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PÅSKEHILSEN FRA STYRET
__________________________________

PPPPååååskeferien 2010skeferien 2010skeferien 2010skeferien 2010
Ett nytt år er over. Vi kan se tilbake på 2009 
som et godt år for Velet.
Sommeren var kanskje i våteste laget for 
noen, men store og små koste seg nok 
på setra likevel. Påskeskirennet kom med sol og flott vær, 
barn og voksne hadde en fin dag i bakken og 
arrangementet ble gjennomført til topp karakter under 
ledelse av Torgrim.
Det ble i år også arrangert setermesse, som i år ble lagt til 
Myklebysjøen.
A.Kiær gjorde det mulig for alle til å besøke setermessa 
ved å åpne bommen ved dammen..
Musikken ble besørget av Myklebysetras velklingende 
musikanter, og det ble servert god mat og flott natur, og 
preken fra sogneprest Hval.

Værgudene var også med oss på Seterdagen. Alt som 
kunne krype og gå koste seg med musikk, gode vafler og 
en morsom auksjon, alt under Berit,s dyktige ledelse..
Kveldsarr. var også godt besøkt.
Vi fikk også gjennomført en nødvendig dugnad, selv om 
fremmøtet kunne vært bedre. Spesielt savnet vi de yngste 
medlemmene av Velet. Mulig de møter neste gang.
Årets størst begivenhet var utgivelsen av Seterboka. Det er 
et meget bra resultat som historielaget kan være stolt av. 
Nå kan vi sette oss ned ved peisen på kjølige dager og 
mimre tilbake til steder og personer vi husker fra vi var 
små. 

VEL GJENNOMFØRT.
Styret ønsker alle vel møtt i påsken.

SETERPÅSKE I GAMLE DAGER
__________________________________

Kledelige unge damer utenfor Framgårdensetra, ca 
1920. Bildet er fra Ingunn Framgårdens familiealbum

En pust i påskebakken ved Søkkundsjøen. F.v. Julius, 
Wenche, Trond og Arild Glesaaen



PÅSKESKIRENNET 2010:

ELEKTRONISK PÅMELDING
Elektronisk påmeldingsrutine (inkl. Skarvsleppet) via 
Myklebysetra Vel sin hjemmeside (detaljert info på
hjemmesiden: www.myklebysetra.no ). Frist onsdag 
31.3. Deltakeravgift pr. øvelse: kr 20,- (barn) og kr 40,-
(voksne). Etteranmeldelser er også mulig i bakken på
renndagen mellom kl 10.30-11.30. 
Tilleggsavgift for  etteranmeldelse kr. 10,- pr person 
pr. øvelse. Håper flest mulig benytter seg av 
påmelding via nettet slik at arbeidsmengden på
renndagen kan bli redusert.

DUGNAD I SKI-BAKKEN 
MYKLEKOLLEN LANGFREDAG 
2/4 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!

MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________
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Leder for vinterarrangementet 
Torgim Jacobsen ønsker 
velkommen til skirenn i Myklekollen
påskeaften

ANNONSE
__________________________________
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MYKLEBY SETERVEI
__________________________________

MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________
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MYKLEBY SETERVEI 
__________________________________

INFO FRA MYKLEBYSETRA VEL 
__________________________________

SOMMERARRANGEMENTET
SETRAS DAG OG 

SETERFESTEN 2010

GÅR AV STABELEN DEN
24. JULI

ÅRSMØTE 23. JULI

•Det vil bli avholdt en dugnad i løpet av sommeren, info om 
dette kommer i sommerutgaven og på hjemmesiden.

•Styret skal ha et styremøte i påsken. Hvis noen har saker 
som styret bør se på, send dette snarest.
_________________________________________________________

EKSTRA DUGNAD I PÅSKEN!
FRAMMØTE I SKIBUA I 

MYKLEKOLLEN TIRSDAG 30. MARS 
KL. 16:30

•Det som skal gjøres er montering av ny ovn, skifte vindu, 
oppsetting av diverse hyller etc. Håper noen 
snekkerkyndige folk kan stille, slik at vi får oppgavene fort 
unna og at det blir en mer praktisk skibu til påskeskirennet. 

•Kontaktperson Torgrim Jacobsen, 48213892. 

MYKLEBY SETERVEI 
ÅRSMELDING FOR 2009 

(utdrag)

Årsmøte for året 2008 ble avholdt hos Ola Kristiansen 11. 
februar 2009.

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. 

Revisorer. Bjørn Baarstad og Jo Gimse.

Parkeringsplassen ble til påske brøytet opp på setra og 
ved Lortikkmyra. 

