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Setersommer igjen…. Styret ble invitert av kommunen til å komme med 
forslag/uttalelser vedr. veinavn på sætra. Styret, med Erik i 
spissen, har diskutert saken og kommet med en uttalelse 
som er sendt tilbake til kommunen.
Når konklusjonen er klar, vil den bli formidlet til 
medlemmene.

I desember -09 kom boka, ”Myklebysetras historie. Folk og 
fe gjennom 400 år.” Arbeidsgruppa har bestått av Svein 
Broch, Åge Børresen, Ingmar Eng, Ingunn Framgården, 
Berit Karlsen, Leif Erling Arnesen, og Helge Helgesen. Det 
har rett og slett blitt ei enestående bok både innholds- og 
utseendemessig . Terningkast 6 er ingen overdrivelse.
Og måtte boka bli enda noe felles å samles om for 
nåværende og framtidige generasjoner på sætra. 
Arbeidsgruppa har ytret ønske om at midler fra salget av 
boka skal øremerkes andre, fremtidige kultur-historiske 
prosjekter. Dette bifaller styret på det varmeste.

Da ønsker styret dere alle en fantastisk deilig sommer med 
noen linjer fra Skjæraasens ”Juninatt”:

Og det er juninatta
høgt over skog og fjell.
Og det er grøne lunder

der mørket itte fell.
Og itte får je sova
og itte vil je hell!

Styret.

Etter en lang vinter med mange minusgrader og mye 
snø, er sommeren endelig her igjen. Nå står sætra i all 
sin skrud, lysegrønn, med vakre lyngblomster på hver ei 
tue. Å-susen varsler oss om at sommeren er kommet for 
å bli.

Det å komme opp på sætra etter vinteren, gir en 
eiendommelig følelse. Det kribler av forventninger idet en 
kjører over parkeringsplassen. Grinda åpnes av små og 
kreative økonomer.
Sakte kjører vi videre oppover. Bager, poser og 
materialer blir lesset av henger’n; nå er det klart for 
snekring, maling og vedlikehold. Men også, sist men ikke 
minst, for sjelefred i hytteveggen med verdens beste 
kaffe i hånda. Dette er plassen i væla.

Det er ikke bare hyttene våre som trenger vedlikehold. 
Våre fellesarealer har også behov for en og annen 
kyndig, nevenyttig hånd. Det skal bygges ny utedo og ny 
skigard ved og rundt festplassen.
Viggo Åvang har full oversikt over fremdriften. Den nye 
utedoen kommer for øvrig ikke helt på plass før neste 
sommer, så i sommer vil det bli ordnet med et 
transportabelt toalett. Stikkrenner i Husgutua vil bli 
reparert i løpet av sommeren. Noe beising gjenstår også 
ved festplassen. Dette er planlagt gjennomført på 
dugnad i løpet av ferien. Håper på knallvær, for da er det 
triveligere å holde på. Vel møtt!
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Innkalling til årsmøte.
Myklebysetra vel 2010.

Årsmøte avholdes på Mykletunet.
Fredag 23. juli 2010 kl.1900.

Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær. Og to 

medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsberetning.
3. Revidert regnskap.
4. Innkomne saker. Fastsettelse av kontingent.
5. Fastsettelse av godgjørelse.
6. Budsjett. 2010
7. Valg.

Etter årsmøtet ” under kaffen” vil det bli ”åpen 
post”
Årsberetning og revidert regnskap følger 
vedlagt.

Dette er å betrakte som en innkalling.

Myklebysetra Vel Styret. 

ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA 
VEL 2009/2010

Årsmøtet 2009 ble avholdt på Mykletunet 17.juli 2009. Det 
var 41 fremmøtte medlemmer.

Styret har i årsmøteperioden 2009/2010 hatt følgende 
sammensetning:

Leder:                          Erik Bråten
Nestleder:                    Viggo Åvang
Kasserer:                      Marit Andersen
Sekretær:                      Kari Eng
Styremedl:                   Arne Olav Nyberg
Varamedl:
1.vara:                          Lars Ingmar Eng
2.vara:                          Tor Njerve
3.vara:                          Ola Kristiansen

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøte 
2009 til årsmøte 2010, mens regnskapet gjelder for 
året 2009.

Det har vært avholdt følgende møter: 1 ordinert årsmøte,  
2  styremøte same-mail-

Behandling av enkelte saker. 

