesetra. REF: Odd Arne Evju (TB). 

132142 Brandsrudsetra Brandsrud 11/1 Ø for Torestua på ØK kart. Brandsrudsetra. Svært utydelige 
tufter. Var seter her bare ei kort tid. Blei flytta til Funtinsetra fordi 
det var dårlig med beiter her. I bruk til ca 1900 (TB), Nedlagd 
1892. På kart 1934 2,5-3 km NNV for gården, 400-430 moh, på 
Brandrud 11/1 (Dokpro). 

132143 Bråteseter Løvaas 18/1 Ingen spor. På NGO-kart fra 1890, ca 650 m NØ Løvås og ca 
500 m fra den nærmeste plassen på Nerli, ved stien fra Løvås til 
Herlandelva (TB). Bråtasætra. Nedlagd 1870. Retten såld till 
Treschow. På kart 1934 8,5 km NV om Svarstad k, 280 moh 
(Dokpro).  

132141 Bøsetra Sæterstykket 78/15 5 hus, 3 SEFRAK (2 bu, 1 fjøs) og Bøsetra på Øk kart. 
Bøesetra. 3 størhus og 1 fjøs står. Arbeidsleir for krigsforbrytere 
etter krigen. Restaurert av Bøsetras venner. I bruk til 1942. 
REF: Therese Bergan (TB). Bøsætra 4-5 bnr. I bruk og på kart 
1934 3 km SV for gården, 229 moh, på Bøe 78/1,4,9,9? 
(Dokpro). 

132082 Eikedalsetra 
(søndre) 

Danebu 54/13 4 hus med navn Eikedalssetra motsvarer nordre og søndre (se 
ID132071) på ØK kart. På eldre Øk kart med navn Bergseter. 
Renovert bu, ingen spår etter fjøs. I bruk til ca 1948. REF: 
Oddlaug Landsverk (TB). 

132071 Eikedalssetra 
(nordre) 

Berg nedre 54/5, 7, Berg 
øvre 55/3 

4 hus med navn Eikedalssetra motsvarer nordre og søndre (se 
ID132082) på ØK kart. På eldre Øk kart med navn Bergseter.  
Flere tufter. I bruk til ca 1920. REF: Reidun Andersen (TB). 

132145 Engelstadseter Sæterstykket 47/15 4 hus - 2 SEFRAK (2 bu) med navn Engelstadseter på Øk kart. 
Engelstadsetra, frem. 3 falleferdige hus og noen tufter. Nordre 
E. slutta 1934. Ødegården (Jakob) og Hvaal holdt på til 1947. 
REF: LBB III s 463 (TB). Ængelstadsætra. På kart og i bruk 
1934 3 km V for gården, 300 moh på Engelstad 47/1, Engelstad 
47/9 Ødegården (Dokpro). 

132146 Floresetra Solberg 34/1 Ca 500 m NV om Florestua på ØK kart. Floresetra. Et stort 
grustak har tatt hele setervollen. Seterretten solgt til Treschow - 
Fritzöe 1903 da den nye Floredammen blei bygd. REF: LBB II s 
349, 374 (TB). Floresætra. Nedlagd 1870-1880. Retten såld till 
Treschow. På kart 1934 9 km VSV om Svartstad k, 375moh, 
(Dokpro). 

132147 Funtinsetra Skudem 10/1, Funtinstykket 
10/8 

7 hus - 4 SEFRA (2 bu, 2 uthus) og navn på ØK kart. 
Funtinsetra. Mulig tuft. 2 størhus og 2 fjøs står. Nedlagd 1959 
(TB).  Funtin (Lardal). 2 bnr. På kart og i bruk 3 km NNV for 
gården, 350-400 moh på Brandsrud 11/1 og Kråkemo 9/1 
(Dokpro). 
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Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Lardal kommune) 

132151 Gamle 
Gavelstadsetra 

Gavelstad 53/1 Bare skog på ØK kart. Gml. Gavelstadsr. Størhus og fjøs til bnr 
1 står. I bruk til 1932 /4 (TB). Kan motsvare: Vestre 
Gavelstadsætra. På kart men nedlagd 1910, 3-4 km SØ fra 
gården, 250-270 moh på Gavelstad 53/5 (Dokpro). 

132154 Gamle 
Gjetransetra 

Gjetrang 41/1, 3, 5. Gml. Gjetrangsetra. Ingen spor, usikker plassering. Ref: Jacob 
I. Odberg (Befaring av TB 27.7.2000). 

132149 Gamle 
Gåsrudsetra 

Styrvoll nordre 62/1 650 m SV for Gåserudsetra på ØK kart. Ingen spor, usikker 
plassering (TB). Gåsserudsætra. 3 bnr. Nedlagde 1895-1900. 
På kart 1934 4,5-5 km VNV for gården, 255 moh, på Gåserud 
60/3,10, 17 Grønli (Dokpro). Se ID132148 Gåserudsetra. 

132209 Gamle Hvislsetra  Brønndalen & Stulen 48/7 V om stig i skog på Øk karta. Ingen spor. Setra blei flytta lengre 
øst da skauen innerst blei solgt til Treschow - Fritzöe. I bruk til 
1904 på Hvisle, Glenne og Langerud REF: Arne Langerud (TB). 
Langrudsætra. Nedlagd 1880-1890, 2-2,5 km ØSØ for gården, 
250-275 moh, på Langerud 86/1 (Dokpro). 

132219 Gamle Lisetra Li Mellem 15/6 Skog V om veg på ØK kart. Gamle Lisetra. Ingen spor, usikker 
plassering. Kalt Gamlestulen, står ikke på kartet fra 1873 (TB). 

132282 Gamle 
Nordigardsetra 

Gamlesæterstykket 74/35 S om veg i skog på ØK kart. Nordgardsr. Hjemre. Utydelige 
tufter like sør for bilveien. Brukt som hjemmeseter av Nordre 
Steinsholt (TB). Se ID132247, ID132280, ID132230 for 
Steinsholt setrer. 

132327 Gamle 
Smokkstadsetrene 

Sæterstykket 45/11 N om stig och namn Lysestua på ØK kart. Gml. Smokkestadsr. 
Ingen spor, usikker plassering. REF: Hans Bernt Smukkestad 
(TB). Se Smokkestadsetrene ID132326. 

132371 Gamle 
Styrmoseter 

(Styrmo) 2/1 Hytte på Øk kart. Gamle Styrmosetra. Ingen spor. Nedlagt tidlig 
da det ble etablert ny Styrmoseter nærmere gården. REF: LBB 
II s 14, Arne Hagen (TB). Se ID 132363 Styrmoseter. 

133217 Gamle Tveitsetra Tveiten 70/2,  Ø om stig i skog på ØK kart. Gamle Tveitsetra. Kan se svake 
spor etter hus. Tveiten (TB). 

132206 Gamlestulen Bjertnes 50/1 Gamlestulmyra står ca 300 m SV for markering på ØK kart. 
Gamlesetra. Svært svake spor etter flere hus. Nevnt 1723 under 
Bjertnes. REF: Odd Hvaal (TB). 

132152 Gavelstadsetra 
(nordre) 

Gavelstad 53/5 2 hus med navn Gavelstadsetra på Øk kart. Nye 
Gavelstadseter. Fjøset står. Ny hytte bygd der størhuset sto. I 
bruk fra 1930 (TB). Gavelstadsætra. I bruk 1934. Gården har før 
brukt V Gavestadsætra men har flyttet S. 2,5-3 km SØ for 
gården, 250-270 moh på Gavelstad 53/5 (Dokpro). Se ID 
132150, 132151. 

132150 Gavelstadsetra 
(søndre) 

Gavelstad 53/1 2 hus 100 m SV for Gavelstadsetra (ID132152) på ØK kart. Nye 
Gavelstadseter. Seterhusa står med 130 m. avstand. I bruk till 
1932. REF: Per Sogn (TB). Gavelstadsætra. I bruk 1934. 
Gården har før brukt V Gavestadsætra men har flyttet S. 2,5-3 
km SØ for gården, 250-270 moh på Gavelstad 53/5 (Dokpro). 
Se ID132151, ID132152. 

132153 Gjetrangseter Gjetrang 41/1, 3, 5. Navn Gjetrangseter og 3 hus - 3 SEFRAK (bu, stall, fjøs) på Øk 
kart. Gjetrangsetra. Størhus, fjøs og stall står og er restaurert 
(TB). Gjetrangsætra. I bruk og på kart uten navn 1934, 6-6,5 km 
V for gården, 260-290 moh, på Gjetrang 41/1 (Dokpro). 

132155 Grinisetra Helgeland 82/1,3. 
Haslelægden 82/19 

N om stig på ØK kart. Tufter så vidt synlige. I bruk till 1915 (TB). 
Grinisætra. I bruk og på kart 1934 3,5 km ØSØ for gården, 232 
moh, på Grini 81/1 (Dokpro). 

132157 Grorudvolldalen Grorudvoldsæterst-
sandbaarstycket 72/9 

NØ om Grorudvolldalen på ØK kart. Grorudvolldalen. Ingen 
spor, usikker plassering. Svartvannsetra lå før her oppe. Flytta 
til Svartvann pga bjønn (TB). Se ID137983 Svartvannsetra. 

132148 Gåserudseter Gaaserud 60/8 5 hus og navn på ØK kart. Gåserudsetra. 2 hus og tufter. Grønli 
lå på setra til 1965, Gåserud til 1916. REF: Kolbjørn og Odd 
Eide, Gunnar Svae (TB). Se ID132149 Gåserudsetra Gamle. 

132159 Hanevalsetra Tveiten 70/9 2 hus og navn Hanevalsetra S om Seteråsen på Øk kart. 
Hannevoldsetra. Hannevold fikk 1918 seterrett i 
Sverkholtskauen som erstatning for retten de mista på 
Viddaseter (TB). Hannvalsætra I bruk 1934. Ny bu fra 1920-
tallet, 0,5-1 km VSV for gården, over 100 moh, på Hannevold 
40/1 (Dokpro). 

132167 Helgelandsetra Grini 81/1, Brekka 81/2, 
Skogli 81/9 

4 hus og navn på Øk kart. Hytte og ruiner (størhus og fjøs). 
Helgeland gård slutta 1920. De mindre bruka holdt på til 1950 
(TB). Hæljelandsætra 2 bnr. På kart og i bruk 1934 3 km SØ for 
gården, 275 moh, på Helgeland 81/1 og 82/1 (Dokpro). 

130800 Herlandsetra 
(øvre)  

Herland nordre 12/1 Två hus, 1 SEFRAK (bu) og navn Herlandsetra på Øk kart. I 
området finns fyra husgrunder, åtta stengärden, tre 
röjningsrösen, en brunn och en vall/grop (äldre husgrund?). 
Fem dateringar visar att området togs i bruk redan under 
järnåldern. Ett litet röjningsröse i den östra delen har två 
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daterade faser till romersk järnålder (Ua-40444 1795±30BP, 
210-260 AD med 1δ, Ua-40443 1683±30BP, 340-420 AD med 
ett δ) medan en äldre fas i ett röjningsröse/stengärde i den 
norra delen kunde dateras till folkvandringstid (Ua-40445 
1586±30BP, 420-470 AD, 480-540 AD med 1 δ). Den yngre 
fasen motsvarar 1600-talet (Ua-40446 241±30BP, 1640-1670. 
1780-1800 med 1δ) medan två dateringar från en vall/grop visar 
att kuturlagret i gropen avsatts under medeltid (Ua-40447 
446±30BP, 1425-1460 AD med 1δ) och överlagrats under 1500-
talet (Ua-40448 327±30BP, 1510-1640 AD med 1δ) (Pettersson 
2011). Herlandsetra Øvre (Haugeseteren). Nedlagt 1945. REF: 
LBB II s 122 (TB). 3 av 5 bnr på Herlandsætra ligger på 
gårdsbruk 12. På kart og i bruk 1934 4-4,5 km NNV, 506 moh 
på Herland 12/2 ,3 ,4 (- Rendalen) (Dokpro). 3 tufter og 
steingerden (Dahle). 

132174 Herlandssetra 
Nedre 

Herland søndre 13/1 (6 hus) - 1 SEFRAK på Øk kart. Herlandsetra Nedre 
(Haugeseteren?) 12 husgrunder, tre stengärden, åtta 
röjningsrösen och två brunnar har kartlagts inom säterområdet. 
Undersökningen av ett stengärde bidrog aldrig till någon 
datering, men tre strukturer på Herlandsetra (øvre), ID130800 
har daterats (Pettersson 2011). Flere tufter, 1 falleferdig 
størhus. Diplom fra 1547 der Tanum eide den østre boden i 
"Haugeseteren" på Herlands eie. Det har trolig vært her. I bruk 
till 1945 (TB). 2 av 5 bnr på Herlandsætra ligger på gårdsbruk 
13. I bruk og på kart 1934 4-4,5 km NNV, 506 moh på Herland 
13/11, 12 (Dokpro). Delvis åpent hytteområde omgitt av 
granskog(Dahle). 

132178 Holeseter Opsal vestre 35/5 Navn Holeseter på Øk kart. Holesetra. Tufter sees. I bruk til ca 
1950 (TB). Holesætra. 2 bnr. I bruk og på kart 1934 5-6 km VSV 
for gården, 330-360 moh, på Hole 30/1,5 (Dokpro). 

132184 Holtansetra Holtan 85/1 Vid Seterbekken på ØK kart. Tufter sees på begge sider av 
veien og Seterbekken. Nedlagd på 1930-tallet. REF: LBB III s 
998 (TB). Høltansætra 3 bnr. På kart og i bruk 1934 3-3,5 km 
SØ for gården. 250 moh på Holtan 85/2,3,4 (Dokpro). 

132208 Hvislesetra Sæterstykket 49/7 S om Seteråsen på Øk karta. Glennesetra. Tydelige tufter etter 
7 hus på begge sider av bekken (innom ca 100 m) (TB). 
Vislesætra I bruk og på kart 4 km SØ for gården, 286 moh, på 
Hvisle 49/1 (Dokpro). 

132289 Kallebergsetra Kalleberg øvre 59/4, 5, 10 4 hus og navn Kallebergsetra på Øk kart. Tufter kan sees. Nye 
hytter er bygd på vollen. I bruk till ca 1934. REF: Ole Kolfinn 
Evju (TB). Kallbergsætra. I bruk og på kart 1934 3 km SØ for 
gården, 326 moh, på Kalleberg Øvre 59/10 (Dokpro). 

132210 Kinnaseter 
(nordre) 

Opsahl østre 37/5 4 hus N for Kinnaseter ID137979 på ØK kart. Kinnasetra nordre. 
I bruk til ca 1960. REF: LBB II s 339, 349 (TB). Kinnasætra 2 
bnr. på nordre og2 på søndre. På kart og i bruk 1934 5-6 km SV 
for gården, 360 moh, på Gjerpeland S 33/2,4 (Dokpro). 

137979 Kinnaseter 
(søndre) 

Kallerud 39/1, Opsahl Østre 
37/5 

4 hus - 3 SEFRAK - 2 fjøs og 1 ruin (bu) med navn Kinnaseter 
på Øk kart. Kinnasetra søndre. Kallerud slutta 1949, Kurstad på 
1950-tallet. LBB II s 396, 405 N (TB). Kinnasætra. 2 bnr. på 
søndre og 2 på nordre. På kart og i bruk 1934, 4-5 km V for 
gården 360 moh på Kallerud 39/1 og Kurstad 40/1 (Dokpro). 

132212 Kongellseter Kongelfstykket 84/6, 
Sæterskogstykket 84/6 

2 hus med navn Kongellseter på Øk kart. Tufter synlige. I bruk 
til 1951 (TB). Kongelsætra 3 bnr. På kart og i bruk 1934 2,5 km 
SØ for gården, 250 moh, på Kongelf 84/1,3,4 (Dokpro). 

132213 Kotoa Kotoa 80/6 Hus N for navn som Lykkja og Plassen samt V for Ødegården 
på ØK kart. Kotoa. Tuft etter fjøs. Karl og Hella Skåtan bygde ei 
hytte her i 1935 og brukte sommerfjøset som fjøs. De setra her 
til 1940. Var noen år fast bolig (TB).  

132214 Kråkemosetra Kråkemo 9/2 S for navnet Kråkemosetra på Øk kart. Kråkemosetra. Utydelig 
tuft etter fjøset, ingen spor etter størhuset. Nedlagt tidlig da 
Kråkemo flytta seterdrifta til Funtinsetra. Tjærmila, kolbotnar på 
høgd N om (TB). Kråkemosætra. Nedlagd 1913, 2-2,5 km N for 
gården, 350-400 moh, på Kråkemo 9/3 (Dokpro). 

132215 Kviberg Kråkemo 9/2 N om gravfelt (ID41618) og gården Kviberg på ØK kart. Kviberg. 
Tuft på andra siden vegen. Under N. Ton til 1825. 1634 og 1661 
nevnt som seterbol, 1667 som seterplass. 1820 nevnes at 
Nedre Thon ikke har seterbol. REF: LBB II s 182, 188 (TB). 

