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Vi har akkurat lagt en
mild og grå november må-
ned bak oss. Nitrist vil jeg si,
super vil andre si og tenker
mer på strømregningene. Vel
har vi hatt smaken av snø,
men noen kopi av fjoråret
ble det ikke. Selv har jeg ruk-
ket 2 turer til fjells, kjent
lukta av skismøring og frydet
meg over noen kuldegrader
og velpreparerte skispor. For
sitringen i kroppen er den
samme hvert år, kommer
ikke snøen snart? Skivenner,
det er vinter igjen. Måtte vi
få skiføre til St. Hans.

Hva er det med denne ski-
gåingen som er så fascine-
rende? De aller fleste stiller
seg uforstående, de himler
med øya og forstår ikke, og
det er kanskje ikke så rart.
Kanskje dårlige minner fra
bakglatte ski og blodslit lig-
ger derbak og sperrer. Jeg
kaller det skiglede i kombi-
nasjon med naturopple-
velser. Det er faktisk medisin
på grønn resept. Helt gratis,
og så ofte du bare har tid og
lyst, og det blir bedre og
bedre for hver gang. Mang-
enfjellet er med sine store
åpne myrområder og der-
med relativt småkuperte ter-
reng noe av det mest glim-
rende rekreasjonsområde du
kan ønske deg. Nå ble jeg
veldig entusiastisk, men jeg
mener det, og der ligger vel
også forklaringen på at jeg
bruker mye tid på Mangen-
fjellet Turlag.

Turlaget er klar til innsats.
Etter mange års erfaring og

en vel fungerende organisa-
sjon går forberedelsene etter
hvert i samme mønster. På
Søndre Mangen investeres
det i ny scooter. I hele løype-
nettet er det produsert nye
løypeskilt, og i strategiske
løypekryss er det satt opp
oversiktskart som forteller
hvor du er. Ved Myrlia er det
stabler med ved som venter
på å gi varme til ivrige skilø-
pere og entusiastiske barn
som gleder seg til ei grill-
pølse.

Nytt av året er muligheten
til å få oppdatere føremel-
dinger på e-mail. Hver tors-
dag så lenge det er snø sen-
der vi ut en statusrapport til
alle som gratis har abonnert
på tjenesten (se egen artikkel
senere i bladet).

Aldri en leder uten at
noen skal takkes. Denne
gangen går takken til vår ho-
vedsponsor Høland Spare-
bank. Helt siden starten i 96
har de bidratt på en fantas-
tisk måte. Uten en slik øko-
nomisk støtte hadde det vært
umulig å drive organisasjo-
nen slik vi gjør i dag.

Også takk til alle dere som
støtter oss gjennom med-
lemskapet. ca. 1250 i tallet.
Det er for dere vi er til.

Carl Fredrik
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Vi retter en stor takk
til alle bidragsytere.
Redaksjonskomitéen  oppfordrer
Turlagets brukere 
til fortsatt å sende oss bidrag 
om turer eller naturopp-
levelser fra vårt område!
Logoen vår er malt av 
Kjell Boy Næss.

Bladet er typografisk 
bearbeidet av 
Louis Mathisen og Amy Ødegård,
og trykket hos PDC Tangen 1930
Aurskog.

Redaksjonskomiteén.
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Kjentmannsprøven er blitt stadig mere
populær, og siste sesong var det bortimot
50 stk. som fullførte både vinter og som-
mer. En oversikt over hvem som har tatt
merkene finner du på våre nettsider. Nå er
det ny sesong, og vi innbyr til nye utfor-
dringer.
For å gjøre seg kvalifisert til merket må
man ha tatt alle postene både vinter og
sommer. Merkene er:

1 gang - Bronsemerke
2 gang - Diplom
3 gang - Sølvmerke
4 gang - Diplom
5 gang - Gullmerke
10 gang - Mangentrollet i tre.

Postene er operative fra 14. desember
2003.

Ovlinmyra - Fra Vesle Garsjøen til bunnen
av bakken opp til Vålåsen ligger Ovlienmyra.
Hit kommer du ved å velge løype utover
Midtfjellmosen i retning Vålåsen.
Tangen Hyttefelt - Fra Vesle Garsjøen mot
Kvisla til krysset der du tar av opp til hytte-
feltet.
Høgmosen - Fra Store Garsjøen og Høg-
mosen rundt. I enden av myra der løypa
runder.
Kjølbua - Fra Kvisla til Kjølbua. På veggen
av hytta.
Veikryss øst for Åsnessetra - Fra Kvisla i
retning Bergersetra, der løypa kommer innpå
veien fra Ulviksjøen.

Se kart og skilting i løypenettet.

Vi ønsker alle lykke til med årets sesong!
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Sommeren er over, vi har
hatt en ubeskrivelig fin høst.
For en med et par husmor
formiddager i uken og ung-
ene på skolen, har det blitt
noen fine avslappende løpe-
turer i skauen. De røde og
gule fargene har liksom kon-
kurrert om å gjøre det pe-
nest.

Ja, hva skal en som er li-
denskaplig elsker av natur og
skiløping skrive om? For
meg er det høsten og vinte-
ren som er de  " store " årsti-
dene, høsten hvor farvene
gløder og alt faller til ro, og
vinteren hvor en kan nyte
lange fine skiturer.