Veien ble høvlet på forsommeren, men påføring av salt var 
ikke nødvendig. Det ble også foretatt kantklipping 
sommeren 2009.

Veien holdt seg bra på sommeren, på høsten kom hullene. 
Snøen kom i oktober.

Styret takker de samarbeidende parter for året som er gått.

NB! Årsmøte for 2009 er ikke avholdt ennå når Budstikka 
går i trykken. Følgelig er ikke vedlagte årsmelding eller 
regnskap formelt godkjent (Red.anm.).
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Kjente fjes 
ifm
boklan-
seringen, 
som for 
øvrig ble 
meget 
vellykket.

Fra v. Åge Børresen, Arve Kilen og 
Leif Erling Arnesen.

(Klipp fra Østerdølen i desember 2009-
før lanseringen fant sted)

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

FLISBRUA PÅ RASTA
__________________________________

På side 235 i seterboka kan vi også lese om den gang 
Aksel Rustad var nær ved å omkomme da han med 
lastebilen kjørte gjennom isen på flisbrua. Den første 
flisbrua ble lagt i april 1925. Saga på Rasta ble nedlagt i 
1978. Deretter ble det kjørt flis fra Koppang i et par år. 
Siste gang brua ble lagt var omkring 1980.”

Dristig manøver over Glomma. Dette må vel være en av de 
siste vandringene den ukjente personen gjør over flisbrua
denne våren! Brattegga i bakgrunnen.
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

l

EN DEL FEIL
Selv om vi har lest korrektur både 2 og 3 ganger og mange av 
tekstene er forelagt hytte- og setereiere for kontroll, finner vi –
ikke helt uventet – en del feil i det ferdige produktet. Noen 
småfeil som gjelder ortografi, tegnsetting, feil deling av ord og 
lignende får vi bare leve med. Etter gjennomlesning av boka 
og et par mottatte tilbakemeldinger, har vi funnet følgende 
faktafeil/mangler som vi på denne måten vil meddele kjøperne:

•I 11. siste linje på side 67 står det at Kristine (Gundersen) 
døde i 1994. Kristine døde i 1964.
•I bildeteksten på side 72 står det at Julius Glesaaen er 
avbildet sammen med barnebarn. Det skal være oldebarn.
•Nederst på side 136 står det at Sæming Eng er født i 1903. 
Årstallet skal være 1902.
•Nederst på side 138 står det at Hans Klingenberg og Anne C. 
Skoglund har ”sønnen Hedda”. Det skal selvfølgelig stå
”datteren Hedda”.
•I artikkelen om Olga Mistereggen på side 190 har 
opplysningen om at hun levde i tiden 1894-1970, falt ut.
•I 5.siste linje på side 224 har ordet ”tomter” falt ut etter ordet 
”kommunale”. Setningen skal altså lyde: ”I en periode var det 
forbud mot at utenbygdsboende fikk kjøpe kommunale tomter 
på setra”.
•På side 347 står det at Harald Kristiansen ble født i 1992. 
Harald ble født i 1915.
•I nest siste avsnitt på side 366 står det at Mary Rognheim er 
den eneste som lever av de som var med og stiftet Mykleby
Sanitetsforening. I ettertid har vi funnet ut at også Gudrun 
Frydenlund var med helt fra begynnelsen, og hun lever fortsatt.

Om vinteren laget man vei over Glommaisen. Det var to 
problemtidsrom – når isen begynte å legge seg senhøstes, 
og når isen begynte å bli usikker på vårparten. Om høsten 
hadde isen ofte ikke ligget mer enn ei natt eller to før man 
med kvister, og med livet som innsats, merket opp der det 
var noenlunde trygt å gå. 

Forløperen til flisbrua var at man på vårisen, både på
Rasta og Mykleby, la ut tømmerstokker langsetter, 3-4 
stykker i bredden og med tverrstokker under, tvers over 
elva. Tømmerbru kalte man det. Og det var rikelig tilgang 
på ”byggematerialer” i de store tømmerflakene som lå til 
tørk utover Glommaisen i disse områdene. Etter hvert som 
is og snø smeltet ble imidlertid stokkene nærmest liggende 
å flyte i vann. De "rullet" ved bruk og ble nokså vanskelige 
å gå på.  På Rasta hadde de tilgang på store mengder 
sagflis fra Saga, og ideen om å fylle på sagflis slik at 
stokkene ble liggende i ro ble lansert av Anne Semmingsen
(1874- 1961). Neste trinn ble å sløyfe tømmerstokkene og 
bare legge ut flis. Ideen til denne løsningen kom fra Martin 
Semmingsen (1875-1965). Isen ble da beskyttet mot sol og 
varme og brua kunne av og til ligge til det ble åpent vann 
på begge sider. Flisa fra Saga ble kjørt ut med hest. 
Ingmar Eng forteller at var stort for ungene å få sitte på
lasset, og da helst med de hestene som løp fortest. 

