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LEDER,N 

__________________________________ 

Setersommer 
                                  Sommeren kom tidlig på setra etter                                           

                                  en noe snøfattig vinter. Vi har   

                                  dermed tidlig  kunne komme lettvint   

                                  frem på setra.  

 

                                  I ett moderne samfunn som vårt er                  

                                  det nå datasystemer som styrer.  Vi   

                                  må derfor omadressere     

                                  matrikkeladressene til gate/vegadr..   

                                   

                                  Det er forbundet med store 

ulemper med å  ha de gamle matr.adr.der GPS brukes i 

forbindelse med utrykning, vare – og tjenesteleveranser.  

 

Vi har derfor gjennom høringer kommet til enighet om 

følgende veiadresser på setra: 

 

Myklebysæterveien (sjøveien)  fra RV3 – til sjøen. 

Omfatter alle fra Lortikkmura + Mogutua.. 

  

Akselstugutua. Fra  parkeringsplassen og inn. 

  

Lokkarveien. Fra Myklebysæterveien og og inn forbi 

Styggbergveien. 

Omfatter Husgutua 

  

Nedre Volltrøvei. Fra Lokkarveien 

MYKLEBYSETRA VEL 

____________________________________ 

Sakset  

artikkel fra  

Østerdølen 



Øvre Volltrøvei. Fra Lokkarveien.. 

  

Styggbergveien. Fra Lokkarveien. 

  

Skarvliveien. Fra Rognstadgutua og til tjernet. 

Omfatter Syrgutua, Marensvingen og Storliveien  

 

Rognstadgutua Fra sjøveien. 

Omfatter Roaveien, Rognergutua og Bjørneboveien. 

  

Nyveien. Fra Bjørneboveien og til snuplass. 

  

Kart over veien finnes også på kommunens hjemmeside. 

 

Erik B. 

 

 

*********************************** 

 

MSV REGNSKAP 2010 OG 

BUDSJETT 2011 
 

Revidert resultatregnskap og balanse for 2010, samt 

budsjett for 2011 vil bli kopiert opp og delt ut på Årsmøtet 

den 22. juli. 

 

 

LEDER,N 

__________________________________ 
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Nødplakat på hytta 
En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for 

å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. 

Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas 

geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for 

akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan 

dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok.  

For å lage nødplakaten klikker du deg inn på Kartverkets 

karttjeneste, zoomer deg inn over hytta, trykker på det røde 

korset i menyen, klikker på hytta med cursor og klikker i 

teksten Klikk her for å starte Nødplakaten i menyen til høyre. 

Alle bør ha en nødplakat på hytta.  

  

   

MYKLEBYSETRA VEL 
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EKSTREM-VÆR PÅ SETRA (red) 
 

Myklebysetra og særlig seterveien synes ekstra sårbar når 

værgudene viser seg fra sin mest ugjestmilde side. Og bare 

hittil i år har det vært to hendelser som  ingen kan huske å ha 

opplevd maken til.  Det startet i april – før påske – med kraftig 

regnvær på frossen mark og på - fra før store isdannelser i 

grøfter og stikkrenner.  Det medførte erosjonsskader på veien, 

og ved Berget ble hele veien vasket vekk. Veien ble utbedret 

ganske raskt og gjort kjørbar igjen i god tid før påsketrafikken 

satte inn. 
 

Men det ble en annerledes påske. For med lite snø i vinter, 

sen høytid og rekordvarme, forsvant så å si all snøen i påsken. 

Påskeskirennet  på Påskeaften ble avlyst, det samme måtte 

skimønstringen til Rognsjøen på Skjærtorsdag. I stedet ble det 

arrangert grillparty på Mykletunet, noe ble populært og trakk 

mye folk. Onsdag før Skjærtorsdag måtte John og 

snøscooteren også «stenge butikken». 
 

Og sannelig ble det en selsom pinse også. Natt til fredag 10. 

juni åpnet himmelens sluser seg, og i løpet av to døgn falt det 

opptil 90mm nedbør enkelte steder i innlandet! Det gikk særlig 

hardt ut over seterveien, der bekker ble til store elver i løpet av 

noen få timer. Verken rør, stikkrenner eller grøfter klarte å ta 

unna alt vannet, og flere steder tok bekkene nye løp både 

langs og over seterveien. Særlig gikk det igjen ut over veien 

ved Berget, nedenfor avkjøringen til Koiedalen og ved Vestre 

Rogna. Veien ble stengt, mens noen beboere på setra ble 

geleidet ned i følge med hjullaster. Veien var fortsatt stengt i 

hele pinsen og det var bare noen få som valgte å bli på setra 

gjennom helga. På selve setra har veiene i forhold klart seg 

ganske bra, med utvasket masse i hjulsporene her og der. 

MYKLEBYSETRA 

__________________________________ 

GÅLA SETER  

__________________________________ 
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Artikkel fra Østerdølen. En gruppe hytte-og setereiere på Gåla seter følger i 

Myklebysetras spor og vil utgi bok om Gåla,s historie. Teksten er liten i dette bildet, 

for å forstørre – gå inn på Budstikka Sommer 2100 på hjemmesiden. 
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Mange koste 

seg med grill 

og sosialt 

samvær  i 

vårværet på 

Mykletunet  

Skjærtorsdag. 

Store skader på 

seterveien rett før Pinse, 

t.h. har en liten bekk 

vasket vekk nesten hele 

veien nedenfor 

avkjøringen til Koiedalen. 

Hit men ikke 

lenger…. 

Ved Berget var 

plutselig 

seterveien blitt 

7-8 meter 

kortere! 

MUSIKKØVELSER 
 

1. øvelse onsdag 20. juli kl. 16:00 

2. øvelse fredag 22. juli kl. 16:00 

 

Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 23. juli. 

Ta med utleverte noter.  

Hvis noen ønsker flere noter kan  

disse utleveres av Terje Mathisen eller Erik Bråthen. 

 

                      Hilsen musikkutvalget 

************************************ 

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 22. 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.   

 

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 Karlsen og Kari Åvang 

Arrangementskomiteen 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 

__________________________________ 

Innkalling til årsmøte. 

Myklebysetra vel 2011. 

 
Årsmøte avholdes på Mykletunet. 

Fredag  22. juli 2011 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 godtgjørelse. 

6. Budsjett. 2011 

7. Valg. 

       Etter årsmøtet ” under kaffen” vil det bli ”åpen 

post” 

       Årsberetning følger vedlagt, revidert 

regnskap/budsjett blir utdelt på årsmøtet. 

 

       Dette er å betrakte som en innkalling. 

 

Myklebysetra Vel Styret.  

 

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 22. juli 2011 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 2010 

4. Budsjett 2011 

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 2011.  

RASTA & MYKLEBY JFFF 

__________________________________ 

______________________________________ 
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ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA 

VEL 2010/2011 

 
Årsmøte 2010 ble avholdt på Mykletunet 23.juli 2010. Det 

var 39 fremmøtte medlemmer. 

  

Styret har i årsmøteperioden 2010/2011 hatt følgende 

sammensetning: 

  

  

Leder:          Erik Bråten. 

Nestleder:    Viggo Åvang. 

Kasserer:      Berit Glesaaen Nyberg. 

Sekretær:      Kari Eng. 

Styremedl:    Arne Olav Nyberg. 

  

  

1. varamedl:   Lars Ingmar Eng. 

2. varamedl:   Tor Njerve. 

3. varamedl:   Ola Kristiansen 

 

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med 

årsmøte2010 til årsmøte 2011, 

mens regnskapet gjelder for året 2010. 

  

Det har vært avholdt følgendemøter: 1 ordinert årsmøte, 3 

styremøter samt – mailbehandling av enkelte saker. 

 

Ola Kristiansen har vært velet`s repr. i seterveien. 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 

__________________________________ 

______________________________________ 
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en sykdom på storfuglen – uten at man dog vet noget 

sikkert. Orfuglen er fremdeles borte - findes ialfald kun i få 

eksemplarer. Av hjerper findes nogen, så bestanden ialfald 

ikke er mindre end før. 

  

Harebestanden fremdeles dårlig. På enkelte steder 

opunder fjeldet viste der sig at være mer hare end forrige 

år – nedover mot bygden var det mindre. 

  

Elgbestanden tiltar. Av vildren observertes på 

Myklebyfjeldene flere dyr sommeren og høsten utover – 

optil 9 dyr i skokken 

  

Vedtat i årsmøtet den 26.mars 1922” 

RASTA & MYKLEBY JFFF 

__________________________________ 
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RASTA & MYKLEBY JFFF 

__________________________________ 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 

__________________________________ 

SETERDAGEN. 

  

Seterdagen ble avholdt 24.juli 2010. Myklebysetras 

Velklingende Musikanter startet 

Tradisjonen tro startet dagen med oppmarsj. 

Arrangementet ble gjennomført i vanlig stil med salg av 

kaffe og vafler, etc.. Loppemarkedet, lotteri og auksjonen 

ga bra med inntekter. 

Avisen Østerdølen var i år på plass og leverte en bra 

artikkel fra årets seterdag. 

God reklame for velet. Festen på kvelden var også 

vellykket. 

Et meget bra og innbringende arrangement ledet av Berit 

G.Nyberg. 

Takk til medlemmene, sponsorer og andre bidragsytere. 

  

  

PÅSKEARR. 2011. 

  

På grunn av snømangel ble det besluttet å avlyse årets 

påskeskirenn. 

 

HISTORIELAGET. 

  

Historielagets medlemmer har ytret ønske om oppstart av 

en billedbok. 

Styret bifaller dette. Medlemmene av historielaget er de 

samme som har laget boka om setra, 

Så styret har full tiltro til at det vil bli et bra resultat. 

 

Fiskebu blev bygget ved Rognsjøen i løpet av forsommeren, 

og der blev arbeidet litt mer med oprensking av bækkene. 

  

Vildtbestanden i 1921 var fremdeles meget dårlig. Våren kom 

også dette år tidlig, og senere hend med sne i juni måned 

forårsaket vistnok at det gikk dårlig med klækkingen – ialfald 

for rypenes vedkommende.  

 

Storfuglbestanden var meget tynd, men der var spilfugl nok 

på lekene. Utover sommeren observertes meget få kuld – og i 

jagttiden om høsten såes sjelden fugl. Der berettes om fund 

av flere døde fugl på en liten strækning på Ophus, og der 

tales om at der muligens raser  
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 

__________________________________ 

RASTA & MYKLEBY JFFF 

__________________________________ 

LØYPEUTVALGET. 

  

Løypeutvalget virker å ha jobbet bra i året som har gått. De 

har fått i stand en ny løypetrasse over seteråsen. Den var 

meget populær både for seterfolk og andre, 

Utvalget består av: 

  

Leder:      Torgrim Jacobsen. 

                John Olafsen. 

                Rune Arnesen. 

Styrets rep: Arne Olav Nyberg. 

Orientering under Åpen post. 

  

ØVRIGE SAKER. 

  

Veinavn: Høringsrunden i forbindelse med overgang fra 

matrikkelnummer til vei adresse er slutt. Alle har nå fått 

veinummer. 

Orientering under åpen post. 

  

Veivedlikehold: Flere av veiene ble gruset i 2010. 

En del stikkrenner ble restaurerte og fornyet. 

Styret trenger tips hvis det er behov for mer vedlikehold. 

 

Styret takker for samarbeidet og ønsker alle en god og 

varm sommer. 

                                    MYKLEBYSETRA VEL 

                                              Styret. 

RASTA OG MYKLEBY JEGER - OG 

FISKERFORENING  OG ROGNSJØEN 
  

Av Åge Børresen 

 

I år er det 91 år siden foreningen formelt ble stiftet, og det er 

90 år siden Rognsjøbua ble satt opp. Om dette står det mer å 

lese i seterboka fra side 410 og utover. Gratulerer med 

jubileet! Mange fortjener takk for innsatsen som er gjort ved 

Rognsjøen og bua i løpet av disse 90 årene. Jeg tror likevel 

jeg har flere med meg når jeg retter en spesiell takk til 

dagens styre – og ”Rognsjøens venner” – som i flere år har 

stått for opprusting av bua og har markedsført Rognsjøen på 

en glimrende måte, bl.a. gjennom det årlige arrangementet 

på Skjærtorsdag: John Olafsen, Roar Lund Waade, Ola 

G.Enger og deres ”ledsagere”. Og da det sist påske var så 

lite snø at det var vanskelig å ta seg til Rognsjøen denne 

dagen, arrangerte de jammen grilldag på Mykletunet i stedet. 

Flott! De fortjener faktisk at flere enn Leif Erling og 

undertegnede møter opp på årsmøtene som hvert år 

avholdes umiddelbart etter Velforeningens årsmøte på 

Mykletunet. Jeg oppfordrer samtidig seterfolket til å besøke 

Rognsjøen i dette jubileumsåret!  

 

Som et lite kulturhistorisk minne gjengis foreningens 

årsrapport for 1921, sirlig nedskrevet av formann og lærer 

Torgrim Sollid: 

  

”Der blev sluppet 5000 yngel i Rognsjøen i første halvdel av 

juni. –  
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 

__________VALGLISTE 2011____________ 

MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

Myklebysetra i bilder 
  

FOTOKONKURRANSE 
 

Som de fleste har fått med seg via kunngjøring i Påskebudstikka, på 

hjemmesiden www.myklebysetra.no og ved oppslag på setra og ved 

Arnesens Landhandleri, har historiegruppa startet arbeidet med å 

lage ei bildebok fra setra og omgivelsene. Selv om vi ønsker flere 

bilder fra gammel og nyere tid, ønsker vi også helt ”ferske” bilder. 

  

I den forbindelse inviterer historiegruppa til fotokonkurranse. Motivet 

skal være ”Seterstemning 2011”, eventuelt ”Livet på setra 2011”.   

  

Bildet/bildene skal være tatt i løpet av sommeren/høsten 2011. Hver 

fotograf kan sende inn maks 5 bilder, og det må gå klart fram at 

motivene er fra setra eller omgivelsene. Vi nevner at vi har ganske 

mange rene landskapsbilder fra tidligere. Motivet bør derfor favne noe 

mer enn bare natur, men samtidig avspeile hvordan stemningen og 

livet kan være på setra eller omgivelsene i 2011. Vi sier ikke mer om 

betingelsene. Ta derfor fram apparatet, puss fjern- og nærlinser, 

skjerp fantasien og sett i gang! Innsendingsfristen settes til 

10.10.2011. 

  

Bildene bes sendt til Ingunn Framgården, Turistveien 443, 2372 

Brøttum (E-post: ingunnfram@gmail.com) eller til Helge Helgesen, 

Flaenbakken 2, 2070 Råholt (E-post: helge.helgesen@123.no). 

Dersom de sendes digitalt, må de ha en oppløsning på minst 600 dpi. 

  

Historiegruppa utnevner seg selv til jury, og vi garanterer at det bildet 

vi finner best – kanskje også flere – får plass i boka. I den forbindelse 

forbeholder vi oss retten til fritt å velge blant de bilder som blir sendt 

inn.  Ellers vil førstepremien bli et (signert) eksemplar av den nye 

boka. Lykke til! 

  

Historiegruppa 

 

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 2011 

Leder:  Erik Bråten               På valg 

Nestleder :  Viggo Aavang     Ikke på valg 

Kasserer :  Berit Glesaaen Nyberg    Ikke på valg 

Sekretær :  Kari Eng           På valg 

Styremedl : Arne Olav Nyberg På valg 

Varamedl. til styret : Lars Ingmar Eng               Ikke på valg 

 Tor Njerve                       Ikke på valg 

 Ola Kristiansen                 På valg 

Arrangementskomiteen   

Leder vinter :  Torgrim Jacobsen     Ikke på valg 

Leder sommer :  Berit Karlsen/Kari Åvang  På valg 

                      Astrid Dalby          Ikke på valg 

 Rune Lyngbø        Ikke på valg 

 Tore Kristiansen                       Ikke på valg 

 Jo Bergerskogen                       Ikke på valg 

 Rune Arnesen                          Ikke på valg 

 Inger Østli Linna Ikke på valg 

 Kai Olafsen                             På valg 

 Tom Asphaug                           På valg 

 Lill Fængsrud                             På valg 

 Per Even Arnseth På valg 

 Anne Camilla Arnseth På valg 

Valgkomite: Berit Karlsen  

 Kari Aavang  

 Leif  V Baarstad  

Vara: John Olafsen   Ikke på valg 

Revisor:  Leif Verner Baarstad  På valg 

Repr. til seterveien :  Ola Kristiansen På valg 

http://www.myklebysetra.no/
mailto:ingunnfram@gmail.com
mailto:helge.helgesen@123.no
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ANNONSE 

__________________________________ 

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 

 

FORSIDEBILDE: 

Høst på setra  2010 

Foto: Hugo Asphaug 

 

MYKLEBYSETRA VEL 

__________________________________ 

STYRET: 

 

LEDER: ERIK BRÅTEN 

Skysetveien 5b 

1481 HAGAN 

Tlf. 67 06 13 29  

Mob. 90913054  

E-post: brann43@yahoo.no  

 

ANSV. SOMMERARR: 

KARI ÅVANG 

Tlf. 62 59 04 74 

Mob. 97 03 51 90 

E-post: 

kariaavang@hotmail.com  

BERIT KARLSEN 

Tlf. 69 27 03 01 

Mob. 99 47 07 48 

E-post: be-ka2@online.no  

 

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  

mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:lund-waa@online.no
mailto:helge.helgesen@123.no
http://www.myklebysetra.no/
mailto:brann43@yahoo.no
mailto:kariaavang@hotmail.com
mailto:be-ka2@online.no
mailto:be-ka2@online.no
mailto:be-ka2@online.no
mailto:toja@statoilhydro.com
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MYKLEBYSETRAS HISTORIE 

__________________________________ 

Myklebysetras historie.  
Dette kom ikke med i boka. 

 
Hjørdis Klingenberg, datter av Karoline og Gudbrand 

Fremgaarden, var en dyktig skribent, og i seterboka har vi tatt 

med en del av hennes fortellinger og dikt. Hjørdis skrev også 

en minneoppgave som ble utlyst for pensjonister i alle landets 

fylker i 1981. Hennes bidrag – som forteller om livet på 

Myklebysetra - representerte Hedmark fylke sammen med to 

andre. Vi brukte enkelte av opplysningene i denne artikkelen i 

seterboka, men vi gjengir nå et lengre utdrag, redigert av 

hennes niese, Ingunn Framgården: 

 

Gudbrand Fremgaarden bygde seterhus på Myklebysetra i 

1905. Det var en gammel nedlagt setertrø som kaltes 

Skramstadtrøa. Skramstad i Åmot hadde hatt seter der 

gammelt. Der fikk han opp fjøs og løe med påbygd stall, 

grisehus og do. – Seterstua hadde to vinduer, to veggfaste 

senger, veggfast skap, langbord og benker. Ellers var det tre 

rom i seterstua, slik det bruktes, det andre rommet med 

inngang kaltes skjule. Der var ringen som det ble ystet på, og 

så var det mjølkebu mot nord. Den var alltid kald og fin, og 

her sto setermaten. 

 

Det var 29 oppsittere på setra og det var jo mange barn i hver 

familie på den tiden. Vi lekte mye i åa som rant gjennom 

setervollen. Det var stor flate steiner som lå tørt når åa var 

lita, der hadde vi lekarstue. Vi fant grønske og froske-egg 

som vi laget smør av og saltet med sand, plukket blåbær på 

Messeltvollen og laget saft som vi hadde på 
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ORIENTERING FRA HISTORIEGRUPPA 
  

Se egen kunngjøring om fotokonkurranse. Representanter fra 

Historiegruppa vil også i år være til stede med egen ”stand” 

på seterdagen den 23. juli. I den forbindelse opplyser vi 

følgende: 

  

Ny bok. ”Myklebysetra i bilder”.  Historiegruppa tar sikte på 

å ta med utstyr slik at skanning av bilder kan skje der og da. 

Vi oppfordrer derfor igjen folket om å ta med bilder fra 

gammel og nyere tid med tilknytning til setra og omgivelsene 

og som man mener kan brukes i bildeboka. Vi ønsker 

fortrinnsvis bilder som ikke har vært brukt i Seterboka. Med 

tanke på å legge ved boka en DVD med levende bilder fra 

setra, minner vi også om at vi er interessert i eventuelle 

gamle og nye filmopptak (8 m.m. eller annet). 

    

”Myklebysetras historie. Folk og fe gjennom 400 år”. Vi 

har noen eksemplarer igjen av boka. Sikre deg derfor dette 

historiske verket før det er for sent! Selges på seterdagen, og 

prisen er fortsatt kr. 380,- pr. ekspl. 

  

Uten at vi her og nå kan si hvem og når, vil representanter fra 

Historiegruppa være til stede på setra i løpet av sommeren. 

Det blir derfor anledning til både å levere bilder til og 

kjøpe/bestille Myklebysetras historie hos disse. Orientering 

om bokprosjektene vil ellers bli gitt på årsmøtet den 22. juli. 

   

Historiegruppa   
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tomme naftaflasker. Vi hadde ingen problemer med å få 

tiden til å gå når vi var fri. Vi måtte naturligvis hjelpe til når 

noe skulle gjøres, men jeg behøvde aldri arbeide borte 

som barn, hjalp bare til hjemme. Og på setra ble det jo mye 

fritid da vi ikke hadde skolen. Vi ”slo på ringen”, ”kute 

enkje” og andre fritidsaktiviteter.  

 

Da vinna (slåttonna) sto på på setra, lekte vi gjemsel bak 

høysåtene i skumringa om kvelden. Og da vi ble litt større, 

var det jo spennende hvem en gjemte seg sammen med, 

men da var vi jo så store at vi hadde begynt å titte litt på 

gutta – eller omvendt. Lune, mørke sensommerkvelder 

med en eim av tørket høy, minner meg ennå om den 

lykkelige tiden. 

 

«Brenne bråtå»gjorde vi også på setra om høstkveldene. 

Vi samlet oss på ei slette med tjukk granskog rundt, og så 

brøt vi råbar og tente på.  Det var fryktelig moro å løpe 

gjennom den sure røken – og praktfullt å se på det svære 

bålet med gnistregn gjennom den kullsvarte høstkvelden. – 

Men det var av de tingene vi gjorde uten lov. For det første 

var det jo brannfarlig, og for det andre: kyrne som om 

høsten kom sent hjem fra marka, ble stående og gikk ikke 

fram til setra når de så den svære ljøsken fra bålet. Så 

hendte det at de voksne kom og jaget oss, men som oftest 

sluttet vi mens leken var god. 

 

Vi hadde ofte to hunder, elghund og harehund, og 

naturligvis katt. Og da katta fikk unger, å, så skjønne de var 

og så morsomme. Tidlig om morgenen begynte de en vill 

lek på golvet i seterstua og det var en svir å få dem opp i 

skulle løse. Det vil si lokke kyrne til skogs. Det var ”gar’n” 

som løste først, og så lokket de andre kyrne sine på samme 

leia. Da vi kom hjem etter lokkinga, så var det å løse kalvene 

og pynte fjøset. Vi bar vann opp den bratte bakken fra åa og 

slo på og sopte, så fjøset var rent og fint. Når det regnet, 

lekte vi barna ”bjønnbås” i fjøset. Det gjaldt å komme over fra 

den ene båsraden til den andre uten å bli tatt. De siste 

dagene før hjemreise gikk kyrne på setertrøa. De visste at de 

skulle hjem. Det hendte jo at de tok hjemveien fatt på egen 

hånd også da de gikk i skogen, og så måtte de hentes. Men 

hvis noen kom seterveien og møtte flyktningene, så ble de 

som regel snudd på vei mot setra igjen. Folk hjalp hverandre, 

det var en uskreven lov.  

  

 Den 15. september dro vi hjem fra setra. Da 

kom far opp med hesten og hentet setermaten og alt det 

andre. Grisen ble under ville protester skubbet inn i kassa si, 

som var blitt trang i sommerens løp. Det måtte kjøres ekstra 

vending med den. Kyrne var ikke vonde å få med på hjemvei. 

De lengtet til etterslåtten nede i bygda. Snart lå setra øde 

igjen med fortrukne gardiner og lutende hus og ventet på en 

ny vår.  

  

Historiegruppa 
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senga til seg, de mol og strøk seg mot oss og trengte like 

mye kjærlighet som jeg sjøl gjorde. Men så kom jo høsten 

med hjemreise fra setra og det gikk jo ikke an å dra 

kattungene ned i bygda. De måtte bøte med livet. En gang 

fant jeg de to nydelige lurvekattungene mine døde i stallen – 

å, for en sorg. Men de kunne jo ikke ligge der. Jeg tok dem 

resolutt i forkleet mitt og bar dem ned til åa og kastet dem uti. 

Så var de borte for alltid. 

 

 Seterdatoen var 18. juni. Før det var det ikke 

tillatt å dra til seters. Det var vel fordi beitet skulle bli likelig 

fordelt. Både folk og fe lengtet på setra. Småbrukerkonene 

regnet det nesten som en ferie, tror jeg, enda de hadde mye 

å gjøre på setra også. Vi barna var også glade for å komme 

på setra. Det kunne være så som så med beite på setra hvis 

våren var sen, men som regel gjemte de igjen litt høy i løa 

som de kunne spe på med hvis det ble for ille. Det første som 

ble gjort, var å gjøre ordentlig husvask og så skulle all 

seterkoppen, trekopper, tettes og gjøres rene til bruk. Vi tettet 

koppene i åa og kokte låg av ener og skurte dem med.  Vi sa 

at vi ”enlågbasa” koppene.  

 

 Det går ei å gjennom setervollen, Søkkunna. ... 

Vi hadde seterhus på nordsia av åa, men de fleste bodde på 

”søsia”. I ”gar’n” – Akselstu – var Marthea Magnhildstuen og 

hennes datter Anna budeier. Mathea var så flink til å lokke. 

Den hørtes lange veier, den litt tungsindige lokken hennes. 

Og jeg husker de andre, Karoline Rønningen, døv etter 

skarlagensfeber i barndommen, halt og forkrøblet, men 

rødkinnet og med så fint og krøllete hår. Hun stelte for sin 

bror, som var enkemann. 
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Mor hadde aldri fri det jeg vet. 

 På ettersommeren var det bærplukking. Især 

multer var det moro å finne. Far var jo kjent overalt i 

setermarka, så vi fant bær hvis det var noen. Vi hadde med 

smørøskje med smør i den ene enden og pultost i den andre, 

og brødmat. En hermetikkboks med ståltrådhank hang 

utenpå ryggsekken til far, den var til å koke kaffe i. Da vi 

skulle ha spisepause, kokte far kaffe på enerkvister. Det 

luktet solvarm myr og enerøk. Og sola varmet. 

 

Så var det blåbærplukking og senere tyttebær, men den 

plukket vi etter at vi kom hjem fra setra om høsten. 

 

 Det var mye fisk i bekker og åer da jeg var 

jentunge, så vi hadde alltid fjellfisk. Min yngste bror Harald 

dro ofte ut for å fiske om morgenen da mor var i fjøset. Han 

var så hissig på fisking at han glemte både mat og alt og 

kunne bli borte i mange timer. ...  En gang far og Harald var 

avgårde og fisket, ville far gå hjem for fisken bet ikke. Da 

kom guttungen med følgende gullkorn: ”han lyt være tålmodig 

den som skar fiskje”. Han var ikke stor da, og far hadde moro 

av det. – Det gikk alltid noen og fisket i åa, det var mange 

smågutter på setra i den tida. De fisket mest med mark og 

lærte tidlig å lure fisken. Det var kjøe og en del ørret også, 

enda det var stengt så fisken ikke skulle komme ut av 

Myklebysjøen.  

 

 Seterklokka gikk en time for fort, en time før 

”banuret”, altså uret på jernbanen. Men det hendte nok at 

den gikk 2 timer for fort hos noen også, det gjaldt å komme 

seg opp om morgenen for å få unna ”mårråstellet”, før vi 
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De fleste småbrukerkonene hadde en 3-4 kyr å stelle. Hos 

oss hadde vi 4 kyr, et par kviger og kalver som vi eide sjølve, 

men mor hadde også kyr for folk som ikke hadde seter sjøl. 

Far bygde på fjøset så det ble plass til 8 kyr, og kalvene 

hadde vi i stallen, som far hadde bygd inntil løa. Det skulle 

kokes av all mjølka, så det var mye arbeid med det. Hun 

hadde 15 kroner pr. ku for sommerstellet som varte i 3 

måneder, så det var ikke mye å slå seg opp på.  

 

 Jeg husker separatoren vi hadde. Grønnmalt. 

Den hette Diabolo, og en gang vi måtte ha en ny, så hette 

den Alfa-La-Val. Vi syntes det var fine greier. Kjerner hadde vi 

flere typer av i årenes løp. Vi hadde ”handkinne” med tyril. 

Tyrillen var en stokk med trinse i den ene enden som vi sto 

og stampet rømmen med til det ble smør. Dette gikk ganske 

glatt om sommeren, men om høsten og vinteren når det ble 

lite mjølk – når kyrne ”lett åv”, altså sluttet å mjølke en tid før 

de skulle kalve, så kunne vi kjerne i timevis før det ble smør. 

– På setra hadde vi en annen slags trekjerne, en beholder 

med trommel i. Senere fikk vi finere kjerne, ”stålkinne”, jeg 

tror den hette Globe. Det var et stort framskritt. Så glade vi 

var for hver ny ting vi fikk! Hver ting var jo et økonomisk løft.  

 

Det var mye arbeid med ystinga. Vi samlet separert mjølk til 

vi fikk full myssmørkjelen. Vi hadde myssmørkjel av kopper 

som tok ca 100 liter. Mjølka sto i ”rennså’n” i mjølkebua så 

den ble sur. Det var nydelig drikke da det var varmt. Mjølka 

ble satt over svak varme så osten skilte seg ut og fløt opp. 

Da den var passe, ble den samlet opp med dørslag og hatt i 

et ystekjørrel. Dette hadde huller så mysa skulle renne av 

osten. Først ble det lagt et klede i kjørrelet, osten opp i 

ved siden av flatbrødet og smør og ost. Denne solide maten 

til dugurds blir ikke brukt noe større lenger. Ovnsbrødet og 

kaffen har overtatt. 

 Det ble også laget blandsmør av surosten. Den 

ble gnidd ekstra fin og blandet med smør og fløte. Det var 

god, men dyr ost. ... 

 Da slåtten nede i bygda var ferdig, sto 

setertrøene for tur. Der ble det slått med ljå, og høyet for det 

meste tørket som ”flathøy”, altså bredd utover på bakken og 

tørket der. Vi snudde høyet med riva, det kaltes å kå. Men det 

hendte at det var såpass avling at det ble hengt også. I 

mange år slo far setertrøene i Akselstu og Knuts. De hadde 

store trøer, og far gjorde ”vinna” der for halve høyet. Det var 

mye ljåslått og mye raking mellom tuene, men høyet var godt 

å finne igjen om vinteren. Far og Andreas Skredderstuen slo 

også setertrøa på Furusetsetra. En sommer regnet det 

ustoppelig i 7 uker så høyet råtnet og de måtte ha bryet med 

å kaste det utafor trøskigarden. Far slo også noen gamle 

nedlagte myrslåtter i setermarka. De lå langt av lei og måtte 

hentes hjem på vinterføre. Jeg husker mor og fars liv som 

bare slit. Det som kunne regnes som fritid for far, var da han 

slapp hesten i hestehavn mellom onnene. Det ble jo en 

fjelltur. En gang var jeg med ham til hestehavn i Horta, vi red 

hver vår hest. Den ene hestegjeteren var Herman Hagen, den 

andre kjente jeg ikke. Jeg var bare jentungen da. Ellers gikk 

hesten for det meste i Prøva. Der var det også hestegjeter. 

En sommer fant de igjen hesten vår død i hestehavna. Den 

sommeren mistet vi ei ku også. Det var et tungt slag – dyra 

var ikke assurert. Det var jo så lite kontanter, de tok sjansen 

på at det skulle gå bra. 
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kledet, og så press på. Da mysa hadde rent av den, ble den 

gnudd fin og satt bort i trau for å godgjøre seg. Så ble den 

saltet og tilsatt karve og knadd ned i en trekopp. Dette ble 

pultost. Vi kalte forresten osten for saltost. – Det ble også 

laget skjørost. Den var også laget av sur skummet mjølk. Da 

mysa var rent av, ble den satt hel bort for å godgjøre seg, bli 

”jors”, altså moden. Der sto den om sommeren og da vi tok 

den igjen om høsten og vinteren, var den brun og 

grønnstripet inni og med nydelig smak. Skorpa ble veldig 

hard, den bløtte vi opp i myssmørsuppa vi brukte til dugurds. 

– Av myse kokte vi surmyssmør (surprim). Det er et 

tidkrevende arbeid. Og så all veden som gikk med da! All 

myse skulle jo kokes inn, og da myssmøret begynte å bli 

tjukt, måtte det røres i hele tiden til det ble passe. Så ble det 

satt ut til avkjøling, og da måtte det ikke røres, for da ble 

myssmøret ”senne”, det vil si kornet og ikke godt. Vi ungene 

fikk hver vår myssmørball da myssmøret ble pyntet bort. Det 

var vår form for snadder og jeg synes det er veldig godt den 

dag i dag. 

  

 Like før vi dro hjem fra setra, ystet vi ’søtt’. Vi 

brukte useparert, søt mjølk til søtmyssmøret. For å skille ut 

osten brukte vi osteløpe – ”løplåg” som vi kjøpte på apoteket. 

Osten kalte vi ystill, og det var stas å få ystill og søt fløte. 

Mysa ble så kokt inn til søtmyssmør – mysost –. Det var godt 

pålegg og dyrere enn vanlig ost, for denne mjølka hadde jo 

beholdt fløten. 

 

Av kjernemjølka – søpet – laget vi søpblandsmør. 

Kjernemjølka ble kokt inn til den begynte å bli brun. Da hadde 

de i sukker og en hvetemjølsjevning. Den ble laget så bløt 
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at den ble smurt på brødet. 

 Om høsten ble kyrne sene til å komme hjem til 

setra. De dro milevis etter sopp, og så kom mørket på dem 

og de ble hvor de var. Vi gikk ofte og lette etter dem om 

ettermiddagen, for hvis de ”lå borte” og ikke ble mjølket, 

minket mjølka. Det kunne bli hardturer i regn og uvær og ikke 

alltid ville kyrne bli med tilbake til setra heller, så vi måtte 

slåss drabelig med dem for å få dem på hjemvei. Og 

budeiene gikk og ventet og lyttet etter bjeller. Gikk bak 

seterstuveggen og lokket i håp om å bli hørt. Det kunne bli 

langt på natt før stellet var gjort unna, og de måtte jo opp like 

tidlig neste morgen. Da jeg ble stor nok til det, var jeg jo med 

og mjølket. Det var mye ”uro” – altså mygg og knott som 

plaget dyra fælt – og oss også under mjølkinga. Vi tok og 

tente på rått gras i en bøtte og satte i døråpningen til fjøset. 

”Uroa” likte ikke røken og holdt seg unna. Før mjølkinga tok 

til, vasket vi jurene med lunkent vann og ”gulsåpe”. 

  

  På Myklebysetra reiste de hjem den 15. 

september. Det var visst ikke noe i vegen for å ligge lenger 

på setra, men det begynte jo å bli dårlig med beite og mørkt 

om kvelden, så både folk og fe var glade over å få komme 

hjem. – Det siste mjølkemålet ble det kokt gubbost av. Den 

ble kokt av nysilt mjølk. Den ble laget på samme måten som 

søtmyssmøret, men osten ble ikke tatt ut av mysa. Den 

kunne kokes så den ble så hard at den kunne skjæres, eller 

så løs at den kunne smøres på brødet og da var den best (og 

udrøyest). Til vellingen eller myssmørsuppa til dugurds var 

det godt med søpblandsmør eller gubbost. Ellers var det nok 

pultosten som var fast følge til dugurds. Vi brukte også å 

varme opp kokte poteter med skallet på vedkomfyren og ha 


