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Den utrolige vinteren.
Vi har lagt bak oss den meste fan-
tastiske vinteren på fl ere tiår. Stabilt 
skiføre siden starten av januar og frem 
til slutten av mars er ikke hva vi er vant 
med. Ja til tider ble det så mye snø at 
vi slet med å lage gode løyper. Det er 
mange som har meninger om hva som 
er gode løyper, og det er bra. Da har vi 
engasjerte brukere. Men jeg vil at dere 
skal være klar over at vi ikke besitter de 
ressurser som for eksempel Skiforen-
ingen i Nordmarka eller på Romerik-
såsen har. De har økonomi og utstyr av 
en helt annen kaliber. Våre løypekjø-
rere arbeider i kombinasjon av dugnad 
og betalt arbeid. Når vi evaluerer årets 
sesong skal vi se på rutiner. Så kanskje 
vi kan bli enda bedre neste år.

Jubileumstid.
7. mai 1996 hadde vi stiftelsesmøte i 
Rådhusets kantine på Bjørkelangen. Ett 
30 talls mennesker hadde i nysgjerrig-
het møtt opp for å høre om nykom-
meren – Mangenfjellet Turlag. Ideen 
bak stiftelsen står like sterk i dag. Å 
tilrettelegge for skigåing og friluftsliv. 
Om våre ambisjoner kan vi lese at 200 
medlemmer burde være bra. I dag har 
vi utrolige 1300 medlemmer. Frilufts-
liv er i tiden. En aktivitet som hele 
familien kan gjøre sammen. Enten det 
er på ski, i pulk eller i bæremeis. En 
pjokk hengende etter pappa i tau på 
ski eller med sykkeltralle på endeløse 
skogsbilveier. Ja mulighetene er mange. 
10 år er ingen alder og vi arbeider 
med nye prosjekter. Hytta ved Kjøl-
tjernet (se artikkel annet sted i bladet) 
er et eksempel. Men jeg vil allikevel 
understreke at skisporet er det aller 
viktigste. Organisasjonsarbeid er basert 
på ildsjelers iver etter å gjøre noe for 
andre. Belønningen er ikke kroner, 
men gleden over å se at folk trives og 
gleder seg over det man ”steller” stand. 
Vi er opptatt av å ikke ”gape” over for 
mye, men å ha best mulig kvalitet utifra 
økonomi og de menneskene vi klarer å 

få med oss i vårt arbeide.

Grunneierne.
Jeg har i tidli-
gere lederartikler 
gitt honnør til 
grunneierne. Jeg 
kan ikke unngå å 
nevne det igjen. 
De er våre premiss-
bærere og jeg vil på vegne av alle som 
trives på Mangenskogen få takke for 
stor romslighet og velvilje gjennom 10 
år. Vi som brukere har et stort ansvar i å 

opptre som skikkelige friluftsfolk. 

Dugnadsgjengen.
Utbedringer i løypenettet er et kon-
tinuerlig arbeid. Bedre grunnarbeid 
krever mindre snø. Siden starten i 96 
har vi hatt en gjeng ivrige pensjonister 
med Kåre Soot i spissen. Disse bidrar 
fortsatt på en fantastisk måte. I fjor høst 
rekrutterte vi fl ere ildsjeler til denne 
gruppa, og gjennom høsten og vin-
teren har de hatt fl ere samlinger som 
kommer turlaget til gode.

Økonomi.
Uten velvillige sponsorer kunne vi ikke 
drevet turlaget slik vi gjør i dag. Bygdas 
Sparebanker har gått sammen om en 
betydelig sponsorpakke. Sammen med 
ca. 50 andre sponsorer legger de igjen 
ca. 160.000 kr. til det vi mener er et 
godt formål. Vår totale omsetning er i 
overkant av 300.000 kr. pr. år. Kom-
munen bidrar med ca. 35.000 kr. (el. 26 
kr. pr. medlem). Resten er medlems-
kontingent, dugnader og salg på Myrlia. 
Kostnadene våre er knyttet til renter 
og avdrag på utstyr, drivstoff, brøyting 
av parkeringsplasser, sjåførgodtgjørelse 
etc. De siste årene har regnskapet gått 
i balanse. 