Men det er ikke noe som
en  fin skitur i mars, ut tidlig
om morran mens skaran
enda holder, sola skinner, or-
rhanan buldrer. Det må bli
en sånn tur jeg får skrive, for
meg er det nesten toppen av
nytelse .

Jeg er vokst opp på går-
den Sætra helt nord på Set-
skog. Den ligger 3,5 km fra
sørenden på Aurset. Derfor
var mitt barndoms skirike,
området rundt Breisjøen,
Aurset og opp på Storfelten
på Mangfjellet.

Det var på Aurset en fin
skisøndag i mars 1996 jeg
traff Knut Katralen, han på
scooter jeg på ski i løypene
hans. Vi begynte å prate om
å danne et turlag, det måtte
hete Mangenfjellet turlag,
det klang godt i ørene.

Fremme på parkeringen på-
Garsjøen traff vi Carl Fre-
drik Havnås og planene ble
luftet for han. Vi avtalte å
møtes hos Knut og turlaget
var i startgropa.

Det er på Aurset vi har
felles bålfyring  med morfar
og mormor, hopping og ut-
for med barn og barnebarn.

Det er i området rundt
Aurset jeg drar på tyttebær-
tur om høsten.

Men i barndommen gikk
påskeskiturene til Storfelten.
(det er en fredet stor myr
som ligger mellom Sakkus-
mosen og Myrlia.) Med 30
sauer som skulle lamme om
våren, var det utenkelig å
reise på fjellet i påsken. Men
vi hadde funnet "fjellet" vårt
på Storfelten. Det var å
komme seg opp om morran
og utnytte skaran lengst mu-
lig. Når så pappa hadde fun-
net tyri, han finner alltid det!
og laget bål som bare han
kan, granbar var lagt som
underlag og sola skinte, ja da
fantes det ikke finere "fjell"
en Storfelten vår.

Det var på en slik tur
pappa, antakeligvis i en bi-
setning, fortalte at han
hadde gått på ski til Kong-
svinger i ungdommen. Ski-
gale som broder`n ( Henry
Michael Ødegaard ) og jeg
var, tente vi. Vi kunne ikke
være noe dårligere en fat-
ter`n. Det var fortsatt mye
igjen av påsken, vi studerte
kart og la opp ruta. Til Stor-

felten var vi kjente men der-
fra måtte vi prøve å følge
mest mulig vann, veier og
myrer.

Vi bestemte oss for å
prøve på påskeaften hvis væ-
ret var bra. Vi måtte ha flest
mulig minus grader, slik at
skaran holdt lengst mulig ut-
over dagen.

Påskeaften var det drøm-
meforhold, mellom 10 og 15
minus om morran og nydelig
sol. Klokka 7 startet broder`
og jeg pluss en nabogutt (Jan
Ove Bråten) opp med blått
klister under skiene, i sekken
hadde vi termos med kakao,
mammas hjemmebakte
brød, appelsiner og sjoko-
lade. Vi måtte ha 3 forskjellig
kart for å dekke turen.

De 2 første kilometerne
var bakken opp til Høgdese-
tra. Om det var litt kaldt fikk
vi varmen i kroppen opp-
over her. Vel oppe kunne vi
lange utover myrene, over
Aurset og opp på Storfelten.

Kristine Ø. Tollefsen

Skitur til Kongsvinger 1
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Det var en fryd å gå på ska-
ran. Slike tidlige morgner i
mars er ubeskrivelige natur-
opplevelser, det er helt stille,
bare orrfugl`n buldrer i det
fjerne, sola skinner  og du
gjør det morsomste du veit,
går på ski.

At det må ha vært en
"noen" som har hatt en ord
med i laget når Mangensko-
gen  ble gjordt så vakker, el-
ler for den saks skyld hele
Norge og resten av verden
trur jeg på. Litt mindre sik-
ker blir jeg når Dagsrevyen
kommer med all sin elendig-
het.

Fra Storfelten gikk vi over
på Sakkusmosen, nå var vi
på ukjent grunn. Nå bar det
inn i skauen og nedover mot
Fagerlia, det gikk unna
mellom trelegga. Videre
kjørte vi ned på Mangen-
sjøen. Det var ennå tidlig på
morran så det var ikke et
menneske å se. Vi krysset
over Mangensjøen og tok
veien nordover til Havsjøen.
Det var fortsatt fin skara, vi
skøyta over Havsjøen. Så tok
vi inn på veien videre nord-
over, det gikk fint å gå på ski
i veien, vi gikk forbi noe
tømmer som var lunna fram,
lukta av nyhøgd  tømmer er
som den beste parfyme i
mine nesebor.

Nå nærma vi oss Børli,
først på ski over Vesle Bø-
ren, så over Store Børen, så
var vi der. Vi hadde hørt om
dikter`n Hans Børli, selveste
underholdningsgeneralen på
lørdag Erik Bye var jo kame-
raten hans, han måtte jo

være en bra dikter. Etter le-
sing i seinere år har jeg virke-
lig skjønt at han var en dik-
terkapasitet og en skauens
mann.