Ola Kristiansen har vært velet`s rep. i seterveien.
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SETERDAGEN 2008.
Seterdagen ble avholdt 18 juli 2009. Dagen startet 
tradisjonen tro med oppmarsj av Myklebysetras 
Velklingende Musikanter. De holdt også en ”Parkkonsert” 
og har vel ikke vært bedre.
Arrangementet ble gjennomført i vanlig stil med salg av 
kaffe og vafler, etc. Loppemarkedet, Lotteri og auksjon ga 
bra med inntekter.
Festen på kvelden ble også vellykket med musikk av 
Eldorado.
Et meget bra og til nå det mest innbringende arrangement 
godt ledet av Berit Nyberg Glesaaen.
Takk til medlemmer, sponsorer og andre bidragsytere.
PÅSKEARR.2010.
Årets påskearr viste seg fra en bra side, selv om snøen 
begynte å bli noe råtten. Det var et meget bra fremmøte.
Skarverennet startet som vanlig arrangementet. Nytt av 
året var påbudet om  bruk av  hjelm. Det var gledelig at de 
fleste synes dette var ok.
Det ble også i år arrangert utfor, hopp og idial tid (langrenn) 
alt med god deltagelse. Rennets leder gjennomførte arr. på 
en utmerket måte. 
Takk til alle sponsorer.
MYKLEBYSETRAS HISTORIE
Arbeidet med Myklebysetras historie er nå avsluttet, og 
boka er nå tilgjenglig for alle. Resultatet er langt over hva vi 
hadde forventet. Det ble en fin og inntresant bok. Det ble 
også en økonomisk suksess for Historie lagets medl. og 
velet.
VEL UTFØRT.
Orientering under åpen post.

LØYPEUTVALG .
Styret har besluttet å opprette et utvalg som skal se på 
skiløype, scooterøkonomi og  andre aktuelle saker ang. 
vintersesongen.
Utvalget består av:
Leder:               Torgrim Jacobsen

John Olafsen
Rune Arnesen

Styrets rep:       Arne Olav nyberg.
ØVRIGE SAKER:
Det gjenstår fortsatt noe dugnad på Mykletunet, tar sikte på 
å gjennomføre det i sommer.
Ole Knut Malonæs fikk en påskjønnelse fra velet for lang å 
tro tjeneste som funksjonær i Myklerennet.
Leif Erling Arnesen fikk en påskjønnelse for lang tid som 
”speaker” i bakken.
Det har vært gjennomført en høringsrunde i forbindelse 
med overgang fra  matrikkelnummer til adresse. Vi kom 
sent inn i denne prosess men fikk gjenåpne saken slik at vi 
fikk uttale oss. Alle har nå fått et adressenummer til sin vei.
Orientering under åpen post.

Toalettet og bodene på parkeringsplassen er revet for å 
kunne utvide parkering.
Nytt toalett satser styret er på plass neste år.

Styret takker for samarbeidet og ønsker alle en riktig varm 
og trivelig sommer.

MYKLEBYSETRA VEL.
Styret.
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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 18. 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.                                  Forts.side 11
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BUDSJETT 2010
Inntekter:
-Medl.kontingent:                                         32.000,-
-Offentlig støtte:                                             9.000,-
-Påskearr:     (2010)                                     12.500,-
-Sommerarr:                                                 35.000,-

----------------
88.500,-

Utgifter:
- Honorar:                                                        7.500,-
- Kontor, data , porto 2.000,-
- Bevilgninger/gaver:                                    10.000,-
- Div. driftsutgifter:                                        10.000,-
- Påskearr:                                                      4.500,-
- Sommerarr:                                                 15.000,-
- Budstikka:                                                   10.000,-
- Mykletunet,driftutg.:                                    10,000,-
- Forsikring:                                                     3.500,-
- Veivedlikehold:                                            10.000,-

_____________
82.500,-

Overskudd :                                                     6.000,-
 
Rodeledere for veien på setra/varamedlemmer: (Velges for ett år av gangen) 

Parkeringsplassen - Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby (ny) 
Parkeringsplassen - Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken – Syra Ola G.Enger/Hans Andersen 
Syra – Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Andersen 
Rognstad – Roa – Svenstua - Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua – Kjell Sandbergs hytte Walter Børresen/Kjell Sandberg 
Husgutua – Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Bjørn Bergersen 
Skibakken – Arne Seims hytte - Åa Tom Asphaug/Arne Seim 
Oddvar Frydenlunds hytte – mot øst John Olafsen/Erik Bråten 

