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”DET LYSNEDE I SKOVEN”
__________________________________

PÅSKEHILSEN FRA STYRET
__________________________________

PPPPååååskeferien 2009skeferien 2009skeferien 2009skeferien 2009
Med påskeferie for døra forflyttes de gode tanker og 
drømmer mot Myklebysetra og alle tradisjoner i hytter og 
seterhus. Tanken på solbrune fjes, den evinnelige tanken 
på om sola skal forgylle setervollen dag etter dag, kan vi 
sikte mot Rognvola med appelsin og kvikklunsj i blikket,  –
har familien vokst siden sist, og er det nok 
sengeplasser…? Det spiller liksom ikke noen rolle hvor fullt 
det blir i hytta – så lenge alle er fornøyde og ingen flyr på
veggen eller hverandre. Gjensidig respekt, fordeling av tid, 
og Kardemommeloven er en grei løsning her 
”Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og 
for øvrig kan man gjøre hva man vil”.
En kan selvsagt tolke denne loven slik man vil, og i grove 
trekk er det kjekt å ha en viss retningslinje etter hvert som 
hytta fylles opp med smått og stort, tobente og firbente, og 
hvem vet – kanskje bor det allerede noen i hyttene fra før. 
Festlig er det jo ikke å oppdage at ny dundyne har hatt 
besøk av fru mus og fjorten unger i kullet, - og skulle 
lumbago lage mindre festlige stunder fordi man måtte 
grave frem hytta – så er det jo ikke lett å være grei og snill 
– ei heller får man gjort det man vil. I tillegg må man altså
plage andre for å få en minimal grei opplevelse av uka…
Det å ankomme paradiset sitt er godt, urørt nysnø over 
tunet, og så er det om å gjøre å få litt lunk i hytta, slik at 
gradeantallet inne kan overstige det ute, - en  liten knert på
trammen kanskje, og mens man fortsatt etter en time går 
med skisko inne for å holde varmen, har ting begynt å
komme på plass. Far er oppgitt over at mor er mer opptatt 
av å få ut duker påskekyllinger her og der enn å få innhold i 
bager på plass, men det bryr hun seg

Redaksjonen har fått tilsendt kopi av et håndskrevet notat, 
forfattet av Bjørn frå landet, som indikerer indre tanker og 
følelser ved nærvær i skog og fjell – tuftet på diktet ”Det 
lysnede i skoven” av Jørgen Moe. Kanskje noen på setra også i 
nyere tid opplever ”susningen” og hører en ”sakte kviskring fra 
fjell og skog som blidelig vil holde en tilbake” …?



______________________________________
Budstikka nr.1/2009 18

______________________________________
3                                           Budstikka nr.1/2009

PÅSKEHILSEN FRA STYRET
__________________________________

MINNEORD
__________________________________

ikke noe om – nå er det ferie og unga får godteri selv om 
det ikke er lørdag. Sukker gir energi til å gå bort i bakken 
for å øve til påskeskirennet! – enda det er en uke unna så
er det greit å få starta, og gjøre litt hevd på bakken…
Livet på setra er annerledes. Selv det å smelte snø for å få
vaska opp eller tatt en dusj, er helt greit! Vi vet jo om det 
før vi drar opp – Myklebysetra byr på akkurat den luksusen 
vi vet at vi møter: god mulighet for å treffe noen trivelige 
folk i løypa, utedo, peis og åpen ild, stearinlys i alle staker 
og en og annen snorkende på sofaen litt tidligere enn 
vanlig på kvelden, mens andre i dunkelt lys hyler og roper 
over Monopol på kjøkkenbordet. Det er jo ikke rart at noen 
slokner – frisk luft og friske skiturer krever sin mann – og 
når man i tillegg har tilgang på god mat og godt drikke, og 
det fyres som om det skulle holdes badstu, så er det ikke 
lett å holde øynene åpne. Varmen gjør i alle fall at votter og 
sokker tørker innen neste morgen.
Påskeaften er det skirenn, og mange frivillige krefter må til 
for at tradisjoner skal holdes i hevd.  År etter år er det de 
samme som holder koken og gjør sitt for vi alle skal kunne 
delta i fellesskapet og ha det gøy, se poden sette utfor og 
hoppe litt mer enn to meter, - og se nevnte utøver stå på
pallen og får sin velfortjente premie og diplom for aktiv 
deltagelse i Myklekollen. Frivillig innsats er viktig i alle 
grender, store eller små. Om du steker vafler et par timer, 
om du deler ut startnummer eller kvelden før er med på å
ordne slik at hoppbakken når internasjonal standard – så er 
ditt bidrag viktig. Og nye krefter må til skal tiltakene 
vedvare, slitne frivillige er ingen god løsning – delta et par 
år da vel – og bidra ☺ Uten frivillige stopper Norge, men 
det går ikke fort rundt på setra vår uten heller – om det er 
sommer eller vinteraktivitet! Så meld deg til