Nå passet det med mat-
pause, vi satte oss til ved
vannet rett på nedsiden av
Børli, været var like fint. Vi
koste oss i sola med mat og
kakao, det smakte fortreffe-
lig med hjembakt brød, det
var godt å hvile beina litt.
Men videre skulle vi, vi
fulgte veien litt østover før
broder`n fant frem kompas-
set og tok kurs på Nygårds-
myrene. Vi er inni skauen
igjen, men hva har skjedd,
hadde vi for lang matrast el-
ler hva? Den nydelige skaran
er forvandlett til blaut kram
snø. Vi synker plutselig
gjennom skaran og må
brøyte løype. Kanskje er vi
litt over halvveis, detta kan
bli langt tenker jeg. på ca 4
km bruker vi 1 time. Vi
kommer oss opp på Ny-
gårdsmyrene og han Hans
Børli`s dikt om Nygårdsmy-
rene er på sin plass.

Vi følte oss nok litt for-
latte  vi også, der midt ute på
Nygårdsmyrene, der vi
brøyta oss frem i blaut snø
midt mellom Setskauen og
Kongsvinger.

Men vi hadde et håp om å
treffe på skiløyper når vi
nærma oss Kongsvinger. Vi
holdt kurs mot Speismark
som skulle være et utfartsted
for folk fra Vinger. Nå pas-
serte vi over Storbørja og
jammen traff vi på skispor.
Det var ubeskrivelig deilig å
gå i faste fine skispor igjen,
sporene førte oss til Speis-
mark. Herfra gikk vi nord-
over og masse oppover ei
høgd, opp på Malmmyrene.
Jeg begynte å bli sigen og
tørst, vi gikk bort på høyeste
punktet Råliberget  431
moh. Herfra hadde vi en
fantastisk utsikt, vi så ned på
Bæreia 231 mho. hvor vi
skulle ned. Nå skulle vi ha
det moro på ski, vi kjørte i
løssnøen nedover, heldigvis
var snøen kram, ellers hadde
det gått styggfort. Etter
noen knall og fall nedover lia
kom vi ned til Bæreia rekra-
sjonshjem som ligger ved
vannet Bæreia, heldigvis var
vi like hele og hadde vi ingen
grunn til å ta inn der! 

Nå var jeg kjempetørst,
dette var før drikkeflaskene
hadde gjort sitt inntog, vi
hadde kun drikki noen kop-
per med kakao på turen og
dagen begynte nå å bli etter-
middag.

Heldigvis bare et par kilo-
meter til vi skulle være på
Kongsvinger, der så vi 
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�Skyggen av grisne furukaller 
tøyer  seg bristende lang
over blankt storrgras.
Så kryper den trøtte sola ned.
Under skogfellen i vest, skymmringen 
Brer seg som en smittsom sjukdom:
Alle skyggene dør,
En uendelig forlatthet ånder
Over myrvidda.Det lukter eimt
av stillestående, jernblått vatn.
Her har ingenting noen gang hendt 
Skal ingenting noen gang hende.
Svunne tid , døde dager, står
Med NÅ i den blodløse spøkelseshanda
Som var det en død liten fugleunge.



bebyggelse��og snart
skulle jeg få meg kalt drikke! 

Etter 1 kilometer gåing
nedover Kongsvingers gater
stod vi på perrongen på
Kongsvinger station, klok-
ken viste16.00, og kald brus
smakte som den aldri har
gjort før !

Planen var nå å ta et tog
fra Kongsvinger til Fetsund
og bli møtt av fatter`n der.
Det går jo alltid et tog
trodde vi "bønda" fra
skauen, men der tok vi feil.
Neste tog til Fetsund gikk
langt på kveld.

Vi måtte ringe himmat, du
må hente oss på Kong-
svinger var beskjeden pappa
fikk. At mamma og pappa
skulle på fest på Rømskog
om kvelden ensa ikke vi en

tanke, vi måtte jo hjem.
Så pappa måtte tur retur
Kongsvinger før han
kunne sette på seg danses-
koa.

Jeg håper med dette å ha
inspirert noen til å dra seg
ut en tidlig morgen, når ka-
lenderen viser mars og sola
skinner. Sjøl om det er dei-
lig  med fine skispor, er det
noe helt egent å kunne gå
hvor du vil hen på skaran.
Med det enorme myr om-
rådet som nesten er
sammenhengende fra 

Kjølen, Midtfjellet, Mang-
fjellet og videre mot Setskog
og Svenskegrensen er det 
muligheter for store skiopp-
levelser for de som ønsker.

