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Svenns, leder
 

 

I dag har de fleste bra isolerte hytter og vinterbruk er fullt mulig,
selv på Myklebysetra uten høy standard. Mange er opptatt av om
skiføret vil holde til påske og foreløpig ser det bra ut. Det har
kommet melding om 80 cm snø bare etter vinterferien. De av oss
som drar til Myklebysetra i påsken ser fortsatt sjarmen i en skitur
over hvite vidder, en lun plass i sola og samvær med slekt og
venner.

Slik var det nok ikke før i tida. Setra var først og fremst etablert
for å utnytte sommerbeite til husdyra. Seterhusa var vel heller
ikke beregnet for vinterbruk. I de tider var nok gardbrukerne også
opptatt av vinterføret, men det var nok ikke skiføret de tenkte på.
Det var først og fremst å få tømmer og ved ut av skogen og
møkka ut på jordet mens det fortsatt var sla’føre.

Mange av de som bruker setra i dag har sine røtter i dette miljøet,
selv om de i dag bor i mer urbane strøk av landet og ikke lenger
er direkte knyttet til primærnæringene. Men det er
næringsvirkomhet som danner rammen om setras historie, det er
viktig å huske.

Jeg har gleden av å delta i arbeidsgruppa som har som mål å
skrive Myklebysetras historie. Det er litt av en utfordring og det
vil ta tid å samle materiale, både de tørre fakta og de små
historiene. Gruppa har jevnlige møter og det dukker stadig opp
nye beretninger som vitner om et mangfoldig og frodig liv på
setra opp gjennom tidene. Vi regner med at det forligger mye
informasjon og dokumentasjon hos de som i dag driver de større
eiendommene. Vi håper de vil avsette tid og bidra til at vi kan få
til en samlet god beretning om setras historie. Jeg viser til
påminnelse fra Åge annet sted i Budstikka.

Det knytter seg for tiden en viss spenning til kommunens anke på
reguleringsplanen for bl.a. Myklebysetra. Fylket har gått imot
planene om å øke antallet nye hytter av høy teknisk standard fra
20 til 50, og saken er anket til Miljøverndepartementet. Det har
vært befaring i området og Direktoratet for naturforvaltning har i
brev av 09.02.2006 (se egen art.) reist innsigelse til
kommuneplanens arealdel. Av hensyn til villreinens leveområde
går direktoratet imot slik utbygging. Det er ventet en avgjørelse i
løpt av ca. 2 mnd.

Uansett utfall, Myklebysetras historie ruller videre og snart kan
vi gå nok et høydepunkt i møte – påskefjell med sla’føre.

Hilsen Svenn

Sla’føre i
påsken?

Påskefjellet frister mange i våre
dager og hyttetur er visstnok
typisk norsk. Vårsola kan
varme godt på fjellet når
påsken er sen.
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SOMMERARRANGEMENTET
SETRAS DAG OG

SETERFESTEN 2006
BLIR DEN

22.JULI
Sett av dagen og kvelden!

MYKLEBYSETRA VEL

PÅSKESKIRENNET
DUGNAD LANGFREDAG 14/4

Skirennet går av stabelen Påskelørdagen, men det må til en del
forberedelse på fredag ettermiddag, bakken må i verste fall beintråkkes.

Arrangementskomiteen og styre har møteplikt.

Det er med håp at flest mulig kan stille opp!

Ta med skuffe og rive!        I SKIBAKKEN KL 17:00

TRANSPORT, LØYPER OG BRØYTING
I PÅSKEN

JOHN OLAFSEN

TLF.MOB.  97 53 59 30



VIKTIGE TELEFONNUMMER I PÅSKEFJELLET

BRANN 110
POLITI 112
MEDISINSK NØDHJELP 113

KOMMUNELEGEN I STOR-ELVDAL 62 46 34 00
ALARMSENTRAL TYNSET 62 48 22 11

KOPPANG APOTEK 62 46 07 22
RENA APOTEK 62 44 70 50

LENSMANNEN I  STOR-ELVDAL 62 46 48 00

STOR-ELVDAL TANNKLINIKK 62 46 34 50

GIFTINFORMASJONEN 22 59 13 00

FALKEN REDNING RIKS 02222

STOR-ELVDAL RØDE KORS
HYTTE PÅ LAUVÅSEN 62 46 49 36

HOVEDREDNINGSSENTRALEN
I SØR-NORGE 51 64 60 00

ARNESENS LANDHANDLERI  62 46 30 75
MOBILTLF. 976 90 729

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN:
MAN 10/4-TIR 11/4 KL. 09:00 – 17:00
ONSDAG 12/4 KL. 09:00 – 14:00
PÅSKEAFTEN KL. 09:00 – 13:00

