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Lærer Edvard Hov skrev ved registreringen av setre i Stjørna i 1934: Nr.67 Dalasetra er på kartet. Den 

ligger 2,5 km sørvest for 68 Nye Dalasetra, 180 moh. Nedlagt 1900, tatt i bruk 1900? Kvernhusdalen er i 

daglig tale Dalen.  

Setra lå på nordsiden av bekken som kommer fra Vardheia. Etter at denne setra ble nedlagt ble det bygd ny 

seter lenger sørvest i Storlidalen. 

I 1863 var Kvernhusdalen delt i 2 eiendommer. Matrikuleringskommisjonen av 1863 oppfører Elling 

Grytten som bruker av lnr 291a Kvernhusdalens nordre tomt. Gården hadde 41 mål dyrkajord, derav 8 mål 

åker. Jorda som var leirholdig og bakket, lå i nordhall. 6 mål bakker utgjorde den naturlige enga. Det var 

ingen utslåtter, og 6 mål skogland kunne dyrkes. Høyavlinga på 40 lass skulle vinterfø 1 hest, 5 kyr og 6 

småfe. Hamnegangen var fjellendt og utilstrekkelig. Matrikuleringskommisjonen oppfører Lars Jonsen som 

bruker av lnr 291b Kvernhusdalens søndre tomt. Gården hadde 47 mål dyrkajord, derav 12 mål åker. Jorda 

var leirholdig og bakket og lå i nordhall. Den naturlige enga besto av 4 mål bakker, og 4 mål kunne dyrkes. 

Gården hadde ingen utslåtter. 45 lass høy skulle vinterfø 1 hest, 5 kyr og 16 småfe. Hamnegangen var 

fjellendt og utilstrekkelig. Seter er ikke nevnt for noen av dem og det tyder på at det ikke var seter på den 

tiden. I 1866 ble Johan Arnt Larsen Stormo eier av begge eiendommene.  

I 1900 ble Lars Johnsen Dahlen eier av 

Kvernhusdalen etter sin far Johan Arnt Larsen 

Stormo. Gården var av de større etter forholdene i 

Stjørna. Ved jordbrukstellinga i 1918 hadde Lars 

Dahlen et jordbruksareal på 115 mål og ei 

besetning på 2 hester, 8 kyr, 7 ungdyr, 1 gris, 15 

sauer og 20 høns. Nå er det heller ikke noe som 

tyder på at det er aktuelt med seter. Melka kan 

leveres til meieriet på Selnes og senere i 

Sørfjorden. 

 

 

Figur 1 Dalasetra. Tommy Larsen, Ola Fiksdal og Borghild Dahl i 1920.- åra 



 
Figur 2 Dalasetra. Tommy Larsen, Ola Fiksdal og Borghild Dahl i 1920.- åra 

 

 
Figur 3 Dalasetra. Helga og Arnt Larsen, Laura og Håkon Flatnes i 1920.- åra 

 