Sjøl ønsker jeg meg en
mimre tur fra hjemmstedet
Sætra, opp til Høgdesetra,
Aurset, over til Gulltjern på
Setskog, følge gamle Jeriko-
traseen til Malnes for så å gå
mot sola ut over på Lange
rekke myrene til Bratfoss og
kanskje med en avstikker
innom Sverige 

Fins det noen ungdom-
mer som har lyst på en lang
skitur blir jeg gjerne med
som guide til Kongsvinger
igjen.
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FAGERLIA
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STORFELTENMYRLIA

HØGDESETRA AURSET

SÆTRA, SETSKOG

KONGSVINGER



På sjølve valgdagen i
2003, den 14. sept. hadde
Asbjørn Hagen, på vegne
av Mangenfjellet Turlag,
samla en flokk av dem
som kjente til skogene
mellom Nes og Aurskog
best, på plassen Bergerse-

tra. Det var sjølfolket i
Bergersetra, Bjarne og
Gerd Bergerseter, som var
vertsfolk, og underteg-
nede fikk være med som
"flue på veggen" for å
høre fra gamle dager, og
kanskje notere litt også.
Og så var det Bjarnes søs-
ken, Hans Bergerseter og
Ragnhild Solheim, født og
oppvokst på denne så av-
sidesliggende plassen i
Aurskog at de fikk gå på
skole i Nes, nærmere be-
stemt Brauterseterskolen
ved Øysjøen. Videre var
Ola Krogh, skogeier i om-
rådet der, det samme var
Engebret Røsholm som
sjøl hadde "liggi på skauen
her inne" i sin ungdom.

Tore Ovlien fra Turlaget
som kom svett og varm etter
å ha gått Bergerseter-stien el-
ler "handelsstien" som Ber-
gerseter-folket sjøl kalte den,
fra Bjønnemyra og rydda for
Turlaget på turen. Ikke minst
kom Oskar Kjensli, 79 år,
yngst i en barneflokk på 11
på Kjensli, naboplassen til
Brauterseterskolen i Nes og
dermed en av de nærmeste
naboene til Bergerseter-
unga, sjøl om det var mer
enn en times gange i svarte
skauen mellom dem. Og Os-
kar hadde med seg Ove An-
tonsen, lokalhistoriker fra
Nes.

Været var bra på formid-
dagen, og etter rykter om at
skauen var full av tyttebær,
tok undertegnede med seg ei
bøtte og en plastpose, samt
en plastutgave av bærplukke-
ren "Rapp" som Hans Bor-
stad fra Aurskog tok patent
på rundt 1. verdenskrig og
som Adolf Åserud  produ-
serte flere hundre tusen av
før slektninger i Sandefjord
overtok produksjonen på 70-
tallet. Det ble en bærtur-
stopp ved ei diger flate litt
vest for Ovlien og med 15 li-
ter tyttebær på en time var
undertegnede rimelig for-
nøyd med seg sjøl, men kom
fort ned på bakken da Bjarne
fortalte hva kona hans, Gerd,
og søstera Ragnhild, hadde
utretta på formiddagen.
Kvinnfolka på skauen ligger
nemlig ikke på latsida i bær-
tida i september, ja, ikke el-

lers heller for den saks skyld,
"-men når det er så mye bær
som i år, så får du itte hølt
dom inne," var det en som
sa. De to damene, Ragnhild
langt over 70, ville bruke tida
til noe vettugt til gjestene
kom. På to og en halv time
hadde damene "pella 9 bytter
tyttebær", noe som tilsvarer
over 100 liter! Men som`n
Bjarne sa: "Je har ældri sett
makan hæller. Nere på Sø-
bergmåsan var det som det
stog høysåter med tyttebær
på tuene og dom kunne bare
stå å ause oppi bytta".
Ja, sånn var det i 2003, og
om 50 år vil vel trolig nesten
ingen som skulle komme
over disse linjene skjønne
hva tyttebærplukking var.
Omtrent sånn vi har proble-
mer med å sette oss inn i
hvordan livet artet seg i
skogshima for 50 - 60 - 70 år
siden. For det var, for å si det
mildt, svært annerledes enn
det livet vi lever i dag. Og
Bergersetra blei fraflytta i
1949.

Plassen Bergersetra.
Bergersetra var opprinne-

lig seter for Vest-Berger i
Aurskog, men fikk en annen
funksjon enn nabosetra Ås-
nessetra. Mens Åsnessetra
aldri ble annet enn seter om
sommeren, ble Bergersetra
et skogshim der det bodde
folk året rundt, på samme
måte som naboplassen Sin-
kerud, 4 - 5 km unna,
gjennom svarte skauen.
Mora til Ragnhild, Bjarne og
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En søndags efta i Bergersetra
Michael Hammer



Hans (og deres 7 søsken),
Borghild, kom forresten fra
Sinkerud.

I samtalens løp blir for
øvrig plassen(e) "Nord og
Sæter", og også "Nor-sæter"
nevnt. Hans mener at det
bare har vært en plass, og
den ble også noen ganger
kalt bare Sæter. Plassen skal
ha ligget ikke langt fra Ås-
nessetra, men var trolig aldri
bebodd fast.

Bergersetra ligger for øv-
rig helt på grensen til Nes og
Ove Antonsen mente at
skogeierne gjerne la setrene
sine helt på grensa til nabo-
eiendommene for å "demme
opp" for at nabo-grunnei-
erne skulle utnytte deres bei-
ter og ressurser for øvrig.

Plukk fra praten.
Praten gikk jamt til kaffen

og det var ikke lett å få med
alle poengene, men det som
skinte gjennom, var at det
var et strevsomt liv på
skauen. Så å si all tilgjengelig
tid gikk med til matauk for
en stor familie med mange
unger. I Bergersetra var det
10, i Kjensli 11 og på Udnes-
seter og Bråtasetra var det 13

unger begge steder. I Ny-
bakk var det bare 6, sier
Bjarne med et smil. De få
dyra en hadde skulle en også
berge gjennom vinteren, og
for å klare alt dette skulle det
til både erfaring og hardt ar-
beid.

