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Myrlia har oppe hver søndag fra 11.00 - 15.00

Turisthytte på Kjølen!



 

Så var adventstiden i gang, 
og vi venter på jul. Jeg venter 
både på snø og på jul, og 
det er jeg nok ikke alene 
om. Det er mange som har 
spådde den dårligste vinteren 
noen gang. Det skal knapt 
bli snø i det hele tatt. Sånt 
blir man ikke i godt humør 
av, men jeg og alle vi andre 
i turlaget lever i håpet. Det 
er ikke mer enn 3 år siden vi 
hadde en kjempevinter.

Nå vel, vi erkjenner 
fenomenet og snakker ofte 
om det i styret. Burde vi 
”breie” oss litt mer og ha 
fl ere aktiviteter gjennom 
hele året? Nå som vintrene 
kan bli dårligere. I denne 
lederen vil jeg berøre fl ere 
slikt aktiviteter. Den første 
er planene om nye Kjølen-
hytta. Prosjektet er nøye 
presentert senere i bladet, 
men nettopp Kjølenhytta 
skal være en aktivitet/turmål  
som kan benyttes hele året. 
Jeg har arbeidet med MFT 
siden 1996 og sett aktiviteter 
og planer vokse frem og bli 
realitet til glede for turfolket 
i AH og omegn. Jeg blir rørt 
til tårer når lokale spare-
banker og næringsliv bifaller 
prosjektet på en sånn måte 
som her har skjedd. Da er 
det enkelt å være leder. En 
fyldig presentasjon av disse 
samarbeidspartnerne kom-
mer i neste nummer. 
På siste styremøte diskuterte 
vi å øke antall fotturer gjen-
nom våren, sommeren og 
høsten. Vi diskuterte sogar å 
stå som arrangør av en fottur 

i fj ellet. Jeg er ganske sikker 
på at vi kommer til å øke 
tilbudet på dette området. Et 
program vil bli klart i løpet 
av vinteren. 

Terrengsykkelgruppa er et 
tredje eksempel på ny ak-
tivitet. Noen mener sikkert 
denne aktiviteten er noe 
smal, og bare forbeholdt de 
som har som mål å sykle 
Birkeibeineren el. Jo kanskje 
det, men denne aktiviteten 
er voksende, og vi ville være 
den foreningen i kommunen 
som gikk ut å for å samle 
alle i en felles klubb. Nå er 
vi i ferd med å lykkes. Første 
året var et prøveår med godt 
resultat og vi arbeider nå 
med planene for neste år.

Disse tre ideene står som 
bevis på at vi er en forening i 
bevegelse, og det er det vi vil. 
Holde folk i aktivitet. Alt vi 
gjør krever engasjerte men-
nesker som liker å organisere 
og sette ”ting” i system. Det 
blir som i en hvilken som 
helst bedrift. Og når du 
lykkes er det kjempemoro 
og ideer til nye prosjekter 
vokser frem.  

Men nå er det vinter og 
skispor vi venter på. Løype-
basene Knut, Asbjørn 
og Gjermund er klare til 
innsats.

Håper du får mange fi ne ski 
og natur opplevelser i vinter.

Carl Fredrik

Leder

Medlemsbladet for Man-
genfj ellet turlag «Man-
genfj ellet» nr. 1/2006 er 
trykket i et opplag på 
3500 eks.

Neste utgave: Juni 2006

Redaksjonskomite: Tore 
Ovlien og Carl Fredrik 
Havnås

Vi retter en stor takk til 
alle bidragsytere. 
Redaksjonskomiteen 
oppfordrer  Turlagets 
brukere til fortsatt å sende 
oss bidrag om turer eller 
naturoppleverlser fra vårt 
omeråde!
Logoen er malt av Kjell 
Boy Næss. 

Bladet er typografi sk 
bearbeidt av Hans Chr. 
Wilter og trykket hos 
PDC Tangen 1930 
Aurskog.

Redaksjonskomitén.

Forsidebildet:
Bildet er tatt ved «Kjøl-
bua» vinteren 2003. 
Eigil Soot gjør seg klar 
til å ta imot «tørste» ski-
løpere på vei fra Dragsjø-
hytta til Vesle Garsjøen. 
Til venstre for Kjølbua 
kommer nye Kjølhytta.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 



 

Arrangementer  vinteren 2005 / 2006
En ny sesong står for døren, og vi er godt rustet til å ta imot horder av 
skiløpere (eller gående hvis det ikke skulle bli snø). Myrlia er åpen for 
servering på søndager fra kl. 11.00 til 15.00.

På Myrlia serverer vi varme vafl er, solbærtoddy, sjokolade med mer.
Tradisjonene tro kjører vi våre faste arrangementer for å stimulere til 
aktivitet i skog og mark.

Dato Arrangement Beskrivelse

11.12.05 Sesongåpning av 
Myrlia

Vi serverer gratis gløgg og pepperkaker på Myrlia fra 
kl. 11.00 til 15.00. Bål

11.12.05 Åpning av Kjent-
mannsprøven

Se omtale s. 19

29.01.06 Treskifestival Var også på programmet i fjor. Ble da avlyst pga. 
mangel på snø. Vi prøver igjen de vi oppfordrer alle til 
å fi nne frem gamle ski og gammelt utstyr. Myrlia er 
målet for turen der det blir forskjellige aktiviteter.

11.02.06 Måneskinnstur Vårt største arrangement. Vi startet med dette i 1997 og 
har hatt stor suksess med dette konseptet. Store og små 
ut på tur i vintermørket. Hestskyss for de små, masse 
fakler og bål lager en fl ott atmosfære.

05.03.06 Skisportens dag Første søndagen i mars markerer vi skisportens dag 
med skirenn i mange fasonger.

19.03.06 Friluftsgudstjeneste Dette arrangementet har også stått på programmet helt 
siden starten i turlaget. I år er denne gudstjenesten en 
del av kirken sine arrangementer.

Skibuss.
I tillegg blir det skibuss 
til Dragsjøhytta med en 
gang forholdene tillater 
det. Da setter vi opp 
buss fra Vesle Garsjøen 
til Dragsjøhytta i Nes, 
og går de 37 km. Tilbake 
på ski. Fra Dragsjøen 
via Nybakk. Videre over 
Kjølen til Kvisla. Derfra 
gjennom Ormtjennedalen 
til Opptjern og videre til 
Vesle Garsjøen. 
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Øivind  Eriksen skrev  i medlemsbladet 
1/2005 om skimakern på Lierfoss Karl O. 
Lier (1873-1958) det var skimakere i de 
fleste bygder og grender på den tid.  Noen 
utviklet sin produksjon til seriefabrikas-
jon  slik vi kjenner Østby Skifabrikk med 
Splitkein, som Laila Schau Nilsen overtok 
senere, Lommedal Skifabrikk med Bonna 
ski, Ivar Henriksen fra Rotnes med Blås-
kia, så kommer alle de øvrige som Åsnes 

Ski, Madshus, Kongsberg, 
og ikke minst Eggen Ski 
en fabrikk som vår kjente 
skiløper  Gjermund Eggen 
fra Engerdal sto bak. 

I dag er det kun en tre-
skiprodusent igjen i Norge  
det er Rønning Skifabrikk 
på Skotterud,  som lager 
en flere modeller alt fra 
barneski til  jaktski, og har 
stor eksport. 

Flere av våre medlem-
mer har trolig fortsatt 
noen  treski  i garasjer, 
hytter og bod, noen ser 
vi kommer til Myrlia på 
treski for å hygge seg på 
fine vinterdager. 

Søndag den 29.januar 
markerer vi som treskidag

Hva med å forsøke å 
finne fram et par treski 
som passer til de støvlene 
som er tatt vare på, så 
møtes vi alle til treskidag, 
forhåpentlig kom-
mer det så mange at vi 

kan kalle det en treskifesti-
val, på godt gammeldags 
skiføre, dette kan bli en 
minnerik dag.

Bruk tiden  nå til å søke 
etter passende utstyr, som 
nikkers, anorakk, Sælbu 
våtter.

Treskifestival 2006

Telemakski brukt  
under Husebyrenna

Steinalderski Fra Sunnmøre
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Av Knut Arne Lybæk

Helt fra jeg var guttunge 
har jeg satt pris på å 
være ute i skogen. Hver 
årstid har sin egen sjarm.  
Vinteren med skiturer 
og pilking, våren med 
sin fugleleik, meiteturer 
ved Sankt Hanstider og 
endelig jakta om høsten.  
At opphavet er mer en 
vanlig jaktinteressert har 
nok bidratt til at jeg set-
ter ekstra pris på å være 
ute om høsten. Lenge 
før jeg begynte på skolen 
var jeg med far min på 
både elgjakt og rådyrjakt.  
Det var på harapost 
jeg debuterte med egen 
børse, ei innlånt hagle i 
kal 410. Allikevel er det 
skogsfugljakt som jeg set-
ter aller høyest. For meg 
er fuglejakta selve freden 
og friheten. Det å kunne 
jakte etter egen puls i
eget tempo er god 
medisin i en oppjaget 
tilværelse som styres 
etter mobildekning og 
faste klokkeslett.  For 
meg er jakt en av fl ere 
muligheter for å komme 
meg ut i skogen og stå 
over et par runder av van-
nviddets karusell. 

Min tur går til Ovlien-
skauen en høstdag for 
noen år siden. 
Jeg har gledet meg hele 

uka til denne lørdagen. 
Når klokka ringer ved 
6-tida, gløtter jeg ut og 
ser at det duskregner og 
på Elghøgda ligger det 
skydotter. Dette lover 
godt. Håper det er slikt 
vær inne på skauen også.  
Termosen og matbok-
sen fylles opp. Videre 
gir ”kru’sterk” kaffe og 
kakuskiver med noe søtt 
den beste start på dagen. 
Vømmølsekken pakkes 
ferdig.  I bilen innover 
på skauen tenker jeg på 
hvor jeg skal gå i dag. 
Det har ikke vært mye 
fugl å se tidligere i jakta. 
Dessuten blir det fort 
slik at en går sine faste 

runder basert på tidligere 
erfaringer.  Det skader 
ikke å prøve noe nytt. I 
dag skal jeg også jakte 
med hund. Min gode 
venn og jaktkompis Kjell 
Olav arbeider med å få 
til en unghund, og har 
overlatt ”gamlebikkja” 
Barras til meg denne 
dagen. Barras er en 7 år 
gammel vorsteh-hann. 
Meget god jakthund og 
sikker som banken når 
det gjelder å fi nne fugl. 
At hunder kan ha person-
lighet er Barras et godt 
eksempel på. Som mange 
vorstehre kan Barras være 
en smule trassig, men vi 
kjenner hverandre godt 

Historiestafetten

En fugletur
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fra tidligere turer og han 
vet at jeg bestemmer.  Et-
ter å ha hentet bikkja hos 
Kjell Olav på Nord Man-
gen går turen tilbake til 
Ovlien og innover mot 
Hauger. Ved Gråbein-
myra tar jeg av og kjører 
innover mot Stenshau-
gen. Ved Sinkerudveltene 
sitter ei røy i vegen og 
gruser. Røya vagger lat 
over grøftekanten og 
lar meg passere. Barras 
vil ut til ”pippen” men 
må småsur fi nne seg i at 
ferden går videre.

Fremme ved Stenshaugen 
blir bikkja klargjort for 
jakt. Rødt dekken og 
bjelle må på. Jeg span-

derer en dusj ”Old Spice” 
på Barras i håp om at 
udyr holder seg unna 
ved eventuell nærkon-
takt.  Været holder seg. 
Det duskregner fortsatt 
og høgdene vestover er 
gjemt i tåka. Vindstille 
gir gode sjanser for 
kontakt med fugl. Jeg 
legger inn en pris Ettan 
mens Barras løper av 
seg litt glede og yrhet. 
Vi går forbi den gamle 
potetkjelleren i Stenshau-
gen. Den har ikke vært i 
bruk siden mors familie 
fl yttet herfra til Hauger 
i ’58. Taket har rast ned 
og snart ser den ut som 
hvilken som helst grop 
i skogen. Barras er ivrig 

og må fortsatt løpe litt  
gærning. Jeg følger stien 
mot Vilkårsmyra og tar 
peiling på et gammelt 
granholt i nordkanten på 
myra. Før jeg kommer 
frem ser jeg at Barras har 
funnet fuglefot og job-
ber seg mot granholtet. 
Hjertet slår litt raskere og 
jeg ser for meg at selve 
gamletiuren skal åpen-
bare seg i  blåbærlyngen 
der fremme. Barras blir 
borte og bjella stilner av. 
Jeg går raskt frem. Barras 
har stand. Noen skritt til 
og jeg sier ”JA!”. Bikkja 
går frem. Og enda litt 
til. Ingen ting skjer. Har 
fuglen tatt beina fatt, 
det skjer jo det? Barras 
går enda litt frem, men 
snuser litt rundt og kom-
mer tilbake til meg. Fu-
glen var nok borte vekk 
innen vi kom frem. Synd 
det Barras. Vi går ned til 
venstre og tar med oss 
en snipp med virkelig 
gammel skog uten å 
være borti fugl. Ved ei 
gammal varmetomt blir 
det tid til en tekopp 
og ei kakuskive til meg 
og bikkja før vi setter 
kursen nordover mot 
Husmobråtamyrene.  Det 
letter et par orrhaner på 
andre siden myra, langt 
unna oss.  De drar over 
skogranda og blir borte 
i tåkedisen.  Langt unna 
buldrer et par andre 
haner. Barras søker vi-
dere. Etter ei kort stund 

Historiestafetten
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Historiestafetten

skrår jeg opp i lia mot 
Store Stenshaugen. Her 
bruker det å sitte orrfugl. 
Et eller annet er det her 
nå også. Barras får stand 
og står mot et tett kjerr 
på oversiden av myra. Jeg 
går frem, huker meg ned, 
prøver å se hvor fuglen 
sitter, men ser ingent-
ing. Går frem litt til, og 
da reiser det en orrhane. 
Kommanderer bikkja til 
å stå. Sikter og trekker av. 
Jeg ser at det blir bom, og 
det andre skuddet blir det 
aldri tid til. Orrhanen 
svinger over åskulen og 
blir borte. Jeg unngår å 
møte blikket til Barras 
en god stund etterpå. Vi 
går rundt myrene uten 
at vi er borti så mye som 
ei fjør. Vi klyver opp 
over en liten åskam og er 
straks nede i Isdalen på 
andre siden.. Været letner 
og blå flekker av himmel 
viser seg. Etter ei stund 
bryter sola i gjennom 
og en svak vind tar tak 
i trekronene. Tid for en 
ny tekopp Med hodet 
til Barras i fanget, hviler 
jeg ryggen mot ei stor 
osp.  Jeg lukker øynene 
og hører ospelauvet rasle 
som sølvklokker. Det 
er på tide å rusle videre. 

Oppe til høyre ved 
restene etter stallen ved 
Isdalshytta, ser jeg bort 
på ei annen stor osp. Det 
var i fjor det skjedde. Der 
borte, om lag 5 meter på 
siden av ospa stoppet jeg 
for å legge inn en pris 
snus. Det passet også 
å lette på trykket etter 
morraskaffen. Midt i det 
siste gjøremålet, reiser en 
tiur ut fra ospekrona,. 
Tiuren er rask, børsa 
ligger knekt på bakken 
og jeg har hendene fulle. 
Det var årets sjanse. 
Kanskje 10-årets. Da kvad 
jeg noen setninger som 
ikke er pensum i Yngres-
forening.

Været har slått om til 
sol og høy himmel. 
Hjortelusflua kreker 
frem for å plage mann 
og hund. Vi må lea på 
oss og følger delet til 
Stangeskogene sørover. 
Vi støkker fugl, men de 
er utenfor rekkevidde. En 
smell høres ned i lia, over 
i Stangeskovene. Kanskje 
det er hundeeier Kjell 
Olav som har skutt?   Jeg 
skrår over delet til Stan-
geskovene. Patronene ut 
av børsa. Kanskje jeg tref-
fer Kjell Olav ved hvil-

estedet vårt? Jeg finner 
tyri og gjør opp en liten 
varme. Resten av maten 
fortæres og termosen 
tømmes. Her er godt å 
være. Barras er i drøm-
meland, kanskje han 
drømmer om en bedre 
skytter? Jeg strekker meg 
ut på ullgenseren og dup-
per av en halvtimes tid. 
Ingen Kjell Olav dukker 
opp. Jeg pakker sammen 
og tusler over delet igjen. 
Vi går mot Stenshaugen 
og bilen. Bruker god 
tid, men Barras er ikke 
borte i noe fugl. Vinden 
har stilnet av og det er 
så stille i skogen.  En 
svartspett flyr mellom 
buskene der jeg står, og 
bruker seg litt. Ellers er 
det blikk stille. Ingen 
haralos klinger i liene 
lenger. Å høre en god los 
her inne hører dessverre 
fortiden til. Etterhvert 
kommer vi ned til bilen. 
Barras og jeg gjør opp 
status. Vi har sett fugl og 
vi har kokt kaffe. Vi er 
fornøyde. 

Jeg sender stafettpinnen 
videre til Kine Hornfeldt og 
Kjell Olav Vestli.         
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Av Knut Arne Lybæk
 

De store skogområdene 
lengt øst i Aurskog har 
i følge tradisjonen aldri 
blitt benevnt med et felles 
navn slik vi kjenner det fra 
steder som Finnemarka og 
Østmarka. Fra Bergersætra i  
nord til Aurset i sør finner 
vi bl a områdene Kjølen, 
Ovlienskogen,  Piltjern-
marka og  Midtfjella. 
Videre har ofte eierforhol-
det gitt navn til et bestemt 
geografisk område som f 
eks Mathesonskauen og 
Bergerteigen.  

Man satte navn på steder 
for orientering og gjenkjen-
ning enten du nå var ute 
med øks eller børse. De 
viktigste navnene finner vi 
igjen på kartene, andre lever 
videre i muntlig lokal navn-
etradisjon og mange navn 
har blitt borte etter hvert. 

Noen nye har kommet 
til. 
Det er alltid spennende når 
lokalavisene refererer til 
hendelser inne på skauen. 

Enten det dreier seg om 
skauvarme eller mystisk 
biltrafikk så har begiven-
heten uten unntak funnet 
sted på Nordre eller Søndre 
Mangen. Aldri i Hauger 
eller ved 

Øisjøen! Lokalavisene 
har også prestert å plassere 
både Mokroken og Harefall-
et inne på Sør- eller Nord 
Mangen. Godt gjort når 
stedsnavnet det refereres til 
ligger mer en ei mil unna. 

Enten det skyldes latskap 
eller uvitenhet er slikt slurv 
en uting som forvirrer og 
forarger både besøkende og 
fastboende.  

Ved tvil om stedsnavn 
kan man trygt rådføre seg 
med innfødte som van-
ligvis er både taleføre og 
imøtekommende. Turlagets 
utmerkede kart er også 
et godt hjelpemiddel i så 
henseende.  

Kanskje lokale bladfyker 
burde gjennomføre tur-
lagets kjentmannsprøver? 

Noen vil sikkert in-
nvende at benevnelsen 
Mangenfjellet ikke har rot 
i lokal navnetradisjon, at 
det er oppkonstruert og lite 
presist. Når det gjelder tur-

lagets bruk av dette navnet 
kan dette klart forsvares 
og er etter min mening et 
godt valg. Turlaget favner et 
stort område og derfor er 
det riktig å bruke det sam-
lende navnet Mangenfjellet 
Turlag. 

Turlagets aktiviteter og 
medlemsblad har heller 
aldri blitt beskjemmet av 
den navneforvirring som 
lokalpressen presterer til 
tider. Snarere tvert i mot; 
- turlaget foretar løypemerk-
ing og navnesetting i nært 
samarbeid med kjentmenn.  
Slik føres riktig stedsnavn-
tradisjon videre.

Det skal turlaget ha hon-
nør for! 

Om bruk av stedsnavn  1
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Turlaget med ny sponsortavle ved Myrlia
Her får de største sponsorene sitt eget skilt som markerer deres støtte og 
engasjement til vår virksomhet. Vi har brukt mye tid på dette, og er 
ganske stolte over hva vi har fått til. Alt utført i treverk.
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Hvor kan du starte ski-
turen?
En skitur på Mangen kan 
ha  3 utgangspunkt:

Kvisla på Nordre 
Mangen. Hit kommer du 
ved å følge skilting fra 
Lierfoss mot Ovlien el. 
Stangeskovene. Etter ca. 
7 km. fra Lierfoss kom-
mer du til Kvisla. Her har 
vi merket parkering med 
utgangspunkt for skitur 
på Kjølenområdet. Vesle 
Garsjøen er utgangspunkt 
for skitur mot Midtfjella 
og Mangfjellet. Til Vesle 
Garsjøen kommer du ved 
å følge skilting fra Lier-
foss mot Søndre Mangen. 
Etter en biltur på ca. 15 
minutter fra Lierfoss kom-
mer du til Vesle Garsjøen. 
I dette området fi nner 
du også serveringshytta 
vår Myrlia. Den ligger 
i sørenden på Garsjøen. 
Ellers er det fi nt å parkere 
ved Høgdesætra på Set-
skog siden. Herfra kom-
mer du inn i løypenettet 
via Aurset. Kart fi nnes på 
oppslagstavlene. 

Løypene.
Mangenfjellet Turlag har 
avtale med 20 grunneiere 
om opparbeidelse av 
løypetraseer, bygging av 
klopper, bruer, skilting og 
preparerring. I alt ca. 80 
km. med løyper i det fl ot-
teste terreng kommunen 

kan by på. Det er lagt vekt 
på god skilting og mange 
kartoppslag så det skal 
være enkelt og fi nne frem. 
Mangenområdet skiller 
seg fra andre områder 
med mye åpne fl ater og 
”høyfjellsterreng”, fra 
300-400 m. over havet. 
De fl este løypene ligger 
i åpent lende så snøen 
kommer lett til. Erfaring 
fra mange års drift gjør at 
løypene stadig forbedres 
og eller legges om. I nord 
preparerer vi helt til Brau-
terfallet i Nes kommune, 
hit kommer løypene fra 
Årnes. Så når forholdene 
tillater det er det mulig 
å gå på ski i fl ott løyper 
helt fra Setskog til Årnes. 
På Nordre Mangen har 
vi klargjort rasteplass ved 
Kjøltjennet, her er det ei 
lita selvbetjent hytte hvor 
man fi nner ved til bålet. 
På Søndre Mangen har vi 
nevnte Myrlia og andre 
bålplasser som er merket 
med skilt. 

Asbjørn Berger, Knut 
Katralen og Gjermund 
Eriksen er våre løypebaser. 
Turlaget disponerer i dag 
en mengde utstyr for å 
gjøre forholdene så bra 
som mulig. Vi har 2 nye 
snøscootere,  3 stk. spor-
maskiner, 2 stor slådder, 
fl ere kjelker og en henger 
til å frakte scooteren på. 
Mangenfjellet Turlag lager 

skispor for den vanlige 
turgåer, vi kommer alltid 
til å bruke scooter (ikke 
stor prepareringsmaskin) 
med de begrensinger som 
den gir. Vi ser at fl ere og 
fl ere foreninger velger 
scooteren, da den er mye 
mer fl eksibel enn en stor 
maskin. 

I vinter vil vi som 
tidligere år gjøre vårt beste 
for å presentere så bra 
forhold som mulig men 
vi må gjøre noen priori-
teringer hvis det skulle bli 
lite snø. Vedlagt i bladet 
følger løypekart, studer 
det nøye og fi nn dine 
yndlingsløyper.

På ski på Mangenfjellet.

Turforslag 1.
Høgmosenrundt er 
den mest brukte løypa. 
Runden er ca. 14 km. 
i lett terreng der du 
blander åpne myrparti-
er med tettere skog. På 
denne runden passerer 
du Myrlia.

Føremelding.
Vår føretelefon 91 81 94 
90 er alltid oppdatert 
med siste nytt. Bruk 
også vår e-post tjeneste 
der vi sender ut e-post 
hver torsdag om status 
for helgens skiføre og 
løyper. Den samme 
meldingen ligger også 
på våre nettsider www.
mangenfjellet.no.
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Hvor er Mangenfjellet?

Turforslag 2.
En skikkelig langtur 
på 4-5 timer starter ved 
Vesle Garsjøen. Videre 
utover fantastiske 
Midtfjellmosen forbi 
Tangen hyttefelt gjen-
nom Ormtjenndalen til 
Kvisla. Herfra til Åsnes-
setertjenn via Bergerse-
tra til Kjølbua. En rast 
her er velfortjent før 
du igjen setter kursen 
til Kvisla og tilbake 
til Vesle Garsjøen. 
Den skikkelige lang-
turløperen ville ta 
turen over Langmyra 
og opp Vålåsen før 
han var tilbake på Vesle 
Garsjøen. 

Hodelykt.
Det er etter hvert 
mange som har 
begynt å gå skiturer 
på kveldene. Dagens 
hodelykter egner seg 
utmerket til dette, og 
det er en helt spesiell 
opplevelse å gå på 
tur på kvelden. Gjør 
avtale med en kompis 
og dere kommer til å 
få en uforglemmelig 
skitur. Savner du noen 
å gå sammen med så 
kontakt oss i turlaget. 
Vi vet om mange som 
bedriver denne aktiv-
iteten.

Snøsamleren.
I fjor kjøpte turlaget 
en snøsamler. Denne 
fungerer som en omv-
endt snøplog og egner 
seg perfekt til bruk 
på veier. Den samler 
snø fra 3 meter bredde 
og legger igjen i en 
bredde på 60 cm. Etter 
snøsamlerer henger 
vi spormaskinen, og 
samme gjør disse un-
derverker på bare 5 cm. 
med snø. Du tror det 
ikke før du får se det.

Lierfoss til P-plass Kvisla  på N. Mangen vei  8 km
Aursmoen til Lierfoss  4 km
Lierfoss til P-plass VesleGarsjøen S. Mangen 12.2km
Lierfoss til P-plass Garsjøen S. Mangen 13 km               
Bjørkelangen fra Esso til Garsjøen S. Mangen 9 km
Bjørkelangen fra Esso til Haugrim  2 km
Lierfoss til Haugrim  5,2 km
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Bakgrunn:
Styret i turlaget har siden i 
vinter arbeidet med planene 
om å bygge en turhytte etter 
inspirasjon fra DNT sine 
ubetjente hytter. Etter det vi 
erfarer finnes det ikke slike 
hytter i AH eller i noen av 
våre nabokommuner. Pros-
jekter er tenkt realisert på 
Kjølen på Nordre Mangen. 

Kjølen er med sin be-
liggenhet noe av det 
nærmeste du kommer 
villmark og fjellfølelse i 
Aurskog Høland,og MFT 
har siden starten i 96 
preparert skiløyper der på 
vinteren, og har på som-
meren arbeidet aktivt med 
restaurering  av den gamle 
turstien fra Bergmyra 
(også kalt Handlestien).

For mange av våre 
medlemmer er området 
fortsatt uoppdaget, noe vi 
har ambisjoner om å gjøre 
noe med. En turhytte vil 
definitivt være et stort 
”løft” for denne delen av 
løypenettet, og vil naturlig 
kunne bli et mål for folk 
når de skal ut på tur. Ikke 
bare på vinteren, men hele 
året. 

Planene er jobbet frem 
gjennom våren via tegnin-
ger, samtaler med grunnei-
er, og tilslutt en grundig 
søknad til kommune og 
fylke om oppføring av 
turhytte. Siden området 

er strengt regulert med 
hensyn til bygging (LNF 
område), er det bare sær-
skilte prosjekter som får 
godkjenning. Vi har fått 
godkjenning på særskilt 
grunnlag knyttet opp mot 
friluftsliv til allmennytte. 
Når prosjektet er gjen-
nomført har vi den første 
turhytta i Aurskog Høland 
og nærliggende områder. 
At vi i dette området også 
grenser til NES gir oss 
flere positive ringvirknin-
ger.

Beliggenhet.
På østsiden av Kjøltjernet. 
Området eies av Hans 
Andreas Trætteberg. 

Hytta.
Bruken skal reguleres 
gjennom regler som DNT 
(Den Norske Turistforen-
ing)  benytter for sine 
ubetjente turhytter (med 

lokale tilpasninger). I 
praksis kan hvilken som 
helst kvittere ut nøkkel 
(forutsatt at du er medlem 
i MFT) og nyte stillheten 
ved Kjøltjernet. Det er 
et mål at hytta skal være 
bemannet for servering på 
søndager i vinterhalvåret.

Eieforhold/grun-
neierkontrakt.
MFT skal bygge, finan-
siere, drifte og eie hytta. 
MFT leier tomt av grun-
neier.

Økonomi.
Prosjektet er av en slik ka-
rakter at det kan søkes om 
spillemidler. Første steg 
var å få planene innru-
llert på den kommunale 
prioriteringslisten over 
anlegg som skal få tildelt 
spillemidler. Der er vi nå 
plassert på 9 plass, og vi 
kan med stor sikkerhet si 

Nye Kjølhytta

Erlend Råheim t.v. og Hans Andreas Trætteberg på grundforhold 
befaring i slutten av september.
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at prosjektet vil få midler 
iløpet av de nærmeste 
årene. Forhåpentligvis 
allerede i 2007. Prosjekter 
av denne karakter har i de 
siste årene hatt veldig høy 
prioritet i fylket, og man 
har i flere tilfeller fraveket 
kommunale prioriteringer 
og flyttet friluftsliv pros-
jekter opp på lista. 

Pr. dato vet vi ikke hva 
sluttsummen vil ende 
på da vi ikke har fått 
inn alle tilbud. Men det 
er grunn til å tro at den 
totale kostnadsrammen vil 
ligge på mellom 600-700 
000 kr. Dette utifra de 
ambisjonene som ligger 
i prosjektet i dag. Ambis-
jonene må endres i takt 
med hva som er realistiske 
finansieringskilder, men 
pt. Har vi kommet så 
langt med finansieringen 
at vi kan realisere plan A. 
Finansieringen kan deles 
i 4. Gaver, Rabatter, Spil-
lemidler og dugnader.

Fremdrift.
Slik det ser ut nå skal det 
være mulig å gjennomføre 
prosjektet innen utgangen 
av høsten 2007. Grunnar-
beider og råbygg 2006 og 
innearbeid 2007.

Årsmøtevedtak 6. oktober.
Årsmøtet sa ja til å bygge 
hytta under flg. forutset-
ninger: 
1.  Etter ferdigstillese skal 
ikke MFT ha lån knyt-
tet til prosjektet. Dette 

fordi vi er veldig klar på 
at denne type aktivitet 
ikke skal gå utover vår 
primæraktivitet som er å 
lage gode skiløyper. 
2.  Ikke benytter oppsparte 
midler (egenkapital) som 
en del av finansieringen.
3. At MFT sine rettigheter 
etter de første 20 årene av 
leieavtalen med grunneier.

Bygging og dugnader
De som er kjent på Kjølen 
vet at det ikke er bilvei til 
der vi har tenkt å bygge 
hytta. Vi tror det blir slik 
at mesteparten av arbeidet 
av hytta prefabrikkeres 
nede i bygda (mesteparten 
av alle materialer kappes 
til) for så å heise det inn 

til Kjøltjernet med he-
likopter. Det snekkerlaget 
som får oppdraget med å 
reise kjølhytta blir tilbudt 
overnatting i lavo mellom 
øktene. Ganske eksotisk.

 
Vi planlegger å gjøre 
grunnarbeidet, isolering, 
malerarbeider og legging 
av torvtak på dugnad. 

Så gjenstår det å se om 
vi er like flinke til å slutt-
føre som å planlegge. Med 
alle de ildsjeler som finnes 
rundt turlaget er jeg ikke 
bekymret for det.

Dette blir veldig spen-
nende.

Slik kommer den nye hytta til å se ut. Hytta er tegnet av arkitekt Vidar Taiet.

Bildet er tatt på vei fra Bergersetra 
mot Kjøltjernet. 
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Øyvind Eriksen
Det er en desemberdag av de 
aller vakreste. Lav sol kaster 
gyldenglans over gult, rim 
frosset gras. Ellers er det 
bare stillhet. Knapt nok et 
vindsus i trekronene. De 
titusner som omgir den 
gamle plassen dypt inne på 
skogen. 

I dag kan man kjøre 
nesten frem. Det var an-
nerledes den gang for 70 år 
siden. Da Martin Larsen 
bodde og drev plassen. Med 
kone og fem små. Da Gun-
vor trådte sine barnesko der. 
Om lag ei drøy mils vei fra 
Lierfoss. Gjennom skogen 
og på dårlige veier. På stier.

Til Bergmyra kom du fra 
Lierfoss via Nordbyjordet 
og Børtneset. Ferden gikk 
videre over Sveltberg-toppen 

og Sælapinnehøgda på Tør-
moen. Opp Skalabergbakka. 
Forbi steinraset i Skalaber-
get. Der sagnet forteller at 
det begravde et brudepar 
den gang det gikk, en gang i 
fjern ukjent fortid.

Men fortsatt var det 
mange og tunge skritt igjen 
før man kunne vandre inn 
på tunet på Bergmyra.

Folamyrbakken 
måtte forseres. Likeledes 
Dambakken før man van-
dret over Saumyra og opp 
Kjøtthøgget. Da dukket 
endelig hvilesteinene like 
utenfor jordekanten på 
Bergmyra frem. Endelig var 
man fremme.

– Det er egentlig utrolig 
å tenke tilbake på tiden for 
60-70 år siden, sier Gunvor. 

Utviklingen har vært så 

enorm. Dagens oppvok-
sende generasjon kan knapt 
tenke seg eller sette seg inn 
i de forhold som det var 
den gang. På Bergmyra. På 
andre husmannsplassene 
som det fortsatt fantes en 
god del av rundt omkring. 
Husmannsplasser der livet 
var et voldsomt slit under 
karrige kår. Gjerne med en 
stor ungeflokk å mette.

Lyspunkt
Jula kom som et lykkelig 
avbrekk i en ellers grå og 
tung tilværelse. Et lyspunkt 
i en mørk og kald tid. 

Det var riktignok ikke 
tale om noe noen materiell 
jul! Slik det er i dag!

Men derimot ekte høytid. 
I enkle former. Under enkle 
kår. 

Husmannsjul på Bergmyra! 1
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– Selvsagt ventet vi 
ungene på jula den gang 
også, minne Gunvor.

Selv om presanger 
nærmest var en raritet.

– Vi unga fikk som 
regel hver vår. Av mor og 
far.

Et klesplagg vi trengte! 
Det var alt. Men vi var 
fornøyde med det. Visste 
ikke om noe annet. Det 
var som det skulle.

Tradisjoner
Før man kom så langt var 
imidlertid de tradisjonelle 
juleforberedelsene gjort. 
Julestria var tilbakelagt.

Grisen var slaktet. Det 
var Morttjern-karer som 
sto for den jobben.

Kaker ble det også. Ikke 
syv slag. Det fikk holde 
med sandkaker, smul-
tringer og julekake. Også 
sirupsøl.

– Det var nok begrenset 
hva far hadde i penger 
i pungen. Det var aldri 
noe snakk om penger til 
eller blant oss unger. Men 
all verden var knapt han 
fikk for vinterarbeidet på 
kjørhatten på Børtesaga. 
Sommerstid gikk han 
husmann på Nordby.

Nøkkelost
Juleturen til butikken in-
nbragte selvsagt litt ekstra. 
Noen appelsiner. Litt 
ekstra. Som man bare fikk 
hver jul. Også nøkkelost. 
Det var noe jeg synes var 
ekstra gjevt å få en smak 

av. Men som vi bare fikk 
til jul. Når Gunvor kjente 
den dufta i nesa, ja, da 
kom julestemningen 
sigende.

Høytid i husmannstua
– Julaften. Julemiddagen. 
Da var det høytid og fest 
i husmannstua på Berg-
myra.

– Hele familien hadde 
tatt julebadet. Ved tretida 
om ettermiddagen hentet 
far den store stampen fra 
låven. Plasserte den på 
kjøkkengulvet. Så gikk det 
etter tur.

Fjøsstellet ble avslut-
tet. De tre fire kuene man 
hadde på fjøset hadde fått 
en ekstra høydott. Med 
beskjed om å spise godt 
og drikke godt. For i kveld 
var det julekvelden. 

Inne i husmannstua var 
lyset tent. Ei ekstra lampe 
på kjøkkenet. Og solbren-
neren i stua. Den ble bare 
brukt ved spesielle anled-
ninger. Brukte for mye 
parafin. Sparing var et 
velkjent begrep den gang.

Så var det klart for 
julemiddag. PÅ kjøkkenet. 
Ribbe, pølser, medis-
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terkaker og kålstuing. 
Langt fra dagligdags kost. 
Et år hadde gått siden sist.

Deretter forflyttet man 
seg inn i stua. Hvor det 
ble sunget julesanger. 
Hvor Julehøytid kunne 
strømme inn over en. 

Mens julestjerna skinte 
på desember himmelen 
over husmannsplassen og 
julenatta seg på.

Nissen
Noen nisse var det imi-
dlertid aldri på besøk. 
– Hva skulle han hos oss? 
Når det ikke var noen 
pakker å dele ut, spør 
Gunnvor. Hun og ungene 
hadde hørt om nissen. 
Men ikke sett den.

Det hadde derimot 
bestefar Sinkerud. Den 
skikkelige fjøsnissen. På et 
sted han tjente.

–Han hadde smelt litt 
for hardt i hekken og 

larmet litt for mye når 
han stengte for kuene til 
natta. Da dukket gråtas-
sen fram. Kastet flis etter 
han og ga tydelig uttrykk 
for at slikt leven satte han 
ikke pris på.

Julebukk
– Kan forresten huske at 
vi ungene fikk lov til å gå 
julebukk en gang. Nettopp 

til bestefar. Til Sinkerud. 
En snau times gange 
videre innover skogen. 

Forbi nye steder med 
rare navn. Som Ikønn-
hølet og Gråbein-hølet. 
Over vaske-tjennkloppa, 
Jacobsmyrberget og Rag-
gebekken. 

Jula i 1927 ble imidler-
tid spesiell.

– Det ble fars siste jul, 
sier Gunvor. Han hadde 
vært sengeliggende det 
siste halvåret. Med gikt-

feber og hjertefeil. Andre 
dag nyttår ebbet et hardt 
og strevsom liv under 
magre år ut.

To år senere forlot 
familien Bergmyra. Flyttet 
til bygds. Da var Gunvor 
blitt 20 år. –Nå, mange 
år senere, er det uvirkelig. 
Barneåra ungdomsåra. På 
husmannsplassen

Der alt var dårlig, som 

hun sier. Lite eller ingen 
ting av jordisk gods og 
gull. Men mer enn nok 
av slit.

– Heldigvis har tidene 
forandret seg. Til det 
bedre. Selv om alt ikke er 
rosenrødt i dag heller, sier 
Gunvor som i dag nyter 
sitt pensjonistotium på 
Momoen.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 



 

Kjentmannsprøven 2006

I vinter kommer kjentmasskassene stå på 
flg. steder.
  
Ovlien myra. 
I bunnen av den lange bakken opp mot 
Vålåsen.
Nysæter
Mellom Ormtjenna og Opptjern.
Kjølbua
Kjent for de fleste. Bua som står ved 
Kjøltjernet.
Høgmosen
Øverste på Høgmosen der løypa gjør en 
sving.
Elgtjern 
Løypetrase vest for Garsjøen mot Myrlia

Det er i år sjette gangen vi arrangerer 
Kjentmannsmerket, og det begynner 
etter hvert å bli mange kjentmenner og 
kvinner. En fulstendig over de som har 

tatt merkene liste ligger på våre nettsider. 
Postene er merket av på løypekartet som 
finnes et annet sted i bladet.

Postene er oppe fra første mulige snøfall 
til så lenge det er mulig å gå på ski.
Se annonse i lokalavisen.

En ny sesong med nye steder å besøke. Kjentmann kan du kalle deg hvis 
du har besøkt 5 steder på vinteren, og 5 steder på sommeren. Merker og 
diplomer blir delt ut på et arrangement i slutten av oktober 2006.

Merkene er:

1. gang - Bronsemerke

2. gang - Diplom

3. gang - Sølvmerke

4. gang - Diplom

5. gang - Gullmerke

10. gang - Mangentrollet i tre
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Dugnad

Er du interessert i å bidra med 
dugnadshjelp eller på annen måte 
bidra til å realisere Kjølhytta, så ta 
kontakt med Mangenfjellet 
Turlag v/Carl Fredrik Havnås. Epost: 
post@mangenfjellet.no tlf. 63855374.
Vi er takknemlig for all støtte.

Medlemskap
Hvem som helst kan tegne 
medlemskap. 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 
Mangenfj ellet turlag v/Egil Henriksen, 
1930 Aurskog. Bankgiro nr. 
1280.60.82404

Send oss bilder!
Har du noen fl otte 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@mangenfj ellet.no

Turkartet  kan  du  få  kjøpt  hos:
Bjørkelangen  Bokhandel
Bjørkelangen Sport
Sporten Aurskog
Hydro Texaco Bjørkelangen
Hydro Texaco Aurskog
Bjørkelangen fysikalske institutt
Henvendelse til Mangenfj ellet turlag.

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

Internettsider
Se våre internettsider for
ytterlige informasjon.
www.mangenfj ellet.no

Styret 2005/06
Leder:
Carl Fredrik Havnås, 
Bjørkelangen
Nestleder:
Tore Ovlien, Lierfoss
Sekretær:
Arne Martin Soot, Aurskog
Kasserer:
Egil Henriksen, Bjørkelangen
Styremedlemmer:
Bernt Øisjøfoss, Bjørkelangen
Bjørn Soot, Nittedal, Gro 
Trætteberg, Aurskog, Kristine 
Tollefsen, Bjørkelangen og
John Ulland, Bjørkelangen
Leder pensjonistgruppa: Kåre 
Soot



 

«Tyrielden» 
Se, no har je sanket det feiteste tre 
je fant til min fl akkende eld. - 
Og så får vi vente en vinter og se 
om noen vil komme og varme seg ved 
dens skjær - i en frysende kveld. 

Je tente min eld på en høstøde vang 
da verden gikk vintren ivold, 
da vargenes hyl under stjernene klang 
på vidda derute hvor sorgene sang
 med toner i dirrende moll. 

For nettopp når frostnatta mørk faller på
vi trenger jo nyingens glød. - 
Så stans her og varm deg! Og så kan du gå 
ditut hvor en morgen forjettende blå 
skal fødes av nettenes skjød. 

Men husk da en ensom du traff i en skog, 
som nørte et bål for din fot, 
i netter da lengslenes trekkfugle-plog 
mot håpenes fjerneste lyskyster drog, 
og du hadde mistet ditt mot. 

Hans Børli

Returadresse:
Mangenfjellet turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen


