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Innkalling til årsmøte. 

Myklebysetra vel 2012. 

 
Årsmøte avholdes på Mykletunet. 

Fredag  20. juli 2012 kl. 1800. 

OBS! Merk tidstpunktet!! 

 

     Saksliste: 

1. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to 

medlemmer til å underskrive protokollen 

2. Årsberetning. 

3. Revidert regnskap og revisjonsberetning. 

4. Innkomne saker. Fastsettelse av kontingent. 

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og 

styrets medlemmer. 

6. Budsjett. 2011 

7. Valg. 

       Etter årsmøtet vil det bli åpen post. 

       Årsberetning følger vedlagt, revidert 

regnskap/budsjett blir utdelt på årsmøtet. 

 

       Vel møtt! 

 

Styret i Myklebysetra Vel.  

 

ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA 

VEL 2011-2012 

 
Årsmøte 2011 ble avholdt på Mykletunet 22. juli 2011. 

 

Styret har i årsmøteperioden 2011-2012 hatt følgende 

sammensetning: 

 

Leder: Viggo Åvang 

 

Nestleder: Kristin Malonæs 

 

Kasserer: Berit Glesaaen Nyberg 

 

Sekretær:  Kari Eng 

 

Styremedlem: Arne Olav Nyberg 

 

1. varamedl.: Lars Ingmar Eng 

2. varamedl.: Tor Njerve 

3. varamedl: Ola Kristiansen 

 

Ola Kristiansen har vært velets representant i seterveien. 

 

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 

2011 til årsmøte 2012.  

 

Regnskapet gjelder for året 2011. 

 

Styret har i løpet av perioden avholdt 5 møter. 
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Seterdagen 2011 

 

Seterdagen 2011 ble arrangert den 23. juli. 

Arrangementskomiteen hadde tilrettelagt for en tradisjonell 

og fin seterdag, med svært god oppslutning. De tragiske 

hendelsene 22. juli satte naturlig nok en demper på 

arrangementet, og kveldens seterfest ble avlyst. 

 

Påskearrangementet 2012 

 

For andre år på rad måtte det tradisjonelle påskeskirennet 

avlyses i sin opprinnelig planlagte form. Styret og 

arrangementskomiteen valgte i fellesskap, etter mange 

befaringer og grundige vurderinger,  å avlyse rennet 

grunnet svært farlige føreforhold i Myklekollen. Imidlertid 

ble det tilrettelagt for et enklere arrangement i form av en 

sosial samling på Mykletunet Påskeaften. Det ble solgt 

pølser, vafler, kaffe og varm saft. Det ble utlodning med 

mange fine gevinster gitt av det lokale næringslivet, og det 

ble gjennomført en quiz med diplom og premier til det 

beste laget. Det ble også merket en løype for idealtid  hvor 

deltakerne kunne velge å gå enten til fots eller på ski 

oppover Akselmyra. Også her vanket det premier til de 

som traff best på tid. Hele arrangementet fikk svært god 

oppslutning. 

 

Medlemsrekruttering 

 

Styret ble i forbindelse med årsmøtet i 2011 bedt om å 

knytte kontakt med hytteeiere og andre interessenter på 

setra som foreløpig ikke var medlemmer i velet. I denne 

forbindelse ble det i februar 2012 sendt ut invitasjonsbrev 

til aktuelle personer om å tegne medlemskap i velet og 

bidra med løypeavgift. Styret fikk svært god respons og 

flere nye medlemmer har kommet til som følge av dette. 

Styret oppfordrer medlemmene til å drive aktiv 

medlemsverving. Invitasjonsbrevet foreligger også på 

velets nettsider. 

 

Løypeutvalget 

 

Løypeutvalget har i løpet av året arbeidet frem en 

rammeavtale for løypekjøring med John Olafsen. Avtalen 

sikrer tilgang til oppkjørte løyper gjennom vintersesongen . 

Arbeidet med å utvide den nye løypetraseen som i dag går 

over Akselmyra er påbegynt.  

 

Historielaget 

 

Komiteen som arbeider med ny billedbok fra/for 

Myklebysetra er godt i gang. Det er kommet inn mange 

flotte bidrag, men de minner medlemmene på at det 

fortsatt er muligheter for å sende inn bilder og materiell. 