VAREKJØRING TIL SETRA:
ONSDAG 12/4 CA. KL. 17:00



MYKLEBY SETERVEI

Det er avholdt årsmøte i Mykleby setervei.

Utdrag av årsberetningen for 2005 (forkortet):

Styret har bestått av: Ola Kristiansen-formann, Ingolf Grinaker-
regnskapsfører, Anders Kiær. Revisorer har vært Bjørn Baarstad og Jo
Gimse.

Bomsystemet har vært betjent av formannen.

Parkeringsplassen ble brøytet opp på setra og ved Lortikkmyra til
påske. Det var ca. 150 parkerende biler over tid i påsken.

Veien ble tidlig høvlet og saltet, her samordnes det med
Birkebeinerveien da det på våren er råme i bakken.

Ut over det ordinære sommervedlikeholdet ble det foretatt utskifting av
brua ved vestre Rogna med rør Ø1800 for ca 50.000,-. Vedlikeholdet
grøfting og kantklipping må fortsette år 2006.

Motoren i bommen sa stopp, ny motor ble utskiftet fra bommen som
ble erstattet av Forsvaret i 2004. Det påregnes innkjøp av reservemotor.

Antall årskort holder seg stabilt med  ca 65 kort.

Budsjett 2005-2006. Budsjett for inntekter kr. 193.000, driftsutgifter kr.
213.000,-, og dermed et underskudd på kr 20.000,-, som dekkes av
vedlikeholdsfondet.

Regnskap 2005:
Inntekter: Kr. 188.901,-. Utgifter: Kr. 144.807,-. Overskudd: Kr.
44.094,-.

HYTTEUTBYGGING PÅ
MYKLEBYSETRA

Ifm den foreslåtte utbyggingen av Myklebysetra har det vært befaring
og høringsutkastet fra kommunen har fått svar fra Direktoratet for
Naturforvaltning (DN). Forslaget er basert på en ytterligere ekspansjon,
med ønske om økning fra 20 til 50 hytter med høy teknisk og sanitær
standard.  DN går i mot utbygging, her begrunnet med utdrag av DN,s
oppsummering:

”For DN er det åpenbart at ferdselen inn i villreinens leveområdet vil
øke og at ferdsel i månedsskiftet mars/april i de fleste år vil være
forstyrrende i forhold til reinens bruk. Økt hyttebygging i dette området
vil generere økt ferdsel inn i leveområdet, og gjøre kalvingsområdet
mer eksponert. Dette er særlig uheldig. Det er ikke framlagt sti – og
løypeplan eller andre tiltak for å kanalisere ferdselen i forhold til
leveområdet. ”

”Kommunen bør prioritere å arbeide videre med tilretteleggelsestiltak
som kanaliserer ferdsel bort fra villreinens leveområder. Kommunen
har ikke godtgjort at det er gjort tilstrekkelig for å unngå forstyrrelse i
villreinens leveområder. Det innebærer at det ikke er rom for å øke
antall hytter i dette området.”

”Kommunen har i planprosessen spilt inn at et minstetall på 50
høystandard hytter er nødvendig for at prosjektet ved Myklebyseter
skal bli økonomisk bærekraftig. DN konstaterer at det ikke er
økonomisk grunnlag for en satsing på høystandard hytter i dette
området uten å komme i konflikt med villreinens leveområder.
Bygging av hytter med høy teknisk standard, bør fortrinnsvis skje nær
eksisterende infrastruktur.”

”DN,s tilrådning innebærer en reduksjon av 60 (evt 50) hytter ved
Myklebyseter.”



