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REDAKTØRENS HJØRNE 

Heisan alle seter-eiere og hyttefolk, 
 
Jeg har fått i oppdrag å fungere som ny redaktør for Budstikka fra og med 
2015. Roar og co har gjort en fantastisk jobb gjennom mange, mange år 
med stikka. Nå ønsket han imidlertid å overlate stafettpinnen til andre, da 
tiden ikke lenger strakk til. Jeg drister meg derfor til på vegne av velet å 
rette en stor takk til ROAR og ALLE som har bidratt med stoff så langt i 
budstikkas levetid. Heftet har hatt stor betydning som informasjonskanal 
for velets medlemmer, men ikke bare det. Gjennom kortfattet og enkle 
artikler har det også blitt kastet historisk lys over setras mangeårige 
eksistens og gitt nykommere og nye generasjoner i setermiljøet en sjanse til 
å komme nærmere den opprinnelige seterkulturen og setras nærområde 
for øvrig. Samtidig har historiske begivenheter, setringer og Stor-Elvdøler 
ellers fått nytt liv gjennom stikka og slik kunne friske opp hukommelsen hos 
enkelte og fortelle oss andre om spennende hendinger på setra og 
nærmiljøet fra en svunnen tid. 
 
Styret har bestemt at budstikka fortsette med to utgivelser i året, en til 
påske og en til sommeren. Det er mitt ønske å håp at stikka kan fortsette i 
samme ånd som den alltid har hatt. Samtidig gjør jeg meg tanker om at vi 
bør fylle denne med andre ting som også seterfolket må ha på hjertet. Om 
noen derfor har en god historie, ett turtips, forslag til dugnader (for rydding 
av stier, seterområder eller andre utbedringer til felles nytte) kommende 
hendelser, observasjoner gjort nå – i fjor – eller for lenge siden, bilder av 
interesse, eller annet de mener flere av velets medlemmer vil finne 
interessant; Ja da vil jeg være kjempeglad om dere vil dele dette med meg 
(se kontaktdata) for kringkasting i budstikka. Send alt av det som må falle 
dere inn til meg. Skulle mengden bli overveldende må det prioriteres i 
trykke-rekkefølgen, men ingen grunn til å fortvile, da alt på det ene eller 
andre viset skal nå ut til folket.  
 
Til alle kommende bidragsytere;  
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
Glenn Skjæret 
Nyslått redaktør 
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SETERDAGEN 2015 
 

Sett av lørdag 18. 
juli! 

Mer informasjon kommer i neste 
nummer av Budstikka! 

 

 Hilsen 
Thorild og Kari 

Anna Skår og Norges mest kjende purke. Bilde er tatt ved GALDESTØLEN: Stølen på 
Hemsedalsfjellet ligger rett ved riksveg 52. Foto: Ukjent Oslo-mann  

SETERJENTENS FRIDAG: Postkortet kjent med samme navn er trykt opp i én 
million eksemplarer, og har solgt over 30 000 kort i året. Dama på purka er med 
andre ord det mest solgte norske motivet gjennom tidene!  
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PÅSKEHILSEN FRA STYRET 
 

Påske 2014 
 
 
 
Endelig begynner dagene å bli lysere og dermed lengre, 
og flere trekker til setra for å nyte rolige og flotte 
omgivelser, fine skiløyper innover i fjellet og hyggelige 
kvelder foran peisen i hytta.  
 
Denne vinteren har vært uvanlig mild og dermed også gjort 
det mer attraktivt for flere å benytte hytta i de tradisjonelt 
kaldeste periodene av vinteren. Det var lite snø i starten av 
desember og i romjula var det svært krevende og isete 
forhold for de som forsøkte seg med en fjelltur eller skitur.  
 
Men i januar kom det mer enn nok snø, og i skrivende 
stund er forholdene helt perfekte på alle måter. Tusen takk 
til John Olafsen som sørger for flotte løypeforhold gjennom 
hele vinteren, og til Ingar Helseth som brøyter god kjørevei 
fra bygda og opp. Vi krysser fingrene for fortsatt fine dager 
fremover og for en kommende flott påske! 
 