Årsaken til at brua "gikk" (brakk og reiste sin kos nedover 
Glomma) var at elva vokste slik at isen brøt sammen enten 
ved land eller midt på. Det hendte faktisk at brua ”gikk”
mens det var folk utpå og at de først kunne hentes i land 
lenger sør, ved Enget. 

FLISBRUA PÅ RASTA
__________________________________
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FLISBRUA PÅ RASTA
__________________________________

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

•I nederste bildetekst på side 385 har 
Tom fått etternavnet Aphaug i stedet 
for Asphaug. Vi beklager, Tom!
•På side 471 skal siste setning 
”Byggingen av…..jul 2009” strykes. 
Se setningen foran.

Dersom dere finner flere 
nevneverdige faktafeil (feil årstall, 
navn osv) vil vi gjerne ha 
underretning om dette da det kan bli 
aktuelt å lage et ark med oppførte 
korrigeringer som kan legges inn i 
boka.

Åge Børresen

”Myklebysetras historie
Folk og fe gjennom 400 år”

kan fortsatt kjøpes
hos/ved

•Arnesens Landhandleri
•www.myklebysetra.no

•historiegruppas medlemmer
Pris kr. 380,- pr. stk.

FLISBRUA
Et avsnitt som ikke ble tatt med i 

Historieboka.

Da vi holdt på med redigeringen av 
boka strøk vi i våre råutkast tekst 
tilsvarende ca 50 boksider. Det 
meste av dette var ”unødvendige”
avsitt og setninger, men også noen 
få enkelthistorier som måtte vike 
plass for annet stoff. Vi er blitt 
oppfordret til å ta inn i Budstikka 
noe av det vi ikke tok med i boka. 
Her kommer noen historiske 
opplysninger som vi opprinnelig 
hadde tenkt å ta inn i kapittelet om 
Rasta, nemlig fortellingen om 
Flisbrua.

Martin Semmingsen og 
Erling Eng på flisbrua ved 
Rasta

”Selv om dette emnet ikke har noe med Myklebysetra å
gjøre – kanskje bortsett fra når folk fra østsida skulle på
sein påsketur til setra - vil vi si litt om denne enestående 
bru-løsningen på Rasta, muligens den eneste i sitt slag i 
landet.

Til alle tider har beboerne både på Rasta, Mykleby og 
Evenstad - både på øst- og vestsida – vært avhengige av å
komme seg over Glomma i forskjellige ærend. 
Om sommeren, før bruene kom eller veiene var utbygget, 
brukte man båt. Det kunne være egen ”farkost”, eller man 
benyttet seg av den kommunale fergetjenesten enten ved 
Rasta eller Evenstad sund 
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-Jaha, jeg har da det.
-Var det mye ren for femti år siden i Østerdalsfjellene?
-Vi så da skokker på et par hundre dyr somme tider.
-Enn nå?
-Jeg så en skokk på firti i sommer. Stammen holder på ta 
sig op att.
Jeg slutter med ”kråkinga”.
Intervju betyr vel egentlig ”kråking”. Jeg får spørre`n
Torgal mer senere. Han har ikke lagt opp enda. Han har 
bikkje og børse – næste høst stuper nok løpenummer 205 
og 206 – minst. Årene tynger han ikke – tross de femti års 
skogsmannsliv. Like rapp i benene – like kjapp i replikken, 
like munter og morsom som en skogsmann i Østerdalen 
skal være – slik er han i dag, som han var for 30 – 40 år 
siden.
En skogens sønn som står godt i landskapet.

Bjørn frå landet.
Art. sto på trykk i Hamar
Stiftstidende i 1930 (red.anm).
_______________________________________________________

NYE TAKSTER FOR SETERVEIEN 2010

•PERSONBIL PR TUR KR 70,00
•ÅRSKORT FOR PERSONBIL KR 1.200,00
•Det vil bli vedtatt særskilt avgift for parkering på
parkeringsplassen på setra i påsken (i tillegg til 
veiavgiften). Se oppslag ved bommen og på
park.plassen.