Ronald Øien
- En setervenn 
har gått bort

For kort tid siden fikk vi 
sjokkmeldingen om at 
Ronald Øien døde 
under opphold i Spania.
Ronald var opprinnelig fra
Rendalen og har vært mest kjent i seterkretser for sitt 
brede samfunnsengasjement og forretningsvirksomhet i 
Stor-Elvdal. Han var i mange år eier og driver av Øien-
senteret og Sporten på Koppang, som ble etablert i 1972. 
Senteret ble solgt i 1998 mens sportsforretningen – selve 
livsverket - solgte han ut i 2003. Men Ronald ga seg ikke 
med næringsvirksomhet. Han fortsatte med 
eiendomsutvikling, og i tillegg til eierskap til flere andre 
eiendommer kjøpte han Stai aldershjem som ble ombygd til 
kafè, asylmottak og senere hybelhus. I 2005 solgte han og 
kona Reidun deres hjem på Koppang og flyttet til ny-
innkjøpt hus på Råholt. Årsaken var å komme nærmere 
familien. De tilbrakte også mye av vinterhalvåret i eget hus 
ved Casa Blanca i Spania. Men de har beholdt to hytter på
Myklebysetra som har blitt flittig brukt om sommeren og i 
påsken. Og Reidun og Ronald har i mange år vært kjente 
og trivelige setervenner som alltid har hatt tid til å slå av en 
hyggelig prat.
Medfølelse går til Reidun og familien, og vi lyser fred over 
Ronald,s minne.
Roar Lund Waade, red.
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PÅSKEHILSEN FRA STYRET 
__________________________________

rennkomiteen – og spør om det er noe du kan hjelpe til 
med - er du ny i grenda vår, så er det en flott mulighet til å
bli kjent!
Avslutningsvis ber vi dere hytte-eiere om å lese 
historielagets innlegg i denne utgaven. De legger ned time 
etter time i arbeid for at vi skal få dokumentert setras 
historikk – og de trenger vår hjelp for å få det til. Snart er 
boka en realitet – men det mangler fortsatt informasjon fra 
mange av oss. Og treffer du noen fra historielaget på dine 
vollturer, så slå av en prat!

Styret i Myklebysetra vel ønsker alle små og 
store en super påske, måtte sola skinne på oss 

alle!

SOMMERARRANGEMENTET
SETRAS DAG OG 

SETERFESTEN 2009

GÅR AV STABELEN DEN

18. JULI

Sett av dagen og kvelden!

Firmaer og privatpersoner ga så det monnet, og ei flott 
hytte med alle fasiliteter ble bygget. Listad var familiens 
Hoels gave til den Norske Kreftforening. 
Det gikk bra med Øyvind noen år. Han var aktiv med i styre 
og stell i hjemkommunen Løten. Sosialetaten var hans 
hjertebarn og mange nøt godt av hans engasjement. Men 
ingenting varer evig, hjerteproblemer ble neste 
helseproblem for Øyvind. Selvfølgelig måtte ”Hjerte og 
Lungesyken” få innpass på Listad. Øyvind viste atter en 
gang sin godhet for medmennesker. 
Selv med et dårlig hjerte kunne ikke Øyvind bare sitte med 
hendene i fanget. Han var støttekontakt for mange i en 
årrekke. Nytt husprosjekt ble satt i gang. Nå var det Skjold, 
et gammelt forsamlingslokale på andre siden av veien der 
Øyvind og familien bor som trengte et løft. Venner og 
naboer stilte velvillig opp til innsats for å få restaurert 
huset. Så fulgte årlige loppemarkeder, festlige samvær og 
huset levde. Det var slik Øyvind ville, at alle skulle leve og 
ha det godt. 
Hjerteproblemene ble bare større og større. På grunn av 
sen skader etter kreftsykdommen kunne ikke legestanden 
gjøre noe med Øyvinds hjerte. Nødvendig hard 
medisinering ble til slutt for mye og Øyvind sovnet inn med 
sine nærmeste rundt seg på Elverum Sykehus.
Jeg snakket med Øyvind ca to uker før han døde og da var 
tonen som den alltid var da jeg spurte om hvordan 
tilstanden var. Den er nok ikke helt bra, men det er mange 
som har det verre enn meg. 
En stor forsamling fulgte Øyvind til hans siste hvilested på
Løten Kirkegård 5.des 2008.
Takk for årene jeg fikk lov å være din venn.
Helge Helgesen

