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Lærer Edvard Hov skrev ved registreringen av setre i Stjørna i 1934: Nr.52 Husbysetra er på kartet, ligger 

nord for Langvatnet, 200 moh, nedlagt ca. 1860. Tilhører Husby ytre 154/4. 

Husby ytre 154/4 er den del av Husby som ligger vest for bekken ved Husby gravplass. Eiendommen 

tilhørte Andreas Nilsen Husby på midten av 1850-tallet. Han kjøpte Søndre Rødsjøseter omkring 1850 

derfor er det naturlig at seterdrifta ved Langvatnet sluttet da det ble enklere å ha seter ved Rødsjøen. 

I dag ligger seterplassen på eiendommen Husby indre 154/1. Da seterdrifta for Husby ytre 154/4 sluttet i 

1860 må det ha skjedd et bytte av areal for allerede på slutten av 1800-tallet var det eierne av Husby indre 

154/1 som drev med seter der. Området som på kartet heter Gammelsetervollen blir kalt Hannavollen etter 

Hanna Mælan (1850-1928), gift 1879 med Ole Korneliussen Husby (1858-1899) som overtok Husby indre 

154/1 i 1897. Hanna stod som eier av gården fram til 1911 da sønnen Kristian overtok. I 1927 kjøpte Einar 

Fenstad gården og i dag er det barnebarnet Jan Kjetil Fenstad som eier gården. Setra har ligget ned i mange 

år. 

At det var seter på denne eiendommen framgår av matrikuleringen av 1863 som skriver at Kornelius Paulsen 

er eier. Gården har 46 dekar dyrkajord. På setra ble det høstet 3 lass høy. Ved folketellingen i 1865 var det 

en besetning på 1 hest, 7 kyr og 12 sauer. Det ser ikke ut for at buskapen var rettet mot seterdrift dette året. 

I 1893 ble gården delt mellom brødrene Ole og Paul slik at Ole beholdt hovedbruket og Paul fikk Husby 

indre 154/10. Husby indre 154/1 eies i dag av Jan Ketil Fenstad. 