132216 Lauvhaugsetra 
(nedre) 

Vergedal 21/1 S for navn Lauvhaugsetra med 3 hus på Øk kart. 
Lauvhaugsetra nedre. Ruiner/ tufter etter 2 fjøs, 1 størhus og 2 
løer like ved stien vestover fra setra. Torsås og Torsåshaugen 
hadde felles størhus og hvert sitt fjøs. Myra vest for setra var 
inngjerda og ble slått. Tufter etter to løer like ved stien vestover 
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fra setra. (TB). Lauvhaugsætra. Indelt i nedre og øvre 
(ID137980) med 4 bnr. På kart og i bruk 1934, en nedlagd 
1880-1890 (Åkerholt 26/1), 2-2,5 km VNV for gården, 400-430 
moh på Vergedal 21/3,5. Torsås 22/1, Bergen 23/1 (Dokpro). 
Blandningsskog, mest gran. 5 tufter, delvis bevart tre på tufterna 
(Dahle). 

137980 Lauvhaugsetra 
(øvre) 

Vergedal 21/1 Navn Lauvhaugsetra og 1 hus på Øk kart. Lauvhaugsetra øvre. 
Tufter etter 2 størhus og 2 fjøs. Tuft etter 1 skaustue på vestre 
del av vollen, brukt som størhus av Vergedal til ca 1930. Helt 
nedlagd 1947 (TB). Lauvhaugsætra. Indelt i nedre og øvre 
(ID137980) med 4 bnr. På kart og i bruk 1934, en nedlagd 
1880-1890 (Åkerholt 26/1), 2-2,5 km VNV for gården, 400-430 
moh på Vergedal 21/3,5. Torsås 22/1, Bergen 23/1 (Dokpro). 
Blandningsskog, mest gran. 5 tufter med delvis bevart tre, 
rydingsrøyser, brønn (Dahle). 

132217 Linsverksetra Lindsverk 56/1, Lindsverk 
sag 56/4, Lindsverk grustak 
56/5 

3 hus (1 hytte) med navn på Øk kart. Gml. størhus og 2 fjøs på 
Vestfold Fylkesmuseum. I bruk til 1945. Nytt størhus fra 1943, 
stall og kjørestue fra 1948 står. REF: Arne Lindsverk (TB). 
Linnsverksætra I bruk og på kart 1934 3-3,5 km SØ for gården. 
300-330 moh, på Lindsverk 56/1 (Dokpro). 

132218 Liseter Li vestre 16/5 SØ for navn Liseter og N for åpent område på Øk kart. Liseter. 
Solide murer viser hvor plassen fra før 1876 lå. Ingen spor av 
seter?  Navnet tyder på at det her har vært seter under Li (TB). 

132224 Liseter (mellom) Li Mellem 15/5 Hytteområde med navn Liseter på Øk kart. Lisetra. 1 kombinert 
størhus/fjøs og 1 størhus står. Offerkast 900 m  NNÖ om 
markering. Seterrett kjøpt fra Mellom Li av Ø Li 1876 (TB). 
Liseætra. 3 av 4 bnr. på Li Mellem, 1 på Li Østre. I bruk og på 
kart 1934 1,5-2 km NNV for gården, 470-500 moh, på Li mellom 
15/1,3,4 og Li Østre 14/1 (Dokpro). 

132226 Lofstadseter Lofstad Nordre 71/1 3 hus - 1 SEFRAK (f jøs) og navn Lofstadseter på Øk kart. 
Lofstadsetra. 1 fjøs står, størhuset brent. I bruk til 1958. 
Lakserønningen lå her til 1928 (TB). Lofstadsætra. 2 bnr. på 
kart og i bruk 1934 3 km VNV for gården, 350-400 moh, på 
Lofstad Nordre 71/2,6 (Dokpro). 

132228 Lortebekk Engelstad nordre 46/1 2 hus på ØK kart. Lortebekk. Seterdrifta ble flytta fra 
Engelstadsetra og hit. 1935-4 bnr. 2? REF: Mimi Skjerven (TB). 

132230 Mellemgårdsetra Steinsholt Mellem 75/15,  4 hus og navn Mellemgårdsetra på Øk kart. Mellomgardsetra. 1 
hus, flere ruiner og tufter. 3 bruk hadde seterrett her. I bruk til 
1947 (TB). Mællomgardssætra, Stenholt seter. 3 bnr. På kart og 
i bruk som Stenholt seter, 4,5 km VSV for gården, 272 moh, på 
Steinholt 75/1 Mooen, 75/3 Gauperud, 75/14 Skåbakken 
(Dokpro). Se ID132282, ID132280, ID132247 for Steinsholt 
setrer. 

132235 Mellomsetra Vergedal 21/1;  Ca 130 m N for navnet Mellomsetra på Øk kart. Mellomsetra. 
Tufter etter 2 hus med ca 50 m avstand. Murer under en liten 
skrent lenger oppe kan være etter en kokeplass. Nedlagt ca 
1910. REF: LBB II s 196, 213 (TB). Mællomsætra. 2 bnr. på kart 
1934 men nedlagd 1905, 4-4,5 km VNV for gården, 400-430 
moh, på Nakkjim 19/10,11 (Dokpro). 

132242 Mellomvadsetra Mellemseterstykket 47/13 2 hus med navn Mellomvadet på ØK kart. Mellomvadsetra. Ei 
tuft på stedet er trolig fra skogsdrift. Flyttet til Fremre 
Engelstadseter ca 1900. REF: LBB III s 463 (TB). 
Mællomvasætra Nedlagd 1890-1895. Retten såld till Treschow. 
På kart 1934 10 km SV om Svartstad k, 400 moh (Dokpro). 

132168 N. Hemseter Hem øvre m/Ødegården 
92/3 

3 hus og navn N. Hemseter på Øk kart. Nordre Hemsetra. Ingen 
spor etter seterhusene. Bygd stall og skaustue på stulen (TB). 
Hemsætra (Øvre) Nedlagd 1895-1900, 1,5-2 km SØ for gården, 
270-300 moh, på Hem Øvre 92/3 (Dokpro). 

132244 Naugsetra Nau 80/1, Sæterstykket 
80/12, Heddestykket 80/12 

Ca 100 m V for Kotorønningen med 2 hus, SEFRAK 
(våningshus og vedskjul) på ØK kart. Naugsetra. 1 tydelig og 1 
utydelig tuft. S. Bårnes fikk seterrett her i 1859 da de kjøpte et 
stykke skog av S. Naug (TB). Nøkssætra-Nau seter. Nedlagd 
1911. På karta som Nau seter 1934, 2,5 km ØSØ for gården, 
200-230 moh på Naug 80/1 (Dokpro). 

132286 Nedre 
Kallebergseter  

Sagdalslien & 
Sågdalstykket 58/11, 
Grønset 58/13, Nedre 
Kalleberg skog 58/9, 12 

Ca 160 m S for navnet Nedre Kallebergsetra 59/4,5,10 på ØK 
kart. Ned. Kallebergsetra. Tufter kan sees. I bruk til ca 1950. 
REF: Ole Rønning (TB). Nedre Kallbergsætra. 2 bnr. I bruk 
1934 2,5-3 km SØ for gården, 300-350 moh, på Kalleberg 
Nedre 58/1,5 (Dokpro). 

132247 Nordigardsetra Steinsholt Nordre 74/18 11 hus og navn Nordigardsetra på ØK kart. Nordgardsetra. Fler 
tufter, 2 gamle størhus og 2 gamle fjøs. Uten Nordre Steinsholt 
hadde Pelbakk under Flåtten seterhus her sammen med Tonga. 
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15 størhus og fjøs i alt. I bruk mellom ca 1880-1961, restaurert 
med seterdrift igjen fra 1990 (TB). Nordgardssætra - Stenholt 
seter. 6 bnr. I bruk og på karta som Stenholt seter 1934, 4 km V 
for gården, 300-350 moh, på Steinsholt 74/1,2, 74/3 Haugåker, 
74/9 Lia, 74/13 Stranda, 74/14 Tonga (Dokpro). Se ID132282, 
ID132280, ID132230 for Steinsholt setrer. 

132280 Nordigårdsetra 
(bortre) 

Steinsholt mellem 75/21 V om veg vid Vindfjellbånn på ØK kart. Nordgardsr. bortre. 
Tuftene borte pga grustak. Brukt som langseter till ca 1880 
(TB). Se ID132282, ID132247, ID132230 for Steinsholt setrer. 

132211 Nordre 
Gåserudseter  

Gaaserud 60/8 2 hus med navn Nordre Gåserudseter på ØK kart. 
Kolsosetsetra. 1 bu og fjøs. I bruk mellom 1942-1980. REF: 
Odd Eide (TB). 

132187 Nordre Hvålseter Rønning skog 52/13, 
Hvaalsaasen 52/23, 24, 
Hvaal søndre 51/3, 4 

2 hus og navn på ØK kart. Nordre Hvålsetra. Flere tufter. 
Størhus og fjøs står. I bruk til 1937. REF: Kristiane Hvål (TB). 
Vålsætra. På kart og i bruk 1934 3-3,5 km SØ for gården, 278 
moh på Hvål Nordre 52/1,2 og Hvål Nordre 52/5 Rønningen 
(Dokpro). Se ID132206, 132207, 132194. 

132207 Nordre Hvålseter 
(nordre) 

Aalo Jern og 
Trollvannsliene 52/21 

1 hus N for Nordre Hvålseter med navn på ØK kart. Nordre 
Nordre Hvaalsetra. Søstua og Nistua på Nordre Hvål /2. Flere 
tufter. REF: Rolf Hvaal (TB). Vålsætra. På kart 1934 men 
nedlagd 1900, 3-3,5 km SØ fra gården, 278 moh på Hvål 
Nordre 52/3 (Dokpro). Se ID132206, 132187, 132194. 

132283 Otterstadsetra Otterstad 1/1 S for navn på Øk kart. Otterstadsetra. Mur/Tuft etter et fjøs 
synes. Det var to fjøs, og et størhus ca 30 m lenger oppe. I drift 
til 1920-tallet. REF: Johan Finnerud (TB). Åtterstadsætra 2 bnr. 
I bruk 1934 2-2,5 km VNV for gården, 200-250 moh, på 
Otterstad 1/1,2 (Dokpro). 

132292 Pinnekastet Sæterstykket 47/15 3 hus på ØK kart. Pinnekastet. Ei jakthytte fra Pålefjell ble flytta 
hit og brukt til størhus. "Svartangenseteren” under Engelstad 
nevnes 1633 og 1777. Kan motsvara Pinnekastet. REF: LBB III 
s 462, Rolf Hellerud (TB). 

132296 Plankeskursetra Barlindalstykket 55/6 På eldre ØK kart 2 hus, nu bare Plankeskursetra på Øk kart. 
Plankeskursetra. Synlige tufter. Bergshaugen og Kalleberg 
Nestua leide seter her i 30-åra. Nedlagd 1936. REF: Gudrun 
Andresen f 1916, Ingrid Hannevold f 1922 (TB). Plankeskuren. I 
bruk 1934 2,5-3 km ØSØ, 330-350 moh på Berg Øvre 55/1 og 
55/4 Bergshaugen (Dokpro). 

132308 Presteseter Presteseter 18/17 4 hus og navn Presteseter på ØK kart. Presteseter. Ingen spor 
etter seter. Skaustue/turisthytte på plassen. Eldre navn er 
Buerhaug (haugen ved Burtjønn). Prestegården leide seter i 
Vergedals skog, leiekontrakt fra 1842 gir Øvre Lindsholm 
seterrett på ”Øvre Seter på Presteseteren under Løvås". 1870-
tall leide de seterhavn av Vergedal. Seterrett for Horntvedt i 
Løvåsskogen nevnes i 1700 og opphørte 1899. Hvor Horntvedt 
hadde si seter er usikkert, kan ha vært her. REF: LBB II s 26, 
s304, III s 1046 (TB). Præstsætra. Nedlagd 1899. Retten såld 
till Treschow. På karta 1934 10 km NV fra Svarstad k, 450 moh, 
på -92 (Dokpro). 

132291 Pålefjellsetra Smokestad søndre 45/1 Ca 300 SV for Pålefjellet på ØK kart. Pålefjellsetra. Usikker 
plassering. Ingen vet sikkert hvor den lå. REF: Mimmi Skjerven 
(TB). 

132310 Rogndalsetra Rognedalsæterstykket 80/9, 
Nau 80/2, Løkken 80/11 

2 hus og navn Rogndalsetra på ØK kart. Husa står (TB). 
Rogndælssætra (Nau seter). Nedlagd 1890-1895. På kart som 
Nau seter 1934, 1,5 km ØSØ for gården, 180-200 moh, på 
Naug 80/2 (Dokpro). 

132313 Rognestulen Gjerpeland søndre 33/1 Navn Rognestulen med 5 hus - 2 SEFRAK (2 seterbu) på ØK 
kart. Rognestulen. Flere hus står. Nedlagd 1930-tall (TB). 
Rognestulen. 6 bnr. på kart og i bruk 1934 2,5-3 km VSV for 
gården, 300-330 moh på Solberg 34/2,5, Åkerud 36/1 Opsal 
35/2,5 og  37/1 (Dokpro). 

132320 Rososetra Seterstykket 89/4 2 hus og navn på ØK kart. Rososetra. Gamle seterhus står. 
REF: Jørgen Slettestrand (TB). I bruk og på kart 3 km SÖ for 
gården, 330-350 moh, på Roso 89/1 (Dokpro). 

132318 Røsholtsetra Røsholt med Jessetrud 77/1 2 hus og navn Røsholtsetra på ØK kart. Røsholtsetra. Flere 
tufter, 1 fjøs står. I bruk til ca 1930 (TB). Røsshøltsætra. 3 bnr 
på kart og i bruk 1934 3 km SV for gården 289 moh, på Røsholt 
77/1,2,6 (Dokpro). 

132170 S. Hemseter Hem nedre 91/3 2 hus og navn S. Hemster på Øk kart. Søndre Hemsetra. Tufter 
sees. Setra lå før øst for Skalhogg (TB). 2 bnr 91/1 nedlagd 
1920 og 91/3 1915. På kart 1934 2,5-3 km SØ for gården, 270-
300 moh, på Hem Nedre 91/1,3 (Dokpro). 
 



52 
 

 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Lardal kommune) 

132322 Setra Sæteren 19/4 Ved navn Setra på ØK kart. Seterhaugen (Setra) under Nakjem. 
Tydelig tuft etter plassestua. Husmannsplass fra før 1875 til 
1906. Navnet tyder på at det har vært seter (TB). 

132323 Setra (under 
Løvås) 

Sætre 18/14 Gård. 2 hus med navn Setra på ØK kart. Setra u/Løvås. Navnet 
tyder på seterdrift. Leilendingsbruk fra før 1770 til 1972. Løvås 
hadde seter i 1823. Kan ha vært her. REF: LBB II s 182, 188 
(TB). 

132225 Sjueløkka Li mellem 15/6 SØ for navnet Sjueløkka på ØK kart. Gml. Mellom Lisetra 
(Sjueløkka). Kjent som nedlagt plass men på et Treschow-kart 
fra 1873 står imidlertid "Gl. Mellom Li Sr". Nær jernvinne (TB). 

132324 Sjulstadsetra Opsahl østre 37/5 Ø om Skottvann, N om veg på ØK kart. Sjulstadsetra. Svært 
utydelige tufter. Nevnt 1723. tradisjon kring 3 dansende 
seterjenter på en stor stien. REF: LBB II s 421 (TB). 
Sjulstadsætra. 2 bnr. Nedlagd 1890-1900. På kart 1934 9-10 km 
VNV for gården, 400-450 moh, på Sjulstad 42/1,6 (Dokpro). 

132325 Skibberdals-seter Hallingsrud 24/1 5 hus med navn Skibberdals-seter på ØK kart. 
Skibberdalssetra. To hus står, flere tufter/ruiner. I bruk til 1941. 
REF: LBB II s145 (TB). Skibberdælssætra. 2 bnr. På kart og i 
bruk 1934 6,5-7 km VSV for gården, 400-430 moh, på Li vestre 
16/4,7 (Dokpro). 

132326 Smokkstadsetrene Smokstad søndre 45/1 Inntil navn Smokkstadsetrene på ØK kart. Smokkestadsetra. 
Ingen spor, tuftene borte pga bilvei/velteplass. REF: Hans Bernt 
Smukkestad (TB). Smokkstadsætra. 4 bnr nedlagde 1915. Uten 
navn på kart 1934 3-4 km VSV for gården, 300-330 moh, på 
Smokstad 43/1,2,4. 45/2? (Dokpro). Se Gamle 
Smokkestadsetra ID132362. 

132362 Steinsholtseter (Steinsholt Søndre) 76/1 7 hus - 1 SEFRAK (bu) og navn Steinsholtseter på ØK kart. 
Søgardsetra. I bruk til 1951 (TB). Søgardssætra (Stenholt seter) 
3 bnr. I bruk og på kart som Stenholt seter 1934, 4,5 km VSV 
for gården, 250-280 moh, på Steinholt 76/14 Moen, 76/15 
Rinnehaugen, 76/6 Bråtan (Dokpro). 