ØSTERDALSKE ELGJEGERE
__________________________________

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

Status fra Bokprosjektet

Da Ingmar Eng tok initiativet til å skrive Myklebysetras historie 
i 2005, mente mange vi var for sent ute. De fleste av 
setergenerasjonen med masse kunnskap fra gamle dager er 
dessverre borte. Som de aller fleste lesere av Budstikka nå
allerede vet, gikk boka vår i trykken etter planen. Trykkeriet 
leverte boka 4. desember og vi kunne gjennomføre lansering 
av boka som planlagt på Skogmuseet på Elverum 7. 
desember. Pressemelding og invitasjoner ble sendt ut.

Til stede ved lanseringen var representanter for sponsorer, 
styre, presse og alle i historiegruppa. I museets auditorium ble
forsamlingen møtt med et nydelig foto fra setra på storskjerm. 
Berit åpnet med å lese Seterbønn. Svenn orienterte om 
arbeidet med boka og Åge ga en fin presentasjon av 
bokinnholdet, fulgt av en billedserie som Ingunn hadde 
komponert. Det ga en ganske flott stemning i salen å se så
mange fine bilder fra Myklebysetra på storskjerm! Til slutt 
kunne Ingmar ”avduke” boka. Da – var vi ikke så lite stolte!

Østlendingen og Lokalavisa (Hamar Arbeiderblad) presenterte 
bokprosjektet i store oppslag etter lanseringa. Mulig at folk fra 
Stor-Elvdal er spesielt høflige, men vi har fått mange hyggelige 
tilbakemeldinger på boka.

Sikkerhetsnettet vårt var sponsorinntekter og forhåndssalg til 
beboerne på setra. Det var godt å ha dette i ryggen når 
bestillingen ble gjort på trykkeriet. Etter lanseringen har salget 
av boka har gått over all forventning. 
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Pr. 1.3.2010 er det solgt 387 bøker, herav 15 stk bestilt 
via hjemmesida. Boka har vært til salgs hos Finn 
Arnesen, hos Stor-Elvdal kommune. En bokhandel på
Elverum har også tatt inn boka for salg. Ellers har flere 
av arbeidsgruppas medlemmer vært aktive selgere. Vi 
har noen utestående beløp for bøker som skal være 
levert. Dette kan skyldes feil eller misforståelser, men vil 
bli fulgt opp. Boka kan fortsatt bestilles via vår 
hjemmeside; www.myklebysetra.no . 

Slik det ser ut nå, vil bokprosjektet kunne tilføre Velet et 
brukbart overskudd. Og da er vi i gang med et nytt 
prosjekt…, nei, da, det er vi ikke, selv om vi har fått inn 
mange fine fotos etter at boka ble utgitt. Noen ymter på
ei bildebok!!! Vi bør nok ta oss ei tenkepause. 
Historiegruppas forslag er at overskuddet inntil videre 
reserveres et ”kulturhistorisk formål”. Så får tiden vise.
Takk til mange Vel-medlemmer for god støtte og 
oppmuntrende hjelp underveis i arbeidet og en spesiell 
takk til de som bidro med distribusjon av boka i ei travel 
førjulstid. 

It couldn’t be done, and we did it!

På vegne av Historiegruppa
Svenn Broch

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

i skallen, kvite kløver og kvite sokker.
-Spennende situasjoner?
-Å du vet det. Jeg var ute for en sint elg engang – en 
syvårs bringe – det var på Deset. Jeg hørte et fælt skrik. 
Så fikk jeg se den – han holdt på å ta hundene. Men da 
han fikk se mig, kom han i tanende renn og sku`de ta mig. 
Han var ikke skadeskutt. Jeg vart redd. Han skrek så stygt 
– jeg hadde`n på tyve meter før jeg fikk tenkt mig om. 
Alene var jeg også; jeg rygget baklengs, men så skjøt jeg –
og så var jeg frelst. Det var ikke etendes kjøttet på`n det 
var mørkt og blodrese. Dyrlæge Mykleby så på det, men 
han visste ikke hva som feilte`n.
-Har du skutt ren også?

ØSTERDALSKE ELGJEGERE
__________________________________

Tegning: Jens Aasmundstad
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MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

