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PÅSKEHILSEN FRA STYRET 

__________________________________ 

Påske 2012  

Kjære venner av Myklebysetra! 

  

Vi har lagt bak oss et år hvor det meste har handlet om 

været.  Den sene påsken kombinert med tidlig vår ødela 

det meste av skiføret, slik at påsken var mer egnet til 

fotturer enn til skiturer.  For første gang i Myklebysetras 

historie ble Myklerennet avlyst grunnet snømangel, men 

Rognsjøens Venner sørget likevel for at vi kunne samles til 

sosialt og hyggelig samvær på Mykletunet. 

 

Arrangementskomiteen hadde tilrettelagt for et flott 

sommerarrangement den 23. juli. Oppslutningen var svært 

god med mange deltakere, men de tragiske hendelsene 

den 22. juli satte naturlig nok preg på dagen, og kveldens 

seterfest ble avlyst. 

 

Sommeren ble våt, forferdelig våt. Store nedbørsmengder 

raserte store deler av seterveien, slik at den måtte holdes 

stengt over en periode.  Etter å ha blitt satt i stand igjen, 

fremstår den bedre enn noen gang.  Heldigvis ble skadene 

på seterområdet overkommelige å få satt i stand igjen for 

velforeningen.  I og med at kraftige regnskyll mer ser ut til å 

bli en årlig foreteelse, enn en værmessig sjeldenhet, er 

allerede noen stikkrenner på seterområdet blitt skiftet ut og 

dimensjonert opp. Dette arbeidet, i tillegg til grusing, vil 

fortsette til samtlige er skiftet. Tilbudet til de som liker å gå 

på ski er blitt utvidet med løypetrase rundt Akselmyra og 

gamle seterveien, og denne vil holdes oppkjørt det meste 

av vintersesongen. 

 

PÅSKEHILSEN FRA STYRET 

__________________________________ 

I denne utgaven av Budstikka vil budsjettet for 

inneværende år bli presentert. Dette kan kanskje virke 

noe ambisiøst, men med flere betalende medlemmer, og 

en viss oppslutning om ekstra skiløypeavgift, håper 

styret at budsjettet vil holde.  Det vil på ettervinteren gå 

ut et brev til mindretallet, de som ikke er medlemmer, 

hvor det blir opplyst om hva kontingenten blir brukt til.  

Håpet er at vi med det vil oppnå at alle hytteeierne og 

andre interessenter blir medlemmer.  

  

På grunn av at de fleste i styret er bosatt i nærheten av 

hverandre, har vi kunnet avholde styremøter istedenfor å 

bruke mail og telefon. En takk til Kristin som har stillet 

møtelokale til disposisjon. I skrivende stund ser det 

lovende ut for at vi skal få en påske av den gode gamle 

sorten. 

  

Styret vil med dette ønske alle setervenner et riktig godt 

nytt år, og en strålende god gammeldags påske! 

  

Styret 
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MYKLEBYSETRA VEL  

__________________________________ 

ANNONSE 

__________________________________ 

BUDSJETT FOR 2012 

Inntekter:       

        

Medlemskontingent        52 500,00    

Løypetilskudd        15 000,00    

Offentlig støtte          8 000,00    

Salg historiebok          2 000,00    

Påskearrangement        15 000,00    

Sommerarrangement        45 000,00    

Diverse inntekter          5 000,00    

Grasrotandel        10 000,00    

        

Sum inntekter      152 500,00    

        

Utgifter:       

        

Lønn/honorar          7 500,00    

Kontorrekvisita          1 000,00    

Rekvisita          5 000,00    

Data/EDB-kostnader                       -      

Porto          6 000,00    

Gaver          1 000,00    

Årsmøte          3 000,00    

Påskearrangement          5 000,00    

Sommerarrangement        15 000,00    

Budstikka          8 000,00    

Mykletunet nybygg        25 000,00    

Mykletunet vedlikehold        10 000,00    

Bokprosjekt          2 000,00    

Forsikring          4 000,00    

Løypekjøring        35 000,00    

Vedlikehold av veier        25 000,00    

        