Myklebysetras historie
Ny påminnelse

Bidragene har ikke akkurat strømmet på etter påminnelsen i Budstikkas
julenummer! Derfor har hver enkelt i arbeidsgruppa nå fått i oppdrag å
følge opp de hytte- og setereiere som ennå ikke har svart, samt de som
har svart men som vi ønsker flere opplysninger fra. Men vi er i gang
med skrivingen. Og etter hvert som arbeidet skrider frem oppdager vi
at det er mye mer vi skulle ha spurt om enn det vi la opp til i
spørreskjemaet. For eksempel blir det ingen ordentlig historie hvis vi
ikke får satt personer og hendelser inn i et tidsperspektiv med angivelse
av en del årstall.  Vi tenker da særlig på når fordums eiere, budeier,
setergubber m.fl. ble født og når de døde (årstall holder lenge). Videre
synes vi at vi må ha med når nåværende eiere (m/ektemaker) er født og
hvor de bor til daglig, samt seteradressen. Jf at de fleste veier på setra
er navnsatt.  Med til historien hører også når barn, svigerbarn og
barnebarn er født, særlig hvis de besøker hytta eller setra en del. Dette
blir likevel opp til hver enkelt. Vi kommer uansett ikke til å trykke noe
om den enkelte seter eller hytte og personalia knyttet til disse uten at
det først er forelagt og godkjent av eierne.  For å gi en viss pekepinn på
hva vi er ute etter når det gjelder opplysninger om den enkelte
hytte/seter og historien omkring, har vi fått tillatelse til å gjengi hva vi
så langt har skrevet om Thoralf og Ragnhild Myklebys hytte og om
Engsetra. Dette er foreløpige grovutkast, men kan være eksempler på
omtrent hvordan vi har tenkt oss det. Bildene er så langt bare tilfeldig
valgt. Det er ellers ikke noe mål for oss at teksten og opplysningene om
de forskjellige hytter og setrer skal være bygd opp etter nøyaktig
samme mal. Litt variasjon både i mengde og innhold er derfor bare en
fordel og gir et mer levende produkt.

Vi minner også om at vi er ute etter nær sagt alle historier og
fortellinger som kan knyttes til setermiljøet, enten som selvopplevd
eller som ”arvet” fra tidligere generasjoner. Skriv det ned og send det
til oss, eller ta kontakt hvis du mener du sitter inne med noe av
interesse.

Det arbeid vi hittil har gjort, med innhenting av data og tilleggs- og
kontrollspørsmål under veis, er ganske tidkrevende. Det er
opplysninger om de gamle setrene som gir de største utfordringene. Det
er en stor fordel for oss om utveksling kan skje elektronisk via e-mail
med de eiere som disponerer slikt utstyr. Vi oppfordrer derfor disse til
å sende oss tekst og opplysninger på denne måte, gjerne til Åge som
har følgende E-mailadresse: aborr@online.no. Men, håndskrevne,
postsendte bidrag er selvsagt meget velkomne! Det vises til de post- og
mailadresser som ble oppgitt i Budstikkas julenummer.

Vi regner med at de fleste i arbeidsgruppa vil bli å treffe på setra i
Påsken. Ta derfor gjerne direkte kontakt der og da. Kanskje får noen av
dere besøk av oss også. Så hold bidragene klare!

Med ønske om en GOD PÅSKE med strålende sol og skiføre!

Arbeidsgruppa for Myklebysetras historie

DUGNAD PÅ ALLE VEIER I
SETEROMRÅDET tirsdag 25. juli, kl 14:00. Rodeledere
og varamedlem organiserer arbeidet. Håper alle møter opp med
nødvendig redskap. Hvis det er behov kan gravemaskinkjører VIDAR
ROEN stille opp. Alle som hører til veien må evt. spleise på.

Setras Velklingende Musikkops 10-ÅRS
JUBILEUM 2006 Vi satser på en ny sesong med høydepunkter under
setras dag, lørdag 22.juli. Gamle og nye medlemmer ønskes
velkommen! Vi ønsker også i år å doble antall musikkøvelser. Første
øvelse onsdag 19.juli kl. 1600. Den andre blir fredag 21. juli også kl.
1600. Øvelsene blir holdt på Mykletunet. De som har noter som ble
levert ut i fjor tar med disse!

Hilsen musikkutvalget v/ Terje og Lef E.

  

  



Nordli.
Gnr.10/bnr.102.
En part av Messelttrøa, på nordsiden av Søkkunda.

Eiere Ragnhild og Thoralf Mykleby, 2450 Rena.

Thoralf er født på Mykleby i Stor-Elvdal 8.7.1941, sønn av Thora (f.1901-d.1960) og
Torgal T. Mykleby (f.1896-d.1971). Hans kone Ragnhild (f.Granli) er født i
Skramstadberget, Åmot,  28.2.1944.

Hytta er bygd på tomt som ble kjøpt i 1923 av Stor-Elvdal kommune.
Tinglysingspapirene er datert 28.6.1923. Den ble satt opp i 1936 av Torgal T.
Mykleby. Snekker og tømrer var Kolbjørn Asphaug, Mykleby. Hytta er opprinnelig
bygd i både tømmer og reisverk. Den er senere restaurert og kledd med utvendig
panel.

I den tiden Thora og Torgal T. Mykleby drev seterdrift i en gammel seterstue like
nedenfor hytta, ble den leid ut til sommerturister. Det var gjerne familier fra Oslo som
kom igjen år etter år og bodde der fra 14 dager til 3 uker om gangen. Barna til disse
familiene satte stor pris på Thora og buskapen (kuer, kalver, hest, gris, høner, og
katt). De fikk også kjøpt setermat som rømme, pultost, smør, egg og melk. Seterhuset,
som etter hvert ble skjevt og skakt fordi det stod på leirgrunn, ble revet en gang på
1970-tallet.
Etter at det ble slutt på seterbruket, er hytta brukt som feriested av familien Mykleby
både sommer og vinter. Ragnhild og Thoralf overtok hytta i 1970.

Ragnhild og Thoralf har følgende barn og barnebarn:
• Datter Tone født  27.4.1965, barn Stine født 23.4.1991. Bor i Elverum
• Sønn Rune født 17.4.1970. Han er gift med Stine Hammerø fra Molde, født

27.9.1974. Sammen har de barna Ivanna født 5.12.2000 og Olav født
28.4.2004.

            Bor på Rena.

Engsetra
Opprinnelig gnr10/bnr7,
10/376 etter at setra ble skilt fra eiendommen nede i bygda.
Rognergutua

Eier Tor Sæming Eng, Hamar.

Engsetra ble bygd i 1901 av Pauline og Ingmar Eng. Han var eier av Enget gård på
Rasta. Setereiendommen er på 3,6 mål. Til setra hørte også en skogteig på 408 mål
som lå på østsiden av Skarven. Teigen er seinere solgt.

Hovedhuset er tømret og siden panelt utvendig. Huset har tre rom – kjøkken i midten,
kammers mot vest og mjølk/ostrom mot øst. Seinere ble det bygget på en svalgang
med kott. På ei jernplate som er støpt inn i grua, står det Pauline og Ingmar Eng 1901.

Fjøset hadde 8 båser og var oppført i tømmer. Videre var der en løe med vedskåle og
stall. Løa var tømret, mens resten var bindingsverk og stående utvendig panel. Stallen
hadde plass til hest og til tider 3 griser. Opprinnelig hadde alle husene flistak.

I likhet med de andre setrene, hadde også Engsetra en rode i seterveien hvor de var
ansvarlige for grusing og vedlikehold.

Av branntaksten av 1918 kan en se at setra heter Sekundenget Seter. En kan vel da
anta at gården i bygda het Sekundenget, og at den seinere ble hetende Enget. Av
branntakstpapirene fremgår det at forsikringspremien for ett år var kr. 9,60.

Eiere/brukere fra familien Eng har vært følgende:
1901-1938 Ingmar Eng (f.1871-d.1938)
1938-1952 Pauline Eng (f.1869-d.1952)
1952-1967 Sæming Eng (f.1902- d.1967)
1967-1980 Ingar Olav Eng (f.1931-d.1980), fritidsbruk
Fra 1980 Ingars sønn, Tor Sæming Eng (f.1958), fritidsbruk.

Eksempel på
Historiegruppa,s
arbeid med
kartlegging av hytter,
her ser vi Thoralf
Mykleby  og
småjenta, blandt
kjente skapninger i
setermiljøet.