MINNEORD
__________________________________
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MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

PÅSKE-SKIRENNET 2009:

NYHET!
Ny elektronisk påmeldingsrutine (inkl. Skarvsleppet) via 
Myklebysetra Vel sin hjemmeside (detaljert info på
hjemmesiden: www.myklebysetra.no ). Frist er mandag 
30.mars. Etteranmeldelser er også mulig på renndagen
11.00-12.00. Håper flest mulig benytter seg av påmelding 
via nettet slik at arbeidsmengden på renndagen kan bli 
redusert. Deltakeravgift pr øvelse: 20 kr (barn) og 40 kr 
(voksne) 

DUGNAD I SKI-BAKKEN 
MYKLEKOLLEN LANGFREDAG 10/4 
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!

Ny-valgt leder for 
vinterarrangementet Torgim
Jacobsen ønsker velkommen til 
skirenn i Myklekollen påskeaften

Øyvind Hoel 
24.02. 1952-
25.11.2008

En god kamerat og et usedvanlig 
godt medmenneske er borte. Det 
var en tung beskjed å få at Øyvind 
hadde måttet vike for sin sykdom. 
Jeg ble kjent med Øyvind på begynnelsen av 1970-tallet. 
Han hadde funnet kjærligheten i Karin Enrusten fra Trysil 
med røtter fra Mykleby, og da var ikke veien lang til setra. 
Her møtte jeg Øyvind og vi ble fort kamerater. Med hans 
væremåte og vesen ville også alt annet vært helt unaturlig. 
Uansett hva vi gjorde eller hva vi diskuterte var alltid 
omtanken for andre mennesker til stede, og det kom aldri 
et negativt ord om andre fra Øyvinds munn.
Øyvind og Karin giftet seg 1973. I bryllupsgave fra Karins 
onkel Arvid Lie fikk de Listad på Mykleby. Barna Anne 
Mette, Bjørn Erik og Roger kom på løpende bånd. På
denne tida arbeidet Øyvind i anleggsbransjen. Rundt 1980 
begynte Øyvinds sykdomsplager med isjias. Det endte opp 
med operasjon og etter den kom beskjeden om at han 
hadde lymfekreft. Kreftsykdommen ble kurert, men nå var 
Øyvind blitt arbeidsufør. 
Men i en alder av 38 år kunne ikke Øyvind sette seg ned, 
og i takknemlighet til livet startet ”Prosjekt Listad”. Alle de 
gamle husene på eiendommen ble revet. En stor innsats 
ble lagt ned med dugnadsarbeide, brev og telefoner til 
firmaer rundt omkring med spørsmål om de hadde et 
bidrag for å få satt opp ei hytte som kreftrammede og 
deres familier kunne benytte når sykdommen slo til. 

MINNEORD
__________________________________
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MYKLEBYSETRA VEL
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STYRET:

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

ANSV. SOMMERARR:
BERIT G. NYBERG
Vognveien 116
2315 HAMAR
Tlf. 62 52 47 73
Mob. 91 80 59 15 
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@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
Hekkveien 11
3300 Hokksund
Tlf. 32 75 64 13
Mob. 47 25 61 98
E-post: 
helge.helgesen@fastlane.no

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

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

FORSIDE:
Seteridyll påsken 2008
Mot Akselstu, Rognvola i 
bakgrunnen. Foto: Roar Lund 
Waade

MYKLEBY SETERVEI 
REGNSKAP 2008 (utdrag)

BALANSE
INNTEKTER:

Bomavgifter kr. 199.987,94
Tømmeravgift kr.   24.835,59
Tilskudd kr.     2.500,00
Div. Inntekter kr.     3.201,00
Underskudd kr.   22.553,34

Kr. 253.077,87

UTGIFTER:
Sommervedlikehold kr.   42.530,37
Vintervedlikehold kr.   77.532,00
Div. Utgifter kr. 111.193,00
Adm. Utgifter kr.   21,822,50

Kr. 253.077,87

DIV. INNTEKTER:
Strøm fiskeautomat kr.   1.054,00
Oversk fr Gjensidige kr.      124,00
Renter driftskto kr.      257,00
Renter vedlh kto kr.   1.766,00

DIV. UTGIFTER:
Ny bom kr. 94.750,00
Innstallering/frakt kr.   6.857,50
Strøm drift bom kr.   4.220,00
Forsikring kr.   2.220,00
Telenor kr.      441,00
Hullkort bom kr.      396,00
Gebyr bank kr.      402,00

Seterveien har pr 31.12 2008 eiendeler for kr. 116.004,55 og 
egenkapital på kr. 93.451,21.