Nå venter oss en årstid som inviterer til 
annet enn ski. De store naturopplevel-
sene er ikke så langt unna som du tror. 

God Sommer.!
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Vi gratulerer Mangenfjellet Turlag med 10 aktive år! 
Som samarbeidspartner følger vi med på utviklingen i Turlaget og vi har all grunn til å være for-
nøyde. Fra starten for 10 år siden og frem til i dag har Turlaget lagt til rette for gode naturopple-
velser og fysisk utfoldelse gjennom hele året. I dagens travle samfunn vet vi at mange fi nner ro og 
rekreasjon i skog og mark. Det borger for et godt utgangspunkt for videre satsing og økte tilbud i 
regi av Turlagets ildsjeler!

I likhet med at mange søker ro og rekreasjon i skog og mark, så håper vi som lokale sparebanker 
at kommunens innbyggere søker råd og økonomisk hjelp hos oss. Våre ansatte kjenner lokalsam-
funnet og har gode kunnskaper i tillegg til lang erfaring innen fi nansiell rådgivning. Benytt deg av 
vår ekspertise!
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Mangenfjellet turlag 10 år
Av Øivind Eriksen

Her tøyer seg skogane, mil etter mil, og inniblant sjøar 
med blenkjande smil. Om høsten stend skogen i blus-
sande brand. Å du, for eit underfullt  land.

Han sikter til fedrelandet i dette verset, Aurskog-Hø-
lands store dikterhøvding Trygve Bjerkrheim. Men disse 
linjene beskriver like godt Mangenfjellet. Dette navnet 
som favner så mye - og som trekker så mange til seg. 

I dag er  dette storslåtte, vidstrakte området skifolkets 
Mekka. Et sted dit Kong Vinter kommer tidlig og hvor 
han blir lenge. Et sted hvor mennesker fra nær og fjern 
fi nner rekreasjon og  adspredelse eller treningsmulighe-
ter, takket være et tilfeldig møte. Et møte som i dag har 
blitt Mangenfjellet Turlag. Et lag med 1300 medlemmer 
og som på optimale vinterdager kan tilby 70 kilometer 
velpreparerte løyper  både til medlemmer  og alle andre 
som ønsker å søke stillhet, naturopplevelser eller trim 
med ski på beina.

I disse dager kan det første jubileum feires for Man-
genfjellet Turlag. 7. mai er den offi sielle «bursdagen». Da 
ble laget formelt stiftet på Rådhuset, Bjørkelangen.

Men det hele startet med  et møte mellom Knut Ka-
tralen og Axel Odd Haneborg på Vålåsen.  Friluftsglade 
Knut, som opplevde sitt første vinterparadis på Krok-
skogen som guttunge, hadde nå blitt aurskog-hølending 
og funnet et nytt et, på Mangen. Men det var smått med 
løyper der. Knut luftet at han kunne bidra til å kjøre 
opp noe mer skispor,  og fi kk 
respons av grunneieren.

Dermed var den spede start 
et faktum. Ydmyke og entusias-
tiske To år senere skjedde et nytt 
møte. Nå mellom Knut med spo-
ret og Carl Fredrik Havnås ved 
et sprakende bål ved Aurset. Ideer 
om en utvidelse av løypetilbudet, 
ja, kanskje et eget turlag, ble virv-
let frem før kara dro hver til sitt. 
Vel tilbake på parkeringsplassen 
ved Garsjøen møtte Calle nok en 
ski- og friluftsentusiast, Kristine 
Tollefsen, og de nylig fremkastede 
ideene ble igjen bragt på bane.  Da 
begynte for alvor snøballen å rulle. 
De tre ble enig om å møtes for 
videre diskusjon om  turlagsideen, 
og  18. april møttes de til første 
forberedende møte i peisestua til 
Knut Katralen.