ØSTERDALSKE ELGJEGERE
__________________________________

-Du vet ekspertene er ikke enige om enten elger lever i 
monogami eller polygami. Hva tror du?
-Jeg tror en bringe kan ha mange koller.
-Har du beviser?
-Jeg kan ha skutt en bringe som fulgte en kolle: En eller flere 
dager etter har jeg truffet igjen samme kolle med en ny bringe. 
Iver Halvorsen sa han hadde skutt flere bringer fra samme 
kolle.
-Hvordan er ditt syn på elgbestanden i Stor-Elvdal nu – er den 
i opgang eller nedgang?
-De siste år er den i opgang.
-Hvor gamle blir elgene?
-Vet ikke. Har skutt en på 10 år. Men her er skutt nogen på 14 
også.
-Hvad tror du om totalfredning av elg?
-Jeg tror ikke på den.
-Burde ikke retten til å forfølge elg inn på annen manns grunn 
oppheves?
-Jo. Men skadeskutt elg må en ha rett til å forfølge.
-Kontrollen vilde vel bli vanskelig?
-Ja, det er sikkert.
-Er det noget knep med å skyte elg?
-Det er mest om å gjøre å utnytte terrenget.
-Er det nødvendig å forandre jaktloven slik at kun bringer kan 
felles?
-Jeg tror ikke det.
-Du tror elgbestanden vil holde sig?
-Ja, hvis jakttiden ikke blir utvidet og det ikke blir skutt elg 
ulovlig.
-Har du skutt noen rar elg?
-Jeg skjøt en kolle en gang med glassauer, kvitt bless i

BUDSTIKKA
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ØSTERDALSKE ELGJEGERE 
__________________________________

ØSTERDALSKE ELGJEGERE
__________________________________
TORGAL MYKLEBY BLIR ”INTERVJUET” AV 

BJØRN FRÅ LANDET I 1930
Innsendt av Thoralf Mykleby

Storskogen i Østerdalen blir borte. Den kommer aldri igjen. Og 
med storskogen går storviltet. Storviltets saga er rimeligvis 
også ute. Heretter blir det vel vesentlig å leve på minnene. Og 
da vi enda har nogen av dalens største elgjegere blant oss, 
tenkte jeg å skrive litt om dem før de og elgen er borte.
Jeg begynner i dag med Torgal Mykleby i Stor-Elvdal.
En dag i ”romjula” sitter jeg i den hugsame østerdalsstuen 
hans på Sømoen og skal likesom intervjue ham – om det kan 
gå an å bruke et slikt utenlandsk ord om en samtale med en 
vaskeekte østerdalsk elgjeger i en gammel ærverdig 
østerdalsstue.

-Ja,  når skjøt du første elgen, Torgal?
-Det var den høsten jeg tegnet mig til konfirmasjon. Jeg 
begynte forresten å være med på elgjakt da jeg var 13 år.
Jeg sitter og slår over.Torgal Mykleby må altså snart feire 
femtiårsjubileum som elgjeger. Det er ikke mange som kan 
det. 
-Du skjøt elg i høst også? 
-En.
-Og nu har du skutt alt i alt?
-Jeg har vært med på 204 elger, men jeg har ikke skutt dem 
alle sjøl naturligvis.
Jeg kommer til å huske et navn – ”Sikker” – Torgal Myklebys
berømte hund. Jeg minnes fra barndomsårene mine alle 
sagaene som gikk bygden rundt om ”Sikker” – fenomenet, 
elghundens konge. Men jeg spør for moro lell: - Hva hette

beste hunden din?
-”Sikker” – jeg skjøt 150 elger for den hunden. Det var en 
høst jeg skjøt 17 – jeg skjøt 7 elger på fem dager.
-Hvor var ”Sikker” fra?
-Jeg kjøpte den som hvalp på Hedemarken, av 
Stensaasen.
-Er det bare her i Stor-Elvdal du har skutt elg?
-Nei, også i Åmot og på Singsås og i Meråker.
-Hvem lærte du av i begynnelsen?
-”Hovslageren” (Per Tjaanmoen), Iver Halvorsen og Jens 
Bergersen, han var fra Deset.
-Var det mye elg den tiden du begynte?
-Nei, Iver Halvorsen gikk i 14 dager en høst for 
Søstumoen uten å få elg. Det var likere med elg på
Evenstadkjølen den gang enn på Myklebykjølen.
-Var det løshund eller lurhundjakt den gangen?
-Lurhund.
-Hva liker du best?
-Lurhundjakta.
-Hvem begynte med løshundjakten her i bygden?
-Jeg tror det var en som hette Huitfeldt. Han var med 
Mortvedt på Messelt. Senere begyndte Helmer Solberg 
og Stensaasen.
-Når var det som mest elg her i bygden?
-Det måtte vel være i 1904 og 1905.
-Og så kom vinterjakta, da blev det lovlig å skyte elg om 
vinteren fordi den gjorde slik skade på skogen. Hva 
mener du om den, Torgal?
-Den var skadelig. Den skulde de aldri ha funnet på. Jeg 
var med på den og skjøt 8 elger på en dag i 
Messeltsyren – to av kollene hadde to kalver hver i sig. 


