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Støl, sel og seterstøl
Seterdrift i Romsdal gjennom 2000 år

Av Kristoffer Dahle
Helt siden de nasjonalromantiske strømningene
på 1800-tallet har setrene hatt en spesiell stilling
i den norske folkesjelen, og representert et av de
mest «urnorske» elementene i vårt kulturland-
skap.1 Men hvor gammelt er egentlig seterbru-
ket? Og hva førte til at man etablerte setre i skog
og fjell? Var det noen forløpere for denne drifts-
formen, og hvordan har utviklingen ført frem til
det historiske seterbruket vi kjenner fra nyere
tid? Dette var noen av spørsmålene jeg søkte å
belyse i min masteroppgave i arkeologi ved Uni-
versitetet i Bergen.2 Området jeg undersøkte,
ligger sentralt i Romsdal på Nordvestlandet (fig.
1), og resultatene har i første rekke gyldighet for
denne regionen. Sett i sammenheng med under-
søkelser ellers i landet, kan de likevel være med
å vise til mer generelle tendenser.

Teorier omkring seterbrukets opp-
hav og utvikling
I løpet av de siste hundre årene er det fremmet
mange teorier og hypoteser omkring seterbru-
kets opphav og utvikling, og før jeg presenterer
mine egne resultater, vil jeg gi en skisse av ulike
teorier og peke på generelle trekk innen den
skandinaviske seterforskningen frem til i dag.

De tidlige arbeidene var stort sett preget av en
funksjonalistisk tankegang, og man argumenter-
te for at seterbruket var utviklet som følge av
beitepress i hjemmehavnen, og at det således var
sekundært i forhold til gården.3 På slutten av
1920-tallet lanserte imidlertid den svenske etno-
grafen John Frödin en ny evolusjonistisk teori –
nemlig at seterbruket var primært og represen-
terte en mellomform mellom nomadisme og fast
bosetning. Fra å flytte mellom flere jevnbyrdige
«setre» intensiverte man bruken av én og etab-
lerte gården.4 Frödin baserte sitt syn på moderne
og geografiske forhold i Europa. I mellomkrigs-

tiden ble det også gjort flere funn av skålgroper,
graver og eldre gjenstandsmateriale i norske
høyfjell. Disse kunne støtte tanken om at setrene
hadde et eldre opphav enn tidligere antatt, og at
spirene allerede kan ha oppstått i yngre steinal-
der eller bronsealder.5

De mest kjente navnene i norsk seterforskning
er Bjørn Hougen og Lars Reinton. Mens Hougen
bygde videre på det evolusjonistiske tankegod-
set,6 la Reinton frem en ny diffusjonistisk teori,
som knyttet seterbrukets opphav til den indoeu-
ropeiske innvandringen for over 4000 år tilba-
ke.7 Ved å sammenligne distribusjonen av
stridsøkser og seternavn mente Reinton å finne
et visst samsvar, og han argumenterte for at se-
terbruket ble innført av det såkalte stridsøksfol-
ket i yngre steinalder. Seterbruket gikk i siste
instans tilbake til en form for nomadisme, men
som følge av store internasjonale likheter mente
han dette var et tilbakelagt stadium da jordbru-
ket ble innført til landet.8

Etter at C14-metoden ble introdusert i arkeo-
logien på 1950- og 1960-tallet, er det påvist og

Fig. 1. Undersøkelsesområdet i Romsdal 
(Kartkilde: Solli 1996:48).
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datert flere tufteanlegg i norske høyfjell.9 I et-
terkant av disse undersøkelsene har de fleste gått
bort fra Reintons teori om diffusjon, men man
har likevel hatt ulike synspunkt med hensyn til
kronologiske aspekter. Flere steder har pollen-
undersøkelser vist kontinuerlig beitebruk i støl-
sområdene helt tilbake til bronsealder og siste
del av steinalderen,10 og blant annet i Sogn og
på Hardangervidda er det også påvist hellere og
enkle tufter fra samme periode. Funnene her an-
tyder at disse har vært knyttet til en jordbruken-
de befolkning nærmere fjorden.11 Det er også
funnet skålgroper i flere av disse områdene som
kanskje kan knyttes til en form for tidlig seter-
bruk.12

Det er imidlertid pekt på at den tidlige høy-
fjellsutnyttelsen kan ha vært av en annen karak-
ter, gjerne noe mer preget av jakt og fangst.13

Enkelte arkeologer har derfor argumentert for at
det seterbruket vi kjenner fra historisk tid, heller
oppstod sammen med strukturendringer og en
generell intensivering av jordbruket i eldre jern-
alder.14 Flere dateringer fra vestnorske seteran-
legg gir støtte til dette synet, men antallet tufter
synes likevel å ekspandere mot slutten av yngre
jernalder.15 Fra denne perioden er det også på-
vist flere spor etter seterbruk og høyfjellstufter
på Østlandet.16

Historikere og kulturgeografer har ofte vært
mer nøkterne i synet på setrenes alder, til tross
for at seterbruket gis en inngående omtale i land-
skapslovene fra høymiddelalderen.17 Jørn
Sandnes har for Trøndelags vedkommende an-
tydet at seterbruket oppstod i løpet av middelal-
deren, men på bakgrunn av kildemateriale fra
1600-tallet argumenterer han for at ekspansjo-
nen først kom i etterreformatorisk tid. De såkalte
selene som omtales i Frostatingsloven, var iføl-
ge Sandnes heller knyttet til slåtten som var mi-
nimumsfaktoren i jordbruket. Dette ble også
antydet av svenske etnologer tidlig i det 20. år-
hundre.18 Den franske geografen Michel Cabo-
uret har på sin side delt det norske seterbruket
inn i tre ulike faser, og baserer sitt syn på ety-
mologi og skriftlige kilder. Den første fasen
knyttet han til begrepet støl, som opphavlig be-
tegnet en melkeplass i utmarken. Den andre fa-
sen ble knyttet til begrepet sel som kan over-

settes med et enkelt hus, og som til en viss grad
kan svare til nyere tids melkeseterbruk. Fullse-
terbruket med mer varige opphold og foredling
av melkeprodukter på setra ble ifølge Cabouret
utviklet i middelalderen, mens han mente det
spesialiserte slåttseterbruket på Sørlandet opp-
stod i tiden etter Svartedauden. Begge disse for-
mene ble knyttet til begrepet seter.19

Spørsmålet om seterbrukets opphav og utvik-
ling er dermed gitt mange svar. Selv om man i
stor grad har gått bort fra Reintons diffusjonisme
og Frödins evolusjonsteori, har det vært delte
meninger om hvor langt tilbake i tid denne
driftsformen kan trekkes. En av årsakene synes
å være ulike definisjoner og en ulik vektlegging
av de elementene seterbruket omfatter. I stedet
for å spørre hvor gammelt seterbruket er, bør en
kanskje se seterbruket som en mer dynamisk
driftsform og stille spørsmål ved hvilke former
det har hatt til ulike tider. 