Facebook har blitt en viktig kommunikasjonskanal for å 
formidle både nyheter, bilder og stemninger fra setra. 
Tusen takk til alle dere som bidrar med dette inn på disse 
sidene. Det er så langt over 450 følgere av siden. Del også 
med dine venner stemningsbilder og gode nyheter fra 
setra, det bidrar til at ennå flere får øynene opp for dette 
flotte området. Det er plass til flere! 
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PÅSKEHILSEN FRA STYRET 
 

 
Styret har siden sommeren 2014 gjennomført 2 
styremøter. Vi har fastsatt budsjett for 2015, samt at vi 
har utarbeidet en vedlikeholdsplan for perioden 2015-
2016 for veier og anlegg som velet er ansvarlige for. Du 
kan lese mer om dette i protokollene fra styremøtene 
som legges ut på våre nettsider www.myklebysetra.no.  
Styret vil i denne forbindelse invitere til et medlemsmøte 
våren 2015 hvor vi setter infrastruktur på dagsorden. 
Invitasjon kommer! 
 
Stor-Elvdal kommune behandlet i desember søknad fra 
velet ved John Olafsen om godkjennelse for bruk av 
snøscooter til oppkjøring av skiløyper for årene 2014 til 
2018. Velet og John Olafsen er innvilget godkjennelse til 
dette i henhold til opprinnelig kart for løypekjøring i 
området. Mer informasjon om når de ulike løypetraseene 
kjøres finner du lengre ut i dette nummeret av Budstikka. 
 
Til slutt vil vi henføre oppmerksomheten til et viktig 
innlegg i dette nummeret av Budstikka fra Tor Høie som 
leder av valgkomiteen. Historien til Myklebysetra er 
mange hundre år gammel, velet ble stiftet i 1971 og har 
dermed eksistert i 44 år. Vi er avhengige av at dere som 
medlemmer tar aktivt del i både styrearbeid og i 
arrangementskomiteen for at vi skal kunne utvikle både 
setra, miljøet og gode fellesaktiviteter fremover.  
 
Med ønsker om en riktig god påske til dere alle! 
   
 

Styret for Myklebysetra Vel 
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Leder for vinterarrange- 
mentet Rune Arnesen (t.h.) 
og Morgan Liljebäck (t.v.) 
ønsker velkommen til skirenn 
i Myklekollen påskeaften 

PÅSKESKIRENNET 2015: 

Minidugnad Skjærtorsdag – kl 16 -17  
med etterfølgende HOPPTRENING 
 
 
 
 
 
HOVEDDUGNAD LANGFREDAG 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!  

Rune Arnesen: Tlf  976 71 740  
rune.arnesen@headvisor.no 

Morgan Liljebäck: Tlf 924 20 495 
morganl@vfk.no 

MYKLEBYSETRA VEL 
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MYKLEBYSETRA VEL 
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Myklebysetras historie 
Dette kom ikke med i boka 

Med etterfølgende bidrag avslutter Historiegruppa 
presentasjonen av stoff som vi ikke fant plass til i boka 
Myklebysetras historie.  Den 13.juli 1968 var det 
jubileumsfest på setra i anledning av at Mykleby setervei 
var 100 år. Se side 177 i Seterboka. I følgende avisartikkel to 
dager etterpå fortelles det følgende om avviklingen av 
festen: 
 
«Om lag 400 mennesker hadde funnet veien opp til 
Myklebysetra lørdag, hvor det ble holdt en jubileumsfest i 
anledning at Myklebysetra setervei er 100 år. 
 
Konferansier Hans S. Hansen ønsket velkommen til fjells, og 
holdt en kort historikk over veien. Deretter leste han sin egen 
gode prolog.  
 
Østerdalslagets leikarring fra Hamar trådte så fram på golvet. 
De viste noen feiende danser som gjorde at stemningen blant 
publikum kom på topp. 
 
De unge jentene Birgit og Bjørg var blant kveldens mest 
populære gjester. De sang seg rett inn i alles hjerter og fikk 
applaus fra publikum. Margit fra Nittedal entret så scenen og 
leste «Konge-mausoleet». 
 
Borte i skogholtet kom budeia fram og lokket på buskapen, men 
nede i hellinga lusket to huldre på lette føtter, så lokkinga var 
nok forgjeves. 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
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Revy-Per hadde også funnet veien opp til Myklebysetra, og 
han fikk folk riktig til å slå latterdøren opp med sine historier 
og skrøner. 
 
Blant gjestene var det også tre karer som var med på 
veiarbeidet i 1907, nemlig Johan Magnhildstuen, Johan 
Frydenlund og Herman Hagen. Disse ble sammen med 
veivokteren hedret med en gave. 
 
Deretter fulgte så dansen i det litt kjølige sommerværet. Alt i 
alt var det en koselig ramme om jubileet.» 
 