 

FUNKSJON NAVN VALG 2010 
Leder:  Erik Bråten               På valg 
Nestleder :  Viggo Aavang     På valg 
Kasserer :  Marit Andersen    På valg 
Sekretær :  Kari Eng           Ikke på valg 
Styremedl : Arne Olav Nyberg Ikke på valg 
Varamedl. til styret : Lars Ingmar Eng               På valg 
 Tor Njerve                       På valg 
 Ola Kristiansen                 Ikke på valg 
Arrangementskomiteen   
Leder vinter :  Torgrim Jacobsen     På valg 
Leder sommer :  Berit Nyberg Glesaaen  Ikke på valg 
                      Astrid Dalby          På valg 
 Rune Lyngbø        På valg 
 Tore Kristiansen                       På valg 
 Arne O Nyberg                       Ikke på valg 
 Rune Arnesen                          På valg 
 Kari Eng                                  På valg 
 Kai Olafsen                             Ikke på valg 
 Tom Asphaug                           Ikke på valg 
 Lill Fængsrud                             Ikke på valg 
 Per Even Arnseth Ikke på valg 
 Anne Camilla Arnseth Ikke på valg 
Valgkomite: Berit Karlsen  
 Kari Aavang  
 Leif  V Baarstad  
Vara: John Olafsen   På valg 
Revisor:  Leif Verner Baarstad  Ikke på valg 
Repr. til seterveien :  Ola Kristiansen Ikke på valg 

DUGNAD forts. fra side 9..
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 G. Nyberg
Arrangementskomiteen
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BUDSTIKKA
REDAKSJONEN:

ROAR LUND WAADE
Pilegrimsveien 3
2337 Tangen
Mob. 994 88 663
E-post:
lund-waa@online.no

HELGE HELGESEN
Flaenbakken 2
2070 Råholt
Mob. 916 54 467
E-post: 
helge.helgesen@123.no

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

FORSIDE:
Søkundfløten juni 2008
Foto: Hugo Asphaug

Vedlegg til sommerutgaven av 
Budstikka: Medlemsregister 
2010. Uten ansvar for mulige feil. 
Vi oppfordrer alle til å sende inn 
korrekte opplysninger til 
redaksjonen, slik at registeret blir 
så korrekt som mulig.       Red.

STYRET:

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

ANSV. SOMMERARR:
BERIT GLESAAEN 
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

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

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 gjengir vi en avisartikkel som Ewald 
Solbakken skrev i Hamar Arbeiderblad på julaften i 1947. 
Ewald, som i mange år var redaktør i HA, var gift med Karen 
Boquist og var ofte på besøk både på setra og i Børtne. Se 
opplysninger om familien Boquist på side 27 i boka. I 
artikkelen som lyder som følger, forteller han om en tur både 
til Myklebysjøen og Børtne:

”Intet er som fjellet” – Første gang 
ved Myklebysjøen i Stor – Elvdal.
Vi stod oppe på fjellet ved Myklebysjøen i Stor-Elvdal, en 
kamerat og jeg. Det var første gang han var på fjellet, hadde 
aldri vært ovenfor tregrensa før. Han syntes nok at det ble vel 
mye mosegrodd stein og ur, litt for mye av det gode med 
endeløs vidde, tjern og sjøer og elver – og myrer. Og langt, 
langt mellom setrene!

Her lå ikke husene klint innpå hverandre langs asfalt-lagte 
gater, slik han var vant til det, her ble ikke den klare luft 
flenget av storbylarmens mange ulåter. 

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
__________________________________

Her var det stille og fredelig – og glassklar himmel. Høyt 
oppe seilte en hauk på spisse vinger, og en enslig heilo 
satt på en tue og fløytet sine sørgmodige toner utover den 
duvende vidde.

Alt virket så overveldende uvant på ”førstereiskaren”, han
sto så ubegripelig fremmed overfor dette nye. All denne
vidda uten en eneste bil eller larmende trikk. Og plutselig
kommer det som et hjertesukk: ”Hva er det som er så pent
her, da?”
Ja, hva skulle jeg si? Jeg som med glødende begeistring
hadde skildret viddas forførende sjarme og framstilt turene
i fjellet som eventyret over alle eventyr. Jeg som er så gla i
fjellet at det ingen rettelig sommer er hvis jeg ikke får høve
til å valandere litt seterimellom.

