
   

Myrseters historie 
 

          
 

Gammel husmannsplass og seter 
 

Man mener at de første som ryddet her, var finner som senere forlot stedet. Plassen Myrene hørte under 
gården Rud ved elva Lomma mellom Dammen og Byvannet. På begge sider av elva var det setervoll. Det 
har vært fastboende her og det har vært seterdrift, derfor forekommer både navnene Myrene og Myrseter. 
Hovedhuset, som ble oppført før 1740, finnes ikke mer. 
 

Det som nå er DNT-hytte, var seterhus for gården 
Østre Rud. Det besto av to rom da det var nytt: 
budeias arbeids- og oppholdsrom med grue (nå 
kjøkkenet), og melkebua der seterproduktene smør, 
ost og melk kunne lagres mørkt og kjølig. Melkebua 
ble derfor lagt nordvendt. Den hadde jordgulv med 
steinheller til å gå på, bare ett lite vindu og små 
spalter i tømmerveggen for utlufting.  
 

Anders Andersen Ruud eide plassen i 1740. Da ble 
den skyldsatt til 2 skinn eller 1 2/3 lispund. Det 
betydde at husmannen måtte betale en leie til 
eieren, og størrelsen var 2 dyreskinn, alternativt ca. 
15 kg korn, pr år. Skinn var oftest ekornskinn, som 
var veldig verdifulle. Korntypen var helst bygg. 

 

Huldra stelte kua 
 «På Myrene var det engong ei budeie som 
gjekk og gjette kua. Hu trefte huldra. Svart 
stakk og rødt liv og lang kurompe hadde’a hatt. 
Det hadde vøri burte ei brannete ku på 
Myrsetra dengongen – det var enda en torsda’ 
hu vart vekke – og det kom følk ifrå bøgda og 
leita manngard, men dom var itte kar om å 
finne’a,» forteller Reidar Holtvedt. «Kua kom 
igjen etter åtte dager og hadde blitt både melket 
og stelt, så hun hadde vel vært i berget hos de 
underjordiske.» 
     Kilde: Bakke. 
 

 

 
                Låven på Myrseter ble flyttet fra øst-  
               til vestsiden av elva. 

 

20 kyr på båsen 
 

Mot 1800 bodde flere familier på Myrene, og 
det var trolig to bruk her. Det var fjøs for 20 
kyr, og av og til var det så trangt at noen kyr 
måtte være ute om natten.  Fjøset er tæret 
ned av tidens tann. Det var også en stor låve. 
I 1854 er det skåret inn i en stokk at det ble 
kjørt inn 54 høylass der! Margit og Edvard 
Håkonsen fra Åsa var seterfolk på Myrsetra i 
mange år. De hadde 14 barn, så da var det 
liv her! 

 



   
 
 
 

Tvillinger på Myrsetra 

Arbeidet på Myrsetra kunne 
være hardt: Da det kom en mann 
forbi en gang, hadde hun som 
setret der, ropt og bedt ham 
varme vann for seg, for hun var 
helt alene, og det hadde kommet 
tvillinger. Likevel kunne hun ikke 
gi seg over, hun som hadde dyr 
å stelle. Det var seterfolkene 
Margit og Edvard Håkonsens 
døtre Anna Karoline (1913–
2008) og Karen (1913–2008) 
som kom til verden da. 
   Kilde: Bakke. 

 
        

          
   Våningshuset på Myrseter, på vestsiden av Lomma,  
   ca. 1910. 
 

 

Gårdsdrift, seterdrift og overnattingsgjester til 1954 
 

Fra 1928 til 1942 forpaktet Nils Fuglesang Myrseter. Nils var fra Åsa og gift med Hilda fra Mattisplassen like 
nord for Myrseter. De var driftige folk, bodde fast på Myrseter, og tok imot kyr fra Rud og andre gårder i 
tillegg til sine egne dyr. Dessuten tok de imot gjester til både bevertning og overnatting. 10 gjestesenger 
hadde de i 1930. Myrseter var allerede et knutepunkt med merkede stier i flere retninger. Nils jobbet i 
skogen og bygget på huset. Det ble utvidet med et oppholdsrom mot syd. Takhøyden på loftet ble økt, slik 
at det kunne innredes til to små soverom. Han satte også opp en hytte, av materialer fra et gammelt 
sauefjøs, i bakken øst for setra. Jordene lå på begge sider av elva. Dyrene gresset annet hvert år på hver 
side, og de høstet annet hvert år på hver side, for å slippe å flytte gjødselen fra side til side.  
 

 
Men så kjøpte Lars og Hilda Mattisplassen 
fra Carl Otto Løvenskiold og flyttet dit. 
Husene på Mattisplassen var borte og jorda 
overgrodd, men de to var energiske og 
opparbeidet plassen igjen i løpet av få år.  
 

Seterdriften opphørte på Myrseter i 1954. 
Eieren Henry Ruud testamenterte seterhuset 
til Den Norske Kreftforening like etter år 
2000. 
 

Ei vending om dagen 

Henry Ruud var eier av Østre Rud fra 1933 
til sin død i 2001. Han reiste mang en 
vinterdag med hest og slede fra gården 
klokka 5 om morgenen til Myrene for å 
hente høylass. Turen tok 16 timer fram og 
tilbake. Da holdt det med en vending om 
dagen… 
         Kilde: Bakke 

DNT fra 2003 
 

DNT Oslo og Omegn kjøpte Myrseter fra Den Norske Kreftforening i januar 2003. Våren 2004 startet 
rehabiliteringsarbeid på seterhuset for å tilpasse bygningen til ubetjent overnatting for brukere av marka. 
Andre etasje ble igjen innredet for overnatting, kjøkkenet og melkebua er mest mulig bevart som de var. 
Myrseter ble gjenåpnet 5. september, sammen med lanseringen av årets kjentmannsmerkeprogram. Da 
var det stor festivitas her med 5-600 mennesker til stede. Blant dem var to eldre damer som var født på 
Myrseter! 

Skrevet av Leif Halbo 2012. 
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