
Postplassering: På treet i stikrysset på 
Aurtjernsetra.

Post 45 Aurtjernsetra

til Anne Skau var jaktkamerat med både 
Håvelsrud og Blyverket, og på den måten 
ble Anne kjent med setra og de som holdt 

og Berte Blyverket, som bodde på Blyverket 

til der. Det ble drevet mye jakt i området, 
og fremdeles er det ofte tiur og orrfugl å se.

I lia ovenfor setra lå det opprinnelig en stor 
villa. Den tilhørte ingen ringere enn Fritz 
Huitfeldt (1851-1938), oppfinneren av den 

Aurtjernsetra var opprinnelig 2 setre, som lå 

Holtåsen ved Kalvsjø. Lokalt uttales navnet
 «Ørrkjennsetra». I mange år var det Emil 

ved Myllselva, som setret der. Stort sett var 

under Håvelsrud gård, som ligger opp mot 

det kyr på setra, samt en og annen gris. Far 

svært lite kjent at Huitfeldt hadde sitt 
rekreasjonssted her inne. Han etterlot seg litt utstyr som ski og kjelker, men det meste 
av det er dessverre borte nå.
Etter Huitfeldt disponerte en frisørmester Esrød fra Oslo villaen. Om han hadde kjøpt 
den, eller bare leide, er uklart. Villaen brant imidlertid ned, antagelig kort tid før 
krigen. Under krigen var setra samlingssted for ungdommen i bygda. Anne Skau 
forteller om livlige dansekvelder her. 

kalles ofte også «Holmenkollrennenes far». 

jernører, og ble lansert i 1894. Han var også 
en banebrytende oppfinnelse, med sine stive 

hadde en viktig posisjon i skimiljøet. Han 

Han hadde villaen som bolig i forbindelse 

Seterdriften opphørte kort tid etter krigen. Familien Gjerdingen var de siste driverne.

viden kjent som en dyktig skikonstruktør, og 

med jakt og øvrig friluftsliv. Det er nok 

svært kjente «Huitfeldtbindingen». Den var 
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(Kilde: Samtaler med Anne Skau (f. 1924) på Godli gård, supplert med opplysninger 
fra hennes sønn Hans Edvard, og fra Hans Kristian Håvelsrud).

Aurtjern bærer for øvrig ikke sitt navn med rette. Det har visst aldri vært noe godt 
fiskevann, og det ble sagt at det var bendelorm i det som var av fisk. Nei, da var 
Klattertjernet et mye bedre fiskevann, med fin ørret og abbor.

Anne husker en spesiell episode fra sin barndom: Inger Blyverket ventet barn, og en 
dag ble hun «bånnklein», hun fikk veer. Jordmora holdt til på Sand på Roa, så hun ble 
kalt på, og tiden gikk ... Hun kom seg til Godli og gikk inn til setra sammen med Otto, 
den blivende far, som bar jordmorveska. 15-20 minutter var det å gå fra Godli. Men alt 
gikk bra, og guttebarnet Øystein ble født på setra.


	Page 55