Sosialt liv på Skauen
Da som nå hadde ung-

dom behov for å komme
sammen, og Oskar Kjensli
fortalte at unger og ungdom
fra skogshima møttes i flere
sammenhenger. Juletrefester
var populære, og etter jul
gikk de samme unga og ung-
dommene fra Brauterseter-
skolen, Ulvikenskolen, Brat-
liskolen, og skolen på Ovlien
stadig til juletrefest hos hver-
andre. -Det samme gjaldt når
det var basarer, fortalte Os-
kar Kjensli. Ja, han husket
godt at Kjenslifolket gikk
helt til Opakermoen på jule-
trefest, og det ble jo litt av en
tur når en veit at det var 2 ½
times gange bare til Årnes.
Og beina var nesten alltid
eneste framkomstmiddel. Og
- kirkebøkene forteller at det
ble mange par fra skogs-
hima!

Dans var det ikke mye av,
men Oskar husker at ung-

dommen iblant møttes og
dansa ved Ner-Nybakk, på
en plass som blei kalt Danse-
hella.

Å bruke beina var forres-
ten helt naturlig den gangen
våre fortellere var unge, og
Oskar husker godt at en fra
Kjensli gikk til Sundet i Eids-
vold for å høre en predikant
det gikk ord om. Og etter
møtet var det bare å gå hjem
igjen! Ragnhild husker for-
resten godt at far hennes
hadde fått det for seg at han
skulle kjøpe et halv-lodd i
"penninglotteriet" og da var
det bare "å flyge te Årnes".
Da måtte turen starte ved
halv-femtida  om mårran så
det ikke skulle være utsolgt
når hun kom fram. Noen ge-
vinst blei det visst ikke hel-
ler, minnes Ragnhild.

Overtro.
Det var ikke fritt for at en-

kelte var overtroiske heller.
Huldra var det flere som
hadde både sett og hørt, ble
det fortalt, men det viste seg
nok som oftest at historiene
hadde en naturlig forklaring.
Slik var det med faren til
Engebret Røsholm. Han
hadde så granngivelig hørt så
sår en gråt på ei myr på
Kjøl`n i mørkeriet  og mente
bestemt at dette var huldra.
Mange år seinere fikk han
imidlertid forklaringa av en
som var kjent med forholda:
-Å nei, det var nok mor-Ber-
gersetra som kom fra Bjønn-
myra med en mjølsekk på
ryggen og ei lita og sliten ei
som følge, og som bare øn-
ska seg hjem til senga i Ber-
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gersetra. Men tanter og
onkler til Bergerseter-unga
mente bestemt at de hadde
sett huldra leke på isen på
Bergerseter-tjennet for så
å forsvinne inn i berget.
Og ser en godt etter, kan
en faktisk se at det er noe
som ligner ei dør der, så
helt sikker kan en nok ikke
være-?

Men direkte lettes-
kremte kan en vel ikke si at
folket i for eksempel Ber-
gersetra var. Engebret for-
teller at han godt husker
da han "låg på kjøring" i
den gamle Kjølkjenn-hytta
vinteren 48/49, kom hu
mor Borghild Bergersetra
innom i stupende mørke
ved 10-tida en kveld. Hun
ville bare puste på ei
stønn, og så rart var ikke
det for på ryggen hadde
hun en diger mjølsekk!
Den hadde hun henta ved
Sinkerud-velta etter dyre-
og ungestell!!

Om forskjellig.
Elektrisk strøm fantes

selvfølgelig ikke på Skauen
da Bergerseter-unga vok-
ste opp. En fikk en klare
seg mest mulig uten lys,
men til noe kveldsarbeid

måtte det lys til, og da var
det "tynnkjul" som ble
brukt. Det var tyrifliser, opp-
til en meter lange, som blei
bindi sammen til en slags
fakkel, og fant en tyri-ved i
skauen blei den brakt i hus
for å brukes til belysning.

Mat-auk.
Folket i Bergersetra hadde

stor respekt for øvrigheta
enten det var lensmann eller
skogeier, men matauk var
viktigere enn det meste. Fu-
gle- og småviltjakt var aksep-
tert på skauen, men elg-jakt
var noe annet. Likevel
hendte det at Bergerseteren
skaut en elg i all stillhet. Da
blei kjøttet salta ned og lagt i
ei nedgravd tønne, og da var
det mat i lang tid. Og denne
opplysningen fikk Ove An-
tonsen virkelig interessert. I
Nes er det registrert et uhor-
velig antall "potet-kjellere",
ja så mange at det har vært
tvil om alle kunne ha vært
brukt til "potitter". En har
mistenkt at noen har vært
brukt som kjøttlager, men
ingen har kunnet si sikkert at
det forholdt seg slik. Men i
Bergersetra var det flere som
husket slik oppbevaring av
kjøtt, så kanskje fikk vi sva-
ret på et historisk spørsmål
denne søndagsettermidda-
gen.