Jeg sa ingenting. Heldigvis. For jeg var litt harm akkurat
da, over slik formastelig tale midt oppe i selve
fjellverdenen. Tenke seg til at det kunne gå an å se så mye
vakkert uten å se det! Fjell og fly hele horisonten rundt.
Fjell i mange ”etasjer”, og de høyeste med snø på ”taket”.
Og kronglebjørk-kratt med blinkende tjern innimellom. Her
og der en buskap  fredelig beitende langs en lekker fiskeelv
eller borte i en lun og lovende multerust, svære hestefølger
og hvite rep av sau oppe i vola. I kjerringriset trykker
rypemor med dun-nøstene sine. Og høyt, høyt over oss
hvelver seg en blå himmel med hvite godværskyer
drivende for en laber bris.

Men alt dette gikk hus forbi hos kameraten min – den
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gangen. Han så det simpelthen ikke, han satt altfor fast i 
byliv-rytmen. Han var ikke akklimatisert. Men jeg skal hilse og 
si at det gikk ikke mange dagene før han billedlig talt hadde 
gnidd alt gatestøvet ut av øynene. Og da så han fjellet.
- - - - -
Regnet plasket ned. Et dundrende tordenvær har rullet 
mellom fjellene hele ettermiddagen. Og nå regner det så det 
suser i bakken. Eldåa stiger så en ser det og selv den vesle 
seterbekken jekker seg opp, blasker i kåte kast nedover trøa 
og er svare til kar. 

Men, la det regne, vi sitter lunt og trygt inne i den trivelige 
seterstua. Riktig en gammel østerdalsseter er det, og den 
ligger helt alene i tregrensa oppunder Eldåskarven. Det er 
bare kløvveg til denne seteren så her slippe en å se 
automobiler parkert attmed fjøset. De gamle tømmerveggene 
og torvtaket med kronglebjørka på mønet har gjennom 
generasjoner gitt ly for folkene som har setret her. Inne i stua 
er det ikke bare bord og benker, men også golvet trekvitt. Det 
skures med sand og såpe både titt og ofte, og hver lørdag blir 
det strødd ener på golvet. Gullende rent skal det være hvor 
seterfolket bor, sier østerdølen.

I dag er ystekjelen svingt ut og en svær ”kosvarme” er lagt på 
muren, for det regner jo ned gjennom åren så det freser i 
varmen. Mens seterfolket steller med sitt, har jeg det hyggelig 
med snadda – og blokk og blyant! Ja, for aldri smaker vel en 
røyk bedre enn i susende regnvær, og aldri spiller vel minnet 
om de solglade dager friskere i sinnet enn nettopp på en slik 
buværsdag. Men det vanskelige er å feste disse minnene på 
papiret, gi dem liv og farge slik at også leseren også kan

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
__________________________________

fornemme solgangsvindens svale sus i lyng og kjerring-ris,
og ane de vakre fargeskiftninger i fjellsidene når sol går opp
og ned til kvile.
Jeg skotter ut gjennom nordvinduet, men regnet er så stridt
at jeg ikke kan se bort på Stormyra engang. Dessuten er det
nok ingen elg å se der heller nå, i slikt vær. Gjennom mange
år har jeg vært på ivrig ”elgjakt” – med kamera. Men hittil
uten synderlig resultat. Riktignok har jeg ved flere
anledninger vært kloss inn på både en og flere elger – men
da har jeg bare ikke hatt apparatet med! (Det er nesten som
med fiskinga, de fleste av de virkelig store fiskene har jeg
bare nesten fått!). Men moro er det lell, for stoltere dyr enn
elgen kan en ikke se i marka. Ikke er den farlig heller, hvis
den får gå i fred.
Nei, da er det langt mer nervepirrende å møte okser i fjellet.
For de lunter ikke unna på lange skanker, slik som elgen.
Okser er sta og uberegnelige. Derfor synes jeg det er
likefram nifst å møte okser inne på viddene, der en ikke har
så mye som en kronglebjørk å redde seg oppi – om stutefar
vil ”hilse” på. En av mine venner satt en gang flere timer 

oppe
på en diger stein mens en folkevond stut loverte rundt
steinen og bøljet faretruende. Selv har jeg aldri hatt noe
alvorlig eventyr i forbindelse med okser, jeg har alltid sluppet
med skrekken og en litt raskere marsjtakt!
En gang vi kom fra Kaldor hingstehavn og skulle over til
Gopollen, kom vi inne på Lyngslettene midt opp i en stor
oksebøling. De fleste lå nokså fredelig borte mellom
enerkjerrene og ørtet. Men noen av oksene var mer
interessert i oss to vandrere enn vi akkurat syntes om, så vi
satte farten opp. Oksene kom bøljende etter! Da vi nokså
andpustne nådde fram til Steinhytta, der gjeteren
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nettopp satt og stekte flesk, var de nærmeste oksene kloss 
innpå. Og vi likte oss ikke.