Dermed har vi - sammen med det som ble nedfelt i 
historieboka - delt med dere så å si alt «seterstoff» som 
ble samlet i perioden 2005-2009. Vi håper noen har funnet 
dette interessant, og takker med dette for følget. 
 
 
 
Historiegruppa  
 
v/Åge Børresen 

Per (Peder) «Revy-Per» 
Pedersen som Sniperud 
(1895-1971)  

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
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  - Det går mot valg til styret og arrangements-komiteen for 2016 og 
2017. Valgliste trykkes nå i budstikka til påske for at alle skal være klar 
over hvem som er på valg og ikke. Vi ber om at de som mot 
formodning ikke ønsker gjenvalg melder dette til valgkomiteens leder 
Tor Høie, tlf: 909 15167 eller epost tortroll@gmail.com innen 
01.05.2015. 
 
- Så litt alvor: Velet må til enhver tid ha et fungerende styre. Disse 
vervene må besettes og det bør gå greit, dersom medlemmene vil at 
velet skal bestå. Av valglista ser dere at det er hele 8 stykker i 
arrangements-komiteen som er på valg. Det hadde vært fint om minst 
2 personer melder seg for ytterligere ett år til. Da vil valget i 2016 ha 6 
på valg og 6 som ikke er på valg. 
 
- Dersom sommer- og vinterarrangementene våre skal kunne fortsette 
som før, er vi avhengige av at medlemmene stiller seg til disposisjon til 
arrangements-komiteen uten at deltakere må «piskes inn». Det var så 
vidt valgkomiteen lyktes ved valget i 2014, og da var det færre på valg. 
Vi ber dere derfor se nøye på valglista og melde dere for Tor Høie 
dersom dere er villige til å ta et verv! Det er fint om noen yngre også 
melder seg slik at aktivitetene kan fortsette uten opphold. 
 
- Vi opplever at alle medlemmene setter stor pris på både sommer- og 
vinterarrangementet, at dette er sosiale møteplasser som binder 
medlemmene godt sammen og som ikke minst også bidrar betydelig 
økonomisk til dekning av utgifter til veivedlikehold, samt andre 
fellesfasiliteter på setra.  
 
- Dersom vi ikke får forslag til alle poster som er på valg innen 
årsmøtet, vil det ikke være mulig å opprettholde dagens aktivitetsnivå i 
2016 og 2017. Det vil da bli en debatt på årsmøtet om hva som skal 
være alternativ for velets aktiviteter fremover 
 
For valgkomiteen 
Tor Høie 

FRA VALGKOMITEEN 
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FRA VALGKOMITEEN 
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ROGNSJØENS VENNER 
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LITT OM LØYPER OG TRANSPORT  
 

LØYPEKJØRING – NÅR KJØRES HVOR? 
Det er rettet spørsmål til velet om hvilke skiløype-traseer som 
kjøres opp gjennom vinteren. I henhold til velets avtale med John 
Olafsen kjøres det opp skiløyper med scooter etter følgende plan: 
  
Sæteråsen/Akselmyra: Kjøres første gang når det er nok snø 
(nov/des), deretter så langt mulig ved hvert større snøfall, 
gjennom hele vinteren slik at den er oppe i helgene i hele 
vintersesongen. 
  
Rognsjøen: Traseen kjøres opp til vinterferien, holdes preparert 
gjennom vinterferien og åpen hver helg mellom vinterferien og 
påskeferien, og så gjennom hele påskeferien.  
  
Rundt Skarven/Søkkundsjøen: Traseen kjøres opp til 
vinterferien, og holdes preparert gjennom de to vinterferieukene. 
Den kjøres opp på nytt til påske og holdes preparert gjennom 
påskeferien.  
  
Myklebysjøen: Kjøres og prepareres gjennom påskeferieuka. 

SCOOTERTJENESTE 
John Olafsen og eventuelle 
medhjelpere står som vanlig på 
for å gjøre oppstart og 
avslutning av påsken enklere for 
de fleste av oss. Scooterkjørere 
har imidlertid behov for mat og 
hvile som alle oss andre. Se 
oppslag på tavla på parkerings-
plassen vedrørende eventuelle 
hviletider. 
 
JOHN OLAFSEN 
Mob. 97 53 59 30  
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SETERBARNA’s SIDER 
 

Prikk til prikk: Fullfør 
tegningen og fargelegg 

Gåter 
Oppfinnelse... 
Fra gammelt av finnes det en oppfinnelse som gjør at mennesker kan se 
gjennom vegger. Hvilken oppfinnelse er det?  
 