På Kjølen er det en bek-
keovergang som kalles Bar-
brua fordi det ble lagt bar
over kavlene. Vinterstid var
dette greit, men når våren
kom blei det verre, for da bar
ikke baret en hest. En gang
Ragnhild var sent etter varer

med Blakken, var det blitt
kraftig mildvær og pappa
Bergerseter blei redd for at
Blakken, Ragnhild og varene
hadde gått seg fast ved Bar-
brua. Men Ragnhild og Blak-
ken kom hjem med varene. -
Nei, Blakken han gikk itte i
spåra, han, sa Ragnhild. -Da
vi kom tel Barbrua trog`n på
snøbrautene og ikke nere i
spåra der han hadde gått i
gjennom! Hestevett skal en
ikke forakte.

Medisin. 
Sjukdom var ikke uvanli-

gere da enn nå. Saken var vel
bare at det ble sett på som
noe en ikke kunne gjøre så
mye med. Som guttunge på
Berg i Aurskog hadde under-
tegnede gleden av å kjenne
Agnes Sinkerud, tanta til
Bergerseterunga. Hun viste
meg en gang noen nesten
usynlige merker på pekefing-
eren. -Det er høggorm-bett,
det gett, fortalte hun. Ormen
beit henne da hun plukka
bær, -men far min sa at det
itte var så farlig, så vi fekk
plukke ferdig, fortalte hun!
Og flere hadde hørt historia.
Og det å flyge te dokter var
utenkelig, så det hun fikk på
"såret" var pipeolje! -Ja, sa
flere, -Det var medisin for
det meste det!

Friing.
Som nevnt tidligere blei

det gjerne par av ungdom fra
skogshima, så friing var ikke
noen ukjent foreteelse på
skauen. I blant blei det histo-
rier av det også, og disse blei
fortalt i godt lag. En god for-
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teller blei jo gjerne midt-
punkt når folk kom sammen
før radioens og TV`ns tidsal-
der, og frierhistoriene var
spennende for dem som
kjente dem det handla om.
Dermed blei historia om han
som fridde ved Ulviksjøen
en klassiker. Historia i seg
sjøl var ikke mer merkverdig
enn at en som var på natte-
frieri fikk problemer om
morgenen da han skulle
snike seg ut. Da han smaug
seg ut på morrakvisten og
dro på seg skyggelua han
hadde lagt fra seg i gangen,
hadde katta i huset "driti" i
lua!!

En frier fra Brauterseter-
traktene var heller ikke helt
heldig. En kveld han var på
tur til jomfrua på Ovlien, et
par timers gange hjemmefra,
kom han til å passere Berger-
setra akkurat i det a mor
Borghild kaste ut vaskevat-
net, og stakkar`n blei søkk
blaut av møkkete vatn. En
annen gang fikk han tømt
karbid på seg en times gange
hjemmefra, og den som
hadde gjort dette blei veldig
lei seg. Men frieren sa sakt-
modig: -Det gjør itte no. Je
går himat å skifter, je! Men
det verste ved historia er vel
at det ikke blei noe resultat
av disse friertura.

Originaler.
Det fantes selvfølgelig

originaler i miljøet, og en
som er nevnt mange ganger i
muntlig tradisjon er Vårli-
Harsta`n. Han og á Anna-
mor går det mange historier

om. Ragnhild husker godt et
misjonsmøte i Udnessetra
der hun satt bak Harsta`n og
à Annamor. Harsta`n fant
plutselig ei løs hårnål. Denne
planta han i Anna-mor sin
hårtopp, og for riktig å få
festa den slikkelig, rappet
han til hårtoppen. Men da
hoie à Annamor tel, husker
Ragnhild.

På en basar på skauen der
à Anna-mor hadde vært, var
det salg av forfriskninger.
Hu kom hjem og fortalte at
der kunne en få kjøpt brus i
flasker for 25 øre. Dette
sjokkerte Harsta`n skikkelig,
og da kom han med føl-
gende utsagn: -Da skulle det
itte vøri vatten att i Ulvik-
sjøen før je hadde gitt det!
Skau-folkets nøysomhet er
vel egentlig samla i det utsag-
net! 

Hjelpsomhet.
Livet på Skauen var strev-

somt og nøysomt og ingen
hadde, målt med nåtidas mål,
noe for mye. Men hjertelaget
var der. Hans har aldri glemt

følgende håndsrekning. En
gang fikk Bergerseter-fami-
lien besøk av slektninger fra
Ovlien. Mor Borghild måtte
da bekjenne at det ikke var
mjølkeskvetten å servere, for
begge kuene de fødde på
plassen "sto borte". Dvs at
de venta kalv og dermed
mjølka de ikke. -Men da får
jo itte unga mjølk, da jo, sa
slektningen. -Men vi har
krøtter som mjølker vi, så da
sker di da få låne ei ta oss så
unga får mjølk. Og det gikk
ikke mange dagene før slekt-
ningen var der med kua og
Bergerseter-unga fikk mjølk!