Men nei da, oksene var ikke sinte, sa gjeteren. Dette beroliget 
meg såpass at jeg så gromt skulle ut og fotografere den 
eldgamle steinbua med okser malerisk i bakgrunnen. Men 
jamen kom jeg ikke kvikt inn igjen, for et par av oksene satte 
de grove hornene mot bakken og sparket opp skyer med 
sand da de fikk se meg! ”Nei da, dæssa er ikke falige,” sa 
gjeteren, ”men borte i Lyngkampen har jeg en okse som ikke 
er helt sikker.” Etter det vi så av de morske oksene rundt 
hytta, var vi strålende glad for at vi ikke traff på ”uksen i 
Lyngkampen.”

Hest og sau er det hyggelig å råke på i fjellet. Ja, og så ku, 
naturligvis. Kan en vel se noe fredeligere, noe norskere enn 
beitende buskap langs muntert pludrende fjellbekk, eller hest 
og sau slikkende saltsteinene rundt den vindblåste hytta inne 
i fjellheimen? Eller hele buskapen liggende på setervollen 
mens budeia i helgedagspuss sitter i solveggen og nyter den 
kvile som et par søndagstimer byr. Alt ånder med på en slik 
setervollsfred og harmoni. Bare et stille kløkk fra kubjella nå 
og da, og muntert ringlende toner fra kalvbjellene. På en 
nedlagt setervoll borte i lia beiter et stort hestefølge, og på 
lyngrabbene foran Dambua har en tyve-tredve sauer slått seg 
til. Rundt om fjell og vidde – som lokker og drar.

Så er det å pakke ”rappen”, ta krokstaven og takke for oss –
og legge ut på vandring til nye trakter og nye setrer – men 
over alt den samme velgjørende fjellets fred. Nei, intet i 
verden er som fjellet, de norske fjell! ”  

Historiegruppa

MYKLEBYSETRA VEL 
__________________________________

MEDLEMSREGISTER 
MYKLEBYSETRA VEL FORENING

På oppfordring fra flere medlemmer, legges oppdatert
medlemsregister pr juni 2010 som et ”midtside-innstikk” i 
Budstikka. Registeret er laget som et lite hefte og kan 
nappes ut og oppbevares for seg.

NB! Myklebysetra Vel og Budstikkas redaksjon kan ikke 
garantere at alle opplysninger er korrekte, som 
telefonnummer, mailadresser osv.

Til gjengjeld vil vi være takknemlige dersom medlemmene
oppdager feil, og melder fra til sekretær, kasserer eller
redaksjonen i Budstikka. Da vil registeret bli enda mer 
oppdatert og riktig.

LØYPETILSKUDD
Myklebysetra Vel har fått tildelt kr 9.000,- i løypetilskudd fra
Stor-Elvdal Kommune.
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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 23. juli 2010 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 2009
4. Budsjett 2010
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 10.juli 2010.

ET LITE UNGDOMSMINNE.
Hver gang jeg passerer skibakken på Rasta, bedre kjent som 
Brattegga må jeg dra på smilebåndet. På toppen av stillaset som vi 
snart ikke ser lenger bak alt buskaset hadde vi et par store 
hemmeligheter. Vi, det var Kai på Enget og undertegnede og dette 
skjedde når våren hadde kommet og vinterens hoppaktiviteter var 
over. Hvor gamle vi var husker jeg ikke helt, men vil anta 13-14 år, 
altså i 1965-66. Vi begynte så smått å bli voksne trodde vi, eller 
kanskje håpet på det.