Heisen... 
En mann bor i 2. etasje. 
Hver gang han skal på jobb tar han heisen ned til 1. etasje. Når han kommer 
hjem tar han alltid heisen til 8. etasje, går ut og tar trappene opp til 12. 
etasje. Hvorfor? 
 
Svar nederst på side 13 ______________________________________ 
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Oppfinnelse.Svar: Vinduet  
Heisen...Svar: Mannen er en dverg, og rekker bare opp til knappen for 8. etasje i heisen.  

Karakterer... 
Hvorfor har du alltid så dårlige karakterer i historie? Spurte faren. 
Fordi læreren bare spør om ting som hendte før jeg ble født, svarte 
sønnen 
 
Nysgjerrig… 
Søsteren min synes jeg er nysgjerrig."  
"Hvordan vet du det? Har hun sagt det?" "Nei... Det sto i dagboka 

  

Vitser 

Morse; Bruk morse 
til å skrive hemmelige 
beskjeder 

Kryssord 

SETERBARNA’s SIDER  
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FRA GAMMELT AV 
 

Påsketid er foto-tid. 
Sjekk derfor utstyret 
før avreise.  
Her kan det virke som 
Gudrun Hartvigsen og 
Karen Gundersen har 
fått trøbbel med 
kameraet sitt. Bildet er 
antatt knipset på setra 
en påske rundt 1930.  
Kilde; Glomdalmuseet 

Kanskje var det et 
Zeiss Ikon 6×9 cm 
boks-kamera 
damene benyttet? 
Dette kameraet ble 
produsert fra 1928 
til 1934 

Sakset i tidsskriftet  
«Øieren» (11.12.1913) 

Snusens historie er gammel og går 
tilbake til det franske hoff i Katarina 
av Medicis tid. I Norge ble imidlertid 
ikke snusing veldig utbredt før på 
slutten av 1800-tallet. 
 
I 1909 begynte man i Norge å føre 
offisiell statistikk over tobakksalget i 
Norge. Statistikken viser at den 
røykfrie tobakken, altså skråtobakk 
og snus, stod for mer enn halvparten 
av det totale tobakksalget dette året. 
Drøyt 40 år senere utgjorde røykfri 
tobakk kun 20 prosent. Sigarett-
røykingen hadde tatt over. Den 
akselererende bruken av sigaretter, 
fabrikkproduserte eller håndrullede, 
førte til en lang tids tilbakegang for 
røykfri tobakk. Først i begynnelsen 
av 1980-tallet snudde salgstallene for 
snus, men skråtobakk gikk fortsatt 
tilbake. I 1983 ble det solgt 247 tonn 
snus i Norge. I 2008 hadde tallet økt 
til 1125 tonn.  

Kilde «Wikipedia og                
Store Norske Leksikon» 

______________________________________ 
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FRA GAMMELT AV 
 

I senere tid er det stadig gjort observasjoner av spor etter gråbein på 
og rundt setertraktene. Her en historie fra svunnen tid om noe 
nærgående eksemplarer av arten. 

______________________________________ 
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FRA GAMMELT AV 
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Kilde: Glade 
historier fra 
Hedemarken og 
Østerdalen 
(1956) 

FRA GAMMELT AV 
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LETT HJERNETRIM 
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LETT HJERNETRIM 
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«Det er sannsynlig at noe usannsynlig kan skje!» 
   - Sitat Kåre Willoch 

VIKTIG I PÅSKEFJELLET! 
 

Vanligvis er mobilen et svært sikkert 
kommunikasjonsmiddel, men det er ikke alltid du oppnår 
kontakt når du er på tur i fjellet. I tillegg er det nødvendig å 
passe godt på telefonen, slik at den virker best mulig om uhellet 
skulle være ute. 
1) De fleste steder er det god mobildekning i påskefjellet, men 
FØLG LIKEVEL MED. Særlig i nasjonalparkene kan dekningen 
være usikker. 
2) Er det dårlig mobildekning, bør du søke opp i høyere partier 
eller prøve å sende en tekstmelding i stedet. SMS når ofte fram, 
selv om det er dårlig dekning. 
3) Ikke avtal bestemte ringetider. Har du avtalt å ringe på et 
bestemt tidspunkt, kan du være i et område uten dekning på det 
tidspunktet, og skape unødvendige bekymringer. 
4) Hold telefonen varm og tørr. Det er alltid stor mulighet for at 
mobilen blir utsatt for kulde i fjellet. Lav temperatur betyr kortere 
levetid for batteriet. Oppbevar derfor mobiltelefonen nærme 
kroppen, men pass samtidig på at ikke mobiltelefonen da blir 
utsatt for fuktighet fra en svett kropp. Mobilen i plastpose på 
innerlommen kan da være løsningen. 
5) Til de som skal gå langt, fra hytte til hytte og kanskje ikke har 
mulighet til å lade telefonen underveis, anbefales det å ta med 
et ekstra batteri. 
6) Lad mobilen før du går ut på tur. Undersøkelser viser at bare 
halvparten av oss lader mobilen før fjellturen. Vær forberedt 
med fulladet batteri! 
7) Noter ned viktige nødtelefonnummer og eventuelle enkelte 
GPS-koordinater for ruten dersom man kjenner til at dekning er 
dårlig i området man akter å bevege seg i. Ha alltid med kart og 
kompass. 
8) Sett deg inn i fjellvettreglene. Ikke stol blindt på mobilen 
9) Ta med enkelt førstehjelpsutstyr, ekstra klær og en god kniv. 
Når mobilen ikke fungerer, kan det bli redningen. 
______________________________________ 
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  AVGIFTER SETERVEI 2015 
 
Årsmelding og regnskap fra Mykleby Setervei var ikke klart 
da Budstikka gikk i trykken. Men vi har informasjon om at 
takstene for seterveien blir uforandret fra 2014.  
Vi gjengir disse her: 
 
Årskort personbil      kr. 1500,00  
Oppsittere langs veien    kr.   750,00 
Buss       kr.   160,00  
Lastebil uten/med henger     kr.   160,00  
Traktor uten/med henger    kr.     80,00    
Personbil       kr.     80,00 
Moped/motorsykkel     kr.       0,00 

 
PÅSKEPARKERING  

kr. 200,00  
Betales i egen kasse ved oppslagstavlen på parkeringsplassen.  

MYKLEBY SETERVEI 
 

Denna kar’n satser 
på å kjøre gratis i 
hele 2015! 
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 Returadr.; Myklebysetra Vel, C/O Biveien 13, 2312 Ottestad                                    

BUDSTIKKA-REDAKTØR: 
GLENN SKJÆRET 
Biveien 13 
2312 Ottestad 
Mob. 99 47 93 30 
gis@nhk.no 
 
KALENDER-ANSVARLIG 
HELGE HELGESEN 
Kirkeveien 24 A 
2383 Brumunddal 
Mob. 47 25 61 98 
helge.helgesen@123.no 
 
WEB-REDAKTØR: 
TORE KRISTIANSEN 
tor-kr6@online.no 
 
HJEMMESIDEN: 
www.myklebysetra.no 
 
SCOOTERTJENESTE: 
JOHN OLAFSEN 
Mob. 97 53 59 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
FORSIDEN: 
«Satsen sitter»  
- Rune Arnesen 
Foto: Glenn Skjæret 

STYRELEDER:  
KRISTIN MALONÆS 
Biveien 13 
2312 Ottestad 
Mob. 97 12 10 23 
krmal@innovasjonnorge.no 
 
VALGKOMITE.: 
TOR HØIE 
Mob. 90 91 51 67 
tor.hoie@vikenfiber.no 
 
 
ANSV. SOMMERARR.: 
KARI ÅVANG 
Mob.  91 00 90 75  
kariaavang@hotmail.com 
 
TORHILD MATHISEN 
?? 
@?? 
 
ANSV. VINTERARR: 
LEIF RUNE ARNESEN  
Mob. 976 71 740 
rune.arnesen@headvisor.no  
 
MORGAN LILJEBÄCK 
Mob. 924 20 495 
morganl@vfk.no  
 
ARNESENS LANDHANDLERI 
Mykleby 
2480 KOPPANG 
Tlf. 62 46 30 75 
Mob. 97 69 07 29  

 ______________________________________ 
Budstikka nr.1/2015   24 

 

mailto:gis@nhk.no
mailto:helge.helgesen@123.no
mailto:tor-kr6@online.no
http://www.myklebysetra.no/
mailto:krmal@innovasjonnorge.no
mailto:kariaavang@hotmail.com
mailto:rune.arnesen@headvisor.no
mailto:morganl@vfk.no