 

Høringssvar Styggberget og Kolåsmyrfallet kraftverk 

 

Styret har i løpet av våren 2012 arbeidet med høringssvar i 

forbindelse med Kiær Mykleby’s konsesjonssøknad til NVE 

om tillatelse til å bygge Kolåsmyrfallet og Styggberget 

kraftverk. Myklebysetra Vel var ikke satt på høringslisten til 

NVE. Styret, og gjennom tilbakemeldinger fra velets 

medlemmer, vurderte imidlertid at disse to  
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__________VALGLISTE 2012____________ 

utbyggingsprosjektene ville ha store konsekvenser for 

setra, natur- og kulturlandskapet i vårt nærmiljø og ikke 

minst Søkkunda. Historiske og rekreasjonsmessige verdier 

vil med disse prosjektene gå tapt for alltid. Styret anså det 

derfor som helt nødvendig å reagere og melde vårt syn i 

saken, sammen med argumentasjon mot en del forenklede 

påstander i konsesjonssøknadene. Styrets fullstendige 

høringssvar ligger tilgjengelig på Myklebysetras nettsider. 

  

Styret takker for flott innsats og godt samarbeide med alle 

som har bidratt i sommer- og påskearrangementet. Styret 

takker også øvrige medlemmer for godt samarbeide 

gjennom året som har gått, og ønsker alle en riktig god 

sommer! 

Myklebysetra Vel 

Styret 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 

__________________________________ 

DUGNAD 
Hver sommer trenger vi å ordne opp på plassen og rundt scenen i 

forkant av årsmøtet og Seterdagen. 

Alle fra arrangementskomiteen og alle andre som vil være med og ta et 

tak møtes på plassen 

Fredag 20. juli kl. 11.00 

Vi rydder, slår gress, forbereder årsmøtet med stoler osv., og vi 

spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en hyggelig pratestund i 

tillegg.   

Lørdag blir det som vanlig oppmøte for arrangementskomiteen kl. 09.00, 

og søndag rydder vi opp etter oss. Tidspunkt gis lørdag. 

Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! Husk å ta med 

rive/spade/hammer/øks!! 

Berit Glesaaen Nyberg 

Leder arrangementskomiteen sommer 
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INVITASJON TIL DEG SOM HYTTEEIER/INTERESSENT 

PÅ MYKLEBYSETRA! 

 

Styret i Myklebysetra Vel har etter oppfordring fra årsmøtet i 

2011 blitt bedt om å knytte kontakt med hytteeiere på setra 

som foreløpig ikke er medlemmer i velet. Hensikten med 

denne henvendelsen til deg som hytteeier, er å fortelle litt 

om oss og de oppgaver velet utfører for å videreutvikle 

viktige fellesfasiliteter til glede og nytte for alle hytteeiere på 

Myklebysetra - i håp om at også du vil være med å bidra til 

fellesskapet. 

 

Velforeningen ble stiftet 1971 og har i dag ca 140 

medlemmer. Velet har et årlig budsjett på ca kr 150.000,-. 

De viktigste aktivitetene som velet finansierer og driver er: 

• Vedlikehold av hele veinettet på setra 

• Oppbygging og vedlikehold av Mykletunet  

• Skiløypekjøring igjennom hele vinterhalvåret 

• Gjennomføring av sosialt og hyggelig sommer- og 

påskearrangement  

• Utgivelse av  “Budstikka” som er en informasjonsbulletin 

til medlemmene 2 ganger pr år 

• Drift av nettsiden; www.myklebysetra.no 

 

Kostnadene til vedlikehold av veinettet på setra har de siste 

årene steget betraktelig. Såkalt ekstremvær med mye 

nedbør sliter på veinettet og medfører økte kostnader til 

grusing, grøfting og vedlikehold. Styret har etablert en 

langsiktig vedlikeholdsplan for veinettet, og medlemsavgiften 

utgjør en viktig del av finansieringen av dette arbeidet også 

fremover. 
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Mykletunet er bygget opp over mange år gjennom 

dugnadsarbeid og velet har dekket kostnader til materialer 

og utstyr. Eksempelvis vil det i 2012 bli satt opp 

toalettanlegg inne på tunet. Mykletunet er den sosiale 

møteplassen som hytteeierne nyter godt av særlig på 

sommerhalvåret, og som danner rammen for det årlige 

sommerarrangementet.  

 

Det er inngått avtale med John Olafsen om løypekjøring 

gjennom hele vinterhalvåret. Avtalen sikrer at du som 

hytteeier har tilgang til flotte oppkjørte løyper i helgene hele 

vinteren, samt i jule- og vinterferien og i påsken. 

 

De populære sosiale sommer- og påskearrangementene 

legger til rette for at hytteeiere kan treffes og hygge seg i 

både sportslig og annen kulturell sammenheng. 

Overskuddene fra disse arrangementene bidrar vesentlig til 

dekning av velets kostnader til blant annet veivedlikehold 

og løypekjøring. 

 



Med basis i prisvekst på alle produkter knyttet til ordinært 

vedlikehold og ulik tilrettelegging for trivsel på Myklebysetra, 

opplever vi at budsjettet dessverre blir trangere for hvert år. 

Vi har derfor et ønske om at alle stiller seg villig til å bidra 

økonomisk. 

