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Lærer Edvard Hov hadde ikke Karensetra med på registreringen av setre i Stjørna i 1934. En forklaring kan 

være at det ikke hadde vært sæter der før 1934. En annen forklaring kan være at det ble etablert seter der 

etter 1934.  

Karensetra ligger på eiendommen Rødsjø 159/4 som i dag eies av Aase Elisabeth Mælan. Årsaken til navnet 

Karensetra synes å være at Karen Sand og ektemannen Anton har bodd der. Om de drev seter så må det ha 

vært etter 1934 ellers måtte Hov ha tatt den med i sin liste 

Karen Sand er datter av Peter Pedersen Staberg og Julianna Olsdtr. Hun ble født i 1883 på Halsmarka mens 

foreldrene bodde der før de flyttet til Staberg i Mosvik. Hun ble gift med Anton Sand fra Staberg og begge 

var i USA en periode rundt 1910. De flyttet til Stjørna og en periode bodde de på setra som senere fikk 

navnet Karensetra. De kjøpte Sjøgløtt 170/62 på Prang i Råkvåg i 1958 og der bodde de til de døde, han i 

1972 og hun i 1980. 

Når de bodde på Karensetra er ikke kjent, men det var neppe hele tiden fra de kom fra USA til de flyttet til 

Råkvåg. Da brua over Nordelva ble bygd på slutten av 1930-åra, ble det satt opp brakker ved Karensetra og 

senere har Vegvesenet hatt fast tilhold der. Brua ble ferdig i 1939 og da fortsatte arbeidet med vei til Bjugn 

og Åfjord.  

Eilif Rødsjø mener at Karensetra ikke kan ha navnet etter Karen Sand da han mener at Karen og Anton Sand 

bodde i Litldalssetra som ligger på østsiden av Krinsvatnet. Per Mælan forteller at han husker at Karen og 

Anton bodde på Halsmarka der Karen var fødd og vaks opp som barn før familien flyttet til Mosvika. Det er 

mulig de drev seter der Karensetra ligger mens byggingen av brua og veien til Åfjord skjedde. Vet noen mer 

så ta kontakt. 

  


