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LEDER,N
__________________________________

LEDER,N
__________________________________

plass blir veien fin å kjøre på! 
Snart er vi på parkeringsplassen, kanskje John står der 
med scooter så vi får all pakkasen til hytta……og om ikke 
lenge kan vi tenne i svartovnen.
Vel oppe er mange biler på plass, - og alle er så blide og 
forventningsfulle! Er det noe rart – med en uke på setra i 
vente! Slå av en trivelig prat med hyttenaboer, vente på
sola i hytteveggen, en frisk skitur, en god bok og en 
kvikklunsj, god mat i grytene – og en knitrende peis på
kvelden. Og om den enorme stjernehimmelen spraker over 
oss sånn rett før leggetid, er det jo nærmest perfekt, med 
knallværsdag i vente neste morgen!
Lurer du på hvor unga dine er, er de mest sannsynlig i 
hoppbakken. Time etter time i frisk luft gir matlyst og røde 
kinn. Det skal øves til påskeskirennet må vite. Så da tørker 
vi mer enn gjerne votter og dresser, - og nyter unger som 
sovner tidlig!

Kjære påskefolk!
For mange av oss har dette 
vært en snøfattig vinter. 
Mange gode tanker har nok 
gått til Myklebysetra, en 
snødekket setervoll badet i 
sol, og turer oppover mot 
fjellet. Det er en egen 
følelse å sitte i bilen på vei 
til påskefjellet, svinge av 
nede i bygda på siste 
etappe til seters.
Og med ny brøyteavtale på

Påskeaftens skirenn er jo selveste 17.mai på setra, med 
ærverdige nasjonale sanger på høytaleranlegget, vafler og 
kaffe, og påskesola høyt på en knallblå himmel selvsagt…
Arrangementskomiteens dugnadstimer i forkant er mange. 
Alle arrangementer på setra krever en dugnadsgjeng for at 
alle skal kunne ha en trivelig dag – dette setter vi pris på! 
Det gir oss mulighet til å holde tradisjoner ved like. 
En annen ting vi setter pris på, er det gode arbeidet som 
nedlegges med www.myklebysetra.no
Denne muligheten for kontakt oss i mellom, utenom besøk 
på setra, er unik. All ros for drift av hjemmesiden! 
Oppfordrer medlemmene i velet til å gjøre seg kjent med 
denne, og bruke den aktivt. Se etter nyheter på forsiden, 
og følg forum for samtaler.
Med ønske om en riktig god påske til dere alle! 

Nyt påskedagene på Myklebysetra.

MYKLEBYSETRA VEL
VEDR. PÅSKESKIRENNET:

DUGNAD I SKIBAKKEN MYKLEKOLLEN 
LANGFREDAG 21/3 KL 17:00

Skirennet går av stabelen Påskelørdagen, men det må til 
en del forberedelse på fredag ettermiddag, bakken må i 
verste fall beintråkkes. Arrangementskomiteen har 
møteplikt.
Det er med håp at andre også, og flest mulig - kan stille 
opp!

Ta med skuffe og rive!
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BYGGING PÅ MYKLEBYSETRA 
__________________________________

ANNONSE
__________________________________

Stor-Elvdal kommune,s generelle 
bestemmelser for fritidsbebyggelse 

Følgende bestemmelser gjelder for den delen 
av Myklebysetra hyttefelt som ikke har 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan:

Generelle bestemmelser om utforming av fritidsbebyggelse 
i områder hvor det ikke foreligger vedtatte 
bebyggelsesplaner eller reguleringsplaner:
• Totalt bebygd areal på hver enhet skal ikke overstige 150 
m².
• På tomter der det ligger til rette for det, kan det oppføres 
inntil 3 bygg.  Hvor hovedhytte kan være på opptil 100 m², 
anneks opptil 30 m² og uthus opptil 20 m².
• Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 
30 grader, mindre tak på inngangsparti, uthus m.m. kan ha 
annen takvinkel.
• Høyde på synlig grunnmur skal ikke overstige 0,5 m.
Høyeste tillatte mønehøyde er 6,0 m.
• Det må søkes om eventuell innleggelse av vann og 
godkjennelse av utslipp.
• Gjerde kan ikke settes opp uten særskilt tillatelse.
• Flaggstang, portaler, vindmøller, master m.m. kan ikke 
settes opp uten særskilt tillatelse.
• Framføring av elektriske kabler skal skje med jordkabler, 
det samme gjelder kabler for telefon og TV m.m.
• Strømaggregat skal lydisoleres.
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MSV INFO
__________________________________

MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

SOMMERARRANGEMENTET
SETRAS DAG OG 

SETERFESTEN 2008
GÅR AV STABELEN DEN

19. JULI
Sett av dagen og kvelden!

STYRET:

LEDER: ERIK BRÅTEN 
Skysetveien 5b
1481 HAGAN
Tlf. 67 06 13 29
Mob. 90913054
E-post: brann43@yahoo.no

ANSV. SOMMERARR:
BERIT G. NYBERG
Vognveien 116
2315 HAMAR
Tlf. 62 52 47 73
Mob. 91 80 59 15 

ANSV. VINTERARR:
HANS ANDERSEN
Tøftvn. 12
7336 MELDAL
Tlf. 72 49 76 34
Mob. 91 75 29 54
E-post: topphans@loqal.no

ARNESENS 
LANDHANDLERI
Mykleby
2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 30 75
Mob. 97 69 07 29

BUDSTIKKA
REDAKSJONEN:

ROAR LUND WAADE
Trondheimsveien 129
2040 kløfta
Mob. 99 48 86 63
E-post:
lund-waa@online.no

HELGE HELGESEN
Skotselvveien 578
3330 Skotselv
Tlf. 32 75 64 13
Mob. 47 25 61 98
E-post: 
helge.helgesen@fastlane.no

HJEMMESIDEN:
www.myklebysetra.no
Redaksjon:
ROAR LUND WAADE
HELGE HELGESEN

SCOOTERTJENESTE:
JOHN OLAFSEN
Mob. 97 53 59 30/48 01 09 15

FORSIDE:
”På vei hemmat til setra fra 
Rognsjøen” feb. 2008
Foto: Knut Grande

LØYPETILSKUDD TILDELT 
MYKLEBYSETRA VEL!

Hei alle sammen.
Myklebysetra Vel har allerede fått svar fra Stor-Elvdal 
kommune på søknad om tilskudd til løypekjøring.

Kommunen har gjort et administrativt vedtak på fordeling 
av tilskudd til løypekjøring 2008. 

Myklebysetra Vel får kr 7.000,- i tilskudd.

I kommunebudsjettet for 2008 ble det avsatt kr 100 000 
til dette formålet, noe
som ble fordelt på 11 søkere.

Mvh Marit Sivertsen, kasserer
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DEBATT
_____________________________________

Budstikka bringer et klipp fra avisa 
Østerdølen nr 7 – 2008, der 
debatten raser ifm planlagt 
strømtilførsel for hyttefeltet 
Tryvang Øst i Stor-Elvdal.

Dette engasjerer også mange på
Myklebysetra, ref hjemmesidens 
Forum Myklebysetra, der det er en 
mulig aktualitet også for 
Myklebysetra.
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PÅSKE 
__________________________________

MELDING FRA VALGKOMITEEN
__________________________________

Årsmøte i Myklebysetra Vel 2008. 
Valg av representanter til styre, arrangementskomite, 

valgkomite mv.
Også i år ønsker valgkomiteen noe tid på seg i sitt arbeid. 
Frasigelse av verv eller forslag til representanter til 
tillitsverv, må derfor være innkommet til valgkomiteen 
seinest innen 1. juni 2008.  De av dere som har 
verv/funksjon og som står på valg i 2008, må regne med å
bli foreslått for en ny periode dersom dere ikke melder fra 
om eventuell frasigelse innen nevnte frist. Valglisten for 
2007/2008 står i Budstikkas julenummer (nr. 3/2007). 
Valgene finner sted på årsmøtet fredag 18.juli 2008.
Når dette er sagt, vet vi at det blir ledige tillitsverv i 
velforeningen. De av dere som brenner etter å ta et tak for 
Myklebysetra vel, bes derfor om å ta kontakt med 
valgkomiteen like godt først som sist!  I flere år har 
valgkomiteen hatt mye arbeid og store problemer med å få
fatt i folk til å dekke disse vervene. Skal vi kunne 
opprettholde samme kvalitet og omfang på påske- og 
sommerarrangement som hittil, er det nødvendig at unge 
som gamle ildsjeler melder sin interesse slik at styre, 
arrangementskomitè og valgkomitè kan opprettholdes med 
det antall medlemmer vi nå har hatt i mange år.