 

Vi håper at du gjennom ovennevnte har fattet interesse for å 

bli medlem i velet og gjennom dette vil bidra til at vi også i 

fremtiden kan opprettholde og videreutvikle vår aktivitet til 

det beste for alle hytteeiere på Myklebysetra. Medlemskapet 

koster kun kr 350,- pr år. I tillegg til dette kan man velge å 

betale kr 150,- ekstra som et løypetillegg. Vi har tillatt oss å 

legge ved to giroer, en for medlemskap i 2012, og en for 

løypebidrag (frivillig). 

 

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende velet eller 

medlemskapet er du hjertelig velkommen til å ta kontakt 

med kasserer Berit Glesaaen Nyberg på mail 

berit.g.nyberg@gmail.com, eller mobil 918 05915. 

Vi ønsker deg velkommen som medlem hos oss! 

Med vennlig hilsen  

For styret i Myklebysetra Vel 

______________________________________ 

Budstikka nr.2/2012       12 

MYKLEBYSETRA 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

______________________________________ 

13                                        Budstikka nr.2/2012 

BOKPROSJEKTET «MYKLEBYSETRA I BILDER» 

 

Statusrapport fra Historiegruppa 

 

Vi viser til utsendte brev samt innlegg og kunngjøringer i 

Myklebysetra Vels Budstikke og Hjemmeside i løpet av 

2011/12. Siden vi startet opp med det nye prosjektet den 2. 

februar 2011, har arbeidsgruppa hatt 6 redaksjonsmøter. I 

tillegg har vi hatt en utstrakt kontakt via e-post og telefon – 

både internt i gruppa og med en rekke seterboere og 

velmedlemmer ifm innsamling av bilder og film fra 

setertraktene.  Når det gjelder arbeidet med å produsere 

en DVD med levende bilder, har vi knyttet til oss en ivrig 

medarbeider i Bjørn Karlsen fra Øyer. Bjørn er sønn av 

Jenny og Guttorm Karlsen, se seterboka side 349. 

  

I og med at responsen på våre henvendelser om 

innsending av bilder og filmer nå nærmer seg null, føler vi 

at det snart er på tide å sette strek for innsamlingsfasen.  

Vi gir dere likevel en siste sjanse til å ta med gamle og nye 

bilder samt eventuelle filmsnutter til Setras dag lørdag 21. 

juli 2012. Der vil representanter fra Historiegruppa som 

vanlig være til stede med egen «stand». På denne dagen 

vil vi også offentliggjøre vinneren av vår fotokonkurranse. 

Vi regner også med at det vil bli avsatt tid til en kort 

orientering om prosjektet på årsmøtet fredag den 20. juli. 

  

Utpå sensommeren/høsten starter vi det møysommelige 

arbeidet med utvelgelse, sortering og redigering av bilder, 

tekst og levende film. Vi skal ikke her og nå binde oss til 

mailto:berit.g.nyberg@gmail.com


noen utgivelsesdato, men hvis alt klaffer og lykken står oss 

bi, håper vi det kan bli til seterdagen 2013. 

Bokprosjektet har et budsjett på kr 235 000,-. Dette er en del 

høyere enn "Historieboka", bl.a. på grunn av at hele boka 

trykkes i farger, samt at det vil følge en DVD som vedlegg. 

Vi vil undersøke muligheten for å få inn sponsormidler, men 

størstedelen av kostnadene må finansieres ved salg av 

boka. Foreløpig beregner vi en pris pr. bok omtrent som for 

"Historieboka", antakelig noe høyere. Som reserve har vi "på 

bok" overskuddet fra salget av den første boka. Vi vil 

vurdere å ta opp forhåndsbestilling som vi gjorde sist, og at 

det vil bli gitt anledning til dette allerede på seterdagen. 

  

Med dette ønsker vi dere alle en god sommer og gjentar 

anmodningen om å rydde i skuffer og skap på loft og i kjeller 

på jakt etter bilder fra setra. Og så har dere altså siste 

sjanse til innlevering på seterdagen den 21. juli 2012! 

  

Hilsen Historiegruppa 
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MUSIKKØVELSER 
 

1. øvelse onsdag 18. juli kl. 16:00 

2. øvelse fredag 20. juli kl. 16:00 

 

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 21. juli. 

Ta med utleverte noter.  

Hvis noen ønsker flere noter kan  

disse utleveres av Terje Mathisen eller Erik Bråthen. 

 

                      Hilsen musikkutvalget 

CAMPUS EVENSTAD FYLLER 100 ÅR  

 
I år er det 100 år siden 

amtskolen på Evenstad  

ble etablert. 

Det feires med mange  

aktiviteter, som jubileums- 

boka «Evenstad i 100»,  

skrevet av journalist 

Knut Fjeld. Boka består av en rekke gamle bilder og historier 

basert på gamle avisartikler, intervjuer med tidligere elever 

ved skolen og andre historiske kilder. 

