Seterlivet i Gutulia

Forestill deg livet på
setervollene …
Duften av gammelost, smaken av nykinna smør og lyden av
bjelleklang. Det er sannsynlig at seterdriften kom til landet
med de første jord- og husdyrdrivende folkene i slutten av
steinalderen.
I norske lover fra 1000-talet finnes regler for setring.
Og en av de eldste omtalene av seter finner du i Snorres
saga om Olav den hellige, skrevet omkring 1230. Driften
foregikk stort sett på samme måten i århundrer. De store
forandringene kom etter 1900.

Forsidebilde
Mikkel og Sofie Sorken med besøk av skuelystne fotturister
en gang på 1930-tallet. I en tid med stigende vandringslyst og
begeistring for naturen blant Norges befolkning økte antall
fotturister. Folk ville ut og oppleve det ”ekte” og ”ville” Norge.
Kanskje stoppet vandrerne bare opp for en prat, eller kanskje
betalte de for en autentisk natt på setra?

Helga Sorken gjeter dyra, som alltid oppholdt seg i nærheten av setra.

Setrene i Gutulia
Tre gårdbrukere fra Sorken og Lillebo i Engerdal ryddet og bygde opp hver
sin seter omkring 1750 – Nedpåvollen, Oppåvollen og Lillebovollen. Her var
det aktiv setring i 200 år – helt frem til 1949.
Hver sommer tok seterfolket med seg kyrne, sauene og geitene og flyttet
til setrene fra midten av juni – og ble her til langt uti september, avhengig
av hvor mye mat det var til dyra. Mor og de minste barna bodde her hele
sommeren. Far og de eldste barna ble igjen hjemme på gården for å gjøre
unna slåtten. Den startet midt i juli og tok cirka en måned. Når slåtten var
unnagjort flyttet gårdsfolket også hit.

Bertea Sorken var budeie på setra rundt 1939 – her har hun fått besøk av
Bergitte Myhr (t.v.), Marta Sorken (3.t.v.) og Helga Sorken (t.h.).

Melken – grunnen til alt
Det første seterfolket gjorde når de kom til Gutulia var å kutte ferskt
myrgress for å fylle madrassene med. Sikkert trengtes rydding og muligens
også fjerning av en og annen muselort.
Deretter gikk dagene med til å passe dyr, melke og ta vare på melken. Den ble
avkjølt i det kalde bekkevannet og smakte ekstra godt når dyra beitet planter
inne i skogen.
Melken ble til hvitost, brunost, pultost, gomme, prim, smør, rømme, fløte,
tjukkmelk, rømmekolle og grøt. Som du ser var melken umåtelig viktig.

Det var ungene som gjette dyra, og om natta måtte alle inn i fjøset
igjen på grunn av at jerv, ulv og bjørn kunne dukke opp.

Helmer og Torben Sorken holder rundt ei stor furu. I urskogen i Gutulia
finnes det nemlig uvanlig store trær, og furua blir som regel 280–300 år
gamle. Den eldste furua vi vet om er over 400 år gammel.

Hågen Sorken finner ved.

Naturens spiskammer
Det var ikke mangel på mat på setra, så det var sjeldent nødvendig å kjøpe
matvarer nede i bygda. Sjøen var full av fisk året rundt. På sensommeren var
sanking av bær en viktig aktivitet.

Dampende varmt
All mat ble laget inne i det dampende varme kokhuset. Dette huset ble også
brukt til baking og her gjaldt det å holde varmen perfekt gjennom hele dagen.
Det ble bakt lefser, flatbrød og stump (tynt brød) til hverdags – og vafler til
helgekosen.

Marta Sorken og Helge Bentzen viser frem dagens fangst
av bekkeørret. I sjøen var det rikelig med fisk året rundt og
seterfolket fiska både med garn, og mark og dupp. Bildet er
fra tidlig på 1960-tallet.

Grepa kvinnfolk
På setrene var kvinnene langt unna folk og måtte derfor ta seg av store og
små utfordringer på egenhånd. I fristundene var de opptatt med å karde og
spinne garn fra egne sauer, som deretter ble til varme klær for hele familien.
Ett år begynte kokhuset på Lillebovollen å brenne. Budeiene løp etter vann
først, men da det ikke var nok til å slukke brannen må melka også brukes til
brannslokking. De fikk til slutt slukket brannen – helt på egenhånd. Den ene
veggen på seterstua har fortsatt tydelige spor etter brannen, men berget så
vidt.
Minst to barn har blitt født her, sannsynligvis uten jordmor eller lege til stede.

Kirsti var en av de aller siste som setret i Gutulia – 83 år gammel!
1948 ble den siste sommeren med liv og røre på Lillebosætra.
Familiene fortsatte med gårdsdrift, men setrene lå langt unna
allfarvei – umulig å få levert melken til melkebilen. Kirsti fikk ti barn
opp gjennom livet og ble nesten hundre år gammel.

Gjestfrihet
Av og til kunne rømmen og fløten komme flere til gode. I området vandret
det nemlig samer som gjette reinsdyra sine. De trengte fet og god mat til
lange vandringer. Samene betalte med mynt – noe som kom godt med for
seterfolket.

Helgemoro
Karan, altså mennene og de eldste guttene, var opptatt hjemme på gården
med slåtten. Men i helgene hadde de fri og dro opp på setrene. De brakte
mat og varer opp og ned fra setra, og fikk nok god mat og stell av damene.
Ekstra stas var det nok når naboguttene kom på besøk til de litt eldre jentene.
Mange måtte ikke dra langt for å finne kjærester.

Turen inn til setra fra gårdene tok omkring en dag. Da var det godt å ha
bærehjelp i en hest. Turen startet om morgenen, rett etter første fjøsstell.
På kveldstid før kuene måtte melkes igjen, var de fremme ved setra. Her
poserer Mikkel Sorken med sin hest, trolig en gang på 1920-tallet.

Andre tider
I 1949 ble det helt slutt på setringa i Gutulia. Det var tungvint å komme seg
hit og gårdsfolket ville ha setrer tilknyttet bilvei. Nesten 200 års seterdrift var
over.
Samme år var det et kraftig vindfall i skogen, og et stort antall trær falt over
ende. Dette tømmeret ønsket Statens Skoger å benytte seg av og startet
derfor å bygge en vei innover i Gutulia for å få tak i tømmeret. Det var akkurat
for sent – setrene var allerede forlatt.
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