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Påske 2014 
 

Forløsningen vi alle hadde sett fram til kom 8. des 2013 på 

Mykleby Samfunnshus.  Da ble bok nr. 2 lansert; 

Myklebysetra i bilder.  Lanseringen skjedde i samarbeid med 

sanitetsforeningen, med presse og mange interesserte til stede.  

Forventningene var store, og vi ble ikke skuffet.  Ei praktbok 

med tilhørende CD hvor vi kunne friske opp gamle og nye 

minner.  Lokalavisen Østlendingen hadde sogar to adskilte 

reportasjer fra happeningen i to forskjellige utgaver.  Aner vi bok 

nr. 3 i skymda, altså en triologi? 

 

I skrivende stund er det god gammeldags vinter på setra med 

130 cm. snø og flere kuldegrader.  Løypekjører Jon melder om 

fast god såle under løssnøen og fantastiske forhold for skiturer.  

La oss krysse fingrene for til tross for sen påske at forholdene vil 

holde seg slik utover.  Mange av oss ser jo frem til både 

Rognsjøturen på torsdag, og ski- 

rennet i Myklekollen på lørdag. 

 

Valgkomiteen sliter fortsatt med å finne noen som er villig til å 

påta seg ansvaret for sommerarangementet.  Finnes det noen 

frivillig der ute som er villig til å påta seg dette? 

Etter anmodning fra årsmøtet har styret rettet en henvendelse til 

sameiet på Myklebysetra om et samarbeid for bevaring av 

kulturlandskapet ved at det hogges og ryddes. 
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Etter at Roar sa fra seg ansvaret for Budstikka, har vi også her 
problemer med å få noen til å fortsette denne jobben. 
 
Det ble på årsmøtet 2013 vedtatt å flytte seterdagen tilbake en 
uke til den helga vi vanligvis har hatt dette arrangementet, altså 
for 2014 helga 19. og 20. juli.  Vi ber alle merke seg dette da det 
ikke ble med i referatet fra årsmøtet 2013. 
 
Vi i styret vil ønske alle en riktig god påske, med håp om mange 
utedager og lange skiturer. 
  
Styret. 

Fra Rognsjøen påsken 1922 
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Leder for 

vinterarrange- 

mentet Rune 

Arnesen (t.h.) 

og Morgan 

Liljebäck (t.v.) 

ønsker 

velkommen til 

skirenn i 

Myklekollen 

påskeaften 
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Myklebysetras historie 
Dette kom ikke med i boka 

I Budstikka i fjor sommer (2013) skrev vi en historie etter 

Helge Helgesen nr. 2 (1898-1988), og sa at vi kanskje 

kommer tilbake med flere sekvenser, selv om de ikke 

direkte har noe med setra å gjøre. Men, det kan forsvares 

på den måte at Helge og kona Nina var de siste som drev 

med ku og gammeldags seterdrift på Myklebysetra. Mer om 

dette kan dere lese i Seterboka side 148-151. Helge jr. – 

nåværende eier av Kristenstuen seter – forteller at hans far 

i 1985 ble intervjuet av en journalist, antagelig Sigbjørn 

Kristiansen. Helge har nedtegnet dette, så langt som mulig 

med den dialekt og uttrykk som hans far brukte, og vi har 

fått lov til å gjengi dette her i Budstikka: 

 

«Etter endt skolegang stod arbeidslivet for tur. Je hadde fått 

arbe på Rasten Dampsag og Høvleri høsten 1913. Der stod je 

ved høvelen og skrev lengden på hørt bord som var ferdig. 

Sagbruksbestyrer Pedersen syntes je gjorde god jobb her for je 

hadde så fin skrift og skrev store tal. Hau som je mistrivdes! Je 

ville bynne i skogen å kjøre tømmer, som`n far. Han far syntes 

dårlig om det så je vart på saga tel utpå vårparten 1914. 