Nye undersøkelser i Romsdal
I forbindelse med min masterstudie gjennom-
førte jeg undersøkelser av nærmere 30 seteran-
legg i kommunene Rauma og Nesset i Møre og
Romsdal (fig. 2), samt en del andre lokaliteter
knyttet til andre former for utmarksbruk. Under-
søkelsesområdet omfattet flere tilgrensende
bygder på sørsiden av Langfjorden, som tidlige-
re hørte inn under Rødven åtting. Flere av går-
dene her har funn og fornminner som viser at
jordbruket ble etablert på et tidlig tidspunkt,
sannsynligvis i siste del av steinalderen, men
forut for mine undersøkelser fantes det ingen
kjente spor etter tidlig seterbruk. Seterbruket
spilte imidlertid en sentral rolle i nyere tid. Det
eldste skriftlige belegget for seterdrift i området
går tilbake til midten av 1600-tallet,20 men alle-
rede i 1723 var hele 72,8 % av gårdene i åttinget
oppført med egen seter. Dette lå langt over
landsgjennomsnittet.21

På 1800-tallet bestod seteranleggene både av
buer, fjøs og høyløer. Seterslåtten spilte en vik-
tig rolle, og setervollene var som regel gjerdet
inn med torv- eller steingjerder. Disse skulle
først og fremst hindre beitedyr i å trenge inn på
slåttemarken, men de kunne også skille mellom
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ulike teiger. Ellers kunne den romlige organise-
ringen av setrene variere. Enkelte buer hadde
fjøs i underetasjen, mens en andre steder hadde
separate bygninger. Det siste synes å være mest
utbredt i tiden før 1850,22 men i begge tilfeller
var det vanlig at fjøset gikk inn som del av se-
tergjerdet. Et av formålene ved fjøsbygningene
var nemlig å samle opp gjødsel til slåttevollen.
Mens kyrne gikk inn i fjøset fra utsiden av gjer-
det, ble gjødselen kastet ut på innsiden gjennom
en luke i fjøsveggen. I motsetning til de øvrige
bygningene, lå høyløene som regel lengre nede
på slåttevollen. Dette var praktisk både under
fôrsankingen så vel som at veien hjem på vin-
terstid ble noe kortere. På begynnelsen av 1900-
tallet begynte imidlertid seterslåtten å miste sin
betydning, og man gikk i større grad over til et
rent melkeseterbruk. Også forut for dette var det
vanlig med hyppige ferder mellom gård og seter,
blant annet for å hjelpe til med gårdsarbeidet,
men den gang ble det også produsert smør, ost
og andre melkeprodukter på setrene.23

Med sin beliggenhet på grensen mellom Vest-
landet og Midt-Norge, og med nære forbindelser

til Gudbrandsdalen i øst, har seterbruket i Roms-
dal trolig vært påvirket av ulike regionale tradi-
sjoner. Dette gjenspeiles både av seterbruks-
typen og av seternavnene, som viser endinger
både på -seter og -støl. På Nordvestlandet har
man også hatt betegnelsen seterstøl.24 Som el-
lers i landet har seterbegrepet gjerne betegnet
hele komplekset med tilhørende beiter, mens
stølen var knyttet til vollene på seteren.25 Om
selve seterbuene har en også benyttet begrepet
sel.

I tillegg til de regulære seteranleggene, finnes
det en rekke steder med seter- og stølnavn også
ellers i utmarken. Disse ligger som regel i slåt-
temarken noe nærmere gården og viser ingen
synlige spor etter bygninger. De har etter alt å
dømme vært melkeplasser, eller støler i ordets
etymologiske betydning.26 Bruken av slike er
også kjent i lokal tradisjon,27 men de gikk sann-
synligvis ut av bruk da det på 1800-tallet ble mer
utbredt med sommerfjøs.28

I lokalbefolkningen i Romsdal har det generelt
vært en oppfatning av at setrene oppstod etter
middelalderen. Flere av setrene har også navn

Fig. 2. Oversikt over de undersøkte seteranleggene.
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som knytter de til historiske personer, eller til
gårder og bruk som er ryddet eller utskilt etter
1600. Dette synet har også dominert innen kul-
turminneforvaltningen hvor setrene som regel er
ansett for å være nyere tids kulturminner. Ved å
gjøre mindre undersøkelser på en rekke setre i
området kan det imidlertid være mulig å falsifi-
sere denne oppfatningen. 

I forkant av undersøkelsene ble muntlige og
skriftlige kilder nøye gjennomgått for å skille ut
de anleggene som hadde størst potensial for å gi
tidlige dateringer.29 Her ble det også tatt hensyn
til topografi, og til setrenes beliggenhet i land-
skapet. Flere faktorer har vært med å bestemme
hvor setrene skulle ligge. De fleste lå i tilknyt-
ning til skoggrensen på om lag 400 m o.h., der
en både hadde god tilgang på skog og gode hav-
ner. Som regel var det også en bekk i nærheten,
og flere av de eldste setrene synes å være loka-
lisert til små høydedrag med god utsikt over om-
kringliggende beiter. I nyere tid er det kjent at
man flyttet setrene for å nå i bedre slåttevoller,30

og de kunne også flyttes som følge av ras eller
endret tregrense. På bakgrunn av en helhetsvur-
dering av hvilke setre som rimeligvis ville vise
stedskontinuitet tilbake til middelalder og for-
historisk tid, ble det valgt ut 14 seteranlegg for
nærmere undersøkelser. 