Det utgis også en tegneserie om Anne Evenstad. 

 

Anne Evenstad var husmannsjenta fra Kjølhammaren på 

Atna som kom til storgården Evenstad som 12-åring og endte 

som eier og husfrue på en av Østerdalens største gårder. 

Hennes liv var fylt av tragedier og dødsfall i nærmeste 

familie, noe som gjorde at hun i 1881 ble enearving til hele 

Evenstad-eiendommen. Hun fordelte verdiene på ulike 

legater, bygde Evenstad Kapell i 1903, og støttet Nansen-

fondet med 10 000 kr. 

Etter hennes død ble Evenstad solgt på auksjon og havnet i 

Stor-Elvdal Kommune,s eie. Kommunen stilte i sin tur 

eiendommen til fri rådighet til Hedemarkens amt for 

opprettelse av en skogskole. Evenstad Skogskole ble dermed 

opprettet i 1912. 

 

Det er i dag 200 elever ved Campus Evenstad, ca 40 av dem 

er internasjonale studenter. Skolen holder høyt nivå og 

kvalitet og har 9 professorer blant de 62 ansatte ved skolen.  



Styggberget og Kolåsmyrfallet kraftverk. 

Myklebysetra Vel reagerer kraftig på Kiær-

Myklebys kraftplaner.      Innlegg fra Østlendingen  

MYKLEBYSETRA 
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__________________________________ 
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ARBEIDSPLASSER OG UTVIKLING 

PÅ MYKLEBY 
 

Innlegg av Anders Kiær 

      

Skuffelsen var stor da jeg leste Myklebysetra Vels uttalelse 

til våre to småkraftprosjekter i Søkkunda.  Jeg trodde vi 

hadde en gjensidig forståelse mellom hytteeierne og oss 

som næringsutøvere innen landbruket.  Jeg er forundret 

over at styret ikke ba oss om en orientering før de uttalte 

seg så bastant på vegne av alle medlemmene i velet.  Slik 

jeg kjenner mange av enkeltmedlemmene i velet, er det 

mange som ikke deler styrets oppfatning.  Når det 

nåværende styret ikke ønsker å fortsette samarbeidet og 

dialogen vi har hatt gjennom en årrekke, så noterer jeg 

meg det.  Vi vil allikevel stille oss til disposisjon for å gi en 

redegjørelse på årsmøtet i velet, dersom det er ønskelig. 

Uttalelsen fra Myklebysetra Vel til NVE inneholder noen 

direkte feil og dermed feilvurderinger vi synes det er riktig å 

kommentere. 

 

Vannføring gjennom Myklebysetra. 

 

Rent teknisk og økonomisk ville det sannsynligvis være 

riktig å utnytte fallstrekningen gjennom Myklebysetra.  Vi 

ønsket ikke å berøre den idyllen som vi selv synes 

seterområdet er, og har derfor i vår plan for Styggberget 

Kraftverk valgt å ha inntak (dam med inntak av vann til 

rørgaten) for vannet så langt på nedsiden av Myklebysetra 

at det ikke skal synes fra noen av hyttene.  Endelig 

plassering av dammen avgjøres i konsesjonsrunden, men 

den vil uansett ikke bli lagt nærmere enn over 500 meter 

nedenfor den gamle grensen mellom kommuneskogen og 

Kiær Mykleby.  Det er nær 1 km nedenfor brua på setra.  

Heller ikke vil vannspeilet på dammen synes fra noen av 

hyttene.  Det vil heller ikke foretas noen endring av 

reguleringen i Myklebysjøen. 

 

Det faktiske forholdet er dermed at det ikke vil bli noen 

endringer av elva gjennom seterområdet. 

  

Utsikt fra Seteråsen. 

Både inntaksdammen og kraftstasjonsbygningen for 

Styggberget Kraftverk vil ligge nede i selve elvegjelet i 

Søkkunda og vil ikke synes før man står på kanten av 

selve elvegjelet og ser ned.  Rørgaten blir nedgravd langs 

eksisterende skogsbilvei.  Hvis noe kommer til å synes i 

framtiden, vil det eventuelt være deler av den allerede 

eksisterende skogsbilveien.  Dette vil også være avhengig 

av skogbildet (hvor det er ung eller gammel skog).  

Utsiktspunktet på Seteråsen vil uansett i løpet av noen år 

være gjengrodd av ungskogen som nå vokser opp. 

At det under selve anleggsperioden vil bli noe trafikk, og at 

det tar noen få år før rørgatetraséen er gjengrodd, er ikke 

til å unngå.  Ser man på kraftstasjonsbygget i Veslefallet 

som er bygget i limtre og tømmer, tror jeg det estetisk ikke 

står tilbake for mange andre bygninger eller hytter i 

området. 