Arbestida var i frå seks om morran tel seks om kvelden, med 

økter på 3 -3,5 og 4 timer, og lønna var kroner 2,25. Detta 

syntes je var lite og ba Pedersen om lønnspålegg. Han syntes 

je hadde nok i lønn da vi hadde både smør og melk heme. Og 

slik vart det.” 
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”Skogsarbeidet var tungt og dårlig betalt. Husværene vi 

hadde i skogsdriftene var som oftest ljørbuer, og inne i døm 

så du rett opp i himmelen. Det var få drifter je var på som 

hadde koje med ovn i. Inne i buene var det en langbenk 

langs hver vegg og en benk tvers over. Var det stort 

skogslag måtte vi ligge anføttes. De som var mest frøsne 

stod for fyringa for døm sov itte så mye. Maten vi åt mest 

var mølje. Den bestod av vann, surmyssmør, fleskefett og 

flatbrød, alt laget til i stekepanne, med sukker oppå. Ellers 

hadde vi monk (tjukk pannkake). Poteter og stekt flesk vart 

også mye brukt. Det var mange tå skogsarbeidera som 

hadde dårlig med mat. Mange tå hestekjørerne hadde ikke 

noe høy sjølv og måtte kjøpe høy til hesten. Etter endt 

skogsdrift gikk for veldig mange oppgjøret i null da skogeier 

hadde tatt tilbake sitt for mat og fõr. Etter ei tømmerdrift 

som Hans Olsen i Simenstuen (bestefar til Hans S. 

Hansen) hadde vøre med på og oppgjøret var klart, kom 

lensmann Nes på besøk, for Hans hadde gått i minus på 

denne drifta. Lensmannen kunngjorde ut ifra boka si først 

ei side” Hans Olsen fant”, neste side ”Hans Olsen fant”, og 

slik var det for veldig mange. (Red. forstår det slik at 

lensmannen den gang kom på besøk til de som hadde ”gått 

i minus” for å kunngjøre at de nærmest var ”raka fant”).  Je 

var heldig som hadde det meste tå det je trengte heme. 

Bruket heme var på 40 mål, og det var et brukbart 

småbruk”. 
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”En vinter var han far med onkelen sin, Tølløv Syren, på 

skogsdrift borti Hausterudvelta. På den tida var det lite med 

staller så han hadde hesten stående under ei lurvete storgran 

hele vinteren. Når det var ordentlig kaldt var døm oppe flere 

ganger om natta og rei på hestene så døm itte skulle fryse i 

hjel. Noen ganger var det så kaldt at døm itte torde å slå unna  

koven under hovene før hestene hadde gått et stykkje og 

vørte varme. Gjorde dem det for tidlig kunne de risikere at 

hele hoven datt av. På ei tømmerdrift på Førseth fekk 

hestekjørera fem kroner for å sette opp ei ljørbu, men for å 

sette opp noe tel hesta fekk døm ingenting. Dette var på 1880 

tallet, og gammel Førsethen døde i1886.” 

 

«Første tida je kjørde tømmer var hankkjøring vanlig, senere 

kom det kjørerustning, bukk og geit. Hankkjøring foregikk på 

den måten at det vart borret høl i enden på stokken. Stokkene 

ble så hanket sammen og kjørt av gårde. Største hanken je 

har kjørt var ca 50 stokker i Førsetlia (Furusethlia) der var det 

fine hankveier. Forholdet mellom kjørere og hoggere var som 

oftest bra. Men dersom hoggera felte treet feil vei eller 

kjøreren tok stokka føre hoggeren hadde merket stokka sine 

kunne det bli amper stemning”.  

 

”Han far fortalte om da han var skyssgutt på Rognstad, han 

var nettopp konfirmert. Lønna var 12 kroner året, og så fekk 

han noe klær. Det var Hallstein Rognstad som drev 

skysstasjonen på den tida. Denne historia er fra omkring 

1869. Det hadde vøre så tørt den sammar`n og det var lite 
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høy. Han Hallstein hadde fått kjøpt høy på Eidsvold. 