Sum utgifter      152 500,00    

        

Overskudd/underskudd                       -      

Styret har utarbeidet vedlagte forslag til budsjett for 2012. Budsjettet 

er retningsgivende for styrets arbeid fram til det er drøftet og vedtatt 

på årsmøtet 
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INFO FRA MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRA VEL VALG 2012 

__________________________________ 

SOMMERARRANGEMENTET 

SETRAS DAG OG  

SETERFESTEN 2010 

 

GÅR AV STABELEN DEN 

21. JULI 
 

ÅRSMØTE 20. JULI 

 
_________________________________________________________ 

 

VALG 2011 
 

I anledning Årsmøtet i MSV den 20. juli ber 

valgkomiteen om at evt. frasigelser av verv meddeles 

til Leif Verner Baarstad eller John Olafsen senest  

innen 1. juni 2012.  

 

Samme adresser gjelder dersom du brenner for å gjøre 

en innsats og ønsker å påta deg et verv! 
 

 

Rodeledere for veien på setra/varamedlemmer: (Velges for ett år av gangen) 

Parkeringsplassen - Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby (ny) 

Parkeringsplassen - Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 

Skreddarstubakken – Syra Ola G.Enger/Hans Andersen 

Syra – Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Arnesen 

Rognstad – Roa – Svenstua - Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 

Svenstua – Kjell Sandbergs hytte Hans Hoff/Kjell Sandberg 

Husgutua – Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Bjørn Bergersen 

Skibakken – Arne Seims hytte - Åa Tom Asphaug/Arne Seim 

Oddvar Frydenlunds hytte – mot øst John Olafsen/Erik Bråten 
 

FUNKSJON NAVN VALG 2012 

Leder:  Viggo Åvang               På valg 

Nestleder :  Kristin Malonæs     Ikke på valg 

Kasserer :  Berit Glesaaen Nyberg    På valg 

Sekretær :  Kari Eng           Ikke på valg 

Styremedl : Arne Olav Nyberg Ikke på valg 

Varamedl. til styret : Lars Ingmar Eng               Ikke på valg 

 Tor Njerve                       På valg 

 Ola Kristiansen                 Ikke på valg 

Arrangementskomiteen   

Leder vinter :  Torgrim Jacobsen     På valg 

Leder sommer: ? ? 

                      Astrid Dalby          På valg 

 Rune Lyngbø        På valg 

 Tore Kristiansen                       På valg 

 Jo Bergerskogen                       På valg 

 Rune Arnesen                          På valg 

 Inger Østli Linna På valg 

 Kai Olafsen                             Ikke på valg 

 Lill Fængsrud                             Ikke på valg 

 Per Even Arnseth Ikke på valg 

 Thomas Lund Asphaug Ikke på valg 

 Anne Camilla Arnseth Ikke på valg 

 Inger Jevanor Ikke på valg 

Valgkomite: Leif  V Baarstad  

 John Olafsen  

Vara: Erik Bråten  

Revisor:  Leif Verner Baarstad  På valg 

Repr. til seterveien :  Ola Kristiansen På valg 
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MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

Leder for vinterarrangementet 

Torgim Jacobsen ønsker 

velkommen til skirenn i Myklekollen 

påskeaften 

PÅSKESKIRENNET 2012: 

 

ELEKTRONISK PÅMELDING 
Elektronisk påmelding til rennet (inkl. Skarvsleppet) 

gjøres via Myklebystra Vel sin hjemmeside (detaljert 

info på hjemmesiden). 

Frist onsdag 04.april. 

 
 

DUGNAD I SKI-BAKKEN  

MYKLEKOLLEN LANGFREDAG 

06. APRIL 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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MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

STYRET: 

 

LEDER: VIGGO ÅVANG 

Karudveien 56 

2340 LØTEN 

Tlf. 62 59 04 74 

Mob. 915 65 682 

E-post: 

viggoavang@hotmail.no  

 

ANSV. SOMMERARR: 

? 

 

ANSV. VINTERARR: 

TORGRIM JACOBSEN 

Moreneveien 3 

7560 VIKHAMMER              

Tlf. 73 97 87 51  

Mob. 48 21 38 92 

E-post: 

toja@statoilhydro.com 

 

ARNESENS LANDHANDLERI 

Mykleby 

2480 KOPPANG 

Tlf. 62 46 30 75 

Mob. 97 69 07 29  

BUDSTIKKA 

REDAKSJONEN: 

 

ROAR LUND WAADE 

Pilegrimsveien 3 

2337 Tangen 

Mob. 99 48 86 63 

E-post: 

lund-waa@online.no 

 

HELGE HELGESEN 

Flaenbakken 2 

2070 Råholt 

Mob. 47 25 61 98 

E-post:  

helge.helgesen@123.no 

 

HJEMMESIDEN: 

www.myklebysetra.no 

Redaksjon: 

ROAR LUND WAADE 

HELGE HELGESEN 

  

SCOOTERTJENESTE: 

JOHN OLAFSEN 

Mob. 97 53 59 30  

 

FORSIDE: 

Akselstu, vinteren 2012 

Foto: Hugo Asphaug 

MYKLEBY SETERVEI 

__________________________________ 

BILLETTPRISER MYKLEBY SETERVEI 

2012 

 
Buss/lastebil    kr. 150,00  

Buss/lastebil m/henger   kr. 150,00  

Moped/motorsykkel   kr. 0 

Personbil    kr. 80,00 

Personbil med campingvogn/henger  kr. 150,00  

 

Tilleggsgebyr for parkeringsplassen v/Mykletunet i 

påsken     kr. 200,00  

Betales i egen kasse ved oppslagstavlen på 

park.plassen.  

Oppsittere langs veien  kr. 750,00 

 

Traktor    kr. 80,00    

Traktor m/henger   kr. 80,00    

Årskort personbil   kr. 1500,00  

 

På grunn av ismasser vinterstid og store flomskader 

sommeren 2011 har det påløpt svært høye 

vedlikeholdskostnader på seterveien. 

Satsene er derfor regulert noe for å møte den 

økonomiske situasjonen. 

 

Se for øvrig årsmelding og regnskap til Seterveien. 

mailto:viggoavang@hotmail.no
mailto:toja@statoilhydro.com
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:helge.helgesen@123.no
http://www.myklebysetra.no/
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MYKLEBYSETRA SPACEWORLD 

__________________________________ 

Nytt fra «Historiegruppa» 

 
«Seterstemning /Livet på setra 2011» var temaet for 

fotokonkurransen som Historiegruppa utlyste. Fire 

personer har sendt inn tilsammen 20 bilder som har blitt 

grundig vurdert både mht. motiv og bildekvalitet. Juryen 

har kåret en vinner og  to bilder som får hederlig 

omtale. 

 

Vinneren blir offentliggjort på Setras dag 2012 og vil da 

få overrakt den ene delen av premien; et innrammet 

vinnerbilde. En signert bildebok blir også vinneren til del 

når denne foreligger. Vinnerbildet blir selvfølgelig brukt i 

boka. 

 

Historiegruppa takker for alle innsendte bidrag og 

minner samtidig på at vi fortsatt tar i mot bilder både av 

gammel og ny dato. 

Vi tar også imot filmmateriale fra setra. Har dere gamle 

super 8-filmer, ønsker vi å låne disse. Vi vil sørge for å 

konvertere filmene til DVD og utlåner vil få originalfilmen 

og en DVD-kopi tilbake. 

 

Kanskje på tide å ta en vår-rydding på loft og i kjeller ? 

Mulig det ligger noen gamle skatter bortgjemt som 

fortjener dagens lys ? God vår og god skattejakt !! 

  

Hilsen Historiegruppa v. Berit 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

Visste du at….. 

 
• www.myklebysetra.no er ranket som nr. 99.487 over de 

mest besøkte nettstedene i Norge. Siden er også 

verdsatt til kr. 3.320,09. Kilde: www.urlspion.no  

 

• www.myklebysetra.no har nå i gjennomsnitt 300 

besøkende pr. måned. 

 

• Google henter opp 5 430 søkeresultater om 

www.myklebysetra.no 

 

• Myklebysetra på Facebook har nå 130 medlemmer. 

 

• www.vinjevegen.com melder på sin hjemmeside at 

Koppang fikk Vinmonopol i fjor høst…. 

 

• …du nå også kan kjøpe den nye bygdeboka Stor-Elvdal 

Grend og Slekt 1 gjennom nettstedet www.Slekt1.com . 

 

• I følge www.ostlendingen.no fanget Høyskolen på 

Evenstad - i august i fjor - 42 lemen og påsatte dem 

hvert sitt halsbånd med radiosender. I slutten av 

september ble det meldt om at 5 var døde og 1 var 

savnet. De døde ble visstnok obdusert, mens det synes 

uklart hvilke tiltak som ble iverksatt overfor den 

savnede… 

 

• Villreinen skal være premissleverandøren framfor nye 

hytteeiere på Myklebysetra, melder www.regjeringen.no 
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

Ved innsending av papirbilder/dias er det viktig å angi 

hvem som er eier slik at de kan 

returneres til rette vedkommende. Videre må det så langt 

som mulig angis hvilke personer 

som er med på bildet (fra venstre mot høyre), hvor, når 

og i hvilken anledning det er tatt. 

Digitale bilder må ha så stor oppløsning som mulig (helst 

600 dpi), og bes sendt direkte til 

Ingunn eller Helge. Ellers kan bilder sendes til alle 

medlemmer i historiegruppa. 

 

DVD. Vi har fått fatt i et noe eldre smalfilmopptak og et 

video-opptak fra sist sommer. 

Men også her trenger vi mer. Har dere, eller kjenner dere 

noen som har gamle eller nye filmopptak 

(8 m.m. eller annet) fra setermiljøet, så vil vi gjerne låne 

det. Svenn Broch har fått 

ansvaret for denne del av prosjektet. Nøl derfor ikke med 

å ta kontakt med han, eventuelt 

oss andre i gruppa, hvis dere lurer på noe. 

Med dette ønsker Historiegruppa dere en rik bildefangst! 

Leif Erling Arnesen, 908 27 994.  

Svenn Broch, 958 84 164 . 

Åge Børresen, 988 78 589.  

Ingmar Eng, 920 55 295. 

Ingunn Framgården, 907 37 979.  

Helge Helgesen, 472 56 198 

Berit Karlsen, 994 70 748 

(Flere opplysninger om våre adresser m.v. finner dere på 

www.myklebysetra.no) 

Desember 2011 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

Det er nå over to år siden boka ”Myklebysetras historie – 

folk og fe gjennom 400 år” ble lansert. 

Som dere antagelig har sett av diverse oppslag og 

kunngjøringer, er vi i gang med et nytt 

bokprosjekt. Denne gang skal det bli ei bildebok med 

motiver fra setra og omgivelsene. Vi 

har også en idé om å lage og legge ved boka en DVD med 

levende bilder fra setra. Men vi er 

helt avhengig av responsen fra dere for å få dette til. Og 

husk at alt er av interesse, uten at 

vi kan love hva som blir med i boka. 

 

Bilder. Vi har en del bilder til overs etter det første 

prosjektet, fra Helge Helgesens 

kalenderprosjekter, og noen seterboere har levert bilder, 

men vi trenger flere. Derfor 

anmoder vi igjen alle seter- og hytteeiere om å dukke ned i 

sine gjemmer for å lete fram 

flere bilder fra setermiljøet og omgivelsene, det være seg 

fra både gammel og nyere tid. 

Kontakt også slekt og venner som har eller har hatt 

tilknytning til setra og som vi ikke når 

via våre vanlige kunngjøringer. Vi tar også gjerne imot 

dias(lysbilder) da vi har utstyr til å 

skanne disse.  
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 
 

Myklebysetras historie 
Dette kom ikke med i boka 

 

Vi har fortsatt igjen stoff som ikke kom med i boka. Denne 

gang tar vi med en artikkel som Bjørn frå landet skrev i 

1959 under overskriften «Seterliv og seterkost i Stor-

Elvdal». Myklebysetra er ikke spesielt nevnt, men vi regner 

med at han hadde også den i tankene når han fremhever 

det positive ved seterdriften og uttrykker betenkelighet over 

at seterbruk etter seterbruk legges ned:  

  

-------------------------------------------------- 

   

 «Åsmund Olavson Vinje var ikke bare dikter – 

han var og en uvanlig klok kar – og kritisk – og ikke redd for 

å si ifra. Men han brukte ikke bare riset – han kunne rose så 

overlag og. Som når han skrev i ”Ferdaminne”: ”Det beste 

ved det østerdalske stell er seterstellet, for i dette er her 

endå best i det heile land, det kan hugheilt verta sagt. 

Derfor er smør og ost og all fedrott så god i Østerdalen”. Og 

han hadde vært på setrer så å si overalt i Norges land, 

forteller han – så han hadde greie på seterstell. Sjøl 

setertunene var rene, vakre og velstelte i Østerdalen. Vinje 

bodde på Helaksetra da han fór gjennom bygda vår i 1860. 

Der var golvet skura reint som i ei prestestove og strøytt 

med bar, forteller han. Og Helaksetra var ingen unntakelse, 

kan jeg forsikre – og tradisjonene med rensligheta er holdt 

oppe til den dag i dag. 

 

 

Men nå er det vel dobbelt så mange nedlagte setrer som 

setrer i bruk. Og en nedlagt seter bærer gjerne merker av 

at den er nedlagt – og det er trist å sjå. Især for oss eldre 

som hugser hvor velstelte setrene var utvendig og 

innvendig i vår ungdomstid. Gedine Svestad fortalte meg at 

de til og med holdt alle ”rekstvegene” (krøttervegene) i 

orden i setergrendene. En gang imellom møtte en mann fra 

hvert ”sel” med redskap – så ble rekstvegene ryddet, så 

kua kom lettvint fram. Det lønte seg. Og slik som de holdt 

skigardene kring setertrøene i stand! 

  

Seterlivet satte sitt merke på alle i setra – små og store. 

Østerdølen som var så vár for å syne følelsene sine, ble 

mer pratsom på setra – ja, likefrem munter. Setra og fjellet 

gav utløsning for stengt følelsesliv. Denne utløsing begynte 

allerede da de startet på setervegen. Bratte bakker – lange 

veger og solstek – Pøi da! Det skulle være slik – en skulle 

bli svett og bli kje nå. For da smakte det herlig å være 

framme. Og ikke før du hadde satt deg, før budeia – a mor 

kanskje – var uti mjølkbua etter kald, frisk setermjølk. For 

en herlig smak – og slik som vi drakk. Vegen og svetten 

var glømt. Ja da du var kommen opp seteråsen – og fjellet 

slo den første friske fjellgusten mot deg, var det bare moro 

å gå sia. Jeg har vært på moderne setertur også nå – satt 

meg i en bil og husket iveg – et kvarter eller tjue minutter 

etter stane bilen utafor dørhelle på setra. Men det var 

liksom ingen setertur – og ikke var jeg blitt tyst og svulten 

heller – så setra var ikke heller som før. Tøv, sier du 

kanskje – romantikk – vel, vel – men så la meg få mye, 

mye romantikk da, lell. 
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

Setra hadde mye godt å by på – ikke bare mjølkøsa når du 

kom. Toppen – det som var anerkjent som best – var nok 

klubb og rømme. Klubben var flat – gjort av byggmjøl – og 

kokt i mysmørkjelen når budeia ystet surmysmer. ”Huldra” 

som Vinje traff på Helaksetra, var glad i klubb og rømme. En 

gang hun satt og åt denne retten da hun var tre, fire år 

gammel, sa hun: ”Kubb og jøme kan je aille føgøme”. ( Klubb 

og rømme kan jeg aldri forglømme).  Det var nok livretten det.  

Rømsoll var også godt – rømme og flatbrød. Og ost og 

rømme da – skjørost oppi rømmetallerken – var en herlig rett. 

Og gubbost – navnet sier den ble laget til ”gubben” (mannen 

sjøl i huset), og da løt den sjølsagt væra prima. Men gubbost 

ble ikke ystet før de laget seg på heimreise fra setra. Da 

hadde de med gubbost til ”gubben” – som honnør til ham. 

  

Storelvdølene kokte mye surmysmer. I store kjeler. Når så 

kjelen ble tatt av varmen, var det så gromt å få mysmer tur 

kjelen – så varmt det kunne spises. Storelvdølene kunne gå 

hele dagen på hestleting uten annen niste enn surmysmer. 

Dertil drakk han så vatn i kaldkjøllene. Mysmersuppe (vatn, 

mjøl og surmysmer) var stående dugurdsrett i Stor-Elvdal så 

å si hele året igjennom. De som hadde råd, hadde i sukker – 

de som ikke hadde, åt lell. Surmysmer skal være så sunt. En 

av de første doktorene vi hadde, roste så surmysmeret. Det 

var derfor det var så mye raulette folk i Stor-Elvdal fordi de 

brukte så mye mysmer, sa han. 

  

Storelvdalssetra hadde gjerne tre rom – inngangen var på det 

midterste – der var det en stor åre - her ble mysmeret kokt – 

og her kjernet de smør. Så var det stua på den ene sida – og 

mjølkbua på den andre. Der var det gammalt jordgolv eller 

stenheller, så lufta skulle holde seg kald. På veggene 

hyller. Der stod smørkoppene i rekke og rad – og 

skjørosten – og mysmerostene. Smørkoppene ble lagt 

mest merke til. De hadde ikke lokk, men en stor høg råvå 

(topp) av smør. Alle gjester på setra løt væra med budeia 

inni mjølkbua for å sjå på setermaten. Budeias anseelse 

minket eller vokste i slike betydningsfulle stunder. 

  

Kua var verdimåler i gamle dager. ”Garden før tjue kyr”, 

sa de – altså var den dobbelt så stor som den som fødde 

ti. Smør var jevngodt med spesidalere. Det måtte spises 

med aktsomhet. De som la på for mye smør på brødet, 

hadde tong smørkniv sa de, og han var ikke populær. 

Helst var smøret skiftet ut  - delt ut til hvert mål i bestemte 

porsjoner. Det var fast regel at en ikke skulle spise 

sommersmøret før det var årsgammalt, da det var blitt 

Dorthe og Elisabeth Arnesen i Roa ca 1960 
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”trått” (harskt), da var det drygere, men julekvelden skulle 

en sommersmørkopp på bordet. De tunge smørknivene 

var sjølsagt ikke så tunge på trått smør som på ferskt. 

  

Når det ble kjernet smør, var det skikken at barna fikk 

kjinnklining – flatbrødstykker som det ble smurt 

kjinnrømme på. Det var gjev vare. Det hendte nok at man 

var litt ”illsvin” når en løt leie ei gift seterbudeie. For da var 

jo mannen hennes på seterbesøk iblant – og da spørs det 

om det gikk for mye ut over rømbytta da. For smør var 

smør, gardens grommeste produkt. Skogen tok senere i 

tida prisen naturligvis.  

  

En vakker skikk var det at første søndagen etter at de var 

flyttet heim fra setra, skulle alle på garden ha rømmegrøt til 

dugurds. Dagen kaltes derfor ”grøthelga”. Jeg har sjøl vært 

buden på rømmegrøt grøthelga.  

  

Til å begynne med bød nok seterlivet på mye tungt for 

mangen budeie. Det kunne være en enslig seter – da 

budeia gikk alene og stullet i vekevis og ikke så folk. Det 

var skogrøvere i traktene også, og hulder og skrømt. Det 

er vel derfor det er slik sår og vemodig tone av lengsel i 

den gamle budeilokken i Stor-Elvdal, den som nå snart har 

tagnet for godt dessverre. 

  

En morgen Maren Storperstuen lokket åt krøttera sine, 

drev to solunggutter og hogg resved oppi lia. De satte seg 

på hver sin stubbe og gret. Noe så vakkert hadde de aldri 

hørt. En høst ble det liggende att ei budeie og en gammel 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

gubbe på Skjerdingfjell når buskapen drog heim – bjøllkua 

kalvet dagen før. ”Sir du ta kvinnfolket utpå vøllen her om 

mårran du da?” spurte gubben en måra – ”det er itte verdt 

vara redd, ho er itte fali.” Det var huldra. 

  

Ja hva blir det med setrene og seterlivet nå? Når jeg står 

en høstkveld og ser på en slik nedlagt seter, gripes jeg av 

slike sorgfulle tanker. Jeg vet hva det var dette seterlivet, 

jeg vet derfor hva vi mister – men jeg vet ikke hva vi får 

att. Utviklingen tar, det er noe vi ser, tar hardt også – men 

ennå kan ingen si hva den vil gi. Noe vakkert, og kjært, og 

stemningsfullt er iallfall borte.» 

  

Historiegruppa 

Fra lokkarveien – ca 1945 
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ÅRSMELDING FOR 2011  
(utdrag) 

 

Årsmøte for året 2009 ble avholdt hos Ola Kristiansen 10. 

februar 2011. 

 

Styret har bestått av: Ola Kristiansen - formann, Anders 

Kiær og Leif Baarstad. 

Kjell Sandberg har vært regnskapsfører. Ola Kristiansen 

har betjent bomanlegget med kasse/bank og formidlet 

kredittkortregistrering.  

 

Revisorer. Bjørn Baarstad og Jo Gimse. 

 

Starten på vinteren 2011 ble en stor utfordring for 

Seterveien med tining av frosne stikkrenner og ismasser 

som måtte fjernes. Flere entreprenører holdt veien kjørbar. 

Totale kostnader for ødeleggelsene ble på ca 100 000 kr, i 

tillegg kom brøyteutgifter på ca 39 000 kr. 

 

I Pinsen ble veien påført store flomskader. Et omfattende 

utbedringsarbeid kostet 370 000 kr. Et lån på 340 000 kr. er 

tatt opp, mens det er søkt om erstatning fra 

Naturskadefondet. I utbedringsperioden var veien stengt 

noe som medførte svikt i bominntektene på 70 000 kr.  

Det regnskapsmessige underskuddet ble på 159 000 kr. 

Bominntektene må derfor styrkes gjennom økte avgifter. 

 

Styret takker de samarbeidende parter for året som er gått. 
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REGNSKAP 2011

UTGIFTER INNTEKTER

Sommervedlikehold 37 052,50     Bomavg 148 320,00   

Vintervedlikehold 132 429,06   Tømmeravg -                 

Adm. 26 767,08     Naturskadefondet 300 000,00   

Strøm, forsikringer 7 279,50       Renter 609,00           

Geb. Kortavg. 8 851,56       

Vedlikehold bom 28 988,00     Underskudd 159 048,70   

Flomskader 366 610,00   

607 977,70   607 977,70   

BALANSE 2011

EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL

Bank, brukskto 38 116,56     Egenkapital 31.12.10 176 456,26   

Bank vedlikehold 19 299,00     Lån 340 000,00   

Naturskadefondet 300 000,00   

Veianlegget 1,00               

Underskudd 2011 159 048,70   

516 465,26   516 456,26   

Mykleby 21. januar 2012

Ola Kristiansen Kjell Sandberg

Leder Regnskapsfører