132363 Styrmoseter Styrmo 2/2 Hus og navn Styrmoseter på ØK kart. Styrmosetra. Tuft etter 
fjøs like ved størhus som står. 100 m lenger sør en tuft etter et 
fjøs.  Nedlagt før 1939. REF: LBB II s 14, Håvald Styrmoe (TB). 
Styrmosætra. 2 bnr. Nedlagd 1918 1-1,5 km NV for gården, 
170-200 moh, på Styrmo 2/1,2 (Dokpro). Se  ID132371 
Styrmosetra Gamle. 

137982 Styrvollsetra 
(fremre) 

S. Styrvold 64/1 Styrvollsetra, 6 hus - 5 SEFRAK (2 stølhus, 2 fjøs og 1 stall på 
Fremre Styrvoldseter) på Øk kart. Fremre Styrvollsetra. 2 
størhus, 2 fjøs og stall står. I bruk til 1955. REF: Ole Kr. og Berit 
Styrvold (TB). Fremre Styrvollsætra 2 bnr. I bruk og på kart 
1934 3,5 km NV for gården, 371 moh, på Styrvoll Søndre 64/1,4 
(Dokpro). 

137983 Svartvannsetra Lofstad Nordre 71/1 6 hus - har hatt 2 SEFRAK (bu og fjøs) og navn på ØK kart. 
Svartvannsetra. 2 hus og tufter. Virgenes hadde seter i 
Loftstadskauen til ca 1900. Det er sannsynlig at det var på 
denne stulen (TB). Svartvannsætra. 3 bnr. På kart og i bruk 
1934 5,5 km VNV for gården, 370-400 moh, på Lofstad Søndre 
72/2,3 og Torsrud 73/1 (Dokpro). Se ID132157 Grorudvolldalen. 

137984 Sverkholtsetra Sverkholt 66/1 Sverkholtsetra. I Sverkholtseterdalen. Ikke spor etter hus, 
usikker plassering. Sverkholt flytta størhuset og setringa til 
Fremre Styrvollseter pga bjønn. REF: Kolbjørn Eide (TB). 
Sværkhøltsætra. Nedlagd 1880. På kart 1934 3,5 km VNV for 
gården, 433 moh, på Sverkholt 66/3 (Dokpro). 

132194 Søndre Hvålseter Hvaasaasen 52/23, 24 N for navn Søndre Hvålseter på ØK-kart. Søndre Hvålsetra. 
Tufter synes, til dels utydelige. Ei fjøstuft ca 100 m nord for de 
andre. Nedlagd før 1920 på Hvål Søndre /3. REF: Odd Hvaal 
(TB). Vålsætra På kart 1934, nedlagd 1905, 3-3,5 km SØ fra 
gården, 278 på Hvål Søndre 51/3 (Dokpro). Kan inkl. Vålsætra. 
2 bnr. På kart og i bruk 3-3,5 km SØ fra gården, 278 moh på 
Hvål Søndre 51/1,2 (Dokpro). Se ID132206, 132207, 132187. 

133120 Tallakstadsetra 28/9 N for bolighus Tallakstad med 3 hus - 1 SEFRAK (bu) på ØK 
kart. Tallakstadsetra. 3 størhus står (?). Nedlagd 1940-tall (TB). 
Tallakstadsætra. 4 bnr. På kart og i bruk uten navn 1934, 4-5 
km V for gården, 270-300 moh, på Gjerpeland N 28/9,10, 3 
Ådalen og Haugen 29/1 (Dokpro). 

133209 Tingelstadsetra 90/1 Sør for Tingelstadshytta på ØK kart. Tingelstadsetra. Svak tuft 
etter fjøset. Størhuset borte pga snuplass. REF: Jørgen 
Slettestrand (TB).  I bruk og på kart 1934 3 km SÖ for gården, 
330-350 moh, på Tingelstad 90/1 (Dokpro). 

133210 Trollsvannsetra 53/11 2 hus på ØK kart. Turithytte/skaustue. Ingen spor etter 
seterhusene. I seinere år var det gårder på Storedal og 



53 
 

 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Lardal kommune) 

Vesledal i Andebu som lå her. REF: Aslaug Åsenden (TB). 
Trollsvannsætra. Nedlagd 1900-1905. Rettene solgt til godseier 
Treschow. Er på kartet kalt Gavelstad seter (1934), 1 km SØ 
om 78 V Gavelstadsetra. 200 moh (Dokpro). 

133213 Tveitensetra 
(nordre)  

Tveiten skog 20/7 6 hus - 3 SEFRAK (bu, stall, fjøs) på ØK kart. Tveitsetra, 
nordre. Flere tufter. To størhus, et fjøs og to staller står (TB). 
Tveitsætra. På kart men nedlagd 1920, 3 km NV for gården, 
302 moh på Tveiten 20/1 (Dokpro). 

133215 Tveitsetra (eldste) 70/15 Tveitsetra (eldste). Ingen spor, usikker plassering. Flytta ca 500 
meter lenger sør (TB).  

133220 Tveitsetra (søndre) 70/7 Navn Tveitsetra og 6 hus - 5 SEFRAK (3 bu, 3 fjøs) på ØK kart. 
Tveitsetra, Søndre. 3 størhus og 3 fjøs av 9 st. 1965. N Flåtten i 
bruk til 1955 (TB). Tveitsætra. 4 bnr. på kart og i bruk 1934 2,5-
3 km NV, 450-500 moh på Tveiten 70/1,7, Tveiten 70/3 
Husrønningen, Tveiten 70/6 Huset (Dokpro). 

133913 Vestre 
Styrvollsetra 

Styrvoll mellom 63/2 4 hus (3 fd. SEFRAK) med navn på ØK kart. V. Styrvollsetra. To 
størhus og et fjøs i ruin(?). N. Styrvold slutta setring 1948, alt 
bruk nedlagt ca 1959. REF: Bergljot Styrvold (TB). V. 
Styrvollsætra. 4 bnr. I bruk og på kart 1934, 5-5,5 km VNV for 
gården, 400-450 moh, på Eide 61/1,2 Styrvoll Nordre 62/2, S-
Mellom 63/1 Ødegården (Dokpro). 

133221 Vulihaugen Løvaas 18/1 Ø om veg på ØK kart. Vulihaugen. Ingen spor. Ødelagt av 
veien? Står Vyriseter på NGO-kart fra 1890, ved gammel sti 
mellom Presteseter og Løvås. Sogn fikk bygsle en setermark, 
”Wyllehaugen” under Løvås i 1803, nedlagd 1880. REF: LBB II 
s 182 (TB). Vyrisætra 2 bnr nedlagde 1875. På kart 1934 7-8 
km VNV for gården, 400-450 moh, på Li Østre 14/2,8 (Dokpro). 

 
 

Sätrar i Larvik. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (TB) = Tor Bjørvik 2009. 
G.C.Wasberg  = Brunlanes - en bygdebok. Red; Gunnar Christie. 1970-1992. Larvik. Bind 1. 1970. 
Bygdehistorie. Gunnar Christie Wasberg. Lorens Berg = Brunlanes - en bygdebok. Red; Gunnar Christie. 1970-
1992. Bind 2. Intill 1830-50. Red; Lorens Berg. 1911, ny utg. 1979. 
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133224 Bakkanesetern Bakkane 4061/1 Inget spor på ØK kart. Bakkanesetra. Tuft etter størhus. De rodde 
trolig hit over Ulvsbak (TB). Bakkenesætra. Nedlagd på 1880-
tallet, 2 km N for gården på V sida av Ulfbaktjern. Bakkene 61/1 
(Dokpro). 

133264 Bergesetra 2090/1 Ingen avmerkede hus på ØK kart. Bergesetra. Tydelige tufter for 
plantet skog. I bruk til 1934. På Berget og Vestbymoen. REF: 
Erling Gjone Vestby (TB). Bergsæter. I bruk 1934 på egen skog 
som melkeseter. På kart 1-1,6 km VSV for gården 1934, 80 moh 
på Vestby 90/6,7 Vestbymoen & Berget (Dokpro). 

133268 Bonnegoltsetra 2106/6 Mellom Seterknatten og Seterbånn på ØK kart. Bonnegoltsetra. 
Ingen spor. Tradisjon for at Bonnegolt hadde seter ved 
Seterknattene/ Seterbånn. REF: Hans Berget (TB). 

133270 Brathagsetra  Brathhagen 2020/1 Vid Bråtanmyra, ca 250 m NNV for navn på ØK kart. 
Brathagsetra. Utydelige tufter. Ingen husker hus eller drift her. 
REF: Bertha Brathagen (TB). 

133272 Breidalsetra Breidal 2102/2 Navn på ØK kart. Breidalsetra. Ikke helt tydelige tufter på gml. 
kølabånn. I bruk til 1927-28 (TB). Breidalsætra. Nedlagd ca 1927 
på Treschow - Fritzöe skog som melkeseter. 1,4 km Ø for gården, 
110 moh på Breidal Øvre & Nedre 102/4,5 (Dokpro). 

133231 Brekkeseter 
(nordre)  

Brekke vestre 4011/3 Markering ca 360 m S for gård med navn Brekkeseter på ØK kart. 
Brekkeseter nordre Spor etter plassen Brekkeseter, fjøs mulig fra 
seterbruket. 1746 nevnes under Brekke at ”kreaturene er på 
seteren nesten hele sommeren”. REF: Lorens Berg (TB). 

133238 Brekkeseter 
(søndre) 

Brekke vestre 4011/3 Markering ca 730 m S for gård med navn Brekkesæter på ØK 
kart. Brekkeseter søndre. Tuft i lia ca 20 m øst for bilveien. REF: 
Gml. Kart (TB). 

133274 Dammensetra 2040/6 Ved Dammane og en bygning avmerket på ØK kart. 
Dammensetra. Uthus. Spor etter stort fjøs som sto på pæler. 
Bygd under krigen, bodde folk fast her ei kort tid (1943-ca 1950) 
på Amundrød /1. REF: Åse Håkestad (TB). 

133281 Dølasetra Bjerke søndre skog 
Donekiløya 2022/2 

Ingen bygninger på ØK kart. Dølasetra. Utydelig tuft. Ei kone på 
Langestrand setra visstnok her. REF: Harald Løveseter (TB). 

133286 Eikelundsetra Eikelund 4131/11 To bygninger og navn Eikelundsetra avmerket på ØK kart. 
Eikelundsetra. Ingen spor etter seter. 1746 nevnes seteren 

http://www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret�
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Skuggedal, som grenser til Almenningen og Vevja skog. Solberg 
eier skogen ved Eikelundsetra i dag. REF: Lorens Berg (TB). 
Eikelund-sætra. I bruk og på kart uten navn 1934. Ny bu på 1920-
tallet. 7 km NNV for gården. 50 moh, på Eikelund 131/1 (Dokpro). 

133288 Engesetra (Hvåra 
setra) 

2119/34 Ligger Ø om Enge og Fylkesveg 220. Tre bygninger avmerket på 
ØK kart. Hvårasetra. Gårdstomt, Ingen spor etter kortvarig 
seterdrift. I bruk fra 1918 i noen år. Anlagt av Hans A. Borgersen 
Hvåra ca 1920. Nedlagd. Ca 1935 REF: Ida Støvland (TB). 

133291 Farmensetra Farmen skog 2082/8 Ingen avmerkning av bygninger på ØK kart. Farmensetra. 
Utydelige tufter. I bruk til ca 1900. REF: Gjermund Bergaust (TB). 
Jfr. Farmensetra (Dammvannsetra) ID133279. 

133279 Farmensetra 
(Dammvannsetra) 

Farmen skog 2082/8 To bygninger med navn Farmensetra er markert på ØK kart. 
Damvannsetra. Tufter etter 2 fjøs, 2 størhus står. I bruk til 1952. 
REF: Gunlaug Dalen (TB). Damvannsætra. I bruk 1934 på 
Treschow - Fritzöes skog. 2-3 bnr som melkeseter. På kart 1,5 
km NØ for gården, 30 moh på Farmen 82/1,2, 6 Myrjordet & 19 
Flatrød (Dokpro). 

133301 Fjæresetra Fjære skog 2070/14 Ca 55 m nord for eksisterende skaustuepå ØK kart. Fjæresetra. 
Ingen spor etter hus, usikker plassering. Ser ut som setervoll nord 
for skaustua. Tidlig bruk. REF: Leif Fjære (TB). 

133312 Furulund nordre 
seter 

Nord-qveld mellem 
2087/1, Utinglyst 2085/5 

Tre bygninger og navn avmerket på ØK kart. Furulundsetra. 
Størhuset står. fjøs og mjælkebu bygd opp av Hedrum historielag. 
I bruk til 1952. REF: Solveig Nordheim Furulund /5 (TB). 
Furulundsæter, Nordhvellesæter. I bruk 1934 på egen skog som 
sommerseter. På kart 1934, 2 km V for gården, 240 moh på 
Furulund 85/5 (Dokpro). 

133315 Furulund S seter 2085/2 To hus og navn på ØK kart. Furulundsetra (Østre). Størhus av 
nyere dato og fjøs står. Flytta hit fra Gamle Furulundsetra 1824. 
Nordkvelde mellom, bnr 6, fikk ligge her på slutten, da husa på 
deres egen seter hadde detti ned. REF: Eivind Furulund /2 (TB). 
Furulundsæter 1. I bruk 1934 på egen skog som sommerseter. 
4,8 km V for gården, 120 moh på Furulund 85/2 (Dokpro). 

133518 Furulund Ø. seter Furulund 2085/3 N for navn Furulund Ø. seter på ØK kart. Smedsetra. Utydelige 
tufter. Flytta hit fra Gamle Furulundsetra 1824. I bruk 1824-1920-
tall. REF: Eivind Furulund, Furulund/1 (TB). Smedsætra, 
Nordhvellesæter. Nedlagd. Ingen sæterhuser. På kart, Treschow 
- Fritzöes skog, 4,5 km VNV for gården, 120 moh på Furulund 
85/7 (Dokpro). 

133319 Futesetra 2090/2 Ingen avmerking av bygninger på ØK kart. Futesetra. Tydelige 
tufter. Også kalt Omholtsetra etter skaufut Omholt. Kvelde gård 
leide seterrett etter at Omholt hadde slutta. Nedlagd 1936-37. 
REF: Petra Nordkvelde (TB). Vestbysæter. På kart og i bruk på 
Treschow Fritsøe's skog 1934 som melkesæter. 2,8 km V, 50 
moh på Vestby 90/3,5 (Dokpro). 

133287 Gamle 
Eikelundsetra  

Eikelund 4131/2 Ingen bygninger avmerket på ØK kart. Gamle Eikelundsr. Ingen 
spor (TB). Eikelund-sætra. Nedlagd ca 1880. Gården har bytt 
seterplass. Tufter etter 2 hus og på kart uten navn 1934 7 km 
NNV for gården, 50 moh på Eikelund 131/1 (Dokpro). 

133309 Gamle 
Furulundsetra  

Furulund 2085/1, Moen 
og Dybedal 2085/7, 
nordkleve Søndre 2088/8 

To bygninger på ØK kart. Gamle Furulundsetr. Hytte, svake spor. 
I bruk til 1824 då Søndre Furulund ble delt og de bygde ny seter 
på hvert sitt sted. REF: Eivind Furulund Furulund (TB). 

133414 Gamle Lundsetra 4127/9 Uthus på ØK kart. Gamle Lundsetra. Ingen spor etter seter (TB). 
133320 Gamlestulane 2135/3 Navn Gamlestulane på ØK kart. Gamlestulen. Svært utydelige 

tufter. REF: Anders O. Hellenes (TB). 
133336 Gamlestulen 

(Bårnessetra) 
2121/2 Gamlestulen. Ikke spor etter hus. Navn som setervoll? Tidlig 

bruk. REF: Arthur Bårnes (TB). 
133322 Gamlestulen 

(Utklev) 
Udklev 2122/5 VSV om Gamlestulen på ØK kart. Gamlestulen. Ingen spor etter 

hus i dag. Viktor Holt, f 1937, husker tufter like på innsida av den 
gamle tømmerveien (TB). 

133325 Gamlestulen 
Hellenes Nordre 

Hellenes Nordre 2134/9 Ingen bygninger avmerket på ØK kart. Gamlestulen. 1 utydelig 
tuft. REF: Jørgen Hellenes (TB). 

133342 Grinisetra Langklov 4073/1 Sør for hus på ØK kart. Grinisetra. Tuft synlig like ved 
Hallevannet. Denne setra kan også kalles Vestre Halleseter. 
REF: G.C. Wasberg (TB). Grinisætra. Nedlagd 1910-1912. Tuft 
etter bu & fjøs. På kart 1934, 5 km NNV for gården på V sida av 
Grinibukta, 50 moh på Halle Vestre 12/2 (Dokpro). 

133346 Hallesetra 4013/2 Hytte med navn Hallesetra på ØK kart. Hallesetra. Ett hus står, 
flere tufter ca 100 m Ø. I bruk till 1934 Helt før Sukkedal. REF: 
Ole Halle (TB). Hallesætra. I bruk 1934 (2 bnr nedlagde). På kart 
uten navn, 2,5 km N for gården, 50 moh på Halle Østre 13/2 
(Dokpro). 
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133369 Hauganesetra Utinglyst 4132/2 3 bygninger, 2 SEFRAK (fjøs og seterbu) og navn Hauganesetra 
på ØK kart. Haugenesetra. Hytte og fjøs holder på å forfalle. I 
bruk til 1925 (TB). Haugane-sætra. 2 bnr, bnr 1 = seterbu fra ca 
1915. Bnr 2 = seterbu fra 1930-tallet. På kart 1934 uten navn 5 
km N for gården, 50 moh på Haugene Vestre 132/1 (Dokpro). 