Kai hadde fått fatt i noen eksemplarer av det vågale bladet Coctail. 
Dette var jo stort for oss. På toppen av stillaset kunne vi uforstyrret 
studere denne sjeldne lektyre og samtidlig ha full kontroll over 
omgivelsene. Dette var stort og vi var konger.
Det gikk det noen dager og så var det ny lesedag. De voksnes 
verden måtte også prøves enda litt mere. Jeg hadde knabbet litt 
tobakk hjemme, Egeberts nr 3 for rulling og pipe, og blått Big Ben 
sigarettpapir. Dette var greier, rene manndomsprøven. Økta startet 
med lektyren, men etter tid måtte vi jo ha oss en blås også. Etter 
mye om og men fikk vi rullet en sigarett og fikk fyr på den. Dette ble 
en fæl nedtur. Kort sagt så ble vi veldig dårlige, veien hjem til 
Brugrenda ble lang.

Vi kom oss litt etter litt etter denne manndomsprøven. Så var det tid 
for ny lesedag, denne gang uten røyk. Dette ble den siste turen 
oppi stillaset. Da vi kom opp der lå alle bladene våte og 
gjennomtrukket av vann etter noen regnskurer. Tror jeg kan legge 
skylda på tobakken for at bladene ikke hadde blitt lagt slik at de ble 
beskyttet mot nedbør. Noe mer er det ikke å si om dette. 

Vil tilslutt ønske alle en god setersommer. Kalender for 2011 
selges på seterdagen  til den nette sum av 100.- kroner. 

Helge Helgesen.
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MUSIKKØVELSER
1. øvelse onsdag 21. juli kl. 16:00
2. øvelse fredag 23. juli kl. 16:00

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 23. juli.
Ta med utleverte noter. 
Hvis noen ønsker flere noter kan 
disse utleveres avTerje Mathisen eller Erik Bråthen.

Hilsen musikkutvalget

VEI STENGES!
Alle som bruker veien forbi Huset seter ( det 
Måvel bli Lokkarveien, etter det nye kartet. Red.anm.) må 
følge med på oppslag på tavla ved park.plassen, da veien 
vil bli stengt et par dager ila sommeren. 

Dette pga at det skal grøftes og byttes et par stikkrenner 
under veien.

NYE VEI-NAVN PÅ SETRA
De største veiene på setra har nå fått nye navn, se 
parsellkart fra kommunen på neste side. Det er opprettet 
Adresser bl.a. fordi offentlige etater, ambulanser osv finner 
lettere fram etter GPS kart med korrekte adresser. Mer info
om dette vil bli gitt under årsmøtet.
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Til årsmøtet i Myklebysetra Vel 

Arbeidsgruppa for boka ”Myklebysetras historie. Folk og fe 
gjennom 400 år” innstiller til årsmøtet at overskudd fra 
bokprosjektet inntil videre reserveres for følgende 
formål: 

”Tiltak for å dokumentere kulturminner og bevare 
seterkultur og seterlandskap på Myklebysetra”. 

Det anbefales at arbeidsgruppas leder Svenn Broch eller 
redaktør for boka Åge Børresen konsulteres før 
midlene disponeres.

Moss 18. juni 2010
På vegne av arbeidsgruppa for bokprosjektet

Svenn Broch

Mykleby Folkebibliotek
Biblioteket på Mykleby er nå historie. Onsdag 15. og
torsdag 16. juli kl. 11:00-12:00 er det mulig å sikre seg 
godbiter fra Mykleby Folkeboksamling - gammelt og nytt –
til en meget rimelig pris. Salget foregår på Mykleby
Samfunnshus. Velkommen skal dere være! 

Hilsen styret v/Ragnhild Tremoen.

Mykleby Sanitetsforening
Olsok 29.juli er det tradisjonen tro sanitetsmøte i Moen 

seter kl 17:00. Hjertelig velkommen til alle!

DAVID SCHEIE, MINNESOTA, USA
Av ”redaktøren” i bokprosjektet (Åge Børresen).

I vår jakt på sponsorer kom jeg via Brit-Lisbet Lund Jonassen
og Ola Enger over navnet David Scheie med adresse Cedar
Rapids, Iowa, USA. Han er oldebarnet til Halsten Rognstad
Mykleby. Historien forteller at en av Halstens døtre, Dorthea f
1869, utvandret til Minnesota, Amerika i 1887, kun 18 år
gammel. Der ble hun i 1888 gift med Edward Olsen Messelt.
Antagelig kjente de hverandre fra tidligere. Edward døde
tidlig. Jeg er ikke sikker, men det ser ut som at Edward og
Dorthea fikk to døtre, Dagny og Ellen. Dorthea giftet seg
igjen i 1897 med en enkemann som het John Oppegaard.
Han hadde tre barn i sitt tidligere ekteskap. John døde i
1904. Dermed satt Dorthea igjen med 5 barn. Dorthea døde
den 11.8.1962, 95 år gammel.