Det nederst beliggende prosjektet, Kolåsmyrfallet 

Kraftverk, ligger så langt ned i Søkkunda at intet av dette 

anlegget vil synes fra Seteråsen verken i anleggsfasen 

eller permanent. 
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Fisk. 

 

Mange kraftverk har et krav om slipp av en 

minstevannføring gjennom inntaksdammen (vann som skal 

gå i elva uansett vannføring) som tilsvarer det som kalles 

alminnelig lavvannføring.  For Veslefallet Kraftverk som ble 

satt i drift i 2010, ble minstevannføringen om sommeren 

satt til 2,75 x alminnelig lavvannføring.  Vi har tatt 

konsekvensen av dette vedtaket i NVE og har derfor ved 

planleggingen lagt samme relative vannføring til grunn for 

de nye prosjektene som for Veslefallet.  I tillegg kommer 

vann inn fra sidebekker på nord- og sørsiden, som vil gå 

fritt. Vi mener derfor at vi ut fra de fiskeundersøkelser som 

er gjort, har tatt tilbørlig hensyn til bl.a. fiskeressursene i 

Søkkunda. 

Samtidig synes vi det virker noe urimelig at til tross for at vi 

som grunneiere har åpnet for fiske i alle våre sjøer, tjern og 

bekker mot løsning av fiskekort, ønsker ikke styret i velet at 

vi som grunneiere skal få kunne utnytte noen av disse 

småkraftressursene til videreutvikling av vår bedrift. 

  

Bosetting og utvikling. 

 

Vi skal ikke kommentere styrets mening om 

energipolitikken i Norge.  Vi synes det ligger utenfor selve 

søknadene vi har sendt inn.  Som en distriktsbedrift synes 

vi det å produsere etterspurte produkter som mat, tømmer 

og energi fra fornybare ressurser er framtidsrettet og 

klimavennlig.  Samtidig synes vi det må være riktig å 

prioritere å utnytte ressursen i et allerede regulert vassdrag 

som Søkkunda, framfor å åpne nye for utbygging. 

Det er en negativ utvikling i bosetting og arbeidsplasser i 

Stor-Elvdal og i enda større grad i grendene i bygda.  En 

realisering av prosjektene Kolåsmyrfallet og Styggberget vil 

gi vår bedrift 2 nye langsiktige og sikre arbeidsplasser.  I 

tillegg vil det i anleggsfasen være behov for betydelige 

lokale innkjøp av varer og tjenester.  Jeg synes velets 

medlemmer bør unne både bygda og vår bedrift denne 

muligheten til utvikling. 

 

Når velet har hatt sitt årsmøte, har jeg et håp og en 

forventning om at de vil endre sin uttalelse, spesielt på de 

områdene hvor det tydeligvis har vært en misforståelse om 

de faktiske forholdene.  Skulle noen ha spørsmål de føler 

ikke er besvart, kan det tas kontakt direkte med meg. 

  

Med hilsen 

Anders Kiær 

Kiær Mykleby 

Kraftstasjons-

bygget ved 

Veslefallet 

kraftstasjon 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hugo 

Asphaug 
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ROAR LUND WAADE 

HELGE HELGESEN 

 

FORSIDEBILDE: 

Setra fra Skreddarstubakken 

Foto: Hugo Asphaug 

MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

STYRET: 

LEDER: VIGGO ÅVANG 

Karudvegen 56 

2340 LØTEN 

Tlf. 62 59 04 74 

Mob. 915 65 682  

E-post: 

viggoavang@hotmail.no 

 

ANSV. SOMMERARR: 

BERIT GLESAAEN NYBERG 

Tlf. 62 52 47 73 

Mob. 918 05 915 

E-post: 

berit.g.nyberg@gmail.com 

 

ANSV. VINTERARR: 

TORGRIM JACOBSEN 

Moreneveien 3 

7560 VIKHAMMER              

Tlf. 73 97 87 51  

Mob. 48 21 38 92 

E-post: toja@statoil.com 

 

ARNESENS LANDHANDLERI 

Mykleby 

2480 KOPPANG 

Tlf. 62 46 30 75 

Mob. 97 69 07 29  

mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:helge.helgesen@123.no
http://www.myklebysetra.no/
mailto:berit.g.nyberg@gmail.com
mailto:toja@statoilhydro.com
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Myklebysetras historie.  
Dette kom ikke med i boka. 

 
Selv om vi snart ser bunnen i «historiekista» vår, har vi også 

denne gang funnet en godbit som vi ikke fant plass for i 

seterboka. Dette er en avisartikkel som Hans S. Hanssen 

skrev i Hamar Arbeiderblad den 8.juli 1961 under overskriften 

«På barndomsstier ved Myklebysetra» og som vi synes 

kan passe bra i Sommerbudstikka.  Se mer om Hans S. på 

side 400 i seterboka. 