133372 Haugsetra Haugmoen østre 2128/59 Navn men ingen bygninger avmerket på ØK kart. Haugsetra. 
Synlige tufter. Utenom Haugen hadde Grimholt og flere plasser 
under Haugen seterhus her. I bruk til ca 1920. REF: Johan P. 
Vallestad (TB). Haugen sæter. Sommersæter, ikke brukt de siste 
30 år men fortsatt på kart (1934), 4 km Ø for gården, 260 moh på 
Haugen 118/1,16 (Dokpro). 

133375 Hellnesseter 
(søndre) 

Hellenes Søndre 2135/2, 
Hellenesskogen 2135/4 

Markering mellen to hus ved Korpen på ØK kart. S. 
Hellenesseter. Tufter etter 2 størhus og 3 fjøs. 1 størhus står. I 
bruk til 1950.  REF: Anders O. Hellenes, Margit Grimkelsrud, 
Ragnhild Brathagen, Solveig Liverød (TB). Hellenesætra. 
Nedlagd før 1934, sommerseter. På kart 1,8 km Ø for gården, 
260 moh på Hellenes Søndre 135/2,3 (Dokpro). 

133376 Hobekkseter Hobæk øvre 4075/1 Ingen bygninger markert på ØK kart. Hobek. Usikker plassering. 
Navnet Hobeksetermyra tyder på seter under Hobek (TB). 

133377 Holmbergseter Holm 2077/7 Skog Ø om stig N for Søndre Holmbergseter på ØK kart. 
Holmbergseter. Utydelige tufter etter størhus og fjøs. Holmberget 
/3. REF: Harald A. Holm (TB). 

133378 Holmsetra (nordre) Holm 2077/18 Ingen bygninger markert på ØK kart. Nordre Holmsetra. Tufter 
etter 1 størhus og 1 fjøs. I bruk til ca 1935. REF: Harald A. Holm 
(TB). Se ID133266. 

133389 Holtsetra nordre   Navnfestet og to bygninger på ØK kart. Nordre Holtesetra. 
Størhus og fjøs står. I bruk til 1952. REF: Gudrun og Hans Holt 
(TB). Holtesætra. Melkeseter på egen skog. På kart 1,7 km NNØ 
for gården, 220 moh på Holt Nordre 126/1,2 (Dokpro). 

133391 Holtsetra, s Hvarnes 2128/1 3 bygninger, 4 SEFRAK (1 tuft, 2 størhus og 1 fjøs) med navn 
Holtesetra, s avmerket på ØK kart. Søndre Holtesetra. 
Setervollen var inngjerda til slått. I bruk til 1964. REF: Ragnvald 
Holt (TB). Holtesætra. Melkeseter på egen skog. På kart 1,7 km 
NNØ for gården, 220 moh på Holt Søndre 128/1 (Dokpro). 

133392 Hvarnessetra  Navn på Øk kart. Hvarnessetra. Utydelige tufter. I bruk til ca 1908 
(TB). Hvarnessætra (Kvarnesætre) Nedlagd tidlig 1900-tall som 
sommerseter 2,4 km NNØ for gården, 160 moh på Hvarnes Østre 
133/1,4,6 (Dokpro). 

133394 Høymyrsetra  En bygning, 1 SEFRAK (seterfjøs) på ØK kart. Høymyrsetra. 1 
fjøs står, tuft etter 1 fjøs. Størhustuftene borte. I bruk til 1957 på 
Bergene /3,7. REF: Einar Bergene (TB). 

133395 Jordisetra  Ingen bygninger avmerket på ØK kart. Jordisetra. Utydelig 
størhustuft, mulig fjøstuft. Bergene /1 REF: Einar Bergene (TB). 

133397 Kirkerødsetra  Ø om veg på ØK kart. Kirkerødsetra. Ingen spor. Lå på et platå 
oppe i lia sør for Zimmermanns hytte. Kartnavn. Tidlig bruk på 
Kirkerød. (TB). 

133399 Kryssgardssetra  Navnfestet og to bygninger på ØK kart. Kryssgårdsetra. Ingen 
spor etter seterhus. I 1746 lå Lund på denne setra. På 
Kryssgården og Lund. REF: Lorens Berg (TB). Kryssgardssætra. 
Nedlagd ca 1928, ikke i brukt på 70 år. På kart 1934 uten navn, 
3,5 km N for gården, 50 moh på Kryssgaarden 133/1, 3 (Dokpro). 

133400 Kvellesetra 2089/1 S for dam og N for Kveldekleiva på Øk kart. Kvellesetra. Mulig tuft 
vid bekken ellers ødelagt av vannledningen. I bruk til 1935 (TB). 
Kvellesæter. I bruk på egen skog, melkesæter. 1,4 km NV for 
gården, 120 moh på Kvelle 89/1 (Dokpro). 

133401 Lauvesetra 2023/13 Turisthytta med navn Lauvesetra på ØK kart. Lauvesetra. Tufter 
S om turisthytta. Var trolig seter og plass her samtidig med 3 buer 
og 3 fjøs. REF: Olaf Løveseter (TB).  

133525 Lauvesnyta Løve 2023/1, Løvesnyten 
2023/15 

Navn Lauvesnyta på Øk kart. Sønnlauvesetra. Tydelig tuft etter 
fjøs ved stien, og ei utydelig tuft ca 40 meter lenger sør. 
Hjemmeseter for S. Lauve. Nær gården. (Sommerfjøs?) REF: 
Olaf Løveseter (TB). Jfr. Lauvesetra ID133401. Lauvesæter, 
Nedlagd ca 1900, 0,9 km V fra gården, 150 moh på Lauve 23/1 
(Dokpro). 

133403 Lilleseter  N for navn Lilleseter på ØK kart. Lilleseter. Ved en hytte fra 1990-
tall, ikke spor etter seter. REF: Kolbjørn Bye Nordkvelde /7 (TB). 
Nordhvellesæter, Lillesæter. På kart og i bruk 1934 på egen skog 
som sommerseter, 1,5 km NV for gården, 200 moh på Nordhvelle 
88/1,2 N-Søndre (Dokpro). 

133411 Lundesetra Lunde Nordre 2024/7 I kant av bygd på ØK kart. Lundesetra. 2 tydelige tufter. Ingen 
husker seterdrift på Lunde. Lunde Søndre /1 (TB). 
 



56 
 

 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Larvik kommune) 

133412 Lundsetra Utinglyst 4127/7, Lund 
4127/7 

To hus, 2 SEFRAK (uthus og seterbu) på ØK kart. Lundsetra. 
Nåv. hus er den gamle seterbua. Fjøset lå der det øvre huset 
står. Også vært seter ved sør enden av Lundsbukta. REF: 
Andreas Eikedalen i Nesjar 1979-80 (TB). Lundsætra. I bruk 
1934, 1 av 2 fjøs står (Lund 127/1 nedlagd). På kart 1934 uten 
navn 5 km N for gården, 50 moh på Halle Østre 13/4 (Dokpro). 

133415 Lysebosetra Lysebo 2101/4 Skog V om veg på ØK kart. Lysebosetra. Ingen spor ved 
traktorveg. Skogsarbeidere så tufter her ca 1965. I bruk till ca 
1900. REF: Hans Lysnes (TB). 

133419 Mangelrødseter 
Søndre 

Rimstad 2084/2, Utinglyst 
2084/2 

1 bygning markert på ØK kart. Søndre Mangelrødsr. Noe 
utydelige tufter like ved ei hytte. I bruk til 1931 (TB). 
Mangelrødseter. På kart og i bruk på Treschow - Fritzöes skog 
som longseter, 5 km NV for gården, 210 moh på Manglerød 93/1 
(Dokpro). 

133417 Mangelrødsetra 
(nordre)  

Rimstad 2084/2 250 m Ø om hus og navn Manglerødsetra på ØK kart. Nordre 
Mangelrødsr. Utydelige tufter på kølabånn. I bruk til 1945 (TB). 
Mangelrødseter. På kart og i bruk på Treschow - Fritzöes skog 
som longsæter. 6 km NV for gården, 210 moh på Manglerød 93/2 
(Dokpro). 

133420 Melaussetra Bjeke Søndre 2022/4, 8, 
Løve 2023/11 

Melaussetra. Ingen spor. Tradisjon for at kuene på Melau svømte 
over Lågen på vei til setra. Melau /1 (TB). 

133421 Moseter nedre  2095/2 SSØ for navnet Moseter nedre på Øk kart. Nordre Mosetra. 
Utydelige tufter. Nedlagd. 1928-29. REF: Lars Kroken, Leif Moe, 
Oddvar Reinemo (TB). Mosæter, nordre. Brukt til 1920-tallet som 
longseter. På kart 1934, 2,4 km SV for gården, 120 moh på Mo 
95/2 (Dokpro). 

133422 Mosetra 2095/2 Søndre Mosetra. Grua til størhuset synes ved traktor veien. 
Nedlagt ca 1928-29? REF: Lars Kroken (TB). 

133304 Nedre Nesseter  Nes 2081/20, Bergli 
2081/9 

SØ for Nedre Nesseter, ingen bygninger på ØK kart. 
Framstusetra. Utydelig tuft etter fjøset. Størhuset lå der veien går. 
I bruk til 1940? REF: Kristine Høyjord (TB). Nessæter, 
Framstusætra. På kart og i bruk 1934 på Treschow - Fritzöes 
skog som melkeseter. 1,6 km NNØ for gården, 30 moh på Nes 
81/9,10,19 (Dokpro). 

133425 Nestusetra Næs skog 2081/7 Nestusetra. Ingen spor, usikker plassering. Mulige tufter på 
høyde øst for Askelimyr. Tidlig bruk. REF: Kristian Nordrum. N 
Nordkvelde/6,9 (TB). Nessæter, Nistusetra. På kart men nedlagd 
1934 på Treschow - Fritzöes skog. Ingen seterhus. 2 km ØNØ for 
gården, 60 moh på Nes 81/14,20 (Dokpro). 

133424 Nordkvelde M. 
seter 

2086/1 N for navn Nordkvelde M. seter på ØK kart. Gunnerseter. Også 
kalt Musesetra. Utydelige tufter. I bruk til ca 1935 M Nordkv. /1 
(TB). Nordhvelle. På kart og i bruk på egen skog, sommersæter, 
2,5 m VNV for gården, 200 moh på Nordhvelle 87/1 Nordhvelle 
(mellem) (Dokpro) 

133444 Nordkvelde Mellom 
seter 

Nord qveld nordre skog 
2086/4 

Nordkvelde Mellom seter på Øk kart. Oppstusetra. Også kalt 
"Jakobanes seter", etter de to Jakobene. Utydelige tufter på 
begge sider av bekken. Husa lå visstnok nærmere Surte før 
(kanskje på Gamlestulen?). M Nordkv. bnr 2,5,6 til 1930-tallet 
(TB). Nordhvellelleseter. På kart og i bruk 1934 som sommerseter 
på Treschow - Fritzöe skog, 4,5 km VSV fra gården, 150 moh, på 
Nordhvelle mellom 87/6, 9 (Dokpro). 

133239 Nordkvelde N. 
seter 

2087/10 S om navn Nordkvelde N seter ved Sjølskott-tjønn på ØK kart. 
Nestusetra (Bekkesetra, Sjølskottsetra). Utydelige tufter. I bruk til 
1945 N Nordkv. /6,9 (TB). Nordhvelle, Sjølskotsætra. På kart og i 
bruk på Treschow Fritsøe's skog som sommersæter, 3,3 km VNV 
for gården, 150 moh med to bnr. Nordhvelle 86/6 Nordhvelle 
(mellem) og Nordhvelle 86/11 Langrønningen (Dokpro). 

133427 Nordkvelde søndre 
seter 

2088/2 To bygninger og navn på ØK kart. Sør-Nordkveldesetra. Ikke spor 
etter seter. Nedlagd før 1920.  REF: Solveig Nordheim S Nordkv. 
/1,2,3 (TB). 

133426 Nordre Bjerkesetra  2021/2 Ca 150 m N for navn på ØK kart. Nordbjerkesetra. Utydelige 
tufter. Ingen husker hus eller drift her. REF: Marie Bjerke (TB). 

133527 Nordre Gjoneseter Gjone store 2098/3 N for navn Nordre Gjoneseter på ØK kart. Storgjonsetra. Tydelige 
tufter. 2 størhus og 4 fjøs. I bruk till 1942 (TB). Storgjonesætra. 
På kart og i bruk 1934 på Treschow - Fritzöes skog før 4 bnr som 
melkeseter, 2,3 km SSV for gården, 50 moh på Gjone Store 
98/1,4,8,9 Storgjorne (Dokpro).  

133266 Nordre Holmseter Holm 2077/12, Utinglyst 
2077/12 

Hytte/husa med navn Nordre Holmseter ved Bjønnemyr på ØK 
kart. Bjønnemyrsetra. Overflyttet fra nordre Holmsetra 1921. I 
bruk til sent 1940-tall. REF: Sverre Holm (TB). Holmsæter. I bruk 
og på kart 1934 på egen grunn. 2,2 km NNØ for gården, 60 moh 
på Holm 77/1 (Dokpro). Se ID133378. 
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133440 Nordre 
Odbergsetra 

Odberg nordre 2115/3 Ved Seterberget på ØK kart. Nordre Odbergsetra. Tufter. Også 
kalt Kollesetra. I bruk til ca 1900. REF: Odd Odberg (TB). Nordre 
Odbergsæter. Brukt som sommerseter. På kart 1934, 2 km V for 
gården, 330 moh på Odberg Nordre 115/1,3,4,5,6,8,9 (Dokpro). 

133431 Nyseter Wierød 2123 Navn og hytte på ØK kart. Nyseter. Ingen spor etter seter. Kort 
bruk (1946-1951) under kriget. Gml. leilendingsbruk. Vieröd /1. 
REF: Kåre Aasestad (TB). 

133442 Omslandseter 4148/5 Navnfestet og to bygninger avmerket på ØK kart. Omslandseter. 
Ingen spor etter seterbruk. Ca 1800 nevnes Omslandseter som 
plass under N. Omsland. REF: Lorens Berg (TB). 

133445 Rødsetra 2083/14 Rødsetra. Utydelige tufter, ligger på fjellf lata. I bruk til ca 1930. 
REF: Helvig Paulsen (TB). Rødsæter. Nedlagd på egen skog. 
Brukt som melkeseter. På kart 1934, 1,6 Km NNØ for gården, 90 
moh på Rød 83/1,2 (Dokpro). 

133447 Sandviksetra 4149/3 
(Sandviksrønningen) 

Sandviksetra. Fakta i "Hallevannet før 1920” A. Eikedalen 1979-
80, avmerket på Kjoses stedsnavnregistrering nær Årlia. 
Imidlertid er det en dal opp fra Farris lenger øst som heter 
Seterdalen (TB).  

133451 Seterløkka 2123/3 N-NØ fra Nordre Vierød på ØK kart. Seterløkka. Gård på Vierød. 
Navnet tyder på at den kan ha vært seter under en annen gård 
(TB). 

133452 Setra 2101/41 Tre bygninger, alle i SEFRAK: uthus, våningshus og bryggerhus 
på ØK kart. Setra. Trolig seter til Lysebo før ca 1780 da det blei 
fast bosetting her (TB). 

133461 Skåtansetra 2128/2 Nevnfestet og tre bygninger avmerket på ØK kart. Skåtansetra. 
Tufter, 1 størhus og 1 fjøs står. I bruk til 1957. REF: Per Holt, 
Lovise, Berta og Tora f Skåtan (TB). Skåtasætra. 2-4 bnr. 
Sommerseter. På kart 1934, 3,8 km NØ for gården, 230 moh på 
Skåtan 130/1,2,3,4 (Dokpro). 

133520 Solbergsetra Solberg 4010/1 En bygning avmerket på ØK kart. Solbergsetra. Ingen spor. 
Størhuset sto trolig der hytta står i dag. 1701 bodde en husmann 
på Åsnes og halvøya heter Åsnes. I bruk til ca 1920. REF: Lorens 
Berg (TB). Solbergsætra. Nedlagd ca 1915, flere gårdar brukt 
samme seter. På kart 1934 uten navn 4 km N for gården, 50 moh 
på Solberg 10/1,2 (Dokpro). 

133524 Solumseter 4076/6 Vid Solumsetermyren på Øk kart. Solumseter. Usikker plassering. 
Navnet Solumsetermyra tyder på seter under Solum.(TB). 

133735 Stulen Kroken 4144/12 300 m SØ for Stulen (Ø for Stuleåsene) på ØK kart. Stulen. Ingen 
spor, usikker plassering. Navnet tyder på seter. Litt lenger sør 
ligger "Setertjernet". Ingen kjenner til seter her (TB). 

133734 Stulen, Kirkerød Kirkerødskogen 2129/2 Ved Stulåsen på ØK kart. Stulen, Kirkerød, Husmannsplass fra 
ca 1840-1880. Navnet tyder på at Kirkerødsetra lå her først (TB). 