Selv om trioen glødet for planene, forteller en 
parantes fra møtet at her skulle de ville gå varsomt og 
forsiktig fram med planene.

«Vi må være ydmyke i det vi gjør og unngå å gjøre 
dumme ting eller tråkke noen på tærne», står det skrevet. 
Forøvrig var det grunneiertillatelse som sto øverst på 
sakslista. Dernest informasjon til vellene på Lierfoss og 
Ovlien, samt Setskog IF om en mulig sammenknyting 
av løypenettene. Et budsjett ble også satt opp, mens 
det ble kalkulert med 30 familiemedlemsskap og 20 
enkeltmedlemsskap første året. 18 dager senere, 7. mai 
var Mangenfjellet Turlag en realitet etter stiftelsesmøtet 
på Rådhuset, Bjørkelangen. Resten er historie. Medlem-
mene strømmet til som veps rundt ei honningkrukke.

Et knapt år senere var antallet passert 500, og søndag 
23. januar 1997 åpnet turlaget dørene for servering på 
Høgdesetra ved Aurset, et sted Milian og  Mathilde 
Ødegård hadde stilt til disposisjon for turlaget.

Beliggenheten var imidlertid ikke ideell. Hyppig 
overvann på Aurset var et minus. Litt for mange kilo-
meter for små bein et annet. Et samarbeid med Man-
genskogen JFF og grunneiere Per og Morten Haneborg  
førte til at turlaget 12. januar 1998 kunne åpne Myrlia 
i sydenden av Garsjøen, halvannen kilometers tur fra 
parkeringen. Uten grunneiere intet turlag Når de to 
som har ledet turlaget gjennom de første ti år, Carl 
Fredrik og Kristine, ser tilbake på det som har skjedd, så 

Gode samarbeidspartnere
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er det stadig med ydmykhet, takknemlighet og respekt 
både for alle ildsjeler, naturen de ferdes i  og ikke minst 
til grunneierne.   Uten deres velvilje, hadde det ikke vært 
noe Mangenfjellet Turlag. Vi har mye å takke dem for. 
Det samme gjelder Mangenskogen JFF og samarbei-
det vi fi kk med dem om Myrlia, sier dagens leder Carl 
Fredrik Havnås.

Hva så med framtidsvyene for de neste ti år?
Ja hva skal vi si om fremtiden? Nå først er det å 

realisere drømmen om egen turhytte. Dernest blir det å 
jobbe som vi gjør i dag. Vi må ha ambisjoner som vi kla-
rer å håndtere rent organisasjonsmessig. Skisportet er det 
viktigste, og sammen med grunneiere og løypekjørere 
skal vi fi nne frem til gode løsninger som medlemmene 
våre kan glede seg over. Du vil aldri møte de brede 
motorveier av noen skiløyper på Kjølen, Midtfjellet eller 
Mangenfjellet slik som i Nordmarka eller Romeriksåsen  
Men vi ser hele tiden etter mulighet til forbedring. Jeg 
tror generelt at folk fl est er fornøyd med det vi kan tilby, 
sier Calle. Bekreftelsen har vi sett denne drømmevinte-
ren. Aldri har så mange benyttet seg av dette eldoradoets 
muligheter. Og det er plass til fl ere.
Fra Myrås til Myrlia
fra skole til skistue

Myrlia. Rødmalt og værbitt ligger den der, i syden-
den av Garsjøen. Magneten for skifolket. Her venter 
bålene på å svi  medbragte pølser eller karbonader svarte 
og smakfulle. Tar du steget over dørstokken og inn i 
hytta, møter neseborene en salig blandingsduft av vafl er, 
solbærtoddy, kaffe, vedfyring og svette.

Men Myrlia har ikke alltid vært navnet på stua - og 
den har heller ikke alltid ligget der den nå gjør. Gjen-
nom historien har huset vært både hjem for familier  
og skole. I sin tid lå huset på Myrås, en halv mils vei 
lenger øst på skauen. I dag passerer løypa over Høgmå-
san forbi her. Men nå ruger stillheten over både Myrås, 
Nord-Langli, Langli, Mærli og Gravdalen, andre plasser i 
nabolaget.

Slik har det ikke alltid vært . I gammel tid var dette 
et lite samfunn langt inne på skauen. Et samfunn der 
hverdagen besto av lange arbeidsdager, tunge tak, lite av 
gods og gull, men desto mer av samhold og vennskap. 
Det var skogen som ga utkomme og daglig brød for de 
som bodde her. Hogst og kjøring vinterstid og fl øyting 
på våren, mens kona styrte hjemmet og ungefl okken. 
Den var ofte stor. Dette førte til at Myrås ble omgjort 
til skole. Etterhvert som frafl yttinga fra skauen tiltok, ble 
behovet for Myrlia som skole mindre og mindre, og et-
ter krigen ble hele bygningen fl yttet fra Myrås til Myrlia. 
En fl yttesjau som skjedde med hest på vinterføre. På sin 
nye plass tjente Myrlia først som husvær for Inger Douat 
da hun var lærer på Fagerlia, grendeskolen tre kilome-
ter nordøst for Garsjøen. I 1951 ble Myrlia frafl yttet av 
familien Douat. I tiden etterpå var huset fra tid til annen 
skogshusvær før det ble klubbhuset til Mangenskogen 
JFF.  I 1998 ble samarbeidet mellom Mangenskogen JFF 
og Mangenfjellet Turlag innledet og den gamle røde stua 
fi kk nok en funksjon i sitt lange og omfl akkende liv.

Myrlia i vinterprakt
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Av Bernt Øisjøfoss

Jeg ankommer residensen til Katralen. Det er et par 
dager etter en storslagen feiring av 50-års dagen, som 
han hadde i sitt «andre hjem», Syndinstøga – Valdres.

Et overfyllt stuebord med gaver, fortalte om stor 
vennekrets og en glad familie som hadde hyllet sin 
venn.

Etter hvert kom vi over i besøkets anledning; In-
tervju av han som i dag går under tittelen «Sporkon-
gen» på Mangenskogen. Som liten gutt var han mye 
ute med familien, og gikk på ski vinterstid. Oslogut-
ten hadde da Krokskogen som sin arena. Den gang 
da 4-5 karer møttes kl. 5 om morgenen, for å tråkke 
løyper for de andre som ville gå på ski utover dagen.

Angst og depresjon, det er et helvete som Knut 
kan forklare hva er. Det å bli sittende inne med sine 
tanker, og ikke fi nne vegen ut til andre mennesker. 
Betydningen av samvær, samtaler og mulighetene 
til å få gjøre noe nyttig for seg sjøl og andre, det er 
viktig. Han er evig takknemmelig for at hans tidli-
gere arbeidsgiver, Aurskog-Høland kommune, ville 
forsøke med utprøving i ei attføringstid om å bruke 
fysisk aktivitet sammen med terapeutisk og medisinsk 
behandling, for å tilnærme seg en god hverdag.

Tanken hadde satt seg en gang for alle: Hvorfor 
kan ikke jeg tilrettelegge skiturer for mine medmen-
nesker!? Avtaler med grunneierne, Aksel Odd og Petter Jens 

Haneborg, samt anskaffelse av snøscooter og «behand-
lingen» var i gang. 3. oktober 1994 ble første «donin-
gen» prøvekjørt på jordet hjemme på Bjørkelangen, 
og lørdag 17. desember ble tur 1 kjørt i Puttedal`n 
– Frierbua. Onsdag 8. februar 1995 var første gang 
Vålåsen fi kk besøk av en slik farkost. Det var 50 cm 
snø. 

Dette var terapi for Knut. Endelig fi kk han mulig-
het til å gjøre det samme som disse kara på Kroksko-
gen, nemlig tilrettelegge for andre på en best mulig 
måte. For å sitere Vivian: Den beste medisin for Knut, 
er når han kan tre på seg scooterdressen...

Han begynner etter hvert å få kompetanse på det 
han bedriver. I tillegg til Mangenfjellet Turlag, har han 
ansvar for 3,2 mil med løyper i Valdres hvert eneste 
år. Hele tiden gir dette opplevelser som det høstes 
erfaring fra. 

«Det å begynne tidlig med preparering, fl atklemme 
gras og måsa, - gir sålen som skal bære utover seson-
gen», forteller Knut med sikkerhet i røsten.

Knut Katralen “Sporkongen”
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Knut på Vålåsen for første gang!
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Stafettpinnen er mottatt. Hva skal jeg skrive om mon 
tro? Ute er det deilig vårvær,reine påskestemningen rett 
utenfor stuedøra. Det er godt å bo nære skauen. Tankene 
vandrer fritt.

På denne tida av året,med litt vinter,litt vår har jeg hatt 
mange fi ne skiturer innover på skaraføre. Det har vært 
påskeferier,hvor vi har vært hjemme,mens ”resten av 
Norge” har dratt til fjells.

Da gjaldt det komme seg ut tidlig på morran,før sola 
fi kk tak og føret brånte.

Det var skarpt føre,bare å spenne på skia og stake seg 
av gårde,på kryss og tvers innover myrer og drag. Deilig 
å kunne la løypenettet hvile,og  gå akkurat der man sjøl 
ville.

Disse turene gikk gjerne innover Kjølen til Nybakk 
og Udnessetra.

På Udnessetra var det fi nt å ta pause. Se utover skog-
kledte åser så langt øyet rekker.

Rart med disse gamle plassene. Det er akkurat som 
tida står stille der. Langt fra kjas og mas.

Da var det godt å være til.
Fra Udnessetra sklei jeg over til Stenshaugen og 

høgda østafor. Deretter dreide jeg sørover igjen,gjerne 
med sola midt i fjeset på hjemveien. Man kan ikke ha 
det bedre med ski på bena!

Vi bodde på Nordre Mangen tidligere. En påske ville jeg 
ta skituren fra Garsjøen og runden om Høgmåsan. Det 
var en strålende morgen, jeg hadde lite lyst til å sette 
meg i bilen og kjøre til Garsjøen. Så jeg sykla i stedet. 
Spente fast ski og staver på doningen og tråkka over 
Mangensjøen. Det var artig. Fra Sør-Mangen oppover 
Molidalen var det tørr bakke . Etter endt skitur om 
Høgmåsan bar det samme vei hjem igjen. Nå var isen 
over sjøen blitt porøs,råtten og blålig. Litt tyngre å trå 
tilbaketuren.

Ikke så mange dager etter sa isen takk for seg det 
året…Variert trening var det i alle fall.

Tidligere red jeg en del i skogen. Fint å sitte på en bred 
hesterygg og duve av sted på myke stier. Stort sett var 
jeg kjent i terrenget og visste hvor vi var. Selvfølgelig 
red jeg med grunneiers tillatelse! Det er ikke bare å ri i 
vei hvor som helst!

Hestehover kan ødelegge plantefelt og lage nye stier 
på kort tid. Ikke alle er glade for det.

Blaute partier og myrer er heller ikke ”trygg”grunn 
for hester.

Det hendte jeg skulle ri på stier hvor jeg ikke hadde 
vært før. Det kunne være tjukk tåke eller at stien 
var borte under snøen om vinteren. Hesten hadde 
gått disse stiene mange ganger før,og måtte jeg bare 
stole på at den fant veien uten min hjelp. Og den fant 
fram,bestandig ! Jeg red meg aldri bort.

Husker en spesiell opplevelse fra denne tida. Det var 
en lørdag formiddag,jeg var ute og red en eldre hest. 
Det var vinter og kaldt ”frasaføre”med 4-5 cm snø. Vi 
skrittet innover en skogsbilvei og skulle svinge inn på en 
sti. Da bråstanser hesten. Senker hodet helt ned til bak-
ken og står slik dørgende stille. Lenge. Den rørte ikke en 
muskel. Jeg skjønte ingenting.

