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Påsken 2002

Mysuseter Vel
ønsker alle sine medlemmer en
riktig God Påske, og selvsagt
håper vi at mange av dere vil
finne veien til Mysuseter i
påsken.

De skaper fart på Mysuseter: Fra venstre Oddny Teighagen, Erik André
Bjørnvolden, Lisa Bjørnvolden med lille Jonas Bjørnvolden Lillesæter på armen,
Roy Frode Bjørnvolden og Leif Ola Rønningen. (Tekst og foto: Leif Øverland
artikkelen er inntatt på side 16.)
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Velkommen til Mysuseter.
På Mysuseter har vi hytteeiere fra de fleste landsdeler, også fra
utlandet. Alle kommer vi fra forskjellige miljøer, noen kommer fra
urbane strøk der en knapt vet hva naboen heter, andre kommer fra
landdistrikter der kaffeslabberaser og omgang med stort sett hele
bygda er vanlig.
Men vi har også noen ting felles:
Vi er alle glad i fjellet og hytta vår, - og de fleste av oss er gjester i
Sel kommune.
Når du er gjest et sted er det god tone å ta skikkene der du kommer.
I Gudbrandsdalen regnes det som god skikk å ta vel imot nye
naboer, gjerne over en kaffekopp.
Så selv om du ikke synes noe om at det bygges på nabotomta,
plasseringa av den nye hytta er etter ditt syn helt feil, takvinkel og
fargebruk er meningsløst, og jamen skal de også ha en veistubb nær
grensa di!!
I slike tilfelle vil det være bedre å løse problemene over en
kaffekopp enn å protestere overfor kommune, fylkesmann i neste
omgang, og er du sta nok kjøre saken helt inn til departementet.
Så kjære medlem: Neste gang du er på hytta ber du den håpløse
naboen din på kaffe. Kanskje vil hytteoppholdene dine i framtida bli
enda triveligere.
jph
Mysuseter-Nytt er fremdeles på eksperimentstadiet . Som dere vil se, er meget
av stoffet kopiert fra "Gudbrandsdølen Dagningen". Undertegnede har vært i
kontakt med avisen og med journalist Leif Øverland, og fått tillatelse til å benytte
stoffet. Jeg finner det derfor naturlig at jeg selv står som ansvarlig redaktør for
årets påskenummer, men siden utklippene som er inntatt her, er sendt meg av
vellets formann med anmodning om at de tas inn i bladet, legger jeg til grunn at
redaktøransvaret er delt, i hvert fall innad.
Da vil jeg få ønske dere alle en riktig god påske.
Brønnøysund, 11. mars 2002
Frank Svensson
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TILBAKEBLIKK
Einfrid Alvarstein deler her med oss en del av sine erindringer
fra Mysuseter.
Fjellet er herlig!
Det er noe jeg har fått oppleve
og erfare etter nærmere 40år som hyttebruker på Mysuseter i Rondane!
Min mor og far var begge glad i
fjellet. Min far sprang som barn oppå
alle de topper som var, ettersom
familien bodde flere år både på Dovre
og i Romsdal. Det hette seg at dersom
min far ikke var å finne, var han sikkert
oppå en av fjelltoppene rundt om!
Min mor var Oslopike, men etter
å ha bodd 9år som gift, med Lofotfjellene som nærmeste nabo, ble hun
fjellfrelst hun også. Mine foreldres
første bryllupsdag ble selvsagt feiret på
en av Lofotens høyeste topper! Som
prest mange ulike steder i landet, brukte
min far enhver anledning til å komme
seg opp på stedets fjelltopper.
Men etter mange år på flyttefot,
ville mine foreldre finne et hyttested, og
valget falt på Mysuseter. Her fikk de
bygget sin hytte, som de elsket og
brukte gjennom mange, mange år. De
brukte den gjerne både 3 og 4 måneder i
sommerhalvåret hvert år.
Ragnar Høgste bygget hytta vår i
1964, meget solid og fagmessig godt
håndtverk.
Høgste skulle vel være kjent for
mange av Mysuseters hytteinnbyggere,
han som var byggmester, reparatør og
hjelpesmann nr.1 her gjennom
mangfoldige år. Han hadde så mye å
gjøre på Mysuseter og likte seg seg så
godt at han og kona, Thora, ble

fastboende på fjellet i mange år, for
øvrig de eneste! Thora støttet sin mann i
arbeidet og har selv hjulpet uttallige
hyttefolk med bl.a. vasking av hyttene,
samt gjort det koselig og lettvint for
hytteeiere så de kunne komme til ferdig
oppvarmede hytter! Alle kjente Ragnar
og Thora Høgste, - de skal ha all ære av
og stor takk for alt de gjorde for hyttefolket på Mysuseter gjennom mange tiår!
Mange har fått den store glede av
å stifte bekjentskap med dem. Thora og
mor fikk se hverandre for siste gang da
mor var på Mysuseter, som 93-åring.
Thora er still going strong! Min mor
døde imidlertid nylig, 95 år gammel,
med håp og bønn om at Mysuseter
skulle utvikle seg godt på alle måter!
Hun omtrent gråt av glede da jeg
fortalte henne at Oddny Teighagen m.
flere hadde overtatt og ville drive
butikken videre nå!
Apropos Oddny, - henne møtte
jeg første gang på Rønningensetra, som 12-åring satt hun på fjøstaket og
vinket, - med lange, mørke fletter,
livsglade øyne og smilende, som de
fleste sikkert kjenner henne også i dag!
En kjempeflott jente med tak i; - Lykke
til med butikken til både Oddny, Ola
Rønningen og Bjørn Bjørnvolden!
Nå er det lenge siden Otta Samvirkelag
drev sin filial på Mysuseter og han Nils
var ansatt som servisemann for
hyttefolket på Mysuseter!
(Fortsetter på side 4)
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Rønningesetra ble en fin
opplevelsesplass for bybarn. Ettersom
en god klassevenninne fra Trondheim
hadde hytte rett ovenfor setra, var vi i
tenårene ofte her nede. Unge Jenny
Rønningen satt på setertrappa og tok
smilende imot byjentene. Spesielt godt
husker jeg et utsagn fra en av
seterbarna, Arne Rønningen, 4 år den
gang: ” Åffel plat’ikkje døkk slik så’
oss plate?” Vi byjenter fikk lære litt av
hvert om seterdrift, - om kyr, melking,
separering, håndtering av melka m.m., kjempespennende! Fjellturer tidligere
på dagen og deretter seterbesøk.
Vinteren og påsken gir også
herlige minner fra tenårene, som for
eksempel på ski en sen påskeaften i
måneskinn fra klar himmel på
gnistrende flott snøføre. Mon tro min
venninne og jeg viile treffe igjen noen
kjekke unggutter som vi hadde snakket
med tidligere på dagen? Ikke ved
skiheisen,som nå. Den gang fantes det
ikke skiheis, og ikke følte vi behov for
det heller! Det du ikke har, tenker du
ikke alltid på. Ute var det stille, så altfor
stille. Vi hørt bare våre egne ski, mens
vi tittet bort mot uttallige hytter hvor det
lyste ut fra vinduene. Vi gikk opp hele
Tjønnbakken og et godt stykke innover
mot Rondvassbu. Da hørte vi bjeller og
hestetramp! Ola Rønningen senior kom
farende med hest og slede. Vi
ungjentene fikk en koselig prat og en
alle tiders påskeaftentur i sleden i det
vidunderlige måneskinnet over
fjellvidda, før vi føk nedover
Tjønnbakken!
Seterdrift var det jo på nesten
alle setrene den gang, i 1960-årene. Kyr
gikk og beitet på mye av det åpne

Mysuseter-Nytt påsken 2002
landskapet. Hver ettermiddag kom
kyrene loffende tilbake til sine
respektive setre for å bli av med de
tunge melkebørene. Fra Pungensetra
hørtes nydelig sang utover fjellet,
seterkona som lokket på kyrne sine.
Skal si kyrne hørte sin matmor, - de
kom springende nedover fra fjellet
mange ganger, så jeg rent trodde de
kom til å brekke beina. Jeg savner den
flotte sangen!
Mens hytta vår var under
bygging og vi bodde i en liten
utleiehytte tvers overfor butikken, gikk
vi ofte og kjøpte melk på Leirholsetra.
Der traff jeg jo Oddny igjen og ble kjent
med de alle tiders hyggelige og lune
foreldrene hennes. Spesielt spennende
var det en sommer da jeg fikk bli med
Oddny og foreldrene til Høvringen til en
festival. Jeg husker et gedigent telt hvor
det var dans til sene natt! Omsider
tilbake på hytta igjen, gjaldt det å liste
seg forsiktig inn, uten at noen oppdaget
hvor sent ute jeg hadde vært!
Høvringen, ja det var stedet med
Den norske fjellskolen, den første i sitt
slag i landet. Terje Vigerust var lederen
med stor L! Sommeren jeg husker, var
vi 12 fjellskolebarn, samt mange
feriekolonibarn fra Oslos første
drabantby, Lambertseter (jmf. en av
Lillebjørn Nilsens viser). Hver morgen
begynte med morgensamling og en frisk
fjellskolesang! Senere gikk turer i øst og
vest. Best husker jeg turen til
Formokampen, da vi gikk i en nesten
uendelig lang rekke og da den ene etter
den andre ga et hyl fra seg hver gang
noen tråkket på en lemen, som det det
året var som et tett teppe av overalt. Vi
fikk streng beskjed av lederne om ikke
(Fortsetter på side 5)
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drikke vann noe sted, med den følge at
de fleste stønnet seg til toppen med
tunga langt ut av munnen som hunder,
fordi det var så varmt!
Selv om det var flott på
Høvringen også, følte jeg det litt for
åpent og goldt der. Det var godt å
komme tilbake til det koselige
Mysuseter med lunere og mer variert
landskap!
Lunt ja. Det var sannelig nokså
åpent på Mysuseter også ”før”. Jeg har
funnet ut at tregrensen har steget med
bortimot 100m i løpet av de siste 30-40
år. Hørte nettopp en forsker fortelle i
radioen at dette er et fenomen som
gjelder hele Sør-Norge. Jeg trodde det
kom av at færre dyr beiter på Mysuseter
nå i forhold til tidligere, men forskeren
mente det først og fremst kom av at
temperaturen er steget ca. en grad.
Løvskogen er i ferd med å innta
fjellvidda, mens grantreet følger etter i
full fart. I min ungdom moret vi oss
med å telle hvor mang grantrær vi
kunne se på selve Mysuseter. Prøv å
telle nå! Og nå er til og med rogna
kommet seg til fjells!
Pensjonatet blir også nå etter
hvert omkranset av trær. Det har
forresten vært en kjær plass for mange, mange som har kommet igjen år etter år.
Håper noen kan klare å drive det videre
til glede for alle på Mysuseter!
Vi bygget en gang hytte på
fjellet. Nå har vi hytte i skogen!
Tidligere kunne vi, ved å gå noen meter
oppfor hytta, se utover hele Furusjøen.
Nå må vi gå kilometre for å få øye på
sjøen!
Før var det veldig koselig å dra
på kafe borte ved Furusjøen, på
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Karelen. Den måtte dessverre stenge
grunnet strenge regler angående vann,
strøm, oppvaskmaskin m.m. Men båten
går enda over sjøen fra Karelen til
Rondablikk for den som måtte ønske
seg nydelig tur på vannet, - bare prøv!
Noen liker seg bedre på fjelltoppene,
som han som sto og sang den kjente
sang om Rondane (No ser eg atter slike
fjell og dalar) på toppen av Ranglarhø.
Han trodde jo han var på ”verdens tak”,
helt alene. Slike konserter kunne jeg
gjerne hatt flere av!
”Dei gamle fjell i syningom”,
forblir forhåpentligvis de samme, med
eller uten trær. Men den moderne tid
innhenter oss på så mange måter: Som
da vi satt på toppen av Rondeslottet for
noen få år siden og ringte derfra hjem til
min gamle mor i Sandnes v/Stavanger!
Hun kunne jo fått hjertestans av mindre.
Hvor mye har Mysuseter forandret seg
de senere år, og hvordan vil det bli?
Ta pennen fatt og skriv din
historie fra Mysuseter, som setereier,
hytteeier, pensjonateier mm.! Kanskje
kunne epistlene samles i bok til slutt?
Einfrid Alvarstein

PÅSKEGUDSTJENESTE.
Det blir holdt påskegudstjeneste i
PUNGDALEN 1.påskedag.31.mars
kl.12,00.
Langfredag 29.mars er det
kveldsgudstjeneste i Sel Kirke kl.18,00
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Redaktør.
I styremøtet Vellet skal ha i
påska skal vi avgjøre om vi skal
fortsette å ha et medlemsblad. Har du en
mening om dette, kontakt gjerne en av
oss i styret.
Men for at dette skal fungere er
vi avhengig av å ha en redaktør. Slik det
nå har fungert i to nummer er det
lederen i vellet som sakser en del fra
lokalpressen, skriver en del han tror kan
interessere medlemmene, og så er det
Frank Svensson som har tatt det
tekniske. Vi trenger en person som liker
å skrive/informere til å ta ansvaret for
Mysuseter-Nytt. Det hadde kanskje vært
enklest for en med lokal tilknytning,
lokalaviser, nærhet til kommunen osv,
men det er fullt mulig også for andre.
Det er bare snakk om organisering.
Går du med en redaktør i magen,
vennligst kontakt leder.
jph

Temamøte i Sel kommune.
Lederen var invitert til å innlede
om Mysuseter i et kommunestyremøte
nå i februar (se avisutklipp s. 8 fra GD).
Kortversjonen av innledningen
er som følger:
Vi vil ha Mysuseter stort sett
som i dag, men krever opprusting av
sentrumsområdet.(parkeringsplass som
ser ut som steinørken, mislykket
toalettbygg, manglende infotavle,
sauproblematikken med mer)
Vi aksepterer forsiktig fortetting,
men vil unngå sæterløkker og åpent
lende- skeptiske til campingplasser.
Vi vil ha utvikling, men ikke for
enhver pris. Vi vil gjerne ha butikk/
kafe/losji som fungerer, vi vil beholde
hotell , turisthytte og skiheisen, men
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ønsker ikke noe nytt Beitostølen. Vi
innser at nevnte sentrumsfunksjoner har
drevet tungt, og at vi må bli flere
brukere. Foreslår derfor videre
utbygging langs Rondanevegen og
gamle Mysusetervegen for bl.a. å
utnytte kloakken.
Kritiserte sentrumsplanen for
tradisjonell tenkning: den regulerer
eiendommer etter grunneiers ønsker og
ikke hva den passer til og hva
almenheten er best tjent med. Foreslo at
de ved neste regulering skulle se helt
bort fra eiendomsgrenser og regulere
etter type terreng osv, så fikk heller
samtlige grunneiere i området dele
potten til slutt. Ville ha planlegging i et
lengre perspektiv, kanskje inntil 30-50
år for å sikre mer forutsigbarhet i hvilke
områder vi ville bruke til hva.
Ba kommunen lage en plan med
tidsangivelser for videre utbygging av
kloaknettet til de forskjellige områdene
av Mysusetra. Slik det nå fungerer
graves det nærmest planløst og tilfeldig
etter hvert som noen hytteeiere i en
grend slår seg sammen for å få
tilkobling. Vi vil ha foutsigbarhet også
her.
jph

Parkering ved
Gjetsidesetra.
Reguleringsplan for Mysuseter
Sentrum ble sendt på høring før jul.
Blant over hundre privatpersoner og
div.instanser fikk Mysuseter Vel også
planen til uttalelse. I 1996 da planen sist
var ute på høring var Vellet opptatt av å
bevare restene etter det helt unike sætermiljøet vi har igjen. Dette tok vi opp
(Fortsetter på side 7)
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igjen nå, og mener dette er viktigere enn
noen gang. Det ville derfor etter vårt
syn være inkonsekvent å omregulere
kvea ved Gjetsidesetra til vinterparkering. Sætrene i rad og rekke på
Holehaugen er unike!
Men det er verdt å merke seg at
det er reguleringa vi er opptatt av. Hvis
Sel kommune mener det er riktig at
sætereierne skal ha tilleggsnæring ved å
drive parkeringsplass legger ikke Vellet
seg opp i det, men kanskje kunne
kommunen da vært behjelpelig med å
finne et mer egnet område i nærheten?
Randi Gjetsiden har etter at
MysuseterNytt kom ut før jul hatt
henvendelser fra noen av våre
medlemmer som har oppfattet det slik at
vi ville stenge denne parkeringa. Det
har vi ingen myndighet til, vi er bare en
høringsinstans blant hundre andre. Det
er politikerne i Sel kommune som
avgjør. Vi har kun uttalt oss i en
reguleringssak.
jph
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Fra Rondane til Kilimanjaro

Vårt medlem og hytteeier på
Mysuseter Terje Ulvolden driver reisebyrå i Tyskland, ”Skandinavisches
Reisezentrum”.- 13.09 til 22.09 i år
arrangerer han fottur til Afrikas høyeste
fjell. Kilimanjaro 5845 m.o.h. Han har
reservert 16 plasser for nordmenn, og
flere fra Otta (og hytteeiere på
Mysuseter) har allerede meldt seg. Pris
ca.2350 EUR inkl. fly, mat, overnatting,
bærere etc.
Opplysninger på norsk kan
hentes på
http://www.skantur.de/welt/trekking/
kilimanjaro_no.htm, eller kontakt
Terje på. Terje.Ulvolden@t-online.de

Øl på Mysuseter

Vi minner om at en fullastet feriebil kan ha
andre kjøreegenskaper enn hva den har på
vei til og fra jobben.

OTTA: Det nye Mysuseter Servicesenter har fått skjenkebevilling for øl.
På grunn av at det vinterstid er mye
barn og ungdom i skitrekket, har
søkerne fått aksept for at de vil unngå
ølservering på dagtid. Fram til første
mai vil derfor ølservering foregå fra kl.
16 om ettermiddagen. Etter denne dato
skal ølservering kunne foregå fra kl. 12
på dagen. Skjenking utendørs skal
kunne foregå på et inngjerdet område på
bakkplan rett utenfor kafélokalet.
(Fra GD 6. mars 2002)
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Gudbrandsdølen Dagningen 20.02.02

Fra Gudbrandsdølen Dagningen

God Påske!
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Sakset fra Gudbrandsdølen Dagningen

Skiheisen
Morten Havn har kontaktet
oss og meddelt at skiheisen
er åpen hver dag i påsken
fra kl. 10:00 til kl. 16:00

Fra Gudbrandsdølen Dagningen

Fra Gudbrandsdølen Dagningen 16.01.02
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Espen Rusten skal utarbeide
innhold og presentasjon ved
iNardo Otta, som skal
samlokaliseres med
Husflidstuggu
(Artikkelen er sakset fra
Gudbrandsdølen Dagningen)
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God idé med fjellkirke!
Jar, 22.01.02: Einfrid Alvarsteins
forslag om å bygge en fjellkirke på
Mysuseter synes min mann og jeg er en
utmerket idé!
Kirken kunne bli et hyggelig
samlingssted med de foreslåtte
aktiviteter, samtidig som den kanskje
ville dekke behovet for kaffe og brus og
vafler og boller etc., som vi er vant til
fra stuene i Marka. Aller best hadde det
vært om den var blitt bygget på den
omtalte tomt vest for pensjonatet, der
det jo er mer lyst og åpent enn nede i

"Mysuseter City".
Mine svigerforeldre har hatt
hytte på Mysuseter siden 1948, og min
mann har tilbrakt alle barndommens
ferier der oppe. Men han har aldri hørt
snakk om noen fjellkirke før.
For øvrig hadde det vært veldig
bra hvis en i styret hadde hatt en
mail-adresse man kunne bruke.... ! Og
særlig når Alvarsheim - som nå - ber om
synspunkter på forslaget til fjellkirke.
Beste hilsener
Berit Bertnes
berit.bertnes@nhs.no

MYSUSETER VEL
TILLITSMANNSLISTE 2001/2002
Tlf. privat

Tlf. jobb

Mobil

Leder Jan Petter Hammervold (1 år)
Fax.: 61 25 46 12
Vingarvn. 11, 2608 Lilehammer
jan.hammervold@rockwool.no

61 26 50 75 61 26 50 75 930 26 953

Nestleder

Jo Toftdahl 2 år
Ankerveien 6, 0782 Oslo

22 92 16 49

Kasserer

Einfrid Alvarstein (2 år)
Sandvedbøen 21,
4318 Sandnes

51 66 46 45 51 94 41 00

Styremedlem Leif Lyngø (1 år)
31 28 29 68
Torsvei 112, 3472 Bødalen

906 07 866

906 82 655

Gunnar Steinsvoll (2 år)
Olav Kringens vei 3, 2670 Otta
gunnaste@online.no
Kari Kristiansen (2 år)
Kolsåsen 5 E, 7079 Flatåsen

72 51 19 38

926 29 145
(Fortsetter på side 13)
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kari-kr2@frisurf.no
Telf. priv
Varamedlm. Einar Oldemann Isachsen
Nedbergkollveien 26,
3050 Mjøndalen
einaroi@online.no

Telf. job

Mobil

32 87 79 09 33 05 42 00 920 91 250

Karin D. Eger22 29 85 40
I Knutsonsvei 50, 1161 Oslo
Morten Havn
Nygårdsgt. 2, 2670 Otta

61 23 18 49

Knut Wollebæk
67 14 41 08 67 14 81 00
Ankervn 226, 1359 Eiksmarka
kwollbak@online.no
Aud Grete U. Høye
2647 Sør-Fron
Revisor

Jo Veiglin
Maridalsveien 73,

61 29 60 08

22 71 41 19 22 12 05 05

0458 Oslo22
Valgkomitè Anniken Seip
Mari-Anna Wiegand
Gamla Vâgen 50, S-46440 Åsensbruk
Tor Høye
2647 Sør-Fron

61 29 60 08 61 28 34 00

Rennkomitè Morten Havn, 2670 Otta
Terje Letrud, 2670 Otta
Lars Hanstad, Biristrandvn. 172, 2843 Biristrand
Tom Nyland, Bjerkeallèen 12, 0487 Oslo
Sven Iver Steen, Øvre Myrhaugen 7, 0752 Oslo

909 03 024
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Får fart på Mysuseter