Med hilsen fra valgkomiteen:
Åge Børresen, Johan Castbergs vei 30, 0673 Oslo. Tlf. 22 
32 37 89. E-mail: aborr@online.no. ( Er bortreist i tiden 
19.3.-9.4. og 24. – 31.5.2008)
Finn Arnesen, Mykleby, 2480 Koppang. Tlf. 62 48 30 75.
Randi Eggen, Hengsleveien 39, 3515 Hønefoss. Tlf. 32 12 
02 79. E-mail: randiegg@online.no.
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

BOKPROSJEKTET MYKLEBYSETRAS 
HISTORIE

En påminnelse og orientering fra ”redaktøren”. 
Hei, alle vel-medlemmer, hytte- og setereiere! Det har nå
gått litt over 3 år siden vi i arbeidsgruppa hadde vårt første 
møte. Uten at vi den gang visste hvor mye arbeid dette 
prosjektet ville føre til eller hvor omfattende trykksaken 
skulle bli, hadde vi forestilt oss at vi skulle bli ferdige i hvert 
fall i løpet av 2007. Som dere nå vet, har dette ikke slått til. 
Årsaken er blant annet at dette ble mer arbeid enn vi 
hadde forestilt oss. Og så er det jo slik at flertallet i gruppa 
er i fullt arbeid og at historiearbeidet må tas utenom 
arbeidstiden og innimellom andre oppgaver. Videre er vi 
alle amatører på området. Og vi i gruppa som er 
pensjonister har så mye vi skal gjøre og som vi ikke fikk tid 
til da vi var i full jobb! Vi har derfor valgt å stresse noe ned, 
men fortsatt er målet at vi i løpet av 2008 skal ha et 
grovutkast ferdig. Jeg minnes godt hva Rolf Fremgaarden
sa til meg tidlig i 2005 da jeg konfererte med han om 
prosjektet: ”Ikke stress! Ta dere god tid, for dette kommer 
til å bli mye arbeid!” Og han fikk så rett, så rett! Nok om 
det, vi jobber videre med godt mot!

En salme av Kingo som heter ”Sorgen og gleden de 
vandrer til hope” kommer meg i hu når jeg i tilknytning til 
setermiljøet tenker tilbake på vemodige og gledelige 
hendelser i de 3 årene vi har jobbet med seterhistorien. 
Flere av de som var levende blant oss da prosjektet startet, 
har nå forlatt oss. Den siste - mens dette innlegget skrives 

– som la ned vandringsstaven, var Kåre Gimse fra Knuds. 
Denne trauste og dyktige karen på mange områder, døde i 
februar i år. På den andre siden får vi glede oss over at det 
i det samme tidsrom har kommet nye ”seterboere” til, nye 
krabater som forhåpentligvis blir opplært til å føre historie 
og tradisjoner videre. Som eksempel nevner vi at 7. 
generasjon har inntatt Skredderstuen og Pålsbu idet 
Marius Bergerskogen og samboeren Marianne Frid den 
7.9.2006 fikk en datter som har fått navnet Maria.
Redaktøren av Budstikka, Roar Lund Waade, har anmodet 
om at vi i påskeutgaven tar inn en ny smakebit fra det 
stoffet vi hittil har samlet. Ganske tidlig i prosessen rykket 
vi inn – som eksempler - det vi hadde skrevet om Engsetra
og hytta til Thoralf og Ragnhild Mykleby. Denne gangen 
skal jeg gjengi bruddstykker av den historien som Olga 
Mistereggen skrev i Hamar Arbeiderblad den 11.8.1952. 
Der forteller hun om sin første tur til Myklebysetra vel 50 år 
tidligere. Det må altså ha vært rundt 1900. 

Olga Mistereggen ble født på husmannsplassen Vestad, 
like nord for Rogner gård, den 1.1.1894. Faren var Knut 
Olsen, eller Knut Smed som han ble kalt. Morens pikenavn 
var Ingeborg Dalen og kom fra Nordre Dalen på Mykleby. 
Olga ble gift med skogsarbeideren Olaf Mistereggen fra 
Rendalen, og de fikk 8 barn.  Både Olga og Olaf deltok 
ivrig i arbeiderbevegelsen. Da Olga i 1951, som den første 
småbrukerkone, møtte som vararepresentant for 
Arbeiderpartiet på Stortinget, var hun opptatt av 
elektrisitetsutbygging i utkantene. Og da dette spørsmålet 
kom opp, grep hun ordet og forklarte hvordan det var å
bruke stearinlys og parafinlampe på et småbruk. Nok om
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det. Det er mye god historie i gamle fortellinger, og her 
kommer som sagt noen bruddstykker – ordrett gjengitt - fra 
nevnte avisartikkel:
”Min gamle bestemor var meg uendelig kjær. Å få følge henne 
i skog og mark var det likeste jeg visste. Ingen kunne fortelle 
så mye rart som hun, og ingen forsto oss barn slik som hun. 
Da jeg var 6 år, skulle jeg få følge henne på setertur, hun 
hadde inga ku på setra, men hun hadde fått en lapp fra ei 
budeie: Lag noen gode bartuer til meg, og ta et spann med og 
kom opp på setra, skal du få et saup (kjernemelk etter en 
gangs kjerning av smør) som du kan koke inn sjøl mens du er 
her! Og bestemor kjøpte et halvt kilo sukker og like mye 
hvetemjøl til jevning, la det i sitt blåmalte spann og gjorde alt i 
stand til seterturen. Det var ei god mil å gå, og vegen var en 
alminnelig skogsvei for slep eller kløvning, det var ingen 
rodelagt bilveg til Myklebysetra den gangen. Jeg sov ikke før 
langt på natt, for jeg var så redd bestemor skulle gå uten meg, 
men til slutt hadde jeg nok sovnet likevel og våknet med ett 
sett, da bestemor la handa på hue mitt, og sa: Ja, nå må du 
opp da, hvis du ikke heller vil være att heime! Men nei, jeg 
skyndte meg i klærne og blasket vann i fjeset for å bli ordentlig 
våken, klokka var 6 og sola sto høyt på himmelen alt. Jeg 
hadde en liten skoleransel med litt niste i og strømpeskifte og 
nattrøye, for vi skulle ligge på setra ei natt, bestemor skulle jo 
koke saupmysmør. Berget var bratt, og vi måtte ”puste på”
jevnt oppover til vi kom opp de første bratte kneikene. På
Bergefløtningen satt vi å så på fjellene i øst, med 
Rendalssølen i stolt majestet over alle de andre. Så ruslet vi 
igjen og kom til vegen som tar av til ”Marken”, vår og høstseter 
til gården Knuds, hvor bestemor hadde ligget med buskapen i 
mange år”. -------

”Så kom vi omsider til Åsen, og setergrenda lå foran oss, 
det røk fra alle piper, det var bjøller og kuraut. Det gikk sau 
og hester på utvollene, og setertrøene blomstret. 
Søkkunna fosset gjennom vollene, og to-tre smågutter gikk 
og fisket. De skulle vel ta ”kokfisk” til dugurds. Vi merket at 
en og annen sto å gjorde ”solhylle” for øynene, det kom jo 
”hemfolk”, tru hvem det var? Men vi gikk til Knuds-husene, 
det var dit vi skulle. Og budeia ønsket oss velkommen og 
trakterte oss med leskedrikk, kvinsur frisk og kald mjølk fra 
surmjølksåen i den kjølige bua, som var oppbevaringssted 
for setermaten.”------

”På den store grua brente grovkløvd bjørkved under den 
digre bu-kjelen, hvor den sure myse kokte og fylte rommet 
med syrlig damp. Budeia bakte ”klubb” av grynmjøl, vatn 
og litt salt, som hun la opp i den kokende myse og lot dem 
koke til de fløt opp. Hun tellet dem, for å være sikker på å
få dem opp alle sammen, kokekaret på 200 liter var jo 
svært rommelig for en 10-12 klubber! Hun fisket dem opp 
med en tresleiv med huller i og la dem i en bolle og 
plasserte bollen på bordet, rykende varm, så dekket hun 
opp med gullglinsende setersmør, kvit ost fra kjørelet, som 
sto i trauet ennå med plagg om, pultost med karve i, og til 
slutt tykk sur rømme, ja, en kan nesten ikke tro det, men 
sant er det likevel. Det var ”fremmenkosten” den gang og 
lenge etter den tid”.----

Så forteller hun videre om middagskvilen, produksjon av 
surmyssmørballer osv, og fortsetter:

”Etter at mjølkestellet var unnagjort, gikk vi en tur til de
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de andre budeiene på setra, det er ikke langt mellom husene på
Myklebysetra. Vi gikk til Siri Storperstuen og Marte Siristuen, til 
Oline Simenstuen og Martea Kjønmoen. Bestemor hadde helsinger
fra heime til dem. Så gikk vi heim, gikk til sengs skjønt sola skjen inn 
gjennom vinduene. Vi hadde en lang dag bak oss og fjellufta gjør 
trøtt. Jeg sov med en gang og våknet av at bestemor og budeia tok 
en kaffetår, før de gikk til fjøset. Etter endt morgenstell bega vi oss 
på heimveg, og da budeia skulle ”lokke hemover” fulgte hun og jenta 
oss frampå Åsen, der sto de og vinket så lenge vi så dem, og vi 
vinket igjen”.-----------

”Bestemor gikk glad og fornøyd med sitt store mysmerspann. Ei lita 
smørgås og ei ostørsje hadde hun også fått for bartuene. Til 
gjengjeld hadde budeia fått den heimbakte ”kakubrød” vi hadde med 
til niste. Det var ingen som hadde bakerovn på setra, så der blir det 
flatbrødet, klubben og vaflene som var ”brødet” som regel. Dette var 
min første setertur”.

Denne smakebiten ble i lengste laget, men jeg håper det godtas.  Så
til slutt, nær sagt som vanlig, en liten påminnelse til dere som ennå
ikke har sendt oss opplysninger om hytte og eiendom på setra eller 
ikke har svart på oppfølgingsspørsmålene vi har sendt dere: 

Vi kommer nærmere og nærmere den tiden da vi må sette strek 
for innsamling av stoff. Vil dere være med i historien, og ta del i 
dugnadsarbeidet som denne prosessen faktisk er, er det snart 
på tide at vi hører fra dere. Minner også om at dere på
seterdagen i juli kan ta med gamle og nye seterbilder for 
scanning/avfotografering. Dette kommer vi nærmere tilbake til i 
Budstikkas sommerutgave.
Med dette vil ”redaktøren” på vegne av arbeidsgruppa få ønske 
dere en riktig GOD PÅSKE !!
Åge Børresen

Hjemmesiden www.myklebysetra.no har nå vært i drift i ca 
20 måneder, og interessen for og bruken av siden er 
stigende. I gjennomsnitt er det nå ca.120 ”treff” pr uke, 
totalt over 9300 treff siden oppstart. 
Nedenfor en ”treff-statistikk” over de 19 mest populære 
områdene som brukerne har vært innom:

522hjemmesiden

687
Om
myklebysetra

690kart

690jakt og fiske

706historielaget

742budstikka

785
Kontakter
styret

1557nyheter

8072bilder

175hva som skjer

227arkiv

237diverse

295logo

330
Kontakter
historielaget

354
Kontakter
hjemmesiden

388

billettpriser 
Mykleby
setervei

389weblinker

444
om mykleby
setervei

447
Chatblogg
myklebysetra

Av bilder er det akselstu.jpg, brannen 1970.jpg og budeier 
1960.jpg som det har vært størst interesse rundt. Red.
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MYKLEBY SETERVEI 
ÅRSMELDING FOR 2007 

(utdrag)

Årsmøtet for 2006 ble avholdt 27.februar 2007

Styret har bestått av: 
Ola Kristiansen – formann, Anders Kiær og Ingolf Grinaker.

Ingolf Grinaker har vært regnskapsfører. Ola Kristiansen har 
betjent bomanlegget med kasse og kredittkortregistering
Revisorer: Bjørn Baarstad og Jo Gimse.

Parkeringsplassen ble brøytet opp på setra og ved Lortikkmyra
til påsken. Det var ca 100 parkerende biler over tid i påsken.

På våren ble det fjernet noen jordfaste steiner i veien. Veien ble 
tidlig høvlet og påført ca 780m3 knust grusmasse, mens det er 
produsert opp ca 650m3 grus for lagring.

Det arbeides med å få til et online avlesingssystem for kredittkort 
i bommen. Automaten må antagelig skiftes ut.

Interessen for årskort har økt.

Styret takker alle samarbeidende parter for året som er gått.

Mykleby den 25.januar 2008.

Styret.

MYKLEBY SETERVEI 
REGNSKAP 2006 (utdrag)

INNTEKTER:
Bomavgifter kr. 173.980,40
Tømmeravgift -
Tilskudd kr.     2.250,-
Div. Inntekter kr.     5.235,-
Underskudd kr. 138.893,71

Kr.320.359,15

UTGIFTER:
Sommervedlikehold kr.236.748,75
Vintervedlikehold kr.  47.187,50
Div. Utgifter kr.  19.811,40
Adm. Utgifter kr.  16.611,50

Kr.320.359,15

Seterveien har pr 31.12 2007 en egenkapital på kr. 113.883,77 - etter 
avsetninger til vedlikeholdsfond.

Det er budsjettert med et overskudd på kr 58 000 for 2008, i tillegg til 
investering kr. 100.000 til ny bomautomat.

Det er under årsmøtet fattet vedtak om en vedtektsendring slik at 
bomavgiften for fremtiden vil bli gjort gjeldende med virkning fra 
årsmøtedato for vedtaket.

NB! Da kortselskapene nå forlanger online avlesingssystem 
for kredittkort, skal arbeidet med utskifting av 
bomautomaten påbegynnes etter påske. Og dette vil kunne 
medføre at bomanleggets brukere - i en periode etter påske 
- ikke kan bruke kort. Alle må derfor være forberedt ved å ta 
med tilstrekkelig med mynter.