Jernbanen var ferdig til Grundseth men det var itte spor 

mellom Eidsvold og Hamar ennå, så høyet måtte 

transporteres med hest. Et følje på fem hester dro en 

vinterdag av gårde for å hente høyet. Desse kjørekara var 

vanlige husmenn, men nå som de skulle på denne turen følte 

de seg liksom veldig fri. Mat og drikke hadde de med. Det 

gikk itte bedre enn at de begynte å drekke ganske tidlig, og 

synnafør Søkkunna var første slagsmålet. De kom til Hamar 

og der skulle de inn på Samlaget for å kjøpe mere drekke, og 

detta tok tid. Han far var ute og passet på hestene. Det 

begynte å komme en del politi til, for det var ikke lov å 

”parkere” så mange hester der på en gang. Hestefølget kom 

seg videre med politiet etter seg, men de nådde døm ikke 

igjen. Resten tå ferden sørover Mjøsisen gikk bra og høyet 

ble hentet. Da de var kommet nesten til Hamar att begynte 

døm å slåss på ny, og det endte med at en tå dem døde av 

skadene han fekk. Hau get, det var fryktelig til greier” 

 

”Je huser godt da Anne Evenstad var død. Båra kom med tog 

til Rasta stasjon. Det var et stort oppbud med folk der som 

fulgte Anne til Evenstad Kapell hvor hun lå til 

begravelsesdagen. Mor og far skulle i begravelsen så je 

måtte væra heme. Døm var så strenge på at vi unga itte 

skulle løpe og renne rundt omkring hele tida. Je og’n  Martin 

Børresen gikk allikevel opp til Mykleby, og vi satt oppå 

Børresbakken og så på gravfølget som passerte på vei til 

hovedkirken. (Børresbakken lå  tvertover der som Molåven  

ble bygd, bakken ble senere gravd bort).  Vi 
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telte 78 hestedoninger som passerte, og lenger nordover 

kom det flere til, så det var sikkert 100 doninger da de kom til 

hovedkjerkja”. 

(Anne Evenstad døde den 30.januar i 1909. Helge og Martin 

må ha vært hhv 11 og 10 år gamle da de gikk fra Søkkunna 

på Rasta til Mykleby for å se på gravfølget. Red.) 

 

”Je huser  da Evenstad kapell skulle innvies. Han far og’n 

Tarald Kristensen på Enget var innpå  Hemmelsjøen for å 

skaffe mat til innvielsesfesten. Første natta fekk døm 126 

ørreter, og neste natt nesten like mange på gån. All fisken 

vart transportert ned til bygda med hest og kløv. Ellers så 

fekk `n far mye fin øre i Kvitåa om høstene, dette var føre 

Møkkelbysjøen var demt opp”.   

(Evenstad kapell ble innviet den 22.juli 1904. Red.)» 
 

Vi takker Helge for at vi får gjengi disse historiene fra «gamle 

dager». 
 

Setra under krigen 
 

Da vi begynte å samle stoff til dette kapittelet, skrev vi 

ned «rått og røti» av det vi kom over, bl.a. historier om 

en del forunderlige hendelser nede i bygda, men som vi 

valgte ikke å ta med i boka. Tror de fleste av disse 

historiene ble fortalt meg av far og mor, og vi får tro de 

er sanne.  

 

«Da de tyske hærstyrker nærmet seg Østerdalen,  
 



Budstikka nr. 1-2014 11 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
__________________________________ 

oppstod mange forunderlige situasjoner. Handlinger og tiltak, 

som i ettertid fortoner seg komiske, ble igangsatt. Vi nevner 

her noe. 

 

Emma Glesaaen og familien bodde like ved riksveien på 

Mykleby. Da meldingen om at tyskerne nærmet seg, skal 

hun ha pakket sammen det beste hun hadde av klær og 

fraktet dem til Brovold, ca. en kilometer lenger sør, der de ble 

”gjemt” i uthusbua. Der mente hun at klærne burde være 

trygge. Brovold lå like nær riksveien som det Glesaaen 

gjorde. Men, kanskje mente Emma at tyskerne ikke ville bry 

seg om «å besøke» en liten husmannsplass som Brovold. 

 

Olaf og Laura Olstad skal ha tatt med seg litt utstyr og 

”evakuerte” til branntomta og murene som stod igjen etter 

den nedbrente Mykleby skole, der Samfunnshuset nå står. 

Der mente de at de skulle være trygge for eventuelle angrep, 

og at de kunne oppholde seg der ”til det hele var over”. 

 

Martin Børresen arbeidet på gardsbruket på Evenstad 

skogskole da krigen brøt ut. Der var man i ferd med å kjøre 

ut møkk som ble lagt i små hauger utover jordene, slik 

rutinen var den gang. Det skal ha vært norske militære til 

stede som ga instrukser om hvor møkka kunne legges. Så 

skal det ha kommet engelske styrker som planla flyplass, og 

de hadde sin mening om hvor møkka skulle plasseres. 

Dermed måtte den flyttes. Førman var ferdig med dette, var 

det allerede tyske fly i lufta, og etter hvert kom det også 

tyske soldater. Dermed måtte  
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enkelte møkkhauger flyttes for tredje gang. Så begynte ryktene 

å gå om at Evenstad kunne bli bombet, et rykte som Martin tok 

på alvor. Han fikk låne hest og slede på Evenstad og evakuerte 

familien til ei tømmerkoie oppi Finnskogen, et stykke oppi 

seterveien. Under denne transporten løp hesten løpsk, og 

senga som stod på sleden med minstegutten Åge oppi, havnet 

uti snøhaugen i veikanten. Åge var da vel 2 måneder gammel. 

Men ingen skade skjedde. Tror ikke de bodde lenge i 

tømmerkoia før de flyttet ned til bygda igjen. Dette er historien 

slik Martin har fortalt den til sønnen Åge. 

 

Da krigen gikk mot slutten, fant den samme Martin ei 

spekeskinke, eller i hvert fall en god del av ei skinke, i 

veikanten. Den var antagelig kastet eller falt av lasten fra en 

militærkolonne som passerte dalen. Dette kunne jo ha vært et 

godt tilskudd til husholdningen i disse matfattige tider. Men 

Martin var redd den kunne være forgiftet og ga den bort til sin 

søster Ottine! (Han fortalte selvfølgelig hvor han hadde funnet 

den). I alle fall tok ikke Ottine noen skade av skinka, og levde til 

hun ble veldig gammel! 

 

På Arnesens Landhandleri – på Svingen - tok tyske soldater seg 

til rette og ville ta med seg varer uten å betale. Men da 

eksploderte Idun, en av døtrene på Svingen, som da var 26 år 

gammel. Hun rev til seg det som den ”stakkars” forbausede 

soldaten trodde han kunne ta med seg fra butikken og ropte: ”Alt 

dette er mitt”. En modig og dristig handling som kunne ha fått 

uanede konsekvenser». 

 

For Historiegruppa 

Åge Børresen 
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MYKLBY SETERVEI 

ÅRSMELDING FOR 2013 
 
Styrets sammensetning: 

Ola Kristiansen, Leder (Leif Verner Baarstad fung. leder etter O.K.’s 

bortgang) 

Anders Kiær 

Leif Verner Baarstad 

John Olafsen (fra nov. 2013) 

 

Revisorer: 

Bjørn Baarstad 

Jo Gimse. 

 

Møter 

Årsmøte for 2012 ble avholdt hos Ola Kristiansen 15. mars 2013. 

 

Økonomi 

Kjell Sandberg har vært regnskapsfører, Ola Kristiansen/Leif Verner 

Baarstad har betjent bomanlegget med kasse/bank. 

To større investeringer, grusing av veien (kr 276181,-) og oppgradering av 

kortleser i bommen (kr 54693,-) er årsaken til at veien har et underskudd på 

ca kr 243000,- i 2013. 

 

Vedlikehold/aktiviteter 2013 

 Vintervedlikehold/brøyting er utført av Ingar Helseth. 

 Mindre reparasjon av veien ved Vestre Rogna etter flom 

 Kortleser i bommen oppgradert til EMV/Chip kortleser juni 2013. Ny 

antenne for å sikre stabil datakommunikasjon montert. 