Historiegruppa,s
original-eksempel fra
Engsetra inneholder
også i tillegg et
interssant og artig
avsnitt fra
gjestebøkene, det
som er gjengitt her
er forkortet.



Tor Sæming er samboer med Elisabeth Akre f.1961, fra Nord-Odal. De har barna.
Even, f. 1989,  Eirik f. 1991 og Espen, f. 1993.
Tor Sæming har en bror som heter Geir Morten f.1959, bosatt på Hamar.

Budeier i Engsetra har vært:
Pauline Eng, f. Semmingsen, gift med Ingmar Eng
Anna Hagen f. Eng (f.1896-d.1963) gift med Ola K. Hagen (f.1892-d.1982)
Inga Rusten f. Eng (f.1900-d.1961) gift med Guttorm Rusten (f.1903-d.1991)
Pernille Glesåen f. Eng (f.1907-d.1983) gift med Snorre Glesåen (f.1908-d.1980)
Juliane Eng (f.1898-d.1958)
Tora Eng f. Olafsen (f.1903-d.1981) gift med Sæming Eng (f.1902-d.1967).

Det fortelles at Tora hadde en fin og kraftig sangstemme. Når hun lokket på krøttera
om kvelden, kunne hun høres over hele setervollen. Tora og Sæming har følgende
barn, svigerbarn og barnebarn:

- Datter Odveig Pauline Klingenberg,f.1938-d.2005. Gift med Aksel Klingenberg
f.1929-d.1998. De var bosatt i Bergeberget. De har følgende etterkommere:

• Datter Inger f.1967. Bor i Elverum
• Datter Marthe (tvilling med Inger) f.1967, samboer med Pål Hanstad f.1964.

De har barna Marianne f.2004 og Rune f.2006. Familien bor i Elverum
• Datter Turid f.1969. Bor i Elverum
• Sønn Hans f.1975, samboer med Anne Cathrine Skoglund f.1981. De har

sønnen Hedda f.2004. Familien bor i Bergeberget.

- Datter Tove Synnøve Galåen f.1942. Gift med Roar Galåen f.1946. Bosatt på Røros.
De har datteren Tone Elise Eng Galåen f.1970. Bosatt i Oslo.

Det som blant annet kjennetegner Engsetra, er den gule fargen etter at den ble panelt
utvending for over 70 år siden, samt ordet ENGSETRA satt sammen av røtter og
”kragger” fra einer og plassert over vinduet på sørveggen. Det skal visstnok være
Signe Eng som står bak denne ”skiltingen”.

Juliane, Karen,
Pauline, Ingmar, Kjell
Hagen på fanget, 

Budeier ca. 1925  



ÅRSMØTET I MYKLEBYSETRA VEL 2006
BLIR FREDAG 21. JULI

Tidligere år har styre og valgkomite hatt svært kort arbeidsrom
ift frist for innkomne forslag og forslag/frasigelse av verv til

årsmøtet.

Til årsmøtet 2006 er fristene satt noe tidligere, og
forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
innkommet til styrets formann,

Svenn Broch, Aasmund O.Vinjes vei 5 1511 Moss
Innen 1. JUNI 2006

Frasigelse av verv eller forslag til tillitsverv må være innkommet
til valgkomiteens leder,

Finn Arnesen, Mykleby, 2480 Koppang/Åge Børresen, Johan
Castbergsvei 30, 0673 Oslo
Innen 1. JUNI 2006

MYKLEBYSETRA PÅ NETT!

Noen vil kanskje mene at Myklebysetra har ingen
ting på internett å gjøre, men nå er det bestemt: Fra

1. juli vil nettportalen
www.myklebysetra.no
være startet, noe forsiktig til å begynne med – med litt nyttig
info om setra, kontaktpersoner, bilder med mer.
Det vil bli en markering av dette på seterdagen, og
hjemmesiden blir utviklet underveis etter medlemmenes ønsker
og behov.

VEDR.
SKIRENNET I

PÅSKEN

RENNLEDER OPPFORDRER
FOLK SOM SKAL DELTA I
ØVELSENE TIL Å MELDE

SEG PÅ I GOD TID, DA DET
LETT BLIR KØ I BUA!


