
 
 

  
UTGIVER: MYKLEBYSETRA VEL FORENING 

NR. 2 – 2015    OPPLAG: 150      18. ÅRGANG 
www.myklebysetra.no 

 

http://www.myklebysetra.no/


______________________________________ 
Budstikka nr.2/2015   2 

 

 

  

 
Hei alle setervenner! 
 
Ferietiden har startet når sommerutgaven av budstikka går i trykken. For alle 
oss som trives på- og er opptatt av setra, betyr dette mulighet for avkobling, 
men også aktive dager. Høst- og vinterstormer tærer på, og det er alltids 
vedlikeholdsoppgaver å ta fatt på i ett til tider værutsatt område som setra kan 
være. Bygninger skal kanskje både utvides, restaureres, flikkes eller pusses på. 
Tomter, teiger og nærliggende områder trenger å holdes fri for gjengroing, rusk 
og rask. Vindfall må her og der tas tak i og vinterveden må ellers sikres. Vei-
roder må flikkes på og holdes vedlike.  Vannkilder som finnes rundt på setra har 
også behov for ettersyn. Stikkrenner og grøfter trenger rundt omkring en 
hjelpende hånd etter høstregn og påfølgende snøsmelting. Stier gror ellers 
igjen, merkingene blir vanskeligere å finne og skilter falmer og faller ned hist og 
her. I det hele tatt er det nok å finne på for den som ønsker det. Lange fotturer i 
fjellet og jakt etter kjøe og fjellørret i bekker og sjøer i omegnen bør likevel høyt 
på prioriteringslisten – vi har nå tross alt ferie!   
 
Den mest samlende og sentrale begivenhet sommertid er nå som i tidligere år 
Seterdagen. En trivelig arena med mange aktiviteter for både små og store og 
en viktig inntektskilde for velet. Dagen avsluttes med fest på Mykletunet og det 
oppfordres til folket om å mønstre på alle som en i fra den enkelte hytte. I 
tillegg til en fin arena å treffe gamle og nye bekjentskaper, har festen stått for 
kjærkomne bidrag til vel-kassa. Det kunne være moro om det ble i trangeste 
laget på dansegulvet igjen i år! 
 
I tilknytning til samme helg som seterdagen faller på, er det en rekke andre 
evenement som går av stabelen. Årsmøtet i velet er nok den viktigste og det 
oppfordres derfor til at alle velets medlemmer stiller opp og deltar aktivt med 
munn og mæle slik at setra også for fremtiden blir et attraktivt sted å være for 
nåværende, men også for etterkommende generasjoner - og ikke minst for 
bygd og nærmiljø for øvrig som også har vist å sette stor pris på setra. 
 
Budstikka inneholder innkallinger, regnskap og annet 
tilknyttet de løpende begivenheter i sommer- 
halvåret. Ellers er det litt hodebry for store og  
små, tur- og fisketips i nærområdet og ellers noe stoff 
fra svunnen tid. Ønsker med dette alle en riktig 
god sommer og fornøyelig lesing! 
 
Glenn Skjæret 
Konstituert fjærpennssvinger 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
MYKLEBYSETRA VEL  2015 

ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ MYKLETUNET 
FREDAG 17. JULI 2015 KLOKKEN 18.00 

 

SAKSLISTE:  
  
- GODKJENNING AV INNKALLING 
- VALG AV MØTELEDER 
- VALG AV SEKRETÆR  
- TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL 
 
1.   STYRETS ÅRSBERETNING. 
2.   REVIDERT REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING. 
3.   INNKOMNE SAKER, FASTSETTELSE AV KONTINGENT. 
4.   GODTGJØRELSE TIL STYRETS LEDER OG STYREMEDLEMMER. 
5.   BUDSJETT 2015. 
6.   VALG I H.H.TIL VEDTEKTENE, §4 og §5 
7.   FREMTIDEN FOR MYKLEBYSETRA VEL – UTVIKLING OG 

FOKUSOMRÅDER KORT OG LANG SIKT. 
  
Vi tar kaffepause mellom pkt. 6 og pkt. 7 
 
Årsberetning, regnskap og budsjett følger vedlagt. 
 
Styret 
 
 
 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL  
2014-2015 

 
Årsmøtet 2014 ble avholdt på Mykletunet fredag 18. Juli 2014. 
 
Styret har i årsmøteperioden 2014 – 2015 hatt følgende 
sammensetning: 

Leder                          Kristin Malonæs 
Nestleder                  Viggo Åvang 
Kasserer                       Berit Glesaaen Nyberg 
Sekretær                  Astrid Dalby 
Styremedlem               Arne Olav Nyberg 

  
Varamedlemmer til styret: 
  

1 varamedlem            Kåre Karlsen 
2 varamedlem           Tor Njerve 
3 varamedlem           Jon Olafsen               

Jon Olafsen har vært velets representant i styret i Mykleby 
Setervei i perioden. 

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 2014 og 
frem til årsmøtet 2015. 

Regnskap og balanse gjelder for året 2014 

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter. 

Økonomi  
Velet fikk i 2014 en omsetning på kr 198.072 og et årsunderskudd på kr 
129.552. Underskuddet belastes egenkapitalen, som pr 31.12.14 er på 
215.656. Velet har ingen gjeld, og egenkapitalen består i sin helhet av 
bankinnskudd i Sparebanken Hedmark. 
 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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Bakgrunnen for det relativt store underskuddet i 2014- regnskapet er; 
- kr 167 371 i kostnader knyttet til produksjon og trykking av billedboken 

Myklebysetra i bilder. Styret henviser i denne sammenheng til note 2 i 
regnskapet hvor det fremkommer at netto overskudd etter begge 
bokprosjektene utgjør kr 60.189.  

- vedlikehold av veier på seter-området, som utgjør kr 62.125.  
- do i tilknytning til Mykletunet som belaster regnskapet med kr 14.500. 

 
Inntektene fra medlemskontingent har vist en stabil utvikling fra 2013 til 2014, 
mens bidrag til løypekjøring fra Stor-Elvdal kommune viser en liten nedgang år 
for år. Frivillig bidrag fra velets medlemmer viser en stabil utvikling, det samme 
gjør bidraget fra Grasrotandelen. Inntektene fra påskearrangementet og 
sommerarrangementet i 2014 viser i sum stabile tall sett opp mot 2013. 
Det er styrets vurdering at velet har en tilfredsstillende økonomi. 
 
Aktiviteter 
Sommerarrangementet 2014 ble gjennomført i tradisjonell god ånd, og i 
strålende sommervær. Mange besøkende og høy omsetning bekrefter at dette 
er en dag som det settes stor pris på av velets medlemmer og beøkende til 
setra. En stor takk rettes til Berit Glesaaen Nyberg som loset oss igjennom 
dagen på en flott måte fra morgen til sen natt, og til alle medlemmer som 
bidrar med innsats både i forkant, under arrangementet og i forbindelse med 
opprydding dagen der på. Det krever ressurser å gjennomføre et slikt 
arrangement, og da er det svært viktig at alle som har mulighet stiller opp og 
bidrar med det de kan. Tusen takk for det!  
 
Påskearrangementet 2015 ble gjennomført i tradisjonell god form, og i flott 
vær. Over 100 personer deltok blant annet på idealtid, og både loddbøker og 
pølser/vafler ble solgt ut. For å stimulere flere unge til å delta i hopp-
konkurransen, ble det annonsert med muligheter for hopptrening noen 
ettermiddager i forkant av skirennet. Dette bidro nok til at flere deltok på hopp 
i 2014 sammenlignet med 2013. Kjempebra innsats av alle deltakere! Styret 
ønsker å rette en stor takk til Morgan Liljebäck og Rune Arnesen som ledere av 
påskearrangementet for flott innsats i planleggingen og tilretteleggingen av 
arrangementet, samt til alle som ellers bidro både i forkant, underveis i 
arrangementet og i oppryddingen til slutt. Tusen takk! 
 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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  Vedlikehold og infrastruktur 
Sommeren 2014 satte velet opp en ny flott utedo i tilknytning til Mykletunet 
og parkeringsplassen. Denne fasiliteten har vært sterkt savnet, og velet har 
fått mange gode tilbakemeldinger på tilbudet som nå er på plass.  
Det ble i 2014 foretatt en del utbedringer av veinettet på setra. Våren 2015 
avdekket snøsmeltingen at en av veiene på nordsiden av åa hadde fått store 
skader, og var totalt ufremkommelig. Skaden ble rettet opp i begynnelsen av 
juni. 
 
Myklebysetra vel har mottatt godkjennelse fra Stor-Elvdal kommune om 
løypekjøring etter godkjent løypekart for området for perioden 2014-2018. 
Godkjennelsen forutsetter at det foreligger årlig godkjennelse fra grunneier. 
Velet søkte dermed grunneier Kiær-Mykleby om slik godkjennelse og fikk 
innvilget dette for sesongen som vi nå har lagt bak oss. Grunneier forutsetter 
at vi søker om årlig godkjennelse. 
 
Styret ser en trend i at velet mottar stadig mindre tilskudd fra Stor-Elvdal 
kommune i forbindelse med løypekjøring. Dette er en utvikling som også 
gjelder for andre vel og foreninger i kommunen. Det var dermed av stor 
glede vi i vinter mottok melding fra Rasta og Mykleby Grendeutvalg om at de 
ønsket å støtte løypekjøring på setra. Bakgrunnen for ønsket er at mange av 
de fastboende i bygda bruker setra og løypenettet vinterstid, og setter stor 
pris på dette tilbudet. Dette tilskuddet forutsetter at velet også for sesongen 
2015 til 2016 opprettholder løypetilbudet minst på nivå med dagens tilbud. 
 
Framtidsutsikter 
I forbindelse med årsmøtet 2015 ønsker styret å engasjere medlemmene i 
en drøfting rundt velets fremtid, ambisjonsnivå og hva medlemmene ønsker 
at velet skal jobbe med på kort og lang sikt. Vi håper mange av dere har 
anledning til å komme og være med i dette idearbeidet! 
 
Da gjenstår bare å ønske alle velets medlemmer en riktig god sommer! 
 
 
STYRET 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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Oskar Bjørnstad – bygdefolkets venn. 
Av Dagfinn Grønoset. 

 
Midt i hjertet av Østerdalen, der Glåma går bred og stille gjennom Stor-Elvdal, har læreren, 
folkeopplysningsmannen og forfatteren Oskar Bjørnstad bygd heimen sin. Lunt og trygt 
ligger den under Tronkberget, med vid utsikt mot Horta og Rognvola, som krugger seg opp 
på den andre sida av storelva, ruvende og rolige i formene. I dette typiske østerdalsmiljøet 
har Bjørnstad levd storparten av livet sitt, - her har han skottet mot fjella, lydd etter 
skogsusen, fulgt årsrytmen i landskapet. Og her har han duppet pennen og skrevet vare, 
stemningsfylte linjer om Østerdalen. For ham Dalenes dal .... 
 
En bygdegutt uten formue slapp å velge livsstilling den tida Oskar Bjørnstad vokste opp i 
Stor-Elvdal. Det var bare å skaffe seg hoggøks og barkøks - og neverkont. Så var en 
utrustet - vegen framover den gangen var det samme som vegen til tømmerskogen. Det 
var også eneste farbare leia for unge Oskar Bjørnstad - så det ut til. Men i 1891 kom 
amtsskolen til Stor-Elvdal. Der ble det plass for 70 elever, blant dem var også Bjørnstad. 
Han gikk på amtsskolen i to vintrer. Dette var vegen. Men den betydde bare en 
begynnelse, nå sto han klar til å gå videre. Og høsten 1893 dro Oskar Bjørnstad til Hamar 
seminar, der han tok lærereksamen to år senere. Samme høsten fikk han vikariater i 
Tynset og på Fram i Stor-Elvdal, og våren 1896 ble han ansatt i Søkkunna skole ved 
Rasta. Det var ikke godt for lærerposter den tida - omkring 50 søkte stillingen i Søkkunna - 
men på Rasta var det en tallrik avholdsforening som agiterte for ham. Han ble innstilt på 
kretsmøtet og fikk posten – da var Oskar Bjørnstad bare 20 år gammel. I Søkkunna-
kretsen tok han så fatt på en lærergjerning som kom til å vare bortimot 50 år. I dag sitter 
han i heimen sin ved Rasta med kongens gull, Stor-Elvdals ærespris og mange vakre 
gaver som takk for innsatsen. 
 
I temmelig ung alder kom navnet til Oskar Bjørnstad i bakleksa for pseudonymet “Bjørn frå 
landet”. Heldigvis kom ingen av dem til å ta seg nær av det, de har alltid vært helsøsken i 
sjel og sinn. De første artiklene sine skrev Oskar Bjørnstad i “Fjell-Ljom” på Røros mens 
han gikk på amtsskolen i Stor-Elvdal. Det var naturlig for ham å sende artiklene dit, for der 
skrev Thore Myrvang, som var lærer på amtsskolen, og den unge eleven beundret stort 
bygde-brevene fra læremesteren sin. Bjørnstads aller første sak på trykk i “Fjell-Ljom” var 
en vårstemning fra Stor-Elvdal. 

Dagfinn Grønoset skrev i 1964 en biografisk artikkel i «Årbok for Glåmdalen» om 
Oskar Bjørnstad eller «Bjørn fra Landet» som han også for mange er kjent som. 
Skildringen gir et godt bilde av skolemesterens liv, følelser for- og hendelser i 
nærmiljøet vi alle kjenner så godt og trives så godt i. 
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- Hvordan kom De til å kalle Dem “Bjørn frå landet”? 
- Det var på en måte også Thore Myrvangs skyld, forteller Oskar Bjørnstad, vi satt 
en dag i hans vakre Tronkheim, som han bygde i 1905. Myrvang drev politikk av skjære 
idealisme, og sammen med Castberg og Eftestøl holdt han liv i “Arbeideren” i Oslo. 
Tidlig om våren 1899 – jeg var 23 år da – traff jeg Myrvang. 
Dra til byen og begynn i avisa! sa han begeistret. Jeg dro. Jeg ble redaksjonssekretær, 
Torgeir Bjørnaraa var redaktør. Alt jeg skrev kastet jeg bort til ham, jeg satte bare 
signaturen O.B. under. – Du skal ha et skikkelig navn, mente Bjørnaraa – kall deg “Bjørn 
frå landet”. Så ble det slik. Sia har jeg nesten glømt at jeg heter Oskar. 
- Ble De lenge i Oslo? 
- Langt ifra. Jeg hadde ikke sagt opp lærerposten min i Stor-Elvdal, jeg ante full 
uråd. Og jeg har aldri vært mer ensom i verda enn de fire månedene jeg var 
redaksjonssekretær i Oslo, – jeg følte meg ensligere i Studenterlunden om 
sommerkveldene, midt i folkesvermen, enn om jeg satt alene og fisket ved et tjønn østpå 
kjølen. Det var som livet dundre forbi meg. Jeg lengtet etter Østerdalen og sto med tårer i 
auga hver gang jeg så et tog dampet nordover. 
Om høsten, samme året som Bjørnstad kom til Oslo, sa han takk for seg i hovedstaden og 
fant vegen til heimbygda igjen – og til skolestua i Søkkunna. En rik tid ventet ham – og slik 
satt den gamle skolemesteren og summerte erfaringene fra sin lange lærer-gjerning: 
– Den tida hadde vi kontakt i skolestua. Ikke bare der forresten, men med heimene 
og folket i kretsen. Sentraliseringen har ført med seg avstand mellom heim og skole. 
Kontakten er ikke der, det finnes ikke grunnlag lenger for vekst og fruktbringende samvær. 
Vi møtes som fremmede og skilles som fremmede. I min lærertid sto vi nær hverandre, 
ikke bare i skolestua, men i sorg og glede i hverdagens små og store skiftninger. En lærer 
den tida var noe for kretsen. Det ble sendt bud på meg når et barn skulle døpes, når en 
død skulle synges ut, når et papir skulle skrives på. Jeg vokste på den måten, fellesskapet 
ga innhold og næring. 
 
Men Oskar Bjørnstad kom ikke bare til å ha rike år i skolestua og heimene – også ved 
skrivepulten og på talerstolen kom han til å øse av sitt overflødighetshorn. I begynnelsen 
av 1920-åra ga han ut første diktsamlinga si, den het rett og slett “Rim”. Noen år senere 
kom en ny og økt diktsamling av “Rim”, den kalte han “Frør”, og det var hans gode venn på 
Ratvollen, Johan Falkberget, som valgte ut diktene for ham og tilbød seg å skrive forordet 
til samlingen. Litt senere fulgte fortellingen om “To østerdalske bjørnejegere” - alle kom på 
eget forlag - og den siste boka hans, skuespillet “Påskebrunt”, kom på Olaf Norlis forlag 
noe senere og ble trykt i to opplag. Skuespillet ble en stor suksess og er spilt på utallige 
scener på ungdomslokalene utover hele landet. 
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– Samvær med ungdom hører til mine lykkeligste stunder, tilstår Oskar Bjørnstad. 
For et liv det var i gamle dager på de frilyndte ungdomsmøtene! Diskusjonene gikk høgt 
fordi ungdom av ulik politisk dragning og fra alle samfunnslag kom sammen. Det var utvik-
lende, vi tålte hverandres meninger – vi lærte av dem, og vi vokste på det. I 
ungdomsarbeidet møtte jeg også Sven Moren. Vi ble gode venner – et vennskap som 
varte livet ut. 
 

Gjennom mange år var Oskar Bjørnstad utrettelig på reisefot. Som foredragsholder reiste 
han for bondelagene, ungdomslagene og avholdslagene – han kom til å besøke så å si 
hver eneste bygd fra Lista til Bardu, fra Kjølen til havet i vest. 
– Johan E. Mellbye fikk meg inn i bondelaget. Jeg var sammen med ham på mange 
foredragsturnéer og vi arbeidet sammen i studiene om de sosiale forhold på gardene i 
Norge. Jeg er gla for at jeg møtte han, han gjorde livet rikere for vennene sine. Og så lærte 
jeg en viktig ting på alle turene mine: Vi er i grunnen nokså like innafor vesten enten vi 
kommer fra skogbygda eller fiskeværet. Vi har bare forskjellig måte å vise det på – eller 
unnlate å vise noe som helst. Minnene er mange fra disse åra. Minner fra all den storslåtte 
naturen landet vårt er fylt av, minner om verdifulle møter med mennesker en aldri 
glømmer. Det er godheten som sitter sterkest i minnet - godheten har kraft i seg, den 
egenskapen har jeg lært å sette størst pris på hos menneskene. 
 

– Få kjenner østerdølene bedre enn De. Gi en karakteristikk av en ekte østerdøl      
– Østerdølen er stille og vâr. Han er redd for å vise følelser, redd for å bruke mange 
ord. Han synes det er klokere å tie stille – da har han i hvert fall ikke sagt noe galt! 
Østerdølen har et varmt kjensleliv, derfor er han gla i sang og musikk. Der finner han utløs-
ning. Innerst inne har den nye og gamle slekta i Østerdalen mye til felles, det er bare utapå 
forandringene er store. Strengene innafor er like, sangen fra skogen og fjellet griper djupt. 
Oskar Bjørnstads heim ligger midt i det mest typiske bjørnedistriktet i Østerdalen. På en 
mannsalder ble det skutt 170 bjørner her på en mils vei, mellom Horta og Rognvola. I unge 
år var Bjørnstad en god venn av Norges mest kjente bjørnejeger, Ole Olsen Messelt, som 
tok livet av over hundre bjørner. Sjøl visste han ikke hvor mange han tok knekken på – han 
var redd for skryt! – men bygdefolket tellet for ham. Sammen med storjegere som Ole 
Grinaker, Helge Furuseth og svigerfaren Simen Rusten lærte Bjørnstad mange jakt- og 
fiskeknep.  

– For en herlig kontakt jeg kom i med Østerdalen da! sier han og fortsetter: Slike typer 
råker vi aldri mer. Livet i Østerdalen hadde formet dem. De var upåvirket av verda utafor, 
de var seg sjølve i sinn og skinn. Og sjå mot Tronkberget, der står ennå den siste varden 
som ble tendt i Norge, i 1812. Det var storelvdølenes nasjonalhelt, Ole Brænd, som lå vakt. 
– Hadde jeg hatt 300 mann som Ole Brænd, skulle jeg gå midt gjennom Sverige, sa 
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obersten hans. Simen Landet fortalte meg dette. Så det er sant – for Simen Landet var 
ekte østerdøl, han let det nesten itte i! 
 

Bygdetradisjonene har alltid ligget Oskar  
Bjørnstad varmt på hjertet. Utallige timer  
har han sittet i stuene i Østerdalen, først  
og fremst i Stor-Elvdal, og fanget inn 
historier om gamle dagers liv og levesett.  
Han har formidlet det videre gjennom like  
så utallige avisartikler, de fleste fant vegen  
til “Østlendingen” i Elverum. 
– Jeg er gla for at jeg møtte a Karen 
 og a Gedine Svestad. De visste så mye om  
Stor-Elvdal i gammel tid, at de kunne godt  
ha skrevet hver sin bygdebok. De pratet alltid 
om gamle dager. Fortellergleda var største gleda de hadde, og hver kvilestund og hver 
kveld satt de og levendegjorde gammeltida i Stor-Elvdal. Jeg fikk enkle, sannferdige 
beretninger om hverdagsslit og fest, om seder og skikker, og jeg undret meg stort over 
odelsgutten som heller valgte jakt- og fiskeretten enn garden og skogen. Det fortalte meg i 
få ord mye om forholdene i Østerdalen den tida. 
 
Minner og minner .... Time etter time går, minnekista hans Oskar Bjørnstad er djup. Men et 
av de aller kjæreste knytter seg til dagen Bjørnstjerne Bjørnson i 1891 sto på talerstolen i 
Fram og overrakte bygda et bibliotek: Jeg var 16 år den gangen, men disse ordene fra 
Bjørnson synger i ørene ennå: Stor-Elvdal er den bygd som har hedret meg mest i Norges 
land. Da tenkte dikterhøvdingen på sin politiske kamp da et høyreblad skrev at “Bjørnson 
havde ikke Bønderne med sig”. Men storelvdølene ga ham beviset. På Bjørnsons 
sølvbryllupsdag i 1882 dro tre bønder fra Stor-Elvdal, Håkon Westgaard, Otto Bakken og 
Olaf Koppang til Aulestad og overrakte Karoline og Bjørnstjerne ei gave. Det kunne 
Bjørnson aldri glømme Stor-Elvdal for. 
 
Det tar til å kvelde over heimen hans Oskar Bjørnstad under Tronkberget. Minuttene er 
fulle av ettertenksomhet, det er tid til å summere de mange dager som har gått. Og 
menneskevennen på Tronkheim, som alltid har skjenket tilværelsen kunnskaper og strødd 
glede omkring seg, gjør det med disse ord: - Jeg er takknemlig overfor livet. Det har gitt 
meg mye. Livet har ikke bare utforbakker, vi møter også motbakkene. Det gjelder å sjå 
lyspunktene - det er ikke langt mellom dem i mørkret. Og når det kveldes, er det godt å vite 
at Gud er attåt. Da blir kvelden god. 
       Sign. 

Oscar Bjørnstad. Sangen 
og Musikkens dag på 
Deset, 26.mai 1963 

http://digitaltmuseum.no/011012815291/gallery
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 

 

Til medlemmene 
 

Dere innkalles herved til årsmøte Fredag 17. juli 2014  
 

Tid:   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 2014 
4. Budsjett 2015 
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 2015.  

RASTA & MYKLEBY JEGER OG FISKERF. 
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TREKNINGSLISTE FRA «PÅSKEBASAR» PÅ ROGNSJØEN 
ROGNSJØENS VENNER 

GEVINST TYPE LODD NR. NAVN PÅ VINNER 
Rosendahl glass 142 Sivert Eng 
Rosendahl glass 231 Erle 
Rosendahl glass 644 Fam Stalsberg/Lund 
Rosendahl glass 315 Fam Roll/Gulbrandsen 
Messing morter 606 John Olafsen 
Messing lysestake 287 Randi og Leif Erling Arnesen 
Duk gitt av 
Sigmunn Eng 

22 Tom Asphaug 

  

ROGNSJØENS VENNER 
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VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
 

Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på  
 

MYKLETUNET 
FREDAG 17. JULI 2015 KLOKKEN 12.00 

 

Setermessen forrettes av sokneprest Åge Hval 
Myklebysetra’s velklingende orkester spiller. 

 

Det vil bli anledning til å gi kollekt som uavkortet går til 
Evenstad menighet. 

 

Enkel servering 
STYRET / EVENSTAD MENIGHETSRÅD 

SOMMER-DUGNAD 
Vi må i år som i fjor ordne opp på plassen og rundt scenen i forkant av Setermesse, 
Årsmøtet og Seterdagen. Sommerarrangementskomiteen og alle andre som vil 
være med og ta et tak;  

 

Møt opp på plassen 
TORSDAG 16. juli kl. 10.00 
Husk å ta med rive/spade/hammer/sag/øks!! 

 
Vi rydder, slår gress, forbereder setermesse/årsmøtet med stoler osv., og vi 
spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en hyggelig pratestund i tillegg. 
Sommerarrangements-komiteen møter så opp LØRDAG kl. 09.00. 
SØNDAG rydder vi opp etter oss. Tidspunkt gis lørdag. 
  

Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! 
KARI ÅVANG/TORHILD MATHISEN 
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  MUSIKK-ØVELSER 
1. øvelse onsdag 15. juli kl. 16:00 
2. øvelse fredag 17. juli kl. 15:30 
 

Oppmarsj + parkkonsert på seterdagen 18. juli. 
Ta med utleverte noter.  
Hvis noen ønsker flere noter kan disse utleveres av  
Terje Mathisen eller Erik Bråten. 

Hilsen Musikkutvalget 

 
FONOGRAFEN 
Oppfinneren Thomas Edison hadde i lengre tid 
forsket på hvordan han kunne greie å ta opp og 
lagre lyden av menneskets stemme da han i 1877 
oppfant FONOGRAFEN. Lyden ble lagret på en 
roterende voksrull som ble sveivet rundt. En nål 
festet til en membran som vibrerte når man 
snakket inn i trakten, laget riller som i en LP-plate 
som senere kunne avspilles. Fonografen utviklet 
seg raskt til å bli et avspillingsmedium for musikk-
konserter og taler etc. før grammofonen tok over. 
 
Fonografen på bildet er laget av Rastingen Leif 
Arnesen omkr. 1890, da han var ca. 15 år. Han 
laget det meste selv og gjenstanden var fullt 
brukbar til innspilling og gjengivelse av så vel tale 
som lyd. Benyttet standard voksrull. I Norsk 
Teknisk Museums eie siden 1934 
                                Kilde; Norsk Teknisk Museum  

Fonografen over bærer inskripsjonen; 
«Leif Arnesen Ass. Forretning» 
«Vareadresse: Sommertiden: Stai 
Vintertiden: Rasta» 
«Denne fonograf er lavet omkr. 1890 av 
Leif Arnesen Stor-Elvdal» 
(NTM 5410) 
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Sakset i Aftenposten 29.08.1914 
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Her må nok forstørrelsesglasset frem, dessverre – men beretningen er verdt det. En 
spennende jaktskildring fra en septemberdag 1983 ført i penn av jegeren selv, Anders Kiær. 

Kilde; Villreinen – Årgang 1990 

Geviret 
fra Gull-
bukken 
henger i 
møte-
rommet 
på 
Rogner 
Gård 
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  MYKLEBY SETERVEI 

AVGIFTER SETERVEI 2015 
 
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 

.  
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MYKLEBY SETERVEI 
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DET SKJER I NÆROMRÅDET 
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MULIGHETER I NÆROMRÅDET 
 

   

   

     

TURTIPS (Kilde Stor-Elvdal Kommune) 

Storsalamander eller stor vannsalamander (Triturus 
cristatus) er en luring som finnes i våre setertrakter. 
Fargen er svart eller mørk brun. Buken er gul eller 
oransje og svartflekket. Huden er kornet og ru 
(småvortete). 
 

Kroppsstørrelsen varierer fra 10-15 cm. Paringen 
foregår som regel i fra april til juni. Hunnen legger 200-
300 egg enkeltvis på gamle bladdeler eller vannplanter. 
Overvintringen skjer frostfritt på land. 
 

På grunn av salamanderens tynne hud, er den avhengig 
av fuktighet og beveger seg sjelden langt fra dammen. 
Denne sårbare amfibiearten har har lidd under senere 
tids naturødeleggelse, og er av den grunn ansett som 
sårbar og på Nasjonal rødliste.  (Kilde: Wikipedia) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonal_r%C3%B8dliste
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  SETERBARNA’s SIDER  

Prikk til prikk: Fullfør 
tegningen og fargelegg 

Gåter 
Hvorfor satte gutten sykkelen sin ved siden av sengen da han skulle 
legge seg? 
 
Jeg lever ikke, men jeg vokser. Jeg har ikke lunger, men jeg trenger luft, 
jeg har ikke munn, og vann dreper meg. Hva er jeg? 
 

1) Fordi han var lei av å gå i søvne! 

2) Bål, Ild eller flamme 
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Kryssord (løsning på side 28).  

SETERBARNA’s SIDER  

Vitser 
Hvilken arm  
Lille Lise var hos legen og skulle vaksineres. Legen; «Hvilken arm vil du jeg 
skal stikke i?" Lise; "Helst i mamma sin!"  
 
Sitteplass  
"Pappa, får jeg sitte på fanget ditt?" "Vil du ikke sitte her på benken ved 
siden av meg, da?" "Nei, for den er nymalt!"  
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  SETERFAMILIEN’s SIDER  
Tar du utfordringen? 

1. 90 øre og 10 øre  
2. Sekretæren er faren til jenten.  
3. Trillebårer  
4. 1.Bløtkake, 2. Sjokoladekake, 3. Hvit dame, 4. Pepperkaker, 5. Eplekake, 6. 
Kransekake, 7. Gulrotkake, 8. Ostekake, 9. Krumkaker,10. Fattigmann, 
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SETERFAMILIEN’s SIDER  
Fleip eller fakta! 
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Før i tida hadde dei fleste gardar ei eller fleire setrer. Rasjonalisering 
og effektivisering i landbruket har ført til at det no er få setrer att i 
drift. Frå omlag 90 000 setrer på 1800-talet ser no kurven ut til å ha 
flata ut kring vel 1000. 

VISSTE DU AT…… 
 

Telemarkskua, den mest vanlige kua 
i våre trakter frem til 1960, er å regne 
som kritisk truet som bestand. Nå er 
bestanden nede i rundt 300. For 
storfe, som har lav reproduksjons-
evne, kategoriseres raser som har 
færre enn 3000 avlshunndyr som 
truet, og raser med færre enn 300 
avlshunndyr som kritisk truet. 

Kua får 
vanligvis en 
kalv i året. 
Kalvingen er 
starten på kuas 
melke-
produksjon. Fra 
kalvingen vil 
kua produsere 
melk i ca. 300 
dager. 

I Norge har vi funnet spor 
etter tamfe og kyr som 
husdyr fra tidligere enn 
4000 år før Kristus. Den 
første oppgaven for kua 
var å trekke plog, kjerre 
og vogn. Menneskene 
startet med å rydde skog 
for å produsere mat til seg 
selv og dyrene. Det tok 
lang tid før kumelk ble 
viktig for menneskene, og 
i begynnelsen brukte man 
melk fra geit og sau. 

Melkeflasker av klart glass 
ble tatt i bruk i 
mellomkrigstiden, og rundt 
1960 ble de skiftet ut med 
brune flasker som beskyttet 
melken mot lys. Like etter 
kom melkekartongene, og 
fra rundt 1980 var 
melkeflaskene fullstendig 
erstattet av melkekartonger. 

Alle norske kyr har et 
eget helsekort, og det er 
blant annet bestemt at 
alle kyr skal være ute i 
minimum åtte uker 
hver sommer. 

Ei ku produserer i dag 
i gjennomsnitt 7100 
kilo melk i året 

Det er ca. 238 000 
melkekyr i Norge i dag. 

Kua ligger omtrent 
halvparten av dagen, 
men sover veldig lite, 
selv om de ligger mye i 
ro og hviler eller tygger 
drøv. Sannsynligvis 
sover ei ku mindre enn 
en time til sammen 
hvert døgn. 

Brunosten slik vi kjenner 
den i dag, så dagens lys i 
1863 på Solbråsetra i 
Gudbrandsdalen 

Brunost, eller mysost 
har vært laget i Norge i 
uminnelige tider. 
Allerede i 1646 omtales 
mysosten i Christer 
Jenssøns glosebok som 
«ganske nydelig» 

I 1908 ble det første 
industrielle dampysteriet for 
brunost bygget på Tretten, 
og i dag, 150 år senere 
(2013) representerer brunost 
det norskeste av det norske. 

Massetetthet 
Melk = 1,03 
kg/m³ 
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FRA GAMMELT AV 
 

FRA GAMMELT AV 
 

FRA GAMMELT AV 
 

FRA GAMMELT AV 
 

VIKTIG I PÅSKEFJELLET! 
 

MYKLEBY SETERVEI 
 

To flotte eldre bilder fra Myklebysetra, hentet i Glomdalsmuseets arkiver, samlet inn av Stor-Elvdals 
Historielag. Øverste bilde har tittel «Lokking» og budeia fra Rognersetra, Gedine Olsen går i spiss – 
Nederste bildet er fra 1946, tatt ved «Hestgjeterbua» inne i Søkkundalen, og har tittel «Hingstfølge» - 
Fra venstre: Ivar Andreassen (hestgjeter), Julius Glesaaen, Johan Magnhildstuen (hestgjeter), ukjent 
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