SETERVEIEN
__________________________________



______________________________________
Budstikka nr.1/2009 14

______________________________________
7                                          Budstikka nr.1/2009

LØYPETILSKUDD FOR 2009 ER 
BEHANDLET I STOR-ELVDAL 

KOMMUNE
Hei alle sammen.

Løypetilskudd er tildelt Myklebysetra Vel i år også!
Stor-Elvdal kommune har gjort et administrativt vedtak 
på fordeling av tilskudd til løypekjøring 2009. 

Myklebysetra Vel får kr 10.000,- i tilskudd, som er kr. 
3.000 mer enn i fjor.
Løypetilskuddet på kr 145.000,- ble fordelt på 12 søkere.

Mvh Marit Andersen, kasserer

VASKEDAG PÅ SETRA I 1922
Vi har fått tilsendt et bilde fra setra som er funnet på
internett, tatt så tidlig som fra 1922! Noen som vet hvem 
de flotte vaske-budeiene er og hvilken seter bildet er fra? 
Send oppl. til lund-waa@online.no. Legg merke til så lite 
vegetasjon det er på setervollen i bakgrunnen.

MSV INFO
__________________________________

MYKLEBY SETERVEI 
ÅRSMELDING FOR 2008 

(utdrag)

Årsmøte for året 2008 er avholdt hos Ola Kristiansen.

Styret har bestått av: Ola Kristiansen - formann, Anders 
Kiær og Ingolf Grinaker.
Ingolf Grinaker har vært regnskapsfører. Ola Kristiansen 
har betjent bomanlegget med kasse og 
kredittkortregistrering. Fra juni måtte bomautomaten skiftes 
ut for online overføring av kredittkortene (etter krav fra 
kortselskapene).
Revisorer. Bjørn Baarstad og Jo Gimse.

Parkeringsplassen ble til påske brøytet opp på setra og 
ved Lortikkmyra. Det var ca 165 parkerende biler over tid i 
påsken.

Veien ble på våren supplert med noe grus, tidlig høvlet og 
saltet. Grus på lager er ca  650 m3. Stikkrenne ble utskiftet 
ved Kolbua. Det ble fra juni skiftet ut bomautomat, dette 
kom på ca kr 100.000,- inkludert montering og reiseutgifter. 
Dette ble finansiert over drifta, som derav ga et 
underskudd på kr. 22.553,34.
Veien holdt bra standard utover sommeren.
Interessen for årskort er stabilt.

Styret takker de samarbeidende parter for året som er gått.

SETERVEIEN
__________________________________
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ROGNSJØENS VENNER
__________________________________

Her gjengis et utdrag fra en hjemmeside, tilhørende en kar fra 
Minnesota i USA, David L. Scheie, som har aner fra Mykleby, og 
Skeie i Gudbrandsdalen, sin bestemor Dorthea Oppegaard – som 
igjen var datter av Halsten Halstensen og Dorthe Olsdtr. Han er 
også i slekt med Ola G. Enger, som de fleste vel kjenner fra setra og 
Rasta/Mykleby JFF.
Interessant å formidle er at det på denne hjemmesiden hevdes 
opprinnelse til stedsnavnet Mykleby, og gjengis som det står 
skrevet:

The Mykleby history
The Place
The Mykleby family comes from Østerdalen, Norway’s longest
valley, along the Glomma River, also Norway’s longest, in Hedmark 
fylke or county in east-central Norway. Hedmark touches Sweden on
the east and Oppland fylke, where the Scheies came from, on the
west. Mykleby is the name of a farm located along the Glomma 
River in the Stor-Elvdal parish. In the mid-17th century, Mykleby was
in the Åmot parish, but the parish was divided in 1873 and Mykleby
became part of the Stor-Elvdal parish. 
Mykleby has been spelled several ways. The earliest known spelling 
was Micleby as shown in the census or tax list of 1528, the first 
known document following the Black Death.
In 1578, the name is shown as Myckelby, then as Møkleby in 1593, 
as Møcklebye in 1604, Nøchlebye in 1667 and Møckelbye in 1723. 
Many 19th century maps show it as Møkleby and it became Mykleby
during the late 18-hundreds. The name comes from Mykill or 
Myklibir or Mykliby. Mykill means large--and by or bir means farm: 
large farm.