 

********************** 

 

”Gjennom tidene har setra øvd en dragende kraft i mange 

sinn. Dit opp gikk budeia med lette skritt, hun gikk til frihet og 

velsignet ro. Det å rusle de små krøtterstier tidlige 

morgentimer og høre kubjøllene klemte over myrer og over 

bjørkeskogen tente en vellyst i sinnet. Og større stemning 

enn ved kveld å stå på setervollen og lokke mot liene og høre 

kuraut og bjøller kunne hun ikke tenke seg. Hvor ofte har vi 

ikke tenkt tilbake på de riktig gamle gode dager da buhyllene 

sto fullpakket med fine butter fylt med gult smør og deilig ost, 

og i tankene sittet ved åren og drukket i oss emen av frisk 

einer som var strødd på golvet. Det hører med til seterlivet at 

mannen eller lørdagsfrieren ble tatt i mot med alt det beste 

setra kunne ha, kveldsbord som bugnet av gode retter. 

 

Det er ugjørlig å nevne alt det verdifulle setra og seterlivet har 

gitt menneskene gjennom tidene. 
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Men den moderne tid holdt sitt inntog, flere og flere har 

sluttet med å ligge på setra, det er for dyrt, sier noen, det 

lønner seg ikke å ha dyr i det hele tatt. Hvor mye går ikke 

tapt av livsverdien av den grunn – penger er ikke alt – og 

de som ennå ligger på setra om sommeren er sikkert 

lykkeligere enn de fleste andre. 

 Dette livet til fjells har flere og flere lært å 

sette pris på. Midt i vår masete, oppjagede tid har den ene 

etter den andre funnet veien inn til naturen. Flere og flere 

hytter reiser seg rundt om. De bygger nok ikke for å være 

moderne. De føler alle at her får de ro, her kan tankene 

finne kvile i de nære ting, i det som er enkelt. Så ofte en 

kan, drar en til fjells, og fremdeles er det tusener av 

mennesker som koser seg ved å rusle rundt på setervollen 

og smekker med tunga ved synet av gul rømme. 

 Setra har vel sin største sjarm når budeia har 

flyttet opp med kua, men det er også med forventning og 

glede i sinnet en drar opp til andre tider. Og da jeg fikk en 

innbydelse til å komme til min barndoms seter, 

Myklebysetra, den største setergrenda i Østerdalen, ja, da 

var det plent umulig å si nei. Innbydelseskortet var da også 

meget strengt formet. Det sluttet kategorisk: Det er 

forbundet med straffeansvar ikke å møte. For øvrig 

inneholdt innbydelsen så mange delikate detaljer at en 

måtte være av stein om en ikke skulle bli berust bare av de 

perspektiver en ble stilt i utsikt. Mottagelsen var lørdag, 

kaffe m. m. Og så var det rømmegrøt og ørret. Da de bolde 

herrer selv var vitende om sin udugelighet som 

ørretfiskere, hadde de for sikkerhets skyld kjøpt fisken.  

Desserten var billig, flytende solgangsbris. Solgangsbrisen 

uteble, i stedet var det yrregn, hvilket førte til at 5 – 6 timer 
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som var avsatt til ære for Bachus ble utvidet med atskillige 

timer. Det ble dog likevel tid til budeielokk og bjølleklang ved 

midnattstimens komme, og fra plankestabelen deklamerte 

Gøran et vakkert dikt, takk for det. 

 

Det er litt av et syn når en kommer opp siste bakken og ser 

den vakre, løvkranste setervollen foran seg, den gamle vei 

humper litt, snor seg rundt små koller, hvisker om gamle 

minner, om den slekt som for lengst er borte, og Søkkunna 

synger sin gamle sang – i den klinger sprø toner fra 

sivsangen i Søkkunnfløtene, i den er Kvitåas og 

Rognsjøbekkens friske fjellsang. I denne sangen er minner 

fra muntre dager langs åa med fiskestang og kaffekjel 

forsterket, og det stuver innover i hugen så det dirrer på ny 

fra det du har glømt i tidens jag og mas. På et og annet 

seterhus driver blomsterstøv, anger det fra villmarkens 

blommer, duver i stivt gras, det gamle torvtekte seterhuset 

skaper en egen stemning, den gamle skigarden vitner om at 

her har en mann arbeidet som hadde lyst til å arbeide i ro. 