Gjennom å dokumentere synlige strukturer på
overflaten, slike som tufter, røyser og gjerder,
var det mulig å kartlegge setrenes utstrekning og
organiseringen av landskapet. De fleste seter-
vollene var inngjerdet, men slåttegjerdene har
ikke nødvendigvis vært stabile. Som følge av
gradvise utvidelser av slåttevollen, var det flere
steder mulig å finne eldre tufter og gjerder sen-
tralt på anleggene og innenfor slåttegjerdene fra
slutten av 1800-tallet (fig. 3). 

For å unngå å skade kulturlandskapet og om-
givelsene til de mange som har fritidshytter på
setrene, ble det bare gjort begrensede arkeolo-
giske inngrep. Gjennom å grave små sjakter og
prøvestikk var målet å ta ut og datere kullprøver
fra ulike kontekster, men hovedprioriteringen

Fig. 3. Skrukken, Mittetdalen. Eksempel på eldre anlegg på slåttevollen.
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var bunndateringer. Ved å datere de dypeste kul-
turlagene i de områdene på setrene som ut fra
sondering, overflateregistrering og landskapsa-
nalyse synes å være eldst, kan man si noe om når
setrene først ble ryddet. Morfologisk skiller kul-
turlagene seg tydelig fra naturlige avsetninger,
og som regel inneholder de mer eller mindre
kull. Flere steder ble det også funnet mer kon-
sentrerte kullag mot bunnen av sjaktene. Disse
representerer sannsynligvis selve ryddingen av
vollene.31

Ved å relatere kulturlagene til tufter og gjerder
kan man også si noe om alderen på de ulike
strukturene. En datering fra et lag som ligger un-
der et steingjerde vil eksempelvis være eldre enn
dette, mens dateringer fra et tilstøtende kulturlag
sannsynligvis vil være yngre (fig. 4). I tillegg ble
det funnet ildsteder i flere av tuftene som kan in-
dikere når bygningene var i bruk. 

Slike begrensede undersøkelser gir som regel
få funn av gjenstander, men kulturlagenes tyk-
kelse, konsistens og kullinnhold kan likevel si
mye om aktivitetene som er drevet på hver en-
kelt lokalitet til ulike tider. Dyrking akkumule-
rer generelt mer jord enn aktiviteter som beite
og slått, ettersom torven snus og omdannes til

jord på en årlig basis. Mye spredt kull kan også
være et tegn på dyrking, ettersom det er kjent at
man til tider har pleid å gjødsle jorden med
kull.32 En annen mulighet er at kullet skyldes
omroting av dypereliggende avsviinger, men
også en slik omroting kan indikere dyrking. 

På flere av setrene ble det dessuten tatt ut pol-
lenprøver av de ulike jordlagene (fig. 4). Hver
vår og sommer spres det store mengder pollen
fra vegetasjonen, og dette legger seg til slutt som
et teppe på bakken. Om pollenkornene blir lig-
gende uten oksygentilførsel, kan det harde ytre
skallet oppbevares i jordavsetningene i tusenvis
av år. Ved å studere sammensetningen av ulike
typer pollen i de forskjellige lagene kan man
dermed si noe om vegetasjonen i området til uli-
ke tider, og dermed også om aktiviteter som bei-
te, slått, dyrking og hogst.

I det følgende ønsker jeg å se resultatene fra
Romsdal sammen med andre undersøkelser de
siste tiårene, og drøfte opphavet og utviklingen
til seterbruket i Romsdal i lys av de ulike teori-
ene som er satt frem. Hvor langt tilbake i tid kan
en trekke denne driftsformen? Har seterbruket
hatt ulike former, og er det mulig å skille ut ulike

Fig. 4. Sjakt gjennom gjerde på Skrukken som viser stratigrafi og uttak av vitenskapelige prøver.
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faser i utviklingen? Og når fikk den sitt regiona-
le preg med relativt stor vekt på seterslått? 

Landskapsendring i eldre jernalder – 
konstituering av et seterlandskap?
De arkeologiske undersøkelsene viste at seter-
bruket på Nordvestlandet har langt eldre røtter
enn tidligere antatt. Hele seks av seteranleggene
ga dateringer til eldre jernalder, hvorav tre gikk
helt tilbake til førromersk jernalder. På ett av
disse, Myrset, ble det også tatt ut en pollenserie
som vitnet om beite/slått og dyrking fra første
stund. De fleste av de tidlige dateringene er så-
kalte bunndateringer, men det ble også påvist
ildsted og kokegroper fra eldre jernalder. 

I motsetning til områder lengre sør på Vestlan-
det er det ikke gjort funn fra yngre steinalder el-
ler bronsealder på setrene i Romsdal, noe som
kan tale imot Reintons teori om diffusjon. Det
er imidlertid gjort to bronsealderdateringer
innenfor undersøkelsesområdet. Disse kommer
fra avsviingslag i utmark. Ettersom skogen i om-
rådet domineres av løvskog med høy fuktighet,
er det lite trolig at disse representerer skog-
brann,33 og kullagene er derfor tolket som en
form for brannrydding eller busktrede. Eksten-
sive dyrkingsformer vil gjerne kreve større are-
aler enn dyrking på faste, gjødslede åkre. Det er
vanskelig å si om det er rydding for dyrking eller
beiting som har vært hovedhensikten ved en slik
brenning.34 Avsviingene ligger imidlertid nær-
mere gården og bygden, og er verken påvist på
historisk kjente seteranlegg eller i tradisjonelle
seterområder. 

Dette kan tyde på at selv om området var ut-
nyttet av en jordbruksbefolkning så tidlig som i
bronsealderen – om ikke før – skjer det endrin-
ger ved bruken av landskapet i eldre jernalder.
Mine undersøkelser fokuserte utelukkende på
setre og områder i utmark, men det synes også
å være i denne perioden en får mer stabile gårds-
bosetninger på Vestlandet med faste åkre og kla-
rere skiller mellom innmark og utmark.35 Dette
er riktignok omdiskutert, men en slik prosess ser
likevel ut til å falle sammen med en ekspansjon
i utmark og en intensivert bruk av enkelte om-
råder – setrene.