Etter det jeg har funnet ut ble Ellen gift med en Lodver
Scheie hvis slekt kommer fra Gudbrandsdalen. Ellen døde i
1994, 94 år gammel. Lodver døde i 1993, 93 år gammel.
Ellen og Lodver er Davids foreldre.
Nevner også at Dortheas søster Helga f 1870 dro til
Minnesota i 1888 der hun i 1892 ble gift med en Haakon
Messelt. 

Kunne David Scheie være en mulig sponsor for
bokprosjektet? I alle fall skrev jeg så godt jeg kunne på
engelsk en lengre e-post til han i fjor høst, fortalte om
prosjektet, og spurte om han kunne tenke seg å støtte oss.
Det gikk ikke lenge før jeg fikk svar der han sier at han synes 
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prosjektet høres interessant ut og at han ønsker å støtte det. 
Etter det hadde vi flere hyggelige korrespondanser via e-post. 
Han forteller bl.a. at han er 82 år og har vært i Norge tre 
ganger, men det var før han fant ut at han hadde aner som 
kom fra Mykleby. Videre forteller han at han og hans kone 
bodde 48 år i Cedar Rapids i Iowa, men at de for et par år 
siden flyttet til Chanhassen, en forstad til Minneapolis i 
Minnesota. Der bor tre av hans barn med 
familie. Han er lei for at han ikke kan norsk. Etter en stund 
mottok jeg et ”Amerikabrev” med en 20 dollarseddel innlagt. 
Vi i prosjektet fant denne kontakten og hans interesse for 
saken så artig og rørende at vi utpå senvinteren sendte ham 
ei bok.
Den 21. april 2010 mottar jeg følgende e-post fra David:

”Dear Åge --
In the mail this afternoon was a big package from 
Norway which I opened and there found your book about 
Myklebyseter. I must say it was far above and beyond 
what I had expected. It is a work of art. Even though I 
cannot read Norwegian, I immediately sat down and 
studied it page-by-page. I was pleased, but not surprised 
to see my great grandfather Halstein Halsteinsen in at 
least two of the pictures -- one of which, on page 390, I 
had never seen before.

I was also happy to see at least three pictures showing 
Åge Børresen and several of your poems and 
songs. You are a talented man -- and I congratulate you 
and the other members of your group for putting 
together this most excellent book.

MYKLEBYSETRA 
__________________________________

I was, well, shocked to find, on page 510, a list of people
who had provided economic help -- and to find among
them "David Scheie, Minnesota, USA." I felt most
honored especially in view of the very modest support I
had given--but I am very pleased and gratified by my
association with this book. Thank you, and your
associates, very much.

As I mentioned, I do not read Norwegian, but I will have
to consider taking a course in Norwegian in order to
read this book. I will prevail on some friends to read me
some chapters from time to time. Thank you again—and
congratulations.
David”

De fleste forstår sikkert hva David skriver den 21.april, men
kort og lettvint oversatt forteller han at han denne
ettermiddagen fikk ei stor pakke i posten fra Norge som
inneholdt boka om Myklebysetra. Dette var langt over hva
han hadde forventet, og han karakteriserer faktisk boka som
et kunstverk. Videre takker han arbeidsgruppa som har klart
å ”sette sammen” ei så ”eksellent” bok.  Selv om han ikke
forstår norsk satte han seg ned og studerte den – side for
side. Han ble glad for, men egentlig ikke overrasket over at
han fant to bilder av sin oldefar. Det ene hadde han ikke sett
tidligere. Tatt i betraktning at han hadde bidratt med bare et
mindre bidrag – som han selv sier - ble han også litt
overrasket over å finne sitt navn blant sponsorene. Ikke
desto mindre føler han seg beæret for at han på denne
måten ble ”assosiert” med boka. Han overveier å ta et
norskkurs. I alle fall vil han overtale noen venner til å lese
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noen kapitler for seg av og til.  
På en hjemmeside har jeg funnet et bilde som jeg tror er 
David Scheie og hans kone Marge. Videre et bilde og en 
tegning av Dorthea som altså døde i 1962.