 2000 m3 grus knust og kjørt ut på veien august 2013 

 

Styret takker de samarbeidende parter for samarbeidet i 2013. 

 

Mykleby den 10.2.2014 

Leif Verner Baarstad, Anders Kiær John Olafsen 

MYKLEBY SETERVEI 
__________________________________ 
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Bokprosjektet  

«Myklebysetra i bilder» 

     Status 

 

 

 

 

 

Etter å ha jobbet med prosjektet siden februar 2011 og nedlagt 

over 2000 dugnadstimer, kunne vi endelig lansere boka på 

Mykleby Samfunnshus den 8. desember 2013. Mange 

personer – fra Moss i sør til Koppang i nord - hadde funnet 

veien i snøkavet til dette felles arrangementet mellom Mykleby 

Sanitetsforening og Myklebysetra Vel. Med servering av 

elghakk, kaffe og kaker og med pressen til stede, hadde vi det 

riktig koselig. 

 

Boka ble trykket i 400 eksemplarer. Prisen inkl. en DVD med 

musikk og levende bilder fra setra og et kart over 

seterområdet er satt til kr. 420,-. Mens denne foreløpige 

rapporten skrives primo mars 2014, har vi utlevert/distribuert 

344 eksemplarer av boka. Av disse er 20 stk. ikke solgt pr. 

dato.  Den kan fortsatt kjøpes hos Arnesen, på Biblioteket på 

Koppang og i Kommunen. Den kan også bestilles hos oss i 

Historiegruppa. 
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Vi kommer tilbake med flere takkens ord i en seinere 

sluttrapport, men vi retter allerede nå en takk til alle 

«distriktskontakter» som hjalp oss med å distribuere boka. Vi i 

historiegruppa føler at vårt oppdrag er utført i og med at 

bøkene «Myklebysetras historie» og «Myklebysetra i bilder» 

er en realitet. Vi tillot oss en hyggestund og formell avslutning 

av prosjektene i en samling på Kongsvinger Festning den 24. 

januar. Om Historiegruppa dermed er helt oppløst er vi ikke 

helt sikre på ennå. Det blir neppe flere «seterbøker» fra vår 

side, men fortsatt finnes det masse historie å ta vare på i 

tilknytning til seter- og bygdemiljø. Derfor skal vi i tiden 

fremover tenke litt på vår fremtidige rolle og hva overskuddet 

av bokprosjektene skal øremerkes til. Regner med at vi 

kommer tilbake til saken i Sommerbudstikka og på årsmøtet i 

juli. 

Sammen med nevnte DVD og seterkart lå det også et 

giroinnbetalingskort bak i boka. Vi regner med at det er en 

forglemmelse eller at giroen er oversett siden det er en del 

kjøpere som ennå ikke har betalt boka. 

Myklebysetras historie: Det er noen få eksemplarer igjen (10 

stk.), som kan kjøpes hos oss i historiegruppa for stk. pris kr. 

300,-.  

Vi ønsker alle våre «kunder» og velmedlemmer en GOD 

PÅSKE. 

Med hilsen fra oss alle i Historiegruppa: 

 

Leif Erling Arnesen, Svenn Broch, Åge Børresen, Ingmar 

Eng, Ingunn Framgården, Helge Helgesen og Berit Karlsen. 

MYKLEBYSETRA VEL 
__________________________________ 
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MSV Medlemsregisteret 
 

Styret, Budstikkas redaksjon og Historiegruppa oppfordrer 

alle medlemmer i Myklebysetra Vel til å melde fra om all 

endringer. Dette gjelder først og fremst ny postadresse, 

telefon nummer og mailadresser. 

For at alle skal få tilsendt viktig informasjon, kontingent, 

Budstikka og annet, er det avgjørende at adresseregisteret 

er best mulig oppdatert til en hver tid. 

 

Endringer kan meldes til Astrid Dalby på mail 

dalyby@hotmail.com  eller  telefon 48604362 

Søkkunda Skole på påsketur utenfor Engsetra i 1946 
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