Det er selvsagt usikkert om de eldste setrene
har vært i kontinuerlig bruk helt frem til vår egen
tid. Som vist på figur 5 er det et brudd i daterin-
gene i perioden 370 f.Kr.–245 e.Kr. Dette kan
muligvis avspeile et mer generelt brudd i driften
og i bruken av seterområdene. De tre eldste an-
leggene med dateringer til omkring 400 f.Kr. er
alle å finne langs Holmemstranda lengst vest i
undersøkelsesområdet, og muligvis bør bruken
av disse anleggene sees i et annet lys enn de øv-
rige setrene. Kontinuiteten i lokalisering styrker
likevel oppfatningen av at disse kan represente-
re de eldste røttene til det historiske seterbruket
i området. Bruddet i dateringer kan også skyldes
min prioritering av bunnlag, og at dette gjør at
yngre aktiviteter ikke fanges opp. Senest fra
slutten av eldre jernalder synes dateringene å
vise en relativt jevn spredning frem til nyere tid.

 De fleste dateringene er tatt i nærheten av tuf-
ter som er synlige på overflaten, men relasjone-
ne til disse strukturene er usikre og det er ikke
påvist tufter som med sikkerhet kan dateres til
jernalderen. Tuftene har som regel rektangulær
tørrmur, noe som antyder at de heller er fra mid-
delalder eller tidlig nytid.36 Eldre byggeskikker
kan ha gjort at de tidligste bygningene er mindre
synlige for oss, og en kan ikke utelukke at en
større undersøkelse ville ha avdekket bygnings-
spor, for eksempel i form av jordgravde stol-
per.37 På den annen side gir undersøkelsene
heller ikke noe grunnlag for å hevde at det fantes
bygninger på setrene i jernalderen.

Det ble imidlertid påvist andre strukturer som
kan knyttes til seteroppholdet. På Yttermittetse-
tra ble det påvist et ildsted fra eldre jernalder, og
på Frøysetsetra og Sandnessetra ble det tatt ut
dateringer fra såkalte kokegroper. Slike er van-
lige å finne under dyrket mark i lavereliggende
områder, men det er også funnet kokegroper på
setre og i utmarksområder andre steder på Vest-
landet. Her har kokegropene vist seg å være el-
dre enn de eldste tuftene,38 noe som også kan
gjelde for mitt område. Som navnet tilsier, er
gropene satt i sammenheng med mattilbered-
ning. Man har også stilt spørsmål om de kan ha
hatt funksjoner knyttet til vern, varme og tørking
av kjøtt.39 Ingen av disse tolkningene kan imid-
lertid forklare hvorfor det er påvist relativt få
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groper på hvert anlegg. Dateringer fra større un-
dersøkelser viser at de bare ville ha gitt grunnlag
for ett måltid per generasjon.40 I andre kontek-
ster har kokegropene ofte vært knyttet til sosiale
eller rituelle funksjoner, og på bakgrunn av dette
har arkeolog Lil Gustafson stilt spørsmål om ut-
marksgropene kan ha hatt sammenheng med
etableringen av bruksrettigheter.41 Dette er selv-
sagt noe usikkert og vanskelig å belegge, men
uansett tolkning kan kokegropene gi inntrykk av
en intensivert og mer fokusert bruk av landska-
pet i eldre jernalder. Nye steder etableres, og vi
får en slags konstituering av det utmarksland-
skapet vi kjenner fra historisk tid. Det kan imid-
lertid stilles spørsmål ved om de ulike stedene
hadde samme funksjon.

Gård eller seter, eller noe helt annet?
De vitenskaplige analysene viser tydelig at det
er drevet jordbruksrelaterte aktiviteter på flere
av seteranleggene i over 2000 år, men det er mer
usikkert om de eldste lokalitetene har vært går-
der eller setre, eller om de også kan ha hatt helt
andre funksjoner.

Både gård og seter er bebygde jordbruksboset-
ninger, og i nyere tid kunne setrene nærmest
fremstå som gårder i miniatyr. Hovedforskjellen
ligger dermed i om bosetningene var faste eller
sesongmessige. Dette kan være vanskelig å ut-

lede fra det arkeologiske materialet, og en loka-
litet kan også ha endret funksjon over tid. Opp
gjennom årene har en likevel pekt på enkelte ty-
piske trekk. Et av hovedkriteriene til fast boset-
ning har vært høyden over havet, ettersom dette
kan ha satt begrensninger på dyrkingsmulighe-
tene.42 I undersøkelsesområdet ligger imidlertid
alle setrene under 600 m o.h. og dermed også un-
der grensen for åkerbruk på Vestlandet. Et annet
viktig kriterium for forhistorisk gårdsbosetning
har vært eksistensen av graver og gravfunn,43

men dette er ikke påvist på noen av anleggene.
Ved større arkeologiske undersøkelser har man
også kunnet studere gjenstandsmateriale og bo-
setningsstrukturer for å vurdere hvilke aktivite-
ter som er drevet og hvorvidt bosetningen har
vært fast eller sesongmessig. Arkeolog Tore
Bjørgo har blant annet pekt på hestebrodder som
en indikasjon på vinteropphold,44 og på Island
har man sett spor etter visse insekter som en in-
dikasjon på høylagring og gårdsbosetning.45

Begge disse slutningene ville imidlertid ha vært
problematisk i Romsdal i nyere tid, ettersom
man lagret høy på seteren og hentet det med hest
ved juletider.