Flere hundre dyr ruslet i sin tid fra setervollen og ut til de rike 

beiter. Lar en tankene gå tilbake, ser en krøtterflokkene på tur 

mot Akselstumyrene, nedover mot Søkkunna, oppover 

Skarvlia eller sørover Sjøveien. 27 seterhus var fylt av 

budeias raske skritt fra matbu til seterstue og fjøs, en hørte 

duren av separator eller kjerne, det trengte seg gjennom 

dørgløttene en fin ange fra surmyssmørkjelene. Og når 

bukjelen var pusset, sto den skinnende kobberrød ved 

veggen og vitnet om renslighet. Hver morgen lokket nær tretti 

budeier så det ljomet over setergrenda, kubjøller og singelet 

fra kalvebjøllene steg og sank, kua strakte hals mot 
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himmelblånen og rautet lengselsfullt mot Gosens grønne 

grasganger. Og strikkepinnenes fine spinettklirr vitnet bare 

om at en hadde ikke tid til å dra reksteveiene uten å ha et 

arbeid mellom fingrene, først og fremst vel for det ga slik fred 

i hugen. Og så når kua var fulgt til de fastsatte plassene, 

ruslet alle heimover, som oftest stakk en da innom et sted og 

fikk en kopp kaffe og en prat før en tok fatt på morgenstellet. 

Nå har bare en brøkdel av seterfjøsene dyr på båsen, men 

det er enda liv. Om lag 50 hytter er reist, her og der skimter 

en taket på en ny hytte mellom bjørkene, gjøken synger til 

nattens pris. 

 Ved midnattstid tar jeg den vanlige turen ut på 

vollen. Tre av oss tok Sjøveien fatt, men så kom regnet igjen, 

det luktet friskt og rent, men en var ikke kledd til å vandre i 

regnvær. Senere gikk turen ut på ny, det var bare fint yr nå. 

De gamle stier ble tråkket i juninattskumringen, og selv om 

regnet hadde laget vassdammer her og der, kom en fram, for 

en husker hver stein, hopper som en skulle være en unggutt 

og kom forholdsvis heldig fra vågestykket. Natten er lys, klart 

og tydelig ser en hver blomst på Rognstadtrøa, den er som 

en Edens have, her står i tusenvis med frodige ballblom, og i 

sommer yrer det av reinfann rundt hele setervollen. Hanekam 

og storkenebb smyger seg helt inn til døra, kvannen  – diger 

som små busker – står i krans og sender sin egenartede dåm 

inn i neseborene. På Rognertrøa og Simenstutrøa står 

bjørkene tett i tett, et grønt snar av løv, og en rusler inn på de 

små stiene i denne bjørkeskogen, og får så lyst til å tenne 

bål, får lyst til å følge gnistregnet opp i regntung luft. 

Skumring er det så vidt på det aller mørkeste, bløt skumring, 

og inne i den skumringen smyger duft av villmark inn i sinnet. 

Her er godt å være. ”En skål for den miskunnelige stillhet på 
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jorderik, for stjernene og for halvmåne, en skål for Guds 

mumlen mellom trærne, for taushetens søte, enfoldige vellyd 

mot mine ører.”  

 

Men nettopp som jeg synes å merke Diana mellom løvet og 

står ferdig til sprang mot en sitrende strupe, da klinger 

bjøllelåten over vollen, og budeielokk, og til det kuraut – som 

ikke var vellyd. Langt ut i de små timer tenner jeg på peisen, 

fornemmer stillhetens sære lyder fra glemte år, fra år langt 

tilbake, fra år da en sprang fylt av ellevill glede over vollen 

bare en fikk være med på en fisketur til ukjent strøk eller fikk 

dra med nisteskreppa fylt med tynnkake og spekemat, opp til 

sjøen og så ned igjen langs Kvitåa. Inne i seterstua sang vi 

nylig ” Se min ild i mørket brenner,” og det er som tonene har 

fulgt etter meg til den kjære seterstua der jeg skal sove – et 

par timer, og så opp igjen. Ja, det var vondt å få sove, det var 

som en usynlig makt dro meg opp til stier en gikk i gamle 

dager. Og før gardinene var trukket for i de andre husa, ruslet 

jeg ned til Søkkunna, til den kjente kulpen der en vasket seg 

som liten gutt. Ja, finnes det noe så rent og deilig som en 

vask i en fjellbekk? 

 Og så bar det på ny på vollen, nå skulle alle de 

små stier traskes på ny, hver stein, hver tue skulle en hilse 

på. Det var sol nå, duftende rent var det etter regnet i natt, 

eineren åpnet seg og sendte angen mot deg. En vandrer til 

var alt ute, og det falt seg slik at vi slo følge innover de små 

stier, og rett som det var falt vi i undring over de små vakre 

ting, heldigvis behøvde en ikke være redd for å vise sin 

begeistring for naturen. Takk for turen. 
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Etter en deilig frokost dro vi på fisketur, noen langs Søkkunna 