Du kan lese mer om denne utrolige slektshistorien – med bilder – på
adressen:
http://scheie.homedns.org/4HistoryMykleby.htm

MYKLEBYS HISTORIE
__________________________________
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
PÅSKEN 1979

Som et bittelite eksempel og en forsmak på hva dere kan 
finne i den fremtidige historieboka, gjengir vi hva Sigurd 
Fremgaarden skrev i gjesteboka i sin hytta Myrtrøa påsken 
1979. Sigurd var da ”bare” 84 år gammel:

”Kom hit Skjærtorsdag. Hadde bilskyss med Arnold og 
Hjørdis. Fredag gjorde jeg en skitur nordover Akselmyra og 
påtraff en reinskokk på ca 30 dyr. Lørdag på myra på ski, 
til Søkkunddalen, i fin fint vær og føre. Søndag første 
påskedag gikk jeg bare en liten tur opp i Stenåsen. Ja, jeg 
har vært her i påsken i mange, mange år, men maken til 
fint vær og føre tror jeg nesten ikke jeg har opplevd før. 
Nesten vindstille hver dag, og snøen så fast at man har 
gått helt oppå”.

Skal vi håpe på et like fint vær i år – 30 år seinere – og at 
så mange som mulig av oss måtte bli like spreke som det 
Sigurd var!

Historiegruppa

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

ANNONSE
__________________________________
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Når dette er sagt skal vi likevel ”ile til” og si at vi generelt 
har et eksklusivt problem: Summa summarum har vi 
samlet så mye stoff og skrevet ned så mye at vi må
begynne å stryke og komprimere med hard hånd for at 
boka ikke skal bli for tykk og omfattende. Dette er likevel 
en utfordring vi skal finne ut av. Om vi i den forbindelse må
ta en ”ny runde” på en del av hyttetekstene, vet vi ikke 
ennå. I første omgang blir det å begrense de temaer som 
ligger litt i grenseland av det vi opprinnelig skulle skrive om.

Vi vil ikke her og nå antyde noe om når boken foreligger 
ferdigtrykt. Men, på seterdagen (i år) håper vi at vi skal 
kunne presentere ”et eller annet” og at vi kan begynne å ta 
imot bestillinger slik at vi får en pekepinn på hvor mange 
eksemplarer vi må trykke. I den forbindelse blir det en 
utfordring å skaffe økonomsk støtte til denne 
produksjonen, og at velforeningen må ut på ”tiggerferd” til 
foreninger, institusjoner, kommunale myndigheter, 
grunneiere osv. Men dette skal det vel også bli en løsning 
på! 

Til slutt tillater vi oss å nevne at gruppa fra oppstart i 
februar 2005 til utløpet av 2008 har brukt til sammen ca 
3100 timer på prosjektarbeidet, men at vi jobber videre 
med godt mot og i håp om at vi skal få til et produkt som 
faller i smak for de fleste med tilknytning til Myklebysetra.  

Arbeidsgruppa ønsker alle hytte-og setereiere en riktig 

GOD PÅSKE!

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

ORIENTERING FRA ARBEIDSGRUPPA

I begynnelsen av januar sendte vi vårt forslag til tekst 
m/bilder om den enkelte hytte til de respektive hytteeiere. 
Noen fikk det tilsendt pr. e-post, andre som ordinært brev. 
Svarfristen for tilbakemelding av feil og forslag til endringer 
ble satt til 8.februar 2009. De av dere som leser dette og 
som mot formodning ikke skulle ha mottatt vår forsendelse, 
bes umiddelbart ta kontakt med arbeidsgruppa, fortrinnsvis

• Ingmar Eng, Nedre Damvei 28, 1820 Spydeberg. Tlf. 69    
83 77 89/920 55 29. E-post: i.eng@online.no

• Ingunn Framgården, Turistveien 443, 2372 Brøttum. Tlf.   
62 36 48 55/90 73 79 79. E-post: ingunnfr@bbnett.no

Det samme gjelder dere som måtte ha ”glemt” å sende 
tilbakemelding om feil. Vi gjør likevel oppmerksom på at de 
som har hytte(r) på setertunet (Rognstad, Fremgården, 
Marenstuen og Huset), i sin tid vil få tilsendt teksten 
sammen med vårt forslag til tekst/opplysning om 
seterbruket. Det samme gjelder de der det gamle 
seterhuset er revet/flyttet og erstattet med nybygg/hytte 
(Fremgaarden, Huset, Magnhildstuen og 
Skredderstuen/Pålstu).

Når det gjelder seterbrukene føler vi – etter leting, mas og 
henvendelser i snart fire år - at vi ikke klarer å samle flere 
historiske opplysninger, og at vi nå må ”sette strek”. Vi tar 
derfor sikte på å sende ut tekstforslag om setrene i løpet 
av våren eller tidlig på sommeren.

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________