Av de 14 setrene som ble nærmere undersøkt,
er det kjent at én lokalitet hadde fast bosetning
helt opp til omkring 1700 e.Kr. Den gamle går-
den på Skorgesetra er omtalt i flere sagn, og den

Fig. 5. Grafisk fremstilling over dateringene fra prosjektet.
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er også oppført i jordebøker på 1600-tallet.46

Også arkeologisk skiller dette anlegget seg fra
de øvrige setrene, blant annet i form av langt fle-
re gjenstandsfunn. Dette kan kanskje sees på
bakgrunn av at det meste av utstyret på setrene
var av forgjengelig materiale. Blant funnene på
ødegården er en krittpipe, et bryne og et vev-
lodd, samt keramikk, ildslagningsflint og ulike
jernfragmenter. Av disse er det særlig vevloddet
som kan indikere fast bosetning, ettersom vevin-
gen tradisjonelt foregikk på sene høst- og vin-
terkvelder og ikke i den travle hverdagen på
seteren.47 Skorgesetra er også den eneste loka-
liteten hvor det er påvist klare åkerreiner. Dette
er små terrasser som er dannet gjennom lang tids
åkerbruk. I tillegg til pollenkorn av bygg, viste
analysene fra reinen også tegn på åkerugress
som kan være et minst like sikkert tegn på stabil
dyrking. Dette ble ikke påvist på noen av de an-
dre anleggene hvor det ble gjort analyser av pol-
len.48

Av de eldste lokalitetene er det særlig Myrset
som peker seg ut som en mulig forhistorisk
gårdsbosetning (fig. 6). Kulturlagene her er ge-
nerelt tykkere og mer kullholdige enn på de øv-
rige setrene, og pollenanalysen tyder på bygg-
dyrking allerede i eldre jernalder. Beliggenheten
virker også gunstig. Anlegget ligger på et lite,
tørt og sørvendt høydedrag, omgitt av store myr-
strekninger. Dette er dessuten den eneste seteren
hvor det er funnet jernslagg, uten at disse fore-
komstene er nærmere undersøkt. Også steds-
navnet skiller seg ut. Myrset er den eneste
seteren med set-ending. Slike finnes både på se-
tre og gårder, men i Romsdal er det siste langt
mer vanlig. Basert på sin perifere beliggenhet i
landskapet, har set-gårdene ofte vært ansett for
å være tidligere setre.49 Det er imidlertid et
språklig skille mellom det vestnordiske setr og
sætr, og bare det siste har betydningen seter.50

Set-endingen viser bare til et bosted.51 Dermed
kan det også være motstatt – at set-setrene re-
presenterer gamle og marginale gårdsbosetnin-
ger.

Det kan imidlertid ha vært variasjoner innenfor
rammer som gård og seter. Arkeolog Siv Kris-
toffersen har for Sogns vedkommende antydet
en form for desentralisert gårdsstruktur, hvor

større gårder kunne ha underlagte eller relaterte
hushold i fjellet.52 Som nevnt samler alle de tre
eldste dateringene seg til samme område, der en
også har de rikeste jernalderfunnene ved fjor-
den. Det er ikke usannsynlig at det her kan ha
levd en stormann, og at de tre eldste dateringene
representerer underlagte satelittbosetninger i
fjellet. Slike kan både ha vært faste og sesong-
baserte, men de skiller seg likevel fra det histo-
riske seterbruket med hensyn til funksjon og
karakter. Kanskje er det ikke et spørsmål om en-
ten eller, men heller snakk om et felles utgangs-
punkt for både gårder og setre. 

En annen mulighet er at man har hatt en form
for desentralisert åkerbruk. Fra en ekstensiv
branndyrking i bronsealderen kan man ha be-
gynt å intensivere bruken av enkelte rydninger i
førromersk jernalder. Denne hypotesen kan
minne om Frödins evolusjonsteori, uten at den
nødvendigvis forutsetter mobile bosetninger.
Med utgangspunkt i relativt faste bosetninger
ved fjorden kan man ha drevet dyrking ulike ste-
der i skog og mark, både i bronsealder og i eldre
jernalder, men med den forskjell at man i førro-
mersk jernalder tok til å benytte seg av færre og
mer bearbeidede åkre. 

Et tredje alternativ, som vi vil se nærmere på i
de neste avsnittene, er at de representerer mel-
keplasser eller buskapsstasjoner uten fast be-
byggelse. Dette er kanskje det mest sannsynlige
alternativet til gård og seter – i alle fall fra siste
del av jernalderen av. I studiet av funksjonen til
de tidlige lokalitetene er det imidlertid viktig å
holde flere muligheter åpne, og det er heller ikke
slik at utviklingen må ha vært homogen ved en-
hver lokalitet. Uansett opphav så er den nye bru-
ken av utmarksområdene i eldre jernalder med
på å strukturere landskapet og legge til rette for
det historiske seterbruket i Romsdal.

Fra støl til seterstøl – mot en regiona-
lisering av seterbruket?
Hvordan gikk så utviklingen fra den tidlige bru-
ken av seteranleggene i eldre jernalder og frem
til de store seterstølene med ulike bygningstyper
og en forholdsvis intensiv slått som vi kjenner
fra nyere tid?
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Som vi har sett, er det ikke påvist sikre spor et-
ter bygninger fra jernalderen på noen av seteran-
leggene. Dette kan som nevnt skyldes endret
byggeskikk, og at de eldste bygningene ikke len-
gre er synlige på overflaten. Men det kan også
være at man benyttet seg av rene melkeplasser
eller støler i henhold til begrepets etymologiske
betydning. Slike har som nevnt vært i bruk helt
opp til nyere tid. De eldste beleggene for byg-
ninger går tilbake til tidlig middelalder. Både på
Gammelsetra og på Sandnessetra i Nesset er det
tatt ut dateringer fra ildsteder i tufter, som tyder
på at bygningene har vært benyttet som buer og
oppholdssteder for mennesker. At dateringene
er tatt fra ildsteder, kan også tyde på at de daterer
den siste bruken av disse buene, og at bygnin-
gene kanskje var reist allerede mot slutten av vi-
kingtiden.