133537 Sundbysetra 
(gamle) 

2022/4, 8, 11 S om navn Sundbysetra på ØK-kart. Gamle Sundbysetra 
Utydelige tufter. Brukt før nye Sundbysetra ved Anundsjø (TB). 

133539 Sundbysetra 
(nordre) 

Bonnegolt 2106/6 Mellom to veger på ØK kart. Nordre Sundbysetra. Tydelige tufter 
(TB). Sundbysæter. Nedlagd 1908 på Treschow - Fritzöes skog. 
På kart 1934, 3,3 km SV for gården, 130 moh på Sundby 92/1,2 
(Dokpro). 

133557 Svartvannsetra Udklev 2122/3 Navnfestet på ØK kart. Svartvannsetra. Hus står. Gml. 
seterplass. Johannes Utklev bygde nye hus under krigen og 
begynte seterdrift igjen. S. Utklev /1 REF: Johan Utklev (TB). 

133555 Sø-Gjone seter Gjone søndre 2099/2 Navn Sø-Gjone seter på ØK kart. Ytreseter. 2 tufter. Var  størhus 
og 3 fjøs. I bruk til ca 1900, et størhus var lenge brukt som 
skogshusvær. Gjone Søndre (TB). 

133560 Søgjonesetra Gjone Søndre 2099/2 Skog på ØK kart. Søgjonesetra. Utydelige tufter (på bnr 7). Var 
størhus og 3 fjøs. I bruk til ca 1910. REF: Kolbjørn Gjone (TB). 
Søgjonesætra. Nedlagd ca 1915 på Treschow - Fritzöes skog. På 
kart 1934, 2,2 km S for gården, 80 moh på Gjone Søndre 
99/1,3,7 (Dokpro).  

133387 Søndre Holmseter  Holm 2077/62 Navnfestet, men ingen bygninger avmerket på ØK kart. 
Holmsetra. Flere utydelige tufter. I bruk til ca 1935. REF: Harald 
A. Holm (TB). Holmsæter. I bruk og på kart 1934, Treschow - 
Fritzöes skog. Melkeseter. 1,8 km NØ for gården, 120 moh på 
Holm 77/7,9,21 (Dokpro). 

133441 Søndre 
Odbergsetra  

2114/3 150 m SV for hytte, 240 m S for navn på ØK kart. Søndre 
Odbergsetra. Hedrums største setergrend, 3 størhus og 5 fjøs. 
Det meste ødelagt av grustak. I bruk til ca 1920. REF: Odd 
Odberg (TB). Søndre Odbergsæter. I bruk 1934 på egen skog. Nr 
34, 35, 36 har samme setervoll. 3 bnr? Sommerseter. På kart 
1934, 2 km SSV for gården, 210 moh på Odberg Søndre 
114/1,3,4,5,6,7,10 (Dokpro). 
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133542 Tanumsetra 2087/10 NØ om Setermyr på ØK kart. Tanumsetra. Utydelige tufter. I bruk 
til sent 1930-tall N Nordkv. bnr 1 og Langrøn. bnr 2 (TB). 

133543 Tuvejordseter Næs 2081/8, Torp 2081/6 Navnfestet på ØK kart. Tuvejordsetra. 1 fjøs står, 1 tuft etter 1 
fjøs av totalt tre fjøs. I bruk til ca 1935 (TB). Nessæter, 
Tuvejordseter. På kart og i bruk 1934 på Treschow - Fritzöes 
skog som melkeseter. 1,8 km SSØ for gården, 60 moh på Nes 
81/6,8 :Thorpa 1665, Tove 1720, Tuvejordet. (Dokpro). 

133544 Utklevsetra Udklev 2122/5 Utklevsetra. 2 størhus, fjøs, sauefjøs/stall og ei hytte står (i dårlig 
stand). Skoklemoen leide setra til bnr 5 fra 1946-50 sen nedlagd. 
REF: Ole Utklev (TB). 

133545 Vestbysetra Westby skog 2090/2, Vestbysetra. Utydelige tufter. Husa lå før ca 80 m lenger øst der 
bilveien går nå. I bruk til 1950. REF: Elvira Sletsjø (TB). 
Vestbysæter. På kart og i bruk 1934 på Treschow - Fritzöes skog 
som melkeseter, 1,8 km V for gården, 75 moh på Vestby 90/1,10 
(Dokpro). 

133549 Veststusetra 2082/10, 2082/9 Navnfester på ØK kart. Veststusetra. Hytte. Tydelige tufter og 
ruiner. I bruk til 1950. Farmen 5,9,10. REF: Gjermund Bergaust 
(TB).  

133550 Vierødseter Wierød 2123/4 Hytteområde (3 hus) med navn på ØK kart. Vierødseter. 2 tufter, 
2 størhus (dårlige) og et f jøs (godt) står. I bruk til ca 1946. REF: 
Torstein Vierød (TB). Vierødsæter. På kart og i bruk 1934 som 
sommerseter, 2,6 km ØSØ for gården, 260 moh på Vierød 
123/1,4 (Dokpro). 

133553 Vinterståseter Hellenes nordre 2134/9 S for navn Vinterståseter på Øk kart. Vinterståsetra. Nokså 
tydelige tufter. I bruk til ca 1950. REF: Kristian Hellenes, Petra 
Nordkvelde (TB). Vinterstadsætra. Melkeseter. På kart 1934, 2 
km NØ for gården, 180 moh på Hellenes Nordre 134/1,2,10 
(Dokpro). 

133563 Ødegårdsetra Kvelle 2089/5, Kvelde 
2089/7 

Ødegårdsetra. Utydelige tufter. Kvelde Ödegård (TB). 

133567 Øksenholtseter Oksenholt 2111/1, 
Furulund 2085/2 

Navn på Øk kart. Øksenholtsetra. Svært vanskelig å se tuftene i 
dag. Tydeligere på 1990-talet. I bruk til ca 1880. REF: Eivind 
Furulund Øksenholt /1 (TB). Øksenholtsætra. Nedlagd for 1934 
på Treschow - Fritzöes skog som sommerseter. 1,3 km NØ for 
gården, 120 moh på Øksenholt 111/2 (Dokpro). 1,4 km Ö om 
Öksenholt 

133569 Østhaug Haugmoen østre 2118/14 To bygninger med navn Østhaug avbildet på ØK kart. Østhaug. 
Hytte bygd som skaustue 1934-35. Fjøs for 20 kuer bygd under 
krigen og rive først på 60-t. Moen fikk setre her i mange år. Hvåra 
setra her noen få år. Bnr 1 setra ikke. REF: Johan P. Vallestad, 
Solveig Holt, f Moen (TB). 

133570 Østliseter Hellenes nordre 2134/9 Navn på ØK kart. Østisetra. Nokså tydelige tufter. REF: Ragna 
Hellenes, Petra Nordkvelde (TB). 

133243 Øvre Bergeneseter Bergene øvre 2076/1, 12, 
Furuåsen 2076/19 

To bygninger avmerket på ØK kart. Øvre Bergenesetra. Tydelig 
fjøstuft fra 1930 øverst. Ellers er tuftene borte. I bruk til ca 1950. 
REF: Einar Bergene (TB). Bergansæter. I bruk 1934 på Treschow 
- Fritzöes skog. 5 bnr som melkeseter. På kart 1 km NØ for 
gården 1934, 120 moh på Bergan Øvre 78/1,5,7,8,9,10 (Dokpro). 

133571 Øvre Nesseter Næs skog 2081/7 S for navn Øvre Nesseter på Øk kart. Øststusetra. Utydelige tufter 
etter 2 fjøs og felles størhus. I bruk til 1946. REF: Kristian 
Nordrum (TB). Nessæter, Øststusætra. på kart og i bruk 1934 på 
Treschow - Fritzöes skog som melkeseter, 2,6 km NØ for gården, 
90 moh på Nes 81/1,4 (Dokpro). 

133572 Øyensetra Kvelde 2089/7, Kvelle 
2089/5 

Øyensetra. Størhustomta tatt av veien. Fjøstomta kan sees. I 
bruk til 1945. Kvelde Östre. REF: Marit Grimsland (TB). 

 
Sätrar i Re. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (TB) = Tor Bjørvik 2009. (Dahle) = Kristoffer Dahle. 2007. 
Seterbruket i Vestfold – alder, form og utbredelse. Forprosjektrapport for Vestfold Fylkeskommune. 
Ramnes bb. = Ramnes, Botne, Våle og Hof bygdebok. Bind 2. 1960. Bygdehistorie for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil 
ca. 1540. Red; Egil Kristoffer Sanner. 
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133647 Bjørndalseter 304/13 Markering ØNØ om Bjørndalsseter på ØK kart. Navn og kartfestet av (TB). 
Bjørndalssætra. Nedlagd ca 1880, 2,5 km NV for gården, 320 moh på 
Bjørndalen 104/1 (Dokpro). 

133756 Bjørnseter Sæterskogen 
328/6, Sukke 330/7 

En bygning og navn avmerket på ØK kart. Bjørnsetra. Navn og kartfestet 
av (TB). Bjørnsætra. Nedlagd ca 1890, på kart 1934 2,5 km NV, 200 moh 
på Jerpekjøn Ø 128/1,2,3 (Dokpro). 

133759 Endesetra Ende 355/1, Sjue 
vestre 355/2 

Endesetra. Navn og kartfestet av (TB). Ennessetra. 500 m N for 
Hagasetra. Nevnt første gang i 1803. Trolig nedlagt før 1900. 2 

http://www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret�
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Ennegårder (Ende) Ø for Holmsvannet setret her. Minst to tufter, trolig 
eldre tufter. Rydningsrøyser og steingjerde i tilknytning til setra. Flere 
kullmiler i seterområdet (Dahle 2007). 

133649 Fonseter  Fon store 339/1 Navnfestet Fonseter på ØK kart. Fonsetra.  Navn og kartfestet av (TB). 
Fonsætra. Nedlagd før 1880 då det bllir et småbruk "Sæteren". På kart 
1934 2 km V, 100 moh på Fon Store 139/1 /Store-Fon (Dokpro).  

133760 Hagasetra 354/1, 2, 4 200 m N om navn på ØK kart. Kartfestet av (TB/Dahle). Setra tilhørte de 
to Haga gårdene på andre (Ø-siden) av Revåvannet. Setra nevnes i 1869, 
trolig nedlagt tildlig på 1900-tallet. Fjøset revet i 1925, størhuset stod til ca 
1940. 1 sikker fjøstuft, 1 mulig tuft. 1 steingjerde i sv-del av stulen. 2 
kullmiler S for tuftene (Dahle 2007). Hagasætra (Ramnes). Nedlagd ca 
1890, 2 km V, 110 moh på Haga 154/1,2 (Dokpro). 

138055 Haslesetra  Navn og kartfestet av (TB). 
133657 Holtungseter 

(nordre)  
343/5 Navn Holtungseter, 400 m NNV fra Holtungseter (søndre) ID138056 på 

ØK kart. Kartfestet som Holtungsetra Nordre av (TB). N. Holtungsætra. 
Nedlagda 1890. På karta 1934 2 km V for gården på Holtung N 143/5 
(Dokpro). 

138056 Holtungseter 
(søndre)  

 Navn Holtungseter, 400 m SSØ fra Holungseter (nordre) ID133657, på 
ØK kart. Kartfestet som Holtungsetra Søndre av (TB). N. Holtungsætra. 
Nedlagda ca 1900. På karta 1934 2 km V for gården på Holtung N 143/1 
(Dokpro). 

133660 Hvamseter Avhugstykket 344/5 Hvamseter på ØK kart. Hvamsetra. Svake tufter (TB). Hvamsætra 
(Ramnes). Nedlagd ca 1890. Angitt 1,5 km V fra gården på Hvam 144/2 
(Dokpro).  

138052 Kjærsetra  Vid Østre Kjærsåsen på ØK kart. Navn og kartfestet av (TB). Kjærsætra 
(Ramnes). Nedlagd ca 1890 2 km NØ fra gården på Kjær 116/1 (Dokpro). 

133915 Kranstadseter 
(nordre) 

Kranstad 360/2 Kranstadseter på ØK kart. Navn og kartfestet av (TB). Søndre og Nordre 
som en seter i Dokpro. Kranstadsætra. Nedlagd ca 1900 2 km V for 
gården på Kranstad 60/1,2 (Dokpro).  

133765 Kranstadseter 
(søndre) 

Kranstad 360/1 V for Marenstua på ØK kart. Seter under Søndre Kransetad. Navn og 
kartfestet av (TB). To mulige tufter i overkant av stulen (Dahle 2007). 
Søndre og Nordre som en seter i Dokpro. Kranstadsætra (Ramnes). 
Nedlagd ca 1900 2 km V for gården på Kranstad 60/1,2 (Dokpro). 

133664 Låneseter Sæterskogen 503/5 Navnfestet vid hytte på ØK kart. Navn og kartfestet av (TB). Lånesætra. 
Nedlagd ca 1880. På kart 1934 2,5 km V fra gården. 350 moh på Låne 
103/1 (Dokpro). 

133665 Myrseter Myre 362/2, 3 Navn Myrseter på ØK kart. Myresetra. Navn og kartfestet av (TB). 2 
enheter i Dokpro. Myresætra. Nedlagd ca 1890 3 km NV for gården på 
Myre N 162/1,2,3 (Dokpro). 

133668 Osetra Ouff nordre 310/1, 
8, 9, Elgleie 309/4 

Hus og navn Osetra på ØK kart. Navn og kartfestet av (TB). Ouffseter. 
Nedlagd ca 1880. Registrert 2 km SV for gården på O.S 109/1 (Dokpro). 

133672 Røssedalsetra Røssedalen 330/1 SSØ fra hytte med navn Setra på ØK kart. Røssedalsetra. Mest truligt 
ursprung mot Nordre. Usikker beliggenhet. Fast bosetting etter 
seterperioden (TB). 

133674 Skjervensetra Orrevaal/Orrevål 
311/1, 10 

To bygninger  avmerket på ØK kart. Hytte. Ingen spor. Tillhørt en 
Lardalgård (Lardal 65). Lå ved Orrevål, Veierødhytta i Re kommune. 
Nedre Skjerven. Seterheim (TB). 

133768 Skotvedtseter Stokke 308/1 NV for Skotvedseter på Øk kart. Skotved setra og kartfesting av (TB). 
Kalles Seterstulen, og tilhørete Østre Skotvedt. Flere gårder setret 
sammen på dette setedet i 1830-1840- årene. Fire tufter, og en del mulige 
tufter i området (Dahle 2007). 

133769 Stokkeseter Stokke 308/1 2 hus og navn på ØK kart. Stokkesætra. Navn og kartfestet av (TB). 
Nedlagd ca 1890. På karta 1934 2 km SV for gården. 300 moh på Stokke 
106/1 (Dokpro). 

133717 Søndre 
Tuftenseter  

Elgsæter skog 
300/5 

Navnfestet på ØK kart. Usikker plassering (TB). Søndre Tuftensætra. På 
kart (1934) men nedlagd ca 1880 2,5 km NV, 240 moh på Tuften S 101/1 
(Dokpro). 

133698 Teiensetra Elgsæter skog 
300/34, Jeiteryggen 
302/6 

Karta, ingen spor (TB). Teiensætra. Nedlagd ca 1880. På kart 2 km SV fra 
gården. 250 moh på Teien S 102/1 (Dokpro). 

133715 Tuftenseter 
(nordre) 

300/1, 35 To bygninger, 1 SEFRAK (hytte) med navn Tuftenseter på ØK kart. Ingen 
spor etter seter (TB). Nordre Tuftensætra. Nedlagd ca 1880. Låg ved nr 3 
(S og N). 2,5 km NV fra gården. 240 moh på Tuften N 101/6 (Dokpro). 

138053 Vallumrødsetra 
(nordre)  

318/1 Vallumrødsetra (nordre). Navn og kartfestet av (TB). 

138054 Vallumrødsetra 
(søndre) 

318/1 Vallumrødsetra (søndre). Navn og kartfestet av (TB). 

133721 Valmestadseter 299/1 En bygning og navn Valmestadseter avmerket på ØK kart. Navn og 
kartfestet av (TB). 2 bruksnummer, begge er nedlagt, 99/1 1907 og 99/3 
1890. På karta 3 km V for gården på Valmestad 99/1 og 3 (Dokpro). 
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Sätrar i Sande. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(Dokpro) =  www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret. (TG) = Hans Torbjørn Grov 2009. (TB) = Tor Bjørvik 
2009. (Dahle) = Kristoffer Dahle. 2007. Seterbruket i Vestfold – alder, form og utbredelse. Forprosjektrapport for 
Vestfold Fylkeskommune. (Pettersson) = Susanne Pettersson. 2011. Seterbruket i Vestfold – alder, form og 
utbredelse. Prosjektrapport for Vestfold Fylkeskommune Sandeb. = Sandeboka – bygdebok for  Sande i 
Vestfold. Red: G. O. Kløvstad og Andreas Mørk. 1939. Drammen. 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, gårdsnummer Beskrivning (Sande kommune) 

131836 Bergseter Skog 29/3, Selvik bruk 72/10 Bergseter. Tufter. Grunnmur etter seterbu med peis. Mur till fjøs. 
REF: Forarb 1863 (TG). 