MYKLEBYSETRAS HISTORIE 
__________________________________

Sluttrapport fra bokprosjektet
I 2005 nedsatte styret i Myklebysetra VEL ei arbeidsgruppe
som fikk i oppdrag å lage bok om Myklebysetras historie.
Arbeidsgruppa har bestått av Ingmar Eng, Berit Karlsen,
Helge Helgesen, Leif Erling Arnesen, Ingunn Framgården,
Åge Børresen og Svenn Broch. Åge Børresen påtok seg
oppgaven som redaktør for boka. Ingunn Framgården har tatt
ser av grafisk formgivning og omslagsdesign. Gruppa har
hatt i alt 32 møter, delvis i Oslo og på setra og har nedlagt til
sammen over 5000 dugnadstimer. Boka ”Myklebysetras
historie. Folk og fe gjennom 400 år” ble lansert ved et
arrangement på Skogmuseet i Elverum 7.desember 2009.
Boka som er på vel 500 sider er trykket i 595 eksemplarer.
Pr. 31. mai 2010 har vi et restlager på ca 100 bøker. I tillegg
til bøker som er solgt, er den gitt til bl.a. til sponsorer, presse
og andre bidragsytere, samt pliktavlevert til Riksarkivet. 
Prosjektregnskap pr 31. mai 2010
Inntekter
Sponsorinntekter 84 529,-
Salg av bøker 164 559,-
Sum inntekter 249 088,-
Utgifter
Div utgifter til reiser, møter, kopiering, 
porto etc 51 272,-
Design, omslag, materiell 42 250,-
Trykking 73 637,50
Annonsering, arrangement mv. i.f.m. 
lansering/avslutning 11 502,50
Sum utgifter 178 662,-
”Overskudd” 70 462,-
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Etter at alle kostnader er dekket, står prosjektet igjen med et 
overskudd på ca kr 70 000,-. Alle inntekter og utgifter er 
bokført i Velets regnskap og overskuddet står på egen konto 
som disponeres av Myklebysetra Vel. Innestående på konto 
1850.15.28338 pr 31.05.2010 er kr 68 707,26. (Salg av 10 
bøker til Glomdalsmuseet for kr 2 660,- er kommet inn på 
konto i juni). Årsaken til at overskudd og innestående på 
konto ikke er helt overensstemmende, er at noen av 
posteringene i starten av prosjektet er ført på Velets ordinære 
konto. 

Det vil bli arbeidet videre med salg og overskuddet vil bli satt 
inn på samme konto. Arbeidsgruppa foreslår for årsmøtet i 
Myklebysetra VEL at overskuddet inntil videre reserveres til 
følgende formål: ”Tiltak for å dokumentere kulturminner og 
bevare seterkultur og seterlandskap på Myklebysetra”.

Historiegruppa vil ha et avsluttende møte på setra i.f.m. 
seterdagen/årsmøte i juli 2010. Gruppa anser med dette å ha 
fullført sitt oppdrag og medlemmene løses fra sine verv. 
Ingmar og Svenn har påtatt seg å følge opp videre salg av 
boka, som fortsatt kan bestilles fra Velets hjemmeside: 
www.Myklebysetra.no.  

Moss 18. juni 2010
På vegne av arbeidsgruppa for bokprosjektet

Svenn Broch

STOR-ELVDAL INFO 
__________________________________

Årets 5 toppturer i Stor-Elvdal -
rutebeskrivelsen er klar! 

Myklebysjøen, Kneppåsen, Løvlandsvola, Grønkampen 
og Midtvola er årets topper! Bøkene er lagt ut på de 
respektive toppene, og de som har vært på alle fem 
er med i trekningen!

Turer med premiemuligheter

Det er klart for fem nye turer til Stor-Elvdals fjelltopper! Besøk 
toppene med hvite kasser med rødt flagg fra 20.juni til 
20. september. I hver kasse finner du ei bok. Når du er 
på toppen: Skriv deg inn i boka med dato, navn, 
adresse og telefonnummer. 

Deltagerpremie: gavekort som trekkes blant de som har vært 
på alle 5 toppene i perioden.

Alle turene er merket med blå band. I sommer finner du 
kassene på følgende topper: Myklebysjøen, Kneppåsen, 
Løvlandsvola, Grønkampen og Midtvola.

Les mer om rutebeskrivelsene på Stor-Elvdal Kommune,s 
hjemmeside: http://www.stor-
elvdal.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=A
rticle&Article.ID=12926&Category.ID=2141

http://www.myklebysetra.no/
http://www.stor-elvdal.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=12926&Category.ID=2141
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