Cabouret har knyttet etableringen av seterbyg-
ninger til en bosetningsutvikling som tvang
sommerhamningen så langt unna gården at man
måtte forlate et system med melkeplasser nær
gården, og at man dermed fikk behov for over-
nattingsbuer, eller sel.53 Et slikt utviklingsfor-
løp kan sees sammen med den demografiske
ekspansjonen i vikingtid og tidlig middelalder.
I undersøkelsesområdet ligger imidlertid setre-
ne nærmere enn 5 km fra gården, noe som
strengt tatt ikke gjør det nødvendig med egne

bygninger. Også så sent som på 1900-tallet var
det vanlig med daglige vandringer mellom gård
og seter. Dette åpner muligheten for at enkelte
gårder kan ha holdt frem å benytte seg av rene
melkeplasser gjennom hele middelalderen, og at
det slik er kontinuitet til melkeplassene i nyere
tid. 

Samtidig skal man ikke utelukke at det også
kan finnes eldre seterbygninger. Slike er påvist
andre steder i landet, uten at man med sikkerhet
kan fastslå om dette har vært gårder og setre.54

Det synes uansett å være en ekspansjon ved
overgangen mellom vikingtid og tidlig middel-
alder.55 De fleste spor etter tidlig seterbruk er
påvist på Sør- og Vestlandet, og kanskje fremfor
alt i Sogn og Fjordane. Dette svarer i en viss grad
til dagens utbredelse av stølsbegrepet (i betyd-
ningen seteranlegg). Det kan dermed synes ri-
melig at man i disse områdene har reist byg-
ninger på eldre melkeplasser, og at begrepet støl
gradvis har gått over til å betegne bebygde an-
legg. Cabouret har ansett denne glidningen for
å være relativt sen, ettersom stølsbegrepet bare
er kjent i sin opprinnelige betydning på Island.56

Både historikere og arkeologer har pekt på et
mulig brudd i seterdriften som følge av den de-
mografiske og økonomiske krisen i senmiddel-
alderen.57 Flere av anleggene kan ha ligget øde,
og blant annet på Holmseterhaugen og på Ryd-

Fig. 6. Myrset, Holmemstranda. Mulig ødegård?
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jordsetra kan stratigrafien eller lagdelingen i
sjaktene tyde på brakkperioder. Undersøkelsene
vitner imidlertid om at man også har ryddet nye
setre under agrarkrisen, blant annet på Seila og
på Skrukken i Mittetdalen. At senmiddelalderen
heller kan ha vært en ekspansiv fase for seter-
driften, støttes av undersøkelser på Østlandet og
i Sverige. Her har man gjerne sett dette som en
ny strategi fra bøndenes side som følge av sam-
menbrudd i markedene for fangst og jernpro-
duksjon.58 Disse aktivitetene har vært av mindre
betydning på Nordvestlandet,59 men det har
vært diskutert hvorvidt krisen førte til en økt
vektlegging av husdyrhold i forhold til åker-
bruk.60 I Romsdal kan dette støttes av endringer
i landskyldvarene i senmiddelalderen. Mens As-
lak Bolts jordebok fra ca. 1430 viser en stor va-
riasjon av varer,61 ser det ut til å ha skjedd en
omlegging frem mot tidlig nytid. Ifølge Reins
klosters jordebok fra 1550 ble skylden i området
nesten utelukkende betalt med smør.62 Dette
kan selvsagt skyldes andre preferanser hos jord-
eierne, gjerne knyttet til endringer i markedspri-
sen på de ulike varene, men også dette ville ha
virket inn på bøndenes hverdag og virke.63

Mine undersøkelser er ikke tilstrekkelige til å
gi noen konklusjon vedrørende den romlige or-
ganiseringen av setrene i førreformatorisk tid.
Skriftlige kilder tyder på at både fjøs og ryddede
slåttevoller går tilbake til 1600-tallet. Fra Nes-
setra er det kjent at man bygde fjøs i 1707,64 og
en intensivert slått kan også forklare hvorfor
man i 1661 måtte bygsle seter i Ljøsådalen,65 en
allmenning like sør for undersøkelsesområdet.
Sandnes har pekt på at krav om bygsel på all-
menningssetre kom senere, mens det alt på
1600-tallet ble krevd avgift for bearbeidet slåt-
temark.66 Det er imidlertid ingen positive indi-
kasjoner på at den historiske organiseringen går
særlig mye lengre tilbake i tid, og det er derfor
usikkert om de regionale forskjellene i nyere tid
har retrospektiv verdi for forhold i jernalder og
middelalder.  

På flere av setrene ble det påvist små rydnings-
røyser og avsviingslag som sannsynligvis kan
sees i sammenheng med ryddingen av slåttevol-
lene. I tillegg til på Seila hvor det ble påvist en
avsviing like ved en av tuftene, ble det tatt ut da-

teringer av avsviingslag på Liasetra og på
Holmseterhaugen. Begge disse ble datert til ny-
ere tid. Ingen rydningsrøyser ble undersøkt, men
med unntak av en enkeltstående røys på Ryd-
jordsetra ble samtlige røysfelt påvist på setre
med bunndateringer til senmiddelalder og nyere
tid. 

Pollenanalyser kan som nevnt gi ytterligere in-
formasjon, selv om materialet er begrenset og
det generelt er vanskelig å skille mellom aktivi-
teter som beite og slått. Den klareste indikasjo-
nen på en økt slått ble påvist på Skrukken, hvor
andelen slåtteindikatorer som engsyre og
skjermplanter går opp i tidlig nytid, mens brenn-
esle og tepperot som i større grad indikerer beite
går ned. I det øverste kulturlaget – sannsynligvis
fra 1800-tallet – ble det også påvist bygg på den-
ne lokaliteten, men i motsetning til anlegg hvor
dyrking er påvist i en jernalderkontekst synes
ikke jordavsetningene å tyde på noen regelmes-
sig dyrking (fig. 4). Dette er heller ikke kjent
gjennom tradisjonen, og jeg har derfor sett mu-
ligheten for at byggforekomsten skyldes en inn-
ledende eller periodevis oppdyrking med hen-
sikt å øke avkastningen på slåtten.67

På Skrukken ble det også gjort inngrep i et slåt-
tegjerde. Til tross for at lokaliteten ble tatt i bruk
i senmiddelalderen er gjerdet oppført senere
(fig. 4). Eldre gjerdestrukturer ble også påvist på
Liasetra og Halvorstølen. Disse lå alle innenfor
de historisk kjente slåttegjerdene (fig. 3), og det
ble også påvist bygninger i tilknytning til disse.
Basert på en analogi til setrene på 1800-tallet er
det rimelig at disse har vært seterfjøs, noe som
også kan støttes av størrelsen på tuftene og av at
det ble påvist lite kull i prøvestikkene. Fjøsene
ble ikke datert, men både Liasetra og Halvorstø-
len ga bunndateringer til tidlig nytid. 