131837 Bjørgeseter Gaaserud 65/5 (56/3) Navn Bjørgeseter og 4 SEFRAK (1 bu, 1 fjøs og 2 fjøsruiner) på 
ØK kart. Bjørgeseter. Bu fra 1905 og fjøs fra1920. 3 fjøstufter. 3 
sikre butufter. Nedlagd etter 1945 (TG). Bjørgesetra. I bruk og 
på kart 1934, 1,5 km N(NV) om Kopstadsetra, 450 moh, på 
Bjørge 63/6 Seterskiftet (Dokpr). 

131838 Bondenseterstulen Bonden Nedre 26/1 Navn Bondenseterstulen S for markering på Øk kart. 
Bondiseter. Tuft, peis står igjen (TG). Bønnisetra. Nedlagd 
1860-1870, ca 0,5 km NV om nr 8 Gamle Løvåss, 300 moh, på 
Bondi 26/1 Bonden (Dokpro). 

131839 Bringåkersetra Ve Søndre 4/6 2 hus (1 turisthytte) og navn på ØK kart. Bringåkerseter. 
Grunnmurrester etter bu mellom hytta og bekken. Nedlagd 
1870-80 (TG). 

131840 Eikebergseter Sagseterstykket 87/35 S for hus vid Sagseterfossen på ØK kart. Eikebergseter. Mur og 
peisrester. Tjæreovn nær stulen. På kart 1837 (TG). 

131841 Eikelundseter Lærum Nordre 94/4, Lærum 
Mellom 95/4 

Navn på ØK kart. Eikelundseter Grunnmur etter bu m/peis. Lite 
kjellerrom. På kart 1825 (TG). 

131842 Fosseter Ekeberg 91/1 Navn på ØK kart. Fosseter. Rest av mur etter bu. Peisrester 
(TG). Foss-setra. Nedlagd før 1850, V siden av Foss-setertjern, 
200 moh, på Foss 93/4 (Dokpro). 

138059 Gallebergsetra Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10, Bjørge søndre 62/7 

Navn Gallebergsetra N for hus på ØK kart. Gallebergseter. 
Tufter, peisrester etter bu og 2 fjøstufter (TG). Gallebergsetra. 
På kart 1934 men nedlagd 1920, N delen av Øievann, 410 moh, 
på Galleberg 56/7 (Dokpro). 

131843 Gamle Løvåsseter Løvås 16/1 Navn V for markering på ØK kart. Gml Løvåsseter. Tuft, 
peisrester etter bua (TG). Gamle Løvåsseter. Nedlagd 1850-
1860, 0,4 km NV om nr 6 Innistusetra, 270 moh, på Løvås16/1 
(Dokpro). 

131847 Gamlesetra Kvisle 136/1 Navn S for markering på ØK kart. Gamleseter. Grunnmur etter 
bu og fjøs. Kjeller. Nedlagd før 1865 då det blev husmansplass. 
På kart 1825 (TG). 

131848 Hallerudseter Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10, Bjørge Søndre 62/7 

Navn på ØK kart. Hallerudseter. Peis etter bu (TG). 
Hallerudsetra. Nedlagd før 1850, 0,7 km SV om nr 30 
Gallebergsetra, 410 moh, på Ryggetangen 55/1 (Dokpro). 

131850 Haugerudseter Bonden Øvre 27/1, 4 Haugerudseter. Tuft, grunnmurrester. REF: L. Lørdal (TG). 
131851 Holsrudseter Skog 29/3, Selvik bruk 72/10 

Bjørge Søndre 62/7 
Navn ca 150 m S for markering på ØK kart. Holsrudseter. Tuft, 
grunnmursrester med peis. Gjødselrenne (TG). Hølsrudsetra. 
Nedlagd før 1850, 1,5 km V om nr 33 Bjørgesetra, 530 moh, på 
Holsrud 50/1 (Dokpro).  

131852 Innistuseter 13/10 Innistuseter. Tuft, peisrester og grunnmur etter fjøs. Saltstein 
(TG). Nedlagd 1850-1860, 1 km V fra nr 7 Tekssetra, 270 moh, 
på Teiten 15/1 (Dokpro). 

131853 Kabretta Skog 29/5, 6 5 hus og navn på ØK kart. Kabretta. Tufter, grunnmur etter bu 
og fjøs. 2 brønner. Nedlagd 1870 (TG). 

131854 Kaldmosetra Skog 29/5 2 hus og navn Kaldmosetra på ØK kart. Kalmoseter. Hus der 
bua og fjøset sto og brønn (TG). Kalmosetra. På kart men 
nedlagd 1850, 1,2 km Ø før Kroktjern, 350 moh på Skog 29/5 
Skau (Dokpro). 

131896 Kjeldåsseter 1 Røisjø 84/13 Strandkant, nes vid Røysjødammen. Kjeldåsseter 1. Gjelder 
også 84/13. Rest av mur ved bekken. På kart 1837 (TG). 
Nedlagd før 1850, S del av Røisjø. 220 moh, på Kjeldås 84/1 
(Dokpro). 

131951 Kjeldåsseter 2 Repper Kjeldås 85/7 Navn Kjeldåssetra 250 m lengre NV på ØK kart. Kjeldåsseter 2. 
Antydning til rest av mur. Skogplass i 1870-årene. Nedlagd ca 
1860 (TG). Kjeldåssetera. Nedlagd 1880-1890 ca 6,5 km S for 
gården. På Storåsen i Sande, 350 moh på Lindum 38/1 
(Dokpro). 

132000 Kjeldåsseter 3 Kjeldås Vestre 87/19, 21 S for Lysdalen på ØK kart. Kjeldåssr 3. Rest av mur etter bu 
m/peis. Fjøs. REF: Sandeboka. (TG). 

131953 Klevjeseter Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10m Bjørge Søndre 62/7 

200 m NV for hus og navn Klevjeseter på ØK kart. Klevjerseter. 
2 sikre butufter, peisrester. Nedlagd før 1850 (TG). 

131954 Kopstadseter Rud Nordre 52/1 Hus og navn på ØK kart. Kopstadseter. 1 butuft, revet 1925 
(erstatt med hytte) og 2 fjøstufter. Ref: E. J. Berg (TG). 

http://www.dokpro.uio.no/Seternavnregisteret�
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131955 Kudalseter Kodalen 121/6, Kodal skog 
121/7 

450 m SV for hus med navn Kudalen på ØK kart. Kudalseter. 
Grunnmursrester etter bu m/peis. Nedlagd før 1850 (TG). 

131985 Kvislesetra Holtan 135/5 2 hus, 2 SEFRAK (fjøs og hytte) og navn på ØK kart. 
Kvisleseter. Bu og fjøs står på de gamle tuftene. Åker. Nedlagd 
ca 1960 (TG). Kvislesetra Vestre. I bruk og på kart 1934, 0,4 km 
rakt Ø om Varbergteigen, 130 moh, på Kvisle 136/1 (Dokpro). 

132001 Lærumsetra Lærum Vestre 96/5 3 hus og navn på ØK kart Lærumseter. Murene ligger i dag 
under vann. Oppdemming. Nedlagd før 1850 (TG). Lærumsetra. 
På kart men nedlagd før 1850. NØ del av Sulevann, 200 moh 
på Lærum Østre 97/3 (Dokpro). 

132044 Lille Veseter Oreberg 8/2 Hus på ØK kart. Lille Ve-seter. Felles stul med Oreberg og navn 
Orebergsetra. Nedlagd ca 1917. REF: E. Gjessing (TG). På kart 
1825. Bu står. Fjøstuft, 6x7 m. Blandningsskog og høy bunn-
vegetation (Dahle). Veseter. Nedlagd 1870-1880, 1,1 km NV fra 
nr 1 Vesseter, 287 moh på Ve-Lille 6/1 Lille Ve (Dokpro). 

138058 Lorthølseter Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10, Bjørge søndre 62/7 

Lorthølseter.Tuft, grunnmur med peis. Nedlagd 1830 (TG). 
Lorthølsetera. Nedlagd 1830 på Selvik bruks skog i Sande, ved 
grensen mot Skoger 4 km V for gården, 250 moh på Haneval 
50/1 (Dokpro). 

132016 Myresetra Kopstad 53/6 Navn og 1 SEFRAK (fjøsruin) på ØK kart. Myreseter. Tufter, 2 
peisrøyser. Grunnmur etter fjøs, 1 steinfjøs. 2 peisrøyser. 
Nedlagd 1906. REF: Sandeboka. (TG). 

132002 Nysetra Løvås 16/1 Navn Nysetra på ØK kart. Nye Løvåsseter. Tuft, fin peis og 
grunnmur etter fjøset (TG). Nedlagd 1880-1890, 0,5 km NV om 
nr 7 Tekssetra, 180 moh, på Løvås16/1 (Dokpro). 

132045 Orebergseter Vannbrønden 8/1, Oreberg 
8/1 

Hus på ØK kart. Orebergseter. Felles stul med Lille Ve. Nedlagd 
ca 1940. REF: Sandeboka. (TG). I bruk og på kart 1934, 1,1 km 
NV om nr 1 Vesseter, 287 moh, på Oreberg 8/1 (Dokpro). På 
kart 1825. bu reven på 1950-tallet og erstatt med ny hytte. Rest 
av butuft ved hytta, fjøstuft 5x7 m. Blandningsskog og høy 
bunnvegetasjon (Dahle). 

132017 Presteseter Skog 29/3, Selvik bruk 72/10 
m Bjørge Søndre 62/7 

4 hus og navn på ØK kart. Presteseter Tuft, peisrester etter bu 
og tuft etter stall (TG). Prestesetra (Hof) ligger i Sande. 
Bygningene revet ca 1890. REF: HBB I s 254 (TB). På kart 
1934 men nedlagd 1885, 1,5 km V om Oievann, 550 moh, på 
Skog 29/5 Skau (Dokpro). 

132018 Revåseter Skog 29/5 70 m NØ om Kabretta (ID131853) på ØK kart. Revåseter.Tuft, 
grunnmurer til bu (med peis) og fjøs. Nedlagd 1855 (TG). 

132019 Rudseter Skog 29/3, Selvik bruk 72/10 
m Bjørge Søndre 62/7 

120 m N for Veierudsetra (ID132037) på ØK kart. Rudseter. 
Peisrøys (TG). Nedlagd før 1850, 100 meter N om nr 26 
Veierudsetra, 150 moh, på Myre 57/1 (Dokpro). 

132020 Ryggetangseter Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10m Bjørge Søndre 62/7, 
Ryggetangseterstykket 
53/19 

Hus og navn på ØK kart. Ryggetangseter. Steinrekke og 
enkeltsteiner. Stulen også på 72/10. På kart 1825 (TG). 

138064 Sandostulen Sjøl Nordre 105/6 Navn Sandostulen på Øk kart. Blindevannseter. Peisrester. 
Nedlagd for 1850 (TG). 

132022 Sjølsetra Raapas 108/2, Tveita 108/3, 
108/35, Veberg Vestre 
108/13 

2 hus og navn Sjølsetra på ØK kart. Sjølseter. Gjelder også 
108/2,3. 14 registrerte tufter. Dam. Nedlagd 1925 (TG). 
Sjølssetra. På kart men nedlagd. 1880-?, ca 0,5 km fra den 
søndre del av Suluvann rett S, 180 moh på Gran Nordre 103/3 
(Dokpro). 

132024 Skjørdalsseter Skog 29/6, 30/9 2 hus og navn på Øk kart. Skjørdalsseter. Tuft, grunnmurrester 
etter bu ved og under uthus. Nedlagd før 1850 (TG). 
Skjørdalssetra. Nedlagd før 1850, ca 100 meter SØ om 
Kroktjern, 340 moh, på Skjørdal 30/1 (Dokpro). 

132023 Skogseterstulen Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10m Bjørge Søndre 62/7 

2 hus og navn Skogseterstulen på Øk kart. Skaugseter. Tufter. 
3 peisrester (TG). To voller, Skauseter. På kart 1934 men 
nedlagd 1850-1860, 0,8 km SV om Øievann, 430 moh, på Skog 
29/24 Skau. Skauseter Nordre. Nedlagd 1850-1860, på stulen 
som nr 16 mot NV, 430 moh, på Skog 29/24 Skau (Dokpro). 

132025 Skovannseter Selvik Øvre 125/3 Ved Skovannet på ØK kart. Skovannseter. Grunnmur og 
trappestein i front. Peis. Nedlagd før 1850 (TG). 

132026 Solbergsetra Solberg skog 35/3 2 hus og navn Solbergsetra på ØK kart. Solbergseter. 
Ubetydelige rester etter mur, rester etter ovn (TG). På kart 1934 
men nedlagd før 1850, 0,4 km Ø om Munkebakken, 280 moh, 
på Solberg 35/3 (Dokpro). 

132027 Springoverstulen Skog 29/3, Selvik bruk 72/10 
m Bjørge Søndre 62/7 

Markering ved navn Springoverstulen på ØK kart. 
Springoverseter. Grunnmur etter 2 sammenbygde buer med 
felles peis (TG). Springoversetra Søndre. Nedlagd før 1850 ca 
0,3 km V fra nr 16 Skausetra, 460 moh på Skog 29/24 Skau 
(Dokpro). 
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132028 Steinarseter Duni 116/1 Steinarseter. Også 105/14. Grunnmur etter bu med peis og f jøs 
(TG). Steinarsetra. Nedlagd 1900-1910, 1,5 km rakt Ø om 
Veberggårdarna, 210 moh, på Sjøl Nordre 105/7 (Dokpro). 

138061 Stokkeseter Stokke Mellom 12/1 200 m SV for Stokkelia på ØK kart. Stokkeseter. Tufter, 
grunnmurrester etter bu (med peis) og fjøs (TG). Stokkesetra. 
Nedlagd 1850-1860, 1 km NV for gården, 200 moh, på Stokke 
12/1 (Dokpro). 

132029 Stubberudseter Bonden Nedre 26/5 SV for Stubberudsetermyr og NV for Seteråsen på ØK kart. 
Stubberudseter. Tuft, grunnmur etter bu. Nedlagd 1835 (TG). 

132030 Svinkeseter Skog 29/3, Selvik bruk 
72/10m Bjørge Søndre 62/7 

Markering Ø for Svinka og S for Slåttmyr på Øk kart. 
Svinkeseter. Tufter, grunnmur etter bu (med peis) og fjøs. På 
kart 1925 (TG).  

132053 Søndre 
Veseterstulen  

Ve Søndre 4/4, 5 ØNØ for hus vid Søndre Veseterstulen på ØK kart. I området 
finns sju husgrunder, fyra tveksamma och tre sentida, ett tiotal 
röjningsrösen (vanligen 2-3 m i diameter och 0,2 m höga av 0,2-
0,4 m stora stenar) samt antydningar till åkerhak och 
terrassbildningar. En röjningsfas i en svagt markerad 
åkerterrass har daterats till folkvandringstid (Ua-4051 
1536±30BP och Ua-40452 1532±30BP ger 430-600 AD med 1 
δ) medan ett lager i en grop (möjlig konstruktion) har daterats till 
tidig medeltid (Ua-40450 919±30BP, 1020-1190AD med 1 δ) 
(Pettersson). Søndre Veseter. Tufter etter bu og f jøs. REF: 
Sandeboka (TG). Også kalt Vesetervollen. Omtalt 1723. Bjølow-
hytta, 5 tufter, rydningsrøyser og reindannelseer (Dahle). 

132031 Teiensetra Tien Vestre 14/1, X 13/ Markering V for Teiensetra på ØK kart. Teksseter. Tuft, 
grunnmursteiner etter bu (TG). Tekssetra. På kart 1934 men 
nedlagd som melkseter 1920, 1,2 km VNV (VSV?) for gården, 
160 moh, på Teigen 15/1 (Dokpro). 

132032 Tipperary Tien Vestre 14/3, Stokke 
Mellom 12/1 

Tipperary. Tufter, rester etter ovn fra bu og grunnmur etter fjøs. 
Nedlagd 1920 (TG). 

132033 Toresseterstulen Lærum Nordre 94/2, Foss 
93/3 

S for hus ved navn Toresseterstulen på ØK kart. Toresseter. 
Gjelder også 93/1,3. Rester etter mur fra bu. Peisrester. REF: 
Sandeb. (TG). Nedlagd før 1850, S del av Torresvann, 180 
moh, på Rødløs 92/7 (Dokpro). 

132035 Vebergsetra Lien 108/11 2 hus, 2 SEFRAK (bu og fjøs) med navn Vebergsetra på ØK 
kart. Vebergseter. Restaurert seterbu. Brønn. Nedlagd 1917 
(TG). Vebergseteren. På kart men nedlagd 1890-1900 (?) ved 
utløpet av Trollbekken, den søndre del av Suluvann, 150 moh 
på Veberg Vestre 108/11 Lien (Dokpro). 

132037 Veierudsetra Skog 29/3, Selvik bruk 72/10 
m Bjørge Søndre 62/7 

Markering Ø for navn på Øk kart. Veierudseter. Stule m. røyser. 
Steinklopp over bekk mot Rudsrød. Nedlagd før 1850 (TG). 