Trolig kan noen og enhver
av oss lære ikke så reint lite
av å høre på dem som har
vokst opp under forhold vi i
dag nesten ikke kan forestille
oss. Asbjørn, Tore og under-
tegnede reiste i hvert fall
hjem, beriket av historiene
om en oppvekst og en måte
å berge livhanken på som ga
oss ettertanker. Jo, denne
søndags-eftan i Bergersetra
var verdifull!
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Om ei fattigjentes
tragiske endeligt i
Aurskog i 1742.

17. oktober 1742 førte
den svært kontroversielle,
men i slike saker samvittig-
hetsfulle presten i Aur-
skog, Ole Lange, følgende
inn i kirkeboken: "-Blev
Anne Johannesdatter for
sit uekte Barns fødsel i
Dølsmål (i hemmelighet)
efter Kongl. Allernaadig-
ste Dom henrettet og saa,
dog uten ceremoniel, be-
gravet."  Bak dette knappe
notatet skjuler det seg ei
historie så dramatisk og
tragisk at vi nå, vel 250 år
seinere, har problemer
med å forstå at slikt har
kunnet hende i vårt lokal-
miljø så vidt nær opp til
vår tid.

Saken var, slik vi kan
lese den ut av "bind 3" av
Eyvind Lillevolds glim-
rende "Bygdebok for Aur-
skog og Blaker", utgitt av
Bygdeboknemda i 1968:

På høsten 1741
ble ei ung jente,
Anne Johannesdatter
fra Nes, pågrepet av lens-
mannen i Aurskog. Selv
om det var langt på høs-
ten, og kaldt, gikk hun
omkring nesten uten klær
og betlet (tigget). Det syn-

tes på henne at hun nylig
måtte ha født et barn, men
dette hadde hun ikke med
seg. Hun forklarte i avhør at:
"Jo, hun hadde født et barn i
skogen, men det var kaldt
ute, og da hun var alene og
ikke hadde krefter til å ta seg
av barnet, frøs det i hjel etter
en time." Anne hadde da
gravet det ned -inni Eidsko-
gen et sted. Det er rimelig å
anta at dette kan ha
vært i nærheten av
Børli ved Børen
sjø, fordi Povel
Baarli siden ble
ført som vitne i
saken.

Anne ble satt i
arrest på Hogstad

som på denne tida var
lensmannsgård i Aur-

skog. Hun ble etter hvert
stilt for retten på det ordi-
nære bygdetinget, men de lo-
kale domsmennene "-trøstet
seg ikke til å avsi dødsdom"
slik straffeloven tilsa. Det vi
ser her, er et utslag av sundt,
lokalt bondevett kontra fjern

Københavner-jus. Dermed
satte Stiftsamtmannen eks-
trarett på Hogstad. Forsvare-
ren gjorde jobben sin og
prosederte på at Anne, -
under sin omflakking ikke
kunne ta de nødvendige for-
holdsregler ved fødselen.
Flere vitner bekreftet også at
det hadde vært uvanlig kaldt
på denne tiden.

I domspremissene fastslår
imidlertid domme-

ren at uansett
om Anne etter
fødselen har
drept barnet
eller det har

frosset i hel, så er
barnet født i dølgs-

maal, -noe hun selv
ikke har kunnet
nekte eller fragaa.
Det å føde uten
vitner tilstede, var

etter datidens pie-
tistiske grunnsyn en

så alvorlig forbrytelse
at dødsdom var eneste mu-

lige dom. Blant det som
førte til dommen, var dom-
merens tolking av den
nevnte Povel Baarlids vitne-
mål om at -delinquentinden
(forbryterinnen), da hun ble
anropt av Povel, hoppet udi
Vandet  i en desperat Hense-
ende, som vel havde sin An-
ledning av hendes urolige
Samvittighed med hennes
ukristelig Forøvende.
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Henrettet etter den kongelig, 
allernaadigste dom! 

Michael Hammer



Ut fra disse, for oss ubegripelige forhold,
felte så dommeren følgende dom:

-Så falder Rettens Tanke didhen at felde
Dødens Dom over denne Deliquent-inde
saaledes at hun mister sin Hals og hendes
Haand settes på en Stage.

Det at hånden skulle settes på en stake
ved kirken, var symbolsk. Hånda på staken
skulle vise at denne hånda hadde drept, og
dermed stå til skrekk og advarsel.

Dødsdommen ble avsagt 16. januar 1742.
Saken ble imidlertid brakt til kongen i Kø-

benhavn for stadfestelse gjennom Stiftsamt-
mannen, og som vi så, førte ikke dette til en-
dring. Dermed ble fattigjenta Anne fra Nes
-henrettet efter den Kongelige, allernaadig-
ste Dom  på kirkebakken i Aurskog 17. okt.
1742, etter mer enn ett år i arrest. Og futen
tok tingvitne på at lensmannen hadde kostet
fornødne klær på henne i hele denne tiden....
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Det er to år siden turlaget i samarbeid
med Stein Lier fikk etablert sine egne nettsi-
der. Der har vi lagt ut informasjon som vi
håper kan være til nytte. I år har vi pusset litt
på layouten, og fått vårt eget domenenavn
www.mangenfjellet.no. Gjennom hele vinte-
ren vil vi oppdatere sidene med bilder og ny-
heter fra turlaget. Løype informasjon blir
lagt ut hver torsdag, og du kan abonnere på
dette automatisk til din mailadresse ved å
sende oss adressen din til skiinfo@mangen-
fjellet.no.

Har du meninger, en flott naturopple-
velse, løypetips eller bilder som du vil dele
med andre, send det til post@mangenfjel-
let.no så skal vi deg svar eller legge det ut på
nettsidene våre.

Turlaget på nett
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Mangenfjellet Turlag har avtale med
mange grunneiere om opparbeidelse av løy-
petraseer, bygging av klopper, bruer, skilting
og preparerering. I alt ca. 85 km. med løyper
i det flotteste terreng kommunen kan by på.
Det er lagt vekt på god skilting så det skal
være enkelt og finne frem. Mangenområdet
skiller seg fra andre områder med mye åpne
flater og "høyfjellsterreng", fra 300-400 m.
over havet. De fleste løypene ligger i åpent
lende så snøen kommer lett til. I løpet av de
5 årene vi har preparert har vi gjort nye erfa-
ringer og lagt om løypene deretter. I nord
preparerer vi helt til Nybakk i Nes kom-
mune, hit kommer løypene fra Årnes. Så når
forholdene tillater det er det mulig å gå på
ski i flott løyper helt fra Setskog til Årnes. På
Nordre Mangen har vi klargjort rasteplass
ved Kjøltjennet, her er det ei lita selvbetjent
hytte hvor man finner ved til bålet. På Søn-
dre Mangen har vi nevnte Myrlia og andre
bålplasser som er merket med skilt.

4 løypekjørere fordelt på 2 scootere gjør
sitt beste for at løypene skal bli så fine som
mulig.

En skitur på Mangen kan ha flere ut-
gangspunkt, alt etter hvilket område man tri-
ves beste i. Bruk kartet og finn din yndlings-
løype.

Førstehjelpsutstyr
Nytt av året er anskaffelse av førsthjelps-

utstyr som ligger i scooterne. Skulle uhellet
være ute har vi tilgang til det mest nødven-
dige.

Viktige datoer i 2004
7.2 - Måneskinnstur

7.3 - Skisportens dag

28.3 - Friluftsgudstjeneste

Løypene

Se annonse i lokalavisen, eller på
www. Mangenfjellet.no



Medlemskap
Hvem som helst kan tegne med-
lemskap. Turlagets medlemmer
kan deles i følgende klasser og
koster:
Enkeltmedlem: kr. 150,�
Familiemedlem: kr. 200,�
Medlemskap tegnes ved sende en
bankgiro med navn og adresse til
Mangenfjellet turlag v/Egil
Henriksen, 1930 Aurskog.
Bankgiro nr. 1280.60.82404

Internettsider
Se våre internettsider for
ytterlige informasjon.
www..mangenfjellet.no

Turkartet  kan  du  få  kjøpt  hos:
Bjørkelangen  Bokhandel
Bjørkelangen Sport
Sporten Aurskog
Hydro Texaco Bjørkelangen
Hydro Texaco Aurskog
Bjørkelangen fysikalske institutt

Styret 2003/04
Leder:
Carl Fredrik Havnås, Bjørkelangen
Nestleder:
Tore Ovlien, Lierfoss
Sekretær:
Stig Vormeland, Aurskog
Kasserer:
Egil Henriksen, Bjørkelangen
Styremedlemmer:
Bernt Øisjøfoss, Bjørkelangen
Bjørn Soot, Nittedal og
John Ulland, Bjørkelangen

Send oss bilder!
Har du noen flotte bilder fra
Mangenskogen som du kunne
tenke deg å dele med andre -
send dem på e-post eller lån oss
originaler så blir det publisert på
våre nettsider eller i
Medlemsbladet.

Har du synspunkter om
Turlaget?
Send oss en e-mail på;
post@mangenfjellet.no
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Skileik
Skileik området er nå helt ferdig - og
forbedringer er gjort på flere punkter.
Vi vil preparere så godt vi kan.

Mangenfjellet Turlag
teller nå 1250 medlemmer.
Meld deg inn du også!

Turlag effekter
kan du få kjøpt på Myrlia. Dette er
genser, t-shirt, flecejakke, pin. Vi har
også noe bilder igjen.

Bjørn Soot og 
Knut Katralen
Har ansvaret for serveringen på
Myrlia.



Returadresse:
Mangenfjellet turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

Vile plass 
Vi hadde faste vileplasser når vi kom me varebøla,
det var gått å setta ner sekken å puste ut slite.
Etter tonge steg åver myrlent tærreng og bratte lier.

Her hadde slekta mi gått å børi, me håp får seg å sine.
Børi i tange høstdager å svarte kvæller.
Men åsså i vårlyse dager, me jyllen solnergang,
når åre atter en gong snudde gosia tell.

Nå er stiene borte, ingen setter sekk eller næverkont 
på berjhylla meire, men je veit det var her dom jikk,
dom i slekta mi som bar tange bøler.
Og je er gla je kan regne meg me som en tå dom.

Og når je i minnenes album blar, je sitter på.
vileplassen som i  ongdommens dar.
Da når meg en eim, ta barskau og svette.
Mens glede og vemod, rører mitt hjerte.

Harald Udnesseter, Setskog