for å lure fisken med en gang, andre Sjøveien til dammen, 

der Ola hadde fortalt at det sto storfisk, og på veien møtte 

noen av følget en som snakket om mjøsørret, jo, helt sikkert 

måtte det stå en diger kult i damhøl’n. En skal lete lenge for å 

finne åer som det er så vakkert og trivelig å vandre langs 

som Søkkunna og Kvitåa. Det er tørt og fint, grønne 

grasjoter, små yndige pletter stadig vekk, fine kulper, og selv 

om fisken i dag ikke lenger har den størrelsen den før hadde, 

er det moro å fiske. Ved dammen ble de stående i lang tid, 

men storfisken var borte. Sjøl dro jeg langs Søkkunnfløtene, 

ikke for å fisk, det er vanskeligere enn som så, men for å få 

gløtt innover Søkkunndalen, la sinnet kvile ved de stille 

lonene, minnes dager ved Søkkunndalshytta med fet, fin hest 

på de grønne grasgangene i dette eventyrfagre riket. Her er 

stedet for en som er glad i naturen, glad i å vandre, og herfra 

kan vandringen varieres i det uendelige, en rusler over til 

Søkkunnsjøene og videre til Staupholen, eller Himmelsjøen, 

eller over Skarven med praktfull utsikt til Myklebysetra, ned i 

Hortadalen der du slenger etter fisk, eller mot vest til 

Storbekkfjellet og nordover langs Myklebysjøen, og den som 

enda ikke har opplevd å rusle i Graslifjellet, han må gjøre det 

i sommer. Har du tiden for deg, tar du samme dag en 

svipptur over til Rognsjøen, den ligger vakkert til, og fiskekort 

kan du få kjøpe og prøve fiskelykken her. Det samme burde 

en få på Myklebysjøen. Det er imot naturens lover å stenge 

fisken i sjøen uten fra sin naturlige vandring ut i Kvitåa. Først 

når fisken fritt får gå til og fra sjøen, har en håp om at det på 

ny blir fisk å få her. Ønsker du en tur til Nyskolla og 

Gammelskolla, tar du over fra Myklebysjøen. Det er ikke 

bilveg, men vegen har sjarm. Så far da i fred, du gamle veg,  
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vel kjenner jeg mange bedre, men ingen så tro og så traust som 

deg, og lider det fram mot solefall med gull over fjerne tinder, da 

våkner han opp den gamle kall, og nynner på glemte minner. 

Birkebeinervegen fører nå inn mot Børtne og Prøvatraktene. Det 

er ikke seterstell på Børtnesetra lenger, ingen hesteflokker i 

Prøva, men saueflokker treffer du ofte på. 

  

Og har du det ikke alt for travelt, da skal du stanse opp her inne, 

- slå leir på finnskjeggslettene og nyte tilværelsen. Elgen er ikke 

vanskelig å se her inne, det er faktisk her utklekkingsanstalten 

for Stor-Elvdals elger er. Det var her i disse trakter at Per 

Skytter slo ut med armene og sa til presten som gjerne ville se 

elg: ” Ja, her ser du menigheta mi”. 

Har du tid skal du også ta turen til Rognvola. Her er utsyn så det 

forslår. Og under Rognvola vil du kanskje finne den vakre 

blomsten Maria Gullsko. Den vokser vill svært få steder i vårt 

land, men her finner du den. Sagnet forteller at da pilgrimmer for 

gjennom dalen for 800 – 900 år siden, hadde nonnene med seg 

frø av Maria Gullsko. Det sådde de her og der, det dro med 

vinden, falt og slo rot, og har funnet behag i naturen. Kanskje 

var det også disse nonnene som sådde frø av fransk sjasmin? 

En slik finner en nemlig oppe ved Storsnippen, rett opp for Stor-

Elvdal hovedkirke. 

  

Nå er du trøtt etter vandringen, vil finne deg hus for natten, og 

du setter kurs for setra på ny. Snart er setra full av liv, og i 

dagevis kan du rusle rundt å samle sunnhet og fred. ”Det er et 

barnemål som til meg talar – og gjer meg tankefull, men endå 

fjåg. Med ungdoms minne er den tale blanda – det strøymer på 

meg så eg knapt kan anda.” 

  

Historiegruppa 

Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 

 

Til medlemmene 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Rasta og Mykleby 

Jeger- og Fiskerforening. 

 

Tid: Fredag 20. juli 2012 etter årsmøtet i Myklebysetra vel 

(ca kl. 20.30 – 21.00) 

 

Sted: Myklebysetra vel’s hytte på parkeringsplassen på 

setra. 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering av årsmøtet 

2. Årsberetning 

3. Revidert regnskap 2011 

4. Budsjett 2012 

5. Fastsettelse av kontingent 

6. Innkomne saker 

7. Valg 

8. Åpen post 

 

 Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal 

sendes styret v/formannen senest innen 15.juli 2012.  

RASTA OG MYKLEBY JFF 

__________________________________ 