132048 Vesetra Ve Mellom 5/1 Hus og navn som Vesetra på ØK kart. Förutom två stående hus 
omfattar området sju husgrunder, ett 40-tal röjningsrösen och 
två brunnar fördelat på två kärnområden, ett i norr och ett i 
söder. De båda kärnområdena är åtskilda av ett mellanliggande 
fuktigt markområde, men intrycket av två enheter förstärks 
genom placeringen av tre förhistoriska gravar, två i den norra 
delen och en i den södra (ID143045, ID143088). En husgrund i 
den norra delen har daterats till medeltid (Ua-40449 731±30BP, 
1266-1294 AD med 1δ) medan den fossila åkermarken har 
skapats över lång tid. Från små, runda röjningsrösen (2-3 m i 
diameter och 0,2-0,3 m höga) av äldre karaktär till oregelbundna 
och meterhöga ”stendumpar” (Pettersson 2011). Mellom 
Veseter. To områder. I bruk til 1890-99 (TG). Vesetra. På kart 
men nedlagd 1890-1900, 250 meter N for Orebergvannet, 182 
moh på Ve 5/1 (Dokpro). Mellomvestulen, Nordigardsetra, 
Wingestulen og Nordvesetra. Omtalt 1723 (Dahle). 

132057 Åassetra Prestegården 41/1 Navn Åassetra på ØK kart.  Åsseter. Tufter, 2 peisrester etter 
buer og rester av mur etter f jøs (TG). To voller: Aassetra nordre. 
På kart men nedlagd før 1850 ca 1,5 km Ø for Øievann, 480 
moh på Aas Østre 41/13 og Aassetra søndre. På stulen som nr 
28 Aassetra retning S, 460 moh på Aas Østre 41/1 (Dokpro). 

 
Sätrar i Sandefjord. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(TB) = Tor Bjørvik 2009 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, 
gårdsnummer 

Beskrivning (Sandefjord) 

133772 Gokstadholmen Gokstadholmen 
48/51 

Hytte. Hanna Hassel (1895-1965) lå her før krigen noen år med kuene 
(TB). 

133775 Napperødsetra Haughemmoen 
3/19 

To hus på ØK kart N for Napperød. Skaustue og stall står. Navnet tyder 
på at det har vært seter der (TB). 
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Sätrar i Svelvik. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(TB) = Tor Bjørvik 2009. SH I = Strømms histore. Bind 1. Sigfred L. Eier. 1951. Strømm kommune. 
Svelvikmarka = Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka. 1996. 

ID 
Askeladden 

 Namn Gård, 
gårdsnummer 

Beskrivning (Svelvik kommune). 

133779 Svelvik Bergersetra Berger 1/1 N-NV for (ut-) hus på ØK kart. Bergersetra. Ingen spor etter 
seterbruk. Husmannsplass i 1747 og 1760. Ref: SH II s 9 (TB). 
Bergersetra. Nedlagd før 1850 på Berger 1/1 (Dokpro). 

133780 Svelvik Furrusetra Furu 31/1 Vid navn Furrubråtan på Øk kart. Furrusetra. Lagt til Furrubråten, 
heter Seterløkka der i dag. Ref: Svelvikmarka (TB). (Furru) setra. 
Nedlagd før 1800 på Furru 31/1 (Dokpro). 

133785 Svelvik Høyensetra Jotunheim 5/11 Gårdstun. 6 bygninger og navn Høyensetra avmerket på ØK 
kart. Høyenseter. Senere husmannsplass og småbruk. Ref: SH II 
s 27, kart 1914 (TB). Høyensetra. På kart men nedlagd før 1850. 
På Høien 5/5 (Dokpro). 

133786 Svelvik Kindsetra Auke 10/1 Kindsetra. Usikker plassering. Inntegnet på gammelt, dårlig kart. 
REF: Svelvikmarka, kart 1825 (TB). 

133787 Svelvik Knemsetra Knemsskogen 12/10 200 m NV om Knemsmoen på ØK kart. Knemsetra. Usikker 
beliggenhet. REF: Svelvikmarka, kart 1914 (TB). 

133789 Svelvik Larseseter Knemsskogen 12/10 Larseseter. Nedlagd ca 1850. Ref: Svelvikmarka (TB). 
133790 Svelvik Myresetra Myhre 11/1 SV for hus på ØK kart. Myresetra. Kalt Blindevannsetra på kart 

fra 1914. Lyshyttta bygd på omtrent samme sted. Nedlagd ca 
1880. REF: Svelvikmarka, kart 1914 (TB). 

133791 Svelvik Myrestulen Myhre 11/1 Vid hus 300 m NV for navn Myrestulen på ØK kart. Myrestulen. 
REF: Kart 1914 (TB). 

133794 Svelvik Nordbysætra Sæterskogen 32/7 Navn på ØK kart. Nordbysetra. Husmannsplass fra ca 1820 og 
då nedlagd som seter. Ref: Svelvikmarka (TB). Nordbysetra. 
Nedlagd før 1820 på Nordby 32/1 (Dokpro). 

133796 Svelvik Petersætra Knem Mellem 13/1 S for navn Petersætra på ØK kart. Peterseter. Ny drift fra 1911, 
men slutt etter få år. Ref: Svelvikmarka (TB). Pettersetra 
(Strømmen). Nedlagd før 1820 på Knem 13/1 (Dokpro). 

133798 Svelvik Seterdalen 
(Vestby) 

Vestby 34/9 3 bygninger, Vestby gård, avmerket vid Sæterdalen på Øk kart. 
Seterdalen. Navnet tyder på seterdrift. Husmannsplass, fra 1895 
småbruk. Ref: Svelvikmarka (TB). Seterdalen. På kart (1934) 
men nedlagd før 1850. På Hannevik 34/9 Vestby (Dokpro).  

133800 Svelvik Siriseter Stenbraaten 34/1, 
Søndre Nordby skog 
32/3 

Siriseter. Usikker plassering. Ingen spor. Siste seter i drift i 
Nesbygda. Usikker beliggenhet. Ref: SH I s 262 (TB). 

133801 Svelvik Stomperuddalen Helgerud 36/3 S om stig på ØK kart. Stomperuddalen. Både seter og 
husmannsplass under Stomperud. Ref: Svelvikmarka (TB). 

133777 Svelvik Ådneseter Berger 1/1 Ådneseter. Usikker plassering. Ref: Svelvikmarka (TB).  
 
 

Sätrar i Tønsberg. Förkortningar och referenser i texten. Ref:  
(TB) = Tor Bjørvik 2009. 

ID 
Askeladden 

Namn Gård, 
gårdsnummer 

Beskrivning (Tønsberg kommune) 

133802 Grettesetra Smedsrød 32/1 Grettesetra. Svag tuft. Ligger i skau skilt ut fra Smedsrød. Har trolig blitt etablert av 
Hans Hermansen fra Smedsrød, som i 1839 kjøpte et bruk på Grette, samtidig 
som han beholdt denne delen av Smedsrød. REF: Jakob Myhre f 1938 (TB). 
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ANLÄGGNINGSLISTOR 

Herlansetra (øvre) anläggningar/strukturer enligt Figur 16 
I figur GPS nr Typ av anläggning Beskrivning 
T1 107 Størhus Husmarkering i figur 16. Nedfallen byggnad (N-S) Foto 110 
T2  106 Fjøs Uppskattad till 7x5,5-7 m (NNÖ-SSV) i form av fem fundament av en-två, 

0,5-1 m stora stenar på berg. 
T3 105 Röjningsröse (A896 i 

Intrasis) 
Röjningsröse, 2 m i diameter och 0,2 m högt, delvis övermossad. 2 
syllstenar? (Loe? Enligt Dahle) 

Hg 91-92 Husgrund (A879 i Intrasis) Inmätt som 4,5x2 m (N-S) men motsvarar 7x4,5 m (Ö-V) utifrån 3 stenar i 
Ö och rester av ett stenfundament i NV (0,3-1 m stora stenar) på en 
bergsklack. 

A 89-90 Stengärde A (A878 i 
Intrasis) 

24x0,5 m (Ö-V) och 0,3-1 m hög av 0,3-1 m stora stenar direkt på berg. 
Ägomarkering? 

B 78-80 Stengärde B (A901 i 
Intrasis) 

10x0,5 m (NÖ-SV) av 0,3-0,7 m stora stenar. Del av ett längre parti med 
röjningssten. Markerat parti direkt på berg, fortsättningen mestadels 
överväxt i kant till röjd yta. 

S1 Schakt 1  Grop (A877 i Intrasis) 2x0,9 m (N-S) och intill 0,3 m djup, delvis stensatt (?) med 0,1-0,2 m stora 
stenar. Delvis undersökt med två daterade faser, 1410-1490 AD / 1470-
1650 AD. 

S1 Schakt 1  Vall (A876 i Intrasis) 4x2 m (N-S) och intill 0,2 m hög. 
S2 Schakt 2 Röjningsröse (A875 i 

Intrasis) 
2-2,5 m i diameter och intill 0,2 m högt av 0,1-0,25 m stora stenar i ett till 
två lager.  

S3  Schakt 3 Röjningsröse/stengärde 
(A895 –A894 i Intrasis) 

Okänd utbredning, kraftigt överväxt. Stenarna i schakt 3 var 0,15-0,45 m 
stora och låg främst i en öst-västlig riktning. Delvis undersökt med två 
daterade faser. Äldsta fas 410-550 AD och yngsta fas troligen under 
1600-talet (1640-1800 AD). 

Röd/lila 
linje 

 Stengärden (8 st.), 
röd=Intrasis Lila=GPS 

Varierande längd och bredd, mestadels överväxta 0,2-1 m stora stenar. 
Markerar främst nedre kanten av stenröjda ytor. Svårt att sätta gräns 
mellan röse och gärde. 

Grön 
cirkel 

 Röjningsrösen (3 st.) Varierande längd och bredd, mestadels överväxta 0,2-1 m stora stena. 
Markerar främst nedre kanten av stenröjda ytor. Svårt att sätta gräns 
mellan röse och gärde. 

Blå 
triangel 

 Brunn (1 st.) Överväxt delvis stenklädd grop. 

 
 
 
Herlansetra Nedre, anläggningar/strukturer enligt Figur 23 
I figur GPS/överfört 

objekt 
Typ av 
anläggning 

Beskrivning 

T1 107 Säterbu Fallfärdigt hus, 4,5x6 m (NÖ-SV). 
T2 Tuft 2 efter 

Dahle 
Uthus 5x5 m (SÖ-NV), syllstenar och lite timmerrester. 

T3 Tuft 3 efter 
Dahle 

Uthus 5x6 m (SÖ-NV), syllstenar och lite timmerrester. 

T4 120 Uthus 5x7 m (NÖ-SV). Bu, rest av knuttimmer, stod 1960.  
T5 125 Säterbu rest av knuttimmer över stensyll. 
T6 123 Säterbu lågt spisröse i NV hörn 
T7 124 Fjøs rest av knuttimmrad byggnad. 
T8 Tuft 8 Säterbu efter Dahle och markering i kartunderlaget. 
T9 117 Säterbu 4x5 m rest av plank, stora syllstenar. 
T10 57 Løe intill 4 varv knuttimmer, inne på vallen. 
Hg? 121 Åre? stensamling, ca 2 m i daim, i naturligt lågt markområde i skog. 
Hg 129 Husgrund rest av kuttimmer 
Lila linje  Stengärden  

(3 st.) 
Varierande längd och bredd, mestadels överväxta 0,2-1 m stora stena. Markerar 
främst nedre kanten av stenröjda ytor. Svårt att sätta gräns mellan röse och gärde. 
Ett stengärde är delvis undersökt men saknar datering.  

Grön 
cirkel 

 Röjningsrösen  
(9 st.) 

Varierande längd och bredd, mestadels överväxta 0,2-1 m stora stena. Markerar 
främst nedre kanten av stenröjda ytor. Svårt att sätta gräns mellan röse och gärde. 

Blå 
triangel 

 Brunn (2 st.) Delvis överväxta, naturlig kallkälla?. 
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Vesetra, anläggningar/strukturer enligt Figur 23 
I figur GPS nr (överfört 

objekt) 
Typ av anläggning Beskrivning 

Röd cirkel  118 ID143045 Grav, 
stensättning 

Gravröse, 6-7 m i diameter, intill 0,6 m hög av 0,2-0,5 m stora, mestadels 
naturligt kantiga stenar. I mitten är en grop, intill 0,7 m i diameter och 0,2 
m djup. Gravröset ligger på en liten höjdrygg som ger ett svagt 
exponerande läge åt alla håll, delvis begränsad av nuvarande skog. 
Överväxt med mossa, ormbunkar och lite sly. 

Röd cirkel 31 ID143088:1 Grav, 
stensättning 

Gravröse, 4,5-5 m i diameter, intill 0,6 m hög av 0,2-0,5 m stora, 
mestadels naturligt kantiga stenar. I mitten är en grop, intill 0,5 m i 
diameter och 0,2 m djup, antydan till kallmur. Gravröset ligger 2 m NÖ 
om nummer 2.  

Röd cirkel 32 ID143088:2 
Stensättning 

Gravröse, 4-4,5 m i diameter, intill 0,4 m hög av 0,2-0,5 m stora, 
mestadels naturligt kantiga stenar. I mitten är en grop, intill 0,4 m i 
diameter och 0,2 m djup, antydan till kallmur. Gravröset ligger 2 m SV om 
nummer 1.  

T1 Tuft 1  
(efter T. Grov) 

Fjøs 7x4 m, rester av taksten i grundmuren.  

T2 Tuft 2 
(efter T. Grov) 

Seterbu? 6,5x5 m, möjlig eldstad i hörnet. 

T3 Tuft 3 
(efter T. Grov) 

Fjøs 5,5x7 m. 

T4 Tuft 4 
(efter T. Grov) 

Kve? 15x5 m, enstaka stenar som stänger ett område mellan två bergsklackar. 

T5  Tuft 5 
(efter T. Grov) 

Bostadshus? 3x2-4 m (Ö-V), rester av gles, låg stensyll av 0,2-0-4 m stora stenar. 
Skadad och delad av stig, eventuellt en liten hörneldstad. 

Hg A 2 Husgrund A 5x5 m, alternativt 7x5 m (N-S) utifrån enstaka stenar. Delvis undersökt 
(schakt 1) och daterad till 1220-1300 AD. 

Hg B Eldstad? 
(efter T. Grov) 

Eldstad? 1,2x?, osäker anläggning. Vid undersökningstillfället övervuxet. 

Hg? 119 Husgrund? N om åker, antydan till en enkel syllrad. Kan motsvara röjningssten även 
om den inte brukar ligga högre än åkern. 

Grön cirkel  Röjningsrösen  
(ett 40-tal) 

Stora variationer från enstaka stenar på markfasta stenar/bergsklackar 
via små röjningsrösen, 2 m i diameter och 0,2  m höga, till stora 
stendumpar. 

Blå triangel  Brunn (2 st.) Naturlig kallkälla. 
 
 
 
 
Søndre Veseterstulen, anläggningar/strukturer enligt Figur 23 
I figur GPS nr (överfört 

objekt) 
Typ av anläggning Beskrivning 

T1 Tuft 1 Seterbu? 5x4 m med rester av taksten. Efter T. Grov. 
T2 Tuft 2 Fjøs? 6x5 m, hel grundmur. Efter T. Grov. 
T3 Tuft 3 Seterbu? 3,5x? m, möjlig eldstad i hörnet. Vinbärsbuse. Efter T. Grov. 
A 103 Husgrund? Före undersökning tolkad som 6x5 m (Ö-V), med stensyll i Ö av 0,2-1 m 

stora stenar och källargrop i SV, rund-kvadratisk 1,5x1,5 m och intill 0,4 
m djup. Efter undersökning kunde stensyllen avskrivas som naturlig 
medan gropen omfattade ett kulturlager som kunde dateras till 1020-1190 
AD. Funktion okänd, eventuellt naturlig. 

B 102 Husgrund? 4x4 m (Ö-V), vall i V, 3x1 (N-S) och 0,1-0,2 m hög, försänkning i mitten, 
2x1 m (N-S) och 0,1-0,4 m djup, samt enstaka stenar i Ö. Ligger intill röjd 
mark med några små låga röjningsrösen. 

C 122 Husgrund? 5x7 m (Ö-V), Enstaka stenar i S kant och möjlig småstenspackning i NV 
(2 m i diameter). En avlång sten i SÖ antyder tillsammans med ett par 
andra stenar en möjlig vägglinje. Formationen kan vara en naturlig 
stenröjd terrass, S om en stenahopning och intill fuktig mark. 

D 111 Husgrund? Formation på naturlig terras kan motsvara röjningssten eller en stensyll i 
Ö. Belamrad med ris och kullfallna träd. Ligger N om ett möjligt fädrev 
som leder ner till ett fuktigt våtmarksliknande område med frodig 
markvegitation. 

Grön cirkel 10-tal Röjningsrösen Rösena är genomgående små, 2-4 m i diameter, och ligger antingen i 
kanten av, eller på, en stenröjd yta. Det finns antydan till flera åkerhak 
och åkerterrasser i området. En röjningsbränning i området har daterats 
till 430-600 AD. 
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FOTOLISTA 

Foto Nr Motiv Mot Av Datum 
1 A - husgrund före undersökning, S Veseterstulen SV SP 29.6.2010 
4 A - husgrund före undersökning, Søndre Vesterstulen N SP 29.6.2010 
7 A - husgrund rensad före undersökning, Søndre Vesterstulen SV SP 29.6.2010 

10 A - husgrund rensad före undersökning, Søndre Vesterstulen NÖ SP 29.6.2010 
11 A - husgrund rensad före undersökning, Søndre Vesterstulen Ö SP 29.6.2010 
12 A - husgrund rensad före undersökning, Søndre Vesetrstulen SÖ SP 29.6.2010 
13 A - husgrund rensad före undersökning, Søndre Veseterstulen S SP 29.6.2010 
14 Schakt 1, arbetsbild N1, Søndre Veseterstulen N MAB 29.6.2010 
15 Schakt 1, arbetsbild N1, Søndre Veseterstulen N MAB 29.6.2010 
16 Schakt 1, arbetsbild N1, Søndre Veseterstulen S MAB 29.6.2010 
17 Schakt 1, arbetsbild N1, Søndre Veseterstulen S MAB 29.6.2010 
18 Arbetsbild SP rensar i schakt 1, Søndre Vesterstulen   MAB 29.6.2010 
22 Schakt 1, botten av N1, Søndre Veseterstulen N SP 29.6.2010 
25 Schakt 1, botten av N1, Søndre Veseterstulen S SP 29.6.2010 
27 Schakt 2 översikt & profil, bottengrävd, Søndre Veseterstulen Ö MAB 1.7.2010 
28 Schakt 2 översikt, bottengrävd, Søndre Veseterstulen S MAB 1.7.2010 
29 Schakt 2 översikt, bottengrävd, Søndre Veseterstulen SV MAB 1.7.2010 
30 Profil i schakt 2, N delen, Søndre Veseterstulen Ö MAB 1.7.2010 
31 Profil i schakt 2, mitten, Søndre Veseterstulen Ö MAB 1.7.2010 
32 Profil i schakt 2, S delen, Søndre Veseterstulen Ö MAB 1.7.2010 
34 Schakt 1 botten av N1 i grop, A - husgrund, Søndre Veseterstulen S SP 1.7.2010 
35 Schakt 1 botten av N1 i grop, A - husgrund, Søndre Veseterstulen NV SP 1.7.2010 
37 Profil i grop, A - husgrund, på Søndre Veseterstulen S SP 1.7.2010 
37 Schakt 1 kant av kulturager i grop, A - husgrund, Søndre Veseterstulen S SP 1.7.2010 
38 Schakt 1 kant av kulturager i grop, A - husgrund, Søndre Veseterstulen SV SP 1.7.2010 
41 Schakt 1, Husgrund A, Vesetra Ö MAB 2.7.2010 
41 Schakt 1, Husgrund A, Vesetra Ö MAB 2.7.2010 
42 Schakt 1 N1 toppen av stensyllen i V vägg, Vesetra S MAB 2.7.2010 
44 Schakt 1 översikt arbetsbild N1, Vestra V MAB 2.7.2010 
45 Schakt 1 översikt arbetsbild N1, Vestra NV MAB 2.7.2010 
46 NV hörnet av Husgrund A, Vesetra Ö SP 2.7.2010 
47 Schakt 1 N1, Husgrund A, Vesetra SÖ SP 2.7.2010 
48 Profil i schakt 1 Ö del, Vesetra S MAB 2.7.2010 
49 Profil i schakt 1 mitten, Vesetra S MAB 2.7.2010 
50 Profil i schakt 1 V del med stensyll, Vesetra S MAB 2.7.2010 
51 Profil i schakt 1 V del med stensyll, Vesetra N MAB 2.7.2010 
52 Profil i schakt 1 översikt, Vesetra S MAB 2.7.2010 
53 Schakt 1 bottengrävt, översikt, Vesetra V MAB 2.7.2010 
54 Naturlig terass, översikt schakt 1, Herlandsetra Nedre NÖ SP 6.7.2010 
55 Naturlig terass, översikt schakt 1, Herlandsetra Nedre Ö SP 6.7.2010 
56 Naturlig terass,översikt schakt 1, Herlandsetra Nedre NV SP 6.7.2010 
58 Schakt 1 bottengrävt, naturlig terass, Herlandsetra Nedre N MAB 6.7.2010 
59 Schakt 1 bottengrävt, naturlig terass, Herlandsetra Nedre NÖ MAB 6.7.2010 
60 Schakt 1 profil mot N, naturlig terass, Herlandsetra Nedre NV MAB 6.7.2010 
61 Schakt 1 profil mot S, naturlig terass, Herlandsetra Nedre SÖ MAB 6.7.2010 
62 Schakt 2 stengärde (59_60) N1, Herlandsetra Nedre SSÖ MAB 6.7.2010 
63 Schakt 2 stengärde (59_60) N1, Herlandsetra Nedre SÖ MAB 6.7.2010 
64 Schakt 2 stengärde (59_60) N1, Herlandsetra Nedre SSÖ MAB 6.7.2010 
65 Schakt 2 stengärde (59_60) N1, Herlandsetra Nedre SSÖ MAB 6.7.2010 
66 Schakt 2 närbild, stengärde (59_60) N1, Herlandsetra Nedre SSV MAB 6.7.2010 
67 Schakt 2 närbild, stengärde (59_60) N1, Herlandsetra Nedre NNV MAB 6.7.2010 
69 Profil mot SV i schakt 2 stengärde (59_60), Herlandsetra Nedre SV MAB 6.7.2010 
71 A876_877 Vall_Grop före undersökning Herlandsetra Ö MAB 7.7.2010 
72 A876_877 Vall_Grop före undersökning Herlandsetra N MAB 7.7.2010 
74 A876_877 Vall_Grop före undersökning Herlandsetra S MAB 7.7.2010 
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Foto Nr Motiv Mot Av Datum 
75 Schakt 1 N1, A876_877, Herlandsetra Ö MAB 7.7.2010 
76 Schakt 1 N1, A876_877, Herlandsetra N MAB 7.7.2010 
77 Schakt 1 N2, A876_877, Herlandsetra Ö MAB 7.7.2010 
78 Schakt 1 N2, A876_877, Herlandsetra S MAB 7.7.2010 
79 A875 röjningsröse, närbild före undersökning Herlandsetra N SP 7.7.2010 
80 A875 röjningsröse, översikt före undersökning Herlandsetra N SP 7.7.2010 
81 A875 röjningsröse, översikt före undersökning Herlandsetra Ö SP 7.7.2010 
82 A875 röjningsröse, översikt före undersökning Herlandsetra NV SP 7.7.2010 
85 Profil schakt 1, A876_877, Herlandsetra S MAB 7.7.2010 
86 Profil schakt 1, Ö del, A876_877, Herlandsetra S MAB 7.7.2010 
87 Profil schakt 1, V del, A876-877, Herlandsetra S MAB 7.7.2010 
91 Schakt 2 A875 röjningsröse N1, Herlandsetra SV SP 8.7.2010 
92 Schakt 2 A875 röjningsröse N1, Herlandsetra V SP 8.7.2010 
93 Schakt 3 A895 (-A894) efter avtorvning, Herlandsetra SV MAB 8.7.2010 
96 Schakt 2, A875 röjningsröse arbetsbild N2, Herlandsetra NV SP 8.7.2010 
99 Schakt 3 A895 (-A894) bottengrävt, Herlandsetra NV MAB 8.7.2010 

101 Schakt 3 A895 (-A894) bottengrävt profil mot SÖ, Herlandsetra SÖ MAB 8.7.2010 
102 Profil schakt 2 A875 röjningsröse Herlandsetra SV SP 8.7.2010 
106 Profil schakt 2 V del A875 röjningsröse Herlandsetra SV SP 8.7.2010 
107 Profil schakt 2 Ö del A875 röjningsröseHerlandsetra SV SP 8.7.2010 
108 Tuft 2, Herlandsetra V MAB 9.7.2010 
109 Tuft 2, Herlandsetra S MAB 9.7.2010 
110 Tuft 1, Herlandsetra N MAB 9.7.2010 
111 Ny stuga och stengärde A_A878, Herlandsetra SV MAB 9.7.2010 
112 Stengärde A_A878, Herlandsetra SV MAB 9.7.2010 
113 Hg A879, Herlandsetra SV MAB 9.7.2010 
114 Hg A879, Herlandsetra SÖ MAB 9.7.2010 
115 Hg A879, Herlandsetra NV MAB 9.7.2010 
116 Stengärde i V, Herlandsetra SV MAB 9.7.2010 
117 Stengärde B_A901 med väg i S, Herlandsetra V MAB 9.7.2010 
118 Stengärde B_A901 med väg i S, Herlandsetra N MAB 9.7.2010 
119 Stengärde B_A901 med väg och öppning mot Herlandsetra N MAB 9.7.2010 
120 Stengärde i S ovan väg, Herlandsetra SV MAB 9.7.2010 
121 Stengärde i S vid torstig, Herlandsetra SV MAB 9.7.2010 
122 Stengärde i SÖ mot gränspinne, Herlandsetra SÖ MAB 9.7.2010 
123 Stengärde i SÖ mot gränspinne och hus, Herlandsetra NV MAB 9.7.2010 
124 Utvidgat schakt 2 med A875 röjningsröse, Herlandsetra SV SP 9.7.2010 
125 Tuft 9 Bu från 1947, Herlandsetra Nedre V SP 9.7.2010 
127 Tuft 4 Uthus, stod 1960, Herlandsetra Nedre S SP 9.7.2010 
128 Tuft 4 Uthus, stod 1960, Herlandsetra Nedre SÖ SP 9.7.2010 
129 Tuft 4 Uthus, stod 1960, Herlandsetra Nedre SV SP 9.7.2010 
130 Hg? Tveksam husgrund med åre, Herlandsetra Nedra SV SP 9.7.2010 
132 Röjningssten GPS 122, Herlandsetra Nedre SÖ SP 9.7.2010 
134 Tuft 5 bu, GPS 125, Herlandsetra Nedre NV SP 9.7.2010 
135 Tuft 6 (8?), Herlandsetra Nedre    SP 9.7.2010 
139 Tuft 7 (6?), Herlandsetra Nedre   SP 9.7.2010 
141 Tuft 1, Herlandsetra Nedre NÖ SP 9.7.2010 
143 Utsikt från Tuft 1 in mot öppen vall, Herlandsetra Nedre S SP 9.7.2010 
304 Grav ID143045, Vesetra Ö SP 16.8.2010 
305 Grav ID143045, Vesetra SÖ SP 16.8.2010 
306 Grav ID143045, närbild mittgrop, Vesetra   SP 16.8.2010 
307 Grav ID143045, Vesetra Ö SP 16.8.2010 
308 Grav ID143045, Vesetra SÖ SP 16.8.2010 
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VEDART 

 
  
Val för datering Motivering till valet. Redigerat av S. Pettersson efter Ulf Struckes kommentarer 
Herlandsetern (øvre 
KP1 Knopp av barrträd. Ettårigt material. 
KP2 Ek Enda material som var tillgängligt för datering. Kärnved. Egenåldern överstiger sannolikt 50 år. 
KP3 Al Lägst egenålder av det tillgängliga materialet. 
KP4 Gran Enda förkolnade materialet. 
KP5 Tall Endast tall i tillräcklig mängd. 
KP7 Lönn Lägst egenålder.  
KP8 Björk Lägst egenålder. Obränt material av gran gör detta trädslag osäkert i sammanhanget. 
Veseter 
KP1 Al Lägst egenålder. Obränt material av gran gör detta trädslag osäkert i sammanhanget. 
Søndre Veseterstulen 
KP1 Örtstam Låg egenålder. Granen osäker generellt i samtliga prover. 
KP2 Hassel Låg egenålder. 
KP3 Hassel Låg egenålder. Hasselskalet för litet för datering 

 
  
VEDARTBESTÄMMNING HERLANDSETRA 
 
 Analysprotokoll 
  
 Landskap: Vestfold Socken: Larvik 

 Fastighet: Herland RAÄ nr: 

 Kategori: Seter 

 

 AnalysId: 8472 

 Anläggning: 875 Odlingslager Provnr: KP 1 

 Vikt (g): 0,3 Analyserad vikt (g): 0,3 

 Fragment: 16 Analyserat antal: 16 

 Art: Barrträd Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Knopp.. Egenålder 1 år 

 Art: Ek Antal: 7 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Gran Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Tall Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Växtdelar   Antal: 2 

 Material: Förkolnade 

 Kommentar: Kottefjäll av tall 
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 AnalysId: 8475 

 Anläggning: 875 Grop Provnr: KP 2 

 Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2 

 Fragment: 7 Analyserat antal: 7 

 Art: Ek Antal: 3 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Organiskt material Antal: 2 

 Material: Kåda 

 Kommentar: Ej tillvaratagen 

 Art: Tall Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 
 
 

AnalysId:  8477 
 Anläggning: 895 Röjningsröse Provnr: KP 3 

 Vikt (g): 0,1 Analyserad vikt (g): 0,1 

 Fragment: 7 Analyserat antal: 7 

 Art: Al Antal: 5 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Ek Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Salix sp Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

  

 AnalysId: 8478 

 Anläggning: 895 Röjningsröse Provnr: KP 4 

 Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2 

 Fragment: 8 Analyserat antal: 8 

 Art: Bark Antal: 4 

 Material: Obränd 

 Kommentar: 

 Art: Gran Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 
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 AnalysId: 8476 

 Anläggning: Schakt 1 Lager Provnr: KP 5 

 Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2 

 Fragment: 15 Analyserat antal: 15 

 Art: Gran Antal: 11 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Tall Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Växtdelar   Antal: 2 

 Material: Förkolnade 

 Kommentar: Kottefjäll av gran. 

 

 AnalysId: 8474 

 Anläggning: Schakt 1 Lager Provnr: KP 7 

 Vikt (g): 0,2 Analyserad vikt (g): 0,2 

 Fragment: 18 Analyserat antal: 18 

 Art: Ek Antal: 6 

 Material: Träkol 

 Art: Gran Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Lönn Antal: 1 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Salix sp Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Tall Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Växtdelar   Antal: 2 

 Material: Obrända 

 Kommentar: Kottefjäll av gran. 

 AnalysId: 8473 

 Anläggning: 877 Grop Provnr: KP 8 

 Vikt (g): 15,6 Analyserad vikt (g): 4,5 

 Fragment: över 500 Analyserat antal: 60 

 Art: Björk Antal: 7 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Gran Antal: 51 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Atypisk cellstruktur. Troligen rot. Ej helt förkolnad. 

 Art: Tall Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 
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VEDARTBESTÄMMNING VESETER 

 
Analysprotokoll 

 
 Landskap: Vestfold Socken: Sande 

 Fastighet: Mellom Ve RAÄ nr: 

 Kategori: Seter 

 

 AnalysId: 8471 

 Anläggning: Schakt 1 Husgrund, stensyll Provnr: Kp 1 

 Vikt (g): 0,3 Analyserad vikt (g): 0,3 

 Fragment: 32 Analyserat antal: 32 

 Art: Al Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: Föreslås för datering. 

 Art: Ask Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Bark Antal: 1 

 Material: Förkolnad 

 Kommentar: 

 Art: Björk Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Ek Antal: 3 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Gran Antal: 12 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Lönn Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Salix sp Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Växtdelar   Antal: 2 

 Material: Obrända 

 Kommentar: Kottefjäll av gran. 
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VEDARTBESTÄMMNING SØNDRE VESETERSTULEN 
 Analysprotokoll 
 Landskap: Vestfold Socken: Sande 

 Fastighet: Söndre Ve RAÄ nr: 

 Kategori: Seter 

  

 AnalysId: 8486 

 Anläggning: Källargrop Provnr: KP 1 

 Vikt (g): 0,3 Analyserad vikt (g): 0,3 

 Fragment: 6 Analyserat antal: 6 

 Art: Gran Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Växtdelar (ört) Antal: 2 

 Material: Förkolnade 

 Kommentar: 

  

 AnalysId: 8485 

 Anläggning: Odlingslager Provnr: KP 2 

 Vikt (g): 1,7 Analyserad vikt (g): 1 

 Fragment: över 200 Analyserat antal: 79 

 Art: Bark Antal: 2 

 Material: Obränd 

 Kommentar: 

 Art: Björk Antal: 5 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Ek Antal: 14 

 Material: Träkol 

 Kommentar:  
 Art: Gran Antal: 7 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Hassel Antal: 36 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Lind Antal: 12 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Lönn Antal: 2 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Organiskt material Antal: 1 

 Material: Kåda 

 Kommentar: 
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 AnalysId: 8487 

 Anläggning: Åkerkant Provnr: KP 3 

 Vikt (g): 3,3 Analyserad vikt (g): 1,4 

 Fragment: över 500 Analyserat antal: 62 

 Art: Ek Antal: 15 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Hassel Antal: 31 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Gran Antal: 4 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Lind Antal: 8 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Lönn Antal: 3 

 Material: Träkol 

 Kommentar: 

 Art: Växtdelar   Antal: 1 

 Material: Förkolnat 

 Kommentar: Skalfragment av hassel 
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