Det kan ha vært slått på seteranleggene i
uminnelige tider, men mye tyder dermed på at
organiseringen med fjøs, løer og ryddede og inn-
hegnede slåttevoller bør sees som et samlet
kompleks, og at dette først oppstod med en in-
tensivering i nyere tid (tabell 1). Hvordan orga-
niseringen var i middelalderen er vanskelig å
bedømme, men min hypotese er at et anlegg som
Seila – som trolig var i bruk i perioden 1500–
170068 – kan være representativt for eldre seter-
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organisering. Her ble det påvist to klart markerte
tufter, men ingen setergjerder. Navnet (sel, pl.)
tyder på at begge bygningene var buer.

 Intensiveringen av slåtten bør rimeligvis sees
i sammenheng med en økt vektlegging av hus-
dyrhold – med røtter tilbake til senmiddelalde-
ren – men som med demografisk vekst i tidlig
nytid kan ha ført til større press på ressursene. I
tillegg til en slik funksjonell forklaring er det
også viktig å peke på mulige endringer i eien-
domsforholdene. Jeg har tidligere argumentert
for at store områder som i middelalderen var an-
sett for å være allmenning, kan ha blitt hevdet
til privat eiendom i tilknytning til trelasthande-
len på 1500- og 1600-tallet.69 I motsetning til i
allmenningene, hvor man ikke hadde rett til å
dyrke opp egne slåttevoller,70 kunne en slik om-
formulering av eiendomsforholdene ha gitt
grunnlag for økte investeringer.71

Endringene i tidlig nytid kan med dette ha
skapt nye oppfatninger av hva som konstituerte
en seter. Dette kan også være bakgrunnen for en
tilsynelatende dobbeltbetegnelse som seter-
støl,72 og muligvis er det i lys av disse endrin-
gene en bør søke opphavet til det tradisjonelle
seterbruket på Nordvestlandet. 

Melkeplasser og flerseterbruk?
I undersøkelsesområdet er det ikke kjent at man
har hatt flerseterbruk med bygninger flere ste-
der. På enkelte gårder har samme seter blitt be-
nyttet både vår og sommer,73 men dette kan ikke
anses som et reelt flerseterbruk med skifte mel-
lom ulike anlegg.74 Stedsnavn vitner imidlertid
om et system med melkeplasser mellom gården
og seteren som kan sees som en form for flerse-
terbruk. Navn som Vårsetra og Haustsetra tyder
på at disse var i bruk til andre tider enn sommer-
setrene. Totalt ble det påvist 19 slike melkeplas-

Tabell 1. Dateringer fra seteranlegg, arrangert etter kalibrert alder. * Dateringene er bare tatt av 
bjørk.

Lab. Ref Lokalitet Kontekst Lag Struktur 14C-alder Kalibrert alder Treart 
T-17457 Frøysetsetra PS 1 3 Kokegrop 2300 ± 45 BC 405-375 Furu 
TUa-5073 Rydjordsetra PS 1 4 Kulturlag 2310 ± 45 BC 400-375 Bjørk 
TUa-5072 Myrset PS 1 4 Kulturlag 2310 ± 45 BC 400-370 Bjørk 
T-17450 Yttermittetsetra PS 1 5 Ildsted 1745 ± 45 AD 245-380 Furu 
T-17437 Sandnessetra PS 1 4 Kokegrop 1590 ± 50 AD 420-545 Bjørk, furu 
TUa-5074 Øverbøsetra PS 1 3 Kulturlag 1550 ± 45  AD 440-595 Bjørk 
TUa-5068 Skorgesetra Sjakt 2 4 Kulturlag/åkerrein 1205 ± 50 AD 790-890 Bjørk 
T-17453 Holmseterhaugen PS 2 5 Kulturlag 1060 ± 50 AD 965-1020 Bjørk, furu 
T-17438 Sandnessetra PS 3 5 Tuft/ildsted 960 ± 75 AD 1010-1170 Bjørk 
T-17439 Gammelsetra PS 2 3 Tuft/ildsted 925 ± 55 AD 1025-1190 Bjørk, furu* 
T-17441 Skorgesetra Sjakt 2 3 Kulturlag/åkerrein 925 ± 95 AD 1015-1225 Bjørk, furu 
T-17442 Skorgesetra Sjakt 4 8 Tuft/ildsted 530 ± 75 AD 1325-1440 Bjørk, furu* 
TUa-5070 Skrukken PS 1 5b Tuft/ildsted 510 ± 45 AD 1405-1440 Furu 
T-17448 Skrukken Sjakt 2 4 Kulturlag/gjerde 500 ± 60 AD 1405-1445 Bjørk, furu 
TUa-5067 Skorgesetra PS 1 9 Kulturlag 439 ± 40 AD 1440-1480 Bjørk 
T-17443 Seila PS 1 3 Avsviing 360 ± 60 AD 1455-1640 Bjørk, furu 
T-17434 Langesetra PS 2 3 Tuft/ildsted 290 ± 60 AD 1515-1665 Bjørk 
TUa-5071 Myrset PS 1 2 Tuft/gulv 240 ± 40 Y. enn AD 1645  Bjørk 
T-17452 Holmseterhaugen PS 2 3 Avsviing 180 ± 45 Y. enn 1665 Bjørk 
T-17436 Liasetra PS 1 3 Avsviing 160 ± 45 AD 1670-1945 Bjørk 
T-17449 Halvorstølen PS 2 3 Tuft/ildsted 155 ± 45 AD 1670-1945 Bjørk, furu* 
T-17451 Holmseterhaugen PS 1 3 Tuft/ildsted 150 ± 55 Y. enn AD 1670 Bjørk, furu 
TUa-5175 Skrukken Sjakt 2 3 Kulturlag/gjerde 150 ± 35  AD 1675-1945  Bjørk, furu* 
T-17433 Langesetra PS 1 2 Tuft/gulv 85 ± 80 Y. enn AD 1680 Bjørk 
TUa-5069 Skorgesetra Sjakt 4 3 Kulturlag 85 ± 40 Y. enn AD 1695 Bjørk 
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ser i undersøkelsesområdet. Disse ligger om lag
like langt unna gården som heimsetre i andre de-
ler av landet, men ingen viste spor etter faste se-
terbygninger.

Melkeplassene kunne både ha navn på -støl og
-seter. Navnene kan ha vekslet over tid, men sta-
tistisk sett er det likevel klare forskjeller i den
romlige utbredelsen av de to navnetradisjonene.
Støl-navnene ligger jevnt over lengre unna går-
den enn melkeplassene som ender på -seter (fig.
7). Det kan dermed være viktig å spørre om hvil-
ken av disse navnetradisjonene som er eldst.
Mangelen på strukturer gjør det vanskelig å un-
dersøke melkeplassene arkeologisk, men den
mest sikre relasjonen mellom kulturlag, seter-
navn og bruken av en lokalitet som melkeplass
ble påvist på Gammelseterhaugen i Mittetdalen.
Denne ble datert til overgangen mellom senmid-
delalder og nyere tid, noe som også gir en sen
datering til melkeplassen Nysetra på samme
gård. Flere av melkeplassene på -seter er også
knyttet til historisk kjente personer fra 1600- og
1700-tallet, eller til gårder og bruk som først er
utskilt i nyere tid. Lokal tradisjon er også knyttet
til lokaliteter med seter-navn. Derimot er det in-
genting som kan knytte lokaliteter med støl-
navn til nyere tid. Dette kan indikere at bruken

av disse som melkeplasser går lengre tilbake, og
at det kanskje kan være kontinuitet tilbake til
forhistorisk tid.

I nyere tid har stølsbegrepet i Romsdal heller
vært knyttet til slåtteteiger og til slåttevollene på
seteren,75 noe som kan tyde på at det har endret
innhold og mistet sin opphavlige og etymologis-
ke betydning. Dette kan kanskje også være en
del av forklaringen på at melkeplassene i nyere
tid ble betegnet som setre. Om dateringen av de
to navneformene holder mål, kan den romlige
utbredelsen av disse tyde på en viss kontraksjon
i bruken av melkeplassene i tidlig nytid.

Min hypotese er at slike melkeplasser var det
vanlige i området i jernalderen, og mens enkelte
gårder anla bygninger i vikingtid og tidlig mid-
delalder, kan andre ha fortsatt å benytte seg av
rene melkeplasser gjennom hele middelalderen.
Som nevnt er det ingen av gårdene som har hatt
så store ressursområder at det strengt tatt var
nødvendig med egne overnattingssteder til mel-
kingen. Med intensiveringen av slåtten i tidlig
nytid synes det imidlertid som om de fleste går-
dene valgte å etablere større seteranlegg. På går-
der med små ressursområder førte dette til at
melkeplassene gikk ut av bruk, mens de på stør-
re gårder ble inkludert i en form for flerseter-

Fig. 7. Melkeplasser i forhold til navneform og avstand fra nærmeste gårdstun.
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bruk. Ettersom melkingen sommerstid ble
knyttet til seterstølene, er det hovedsakelig de
mest perifere melkeplassene som ble gitt opp,
noe som dermed gir en forklaring på den tilsy-
nelatende kontraksjonen i nyere tid.76

Avslutning
Målet med undersøkelsen var hovedsakelig å
falsifisere hypotesen om at seterbruket i Roms-
dal oppstod i nyere tid, og dette ved å ta ut da-
teringer fra en rekke historiske seteranlegg.
Resultatet var at flere av setrene ga dateringer
helt tilbake til førromersk jernalder, og at den
historiske bruken av utmarkslandskapet synes å
ha etablert seg i løpet av eldre jernalder. Som føl-
ge av undersøkelsens karakter, er det vanskelig
å fastslå noe om anleggenes funksjon og karak-
ter i den eldste tiden, men som en hypotese har
jeg foreslått en stegvis utvikling av det historis-
ke seterbruket. Inspirert av Cabouret har jeg
valgt å knytte de ulike fasene til ulike begreper.
Fra å benytte seg av en eller flere melkeplasser
(støler) i jernalderen, har man på enkelte loka-
liteter valgt å reise bygninger (sel) i vikingtid og
tidlig middelalder. Nye endringer skjer i tidlig
nytid, da man fikk større anlegg med fjøs, løer
og innhegnede slåttevoller (seterstøler). 

Tilknytningen til de ulike begrepene har ho-
vedsakelig en pragmatisk hensikt – å anskuelig-
gjøre ulike kronologiske faser og prosesser. Det
er imidlertid viktig å påpeke at begrepene i seg
selv har vært i bruk over lengre tid. Utviklingen
behøver heller ikke å ha vært synkron over hele
området. Fasene kan ha overlappet, og hver fase
behøver selvsagt ikke være representert ved
hver enkelt lokalitet. På enkelte gårder synes
bruken av melkeplasser å ha vist kontinuitet helt
opp til nyere tid. Ved anleggingen av større se-
terstøler i tidlig nytid synes det imidlertid som
om melkeplassene gikk ut av bruk på mindre
gårder, mens de på gårder med større utmarks-
områder ble innlemmet i en form for flerseter-
bruk. 

I påvente av større undersøkelser, vil dette ut-
viklingsmønsteret i stor grad være av hypotetisk
karakter. Registreringene viser likevel at det er
mye historie som skjuler seg under setervollene,

og at helt vanlige seteranlegg i den norske fjell-
heimen ikke nødvendigvis bør kategoriseres
som nyere tids kulturminner.

Kristoffer Dahle
Arkeolog
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3520 Jevnaker
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