Prøvde forgjeves få den til å gå videre. Etter en 
lang stund, løfter den hodet og begynner å gå innover 
stien,som ingenting var hendt. I all verden var det den 
hadde reagert på ? Var den syk?

Resten av turen gikk greit. Jeg tenkte ikke mer på 
episoden.

Noen dager senere var jeg ute igjen,red samme 
hesten og samme veien. Når vi kom til stien,bråstanser 
hesten igjen og senker hodet som sist. Lenge blir den 
stående slik før den igjen løfter hodet og går videre. 
Nevnte episoden for hesteeier som fortalte meg føl-
gende:

Den lørdagen jeg hadde vært ute og ridd,hadde det 
vært registrert et lite jordskjelv på Forskningsinstittutet 

BLÅSWIX OG KLIPSPEDALER
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på Kjeller. Vi ble forbløffet over sammenhengen! Det var 
helt utrolig,- dette hadde hesten ”hørt” !

Tidligere ble det tid til jakt også,mest på fugl. Det ble 
mange fi ne turer uten at børa hjem ble nevneverdig 
tung.

En gang hadde vi en fi nsk spets. Dette var en skjel-
lende fuglehund . Disse loser på skogsfugl som setter seg 
opp i trærne. Mens bikkja loser kan jegeren snike seg 
forsiktig innpå losen for å komme på skuddhold.

Spetsen ser ut som en søt liten rev. Vårt eksemplar 
av arten var en ordentlig gneldrebikkje,hun losa på det 
meste fra husfl uer til tertitter på fuglebrettet!

En gang smaug jeg meg innpå losen hennes i skogen. 
Det var tett skau med store blåbærtuer i området. Hun-
den loset tett og iltert. Oj,oi,oi,tenkte jeg,nå skal vi ta 
tiur,n!

Det var merkelig,lyden vekslet i styrke –akkurat som 
bikkja gikk til og fra!?

Jeg smaug og smaug,-hvor var bikkja hen?Speidet 
forsiktig omkring på bakken etter hunden,opp i trærne 
etter fugl.

Ingenting. Losen fortsatte,høy og skingrende i det 
ene øyeblikket,dump og lav boffelyd i det neste. Rare 
greier. Brått så jeg den røde bikkjerompa nedi bakken 
under ei stor tue!

Boff-boff lød det iltert nedi hølet! Og der-stakk 
hunden hodet opp og loset rett ut i løse lufta,før hun på 

nytt stupte nedi tua igjen-på 
musejakt!!!

Heldigvis kunne man ha 
mer jaktlykke enn dette….

De siste åra har det blitt mer 
og mer sykling i skauen. For-
trinnsvis på sommarsføre da..

Koser meg når skogsbil-
veien tørker opp i slutten av 
mai måned. Da er det bare 
å snurre i vei innover på 
skauen. Vil man ha selskap,er 
det bare å bli med gjengen i 
Turlaget på fellesturene!

Se nettsidene ,-der står 
når og hvor! Kjempekose-
lig tiltak! Lav terskel for å 
delta,-bli ikke skremt av 
prangende treningstøy og 
barske sykkelbriller!

Husker den før-
ste sesongen min med 

klipspedaler,det er ikke så lenge siden,da! Like 
fl aut hver gang jeg kom til et veikryss og ”landet på 
sida”i grusen med beina godt festa i Pedalene! Tok litt 
tid å lære seg dette. Guttungen på 5 spør ennå:Datt du i 
dag ,da mamma?”

Det har heldigvis ikke blitt så mange skrubbsåra,da.
Moro å sykle i terrenget. Første gangen jeg sykla fra 

Oppsjøen til Tangen hyttefelt var jeg litt overivrig.
Det er en bekk man må over rett før hyttefeltet. Jeg 

oppdaget bekken,tråkket på alt jeg klarte ,-og landet 
midt uti! Svart blaut gørr overalt! Det var nok et lekkert 
syn som sykla ned til bygda…

Turlaget arrangerer et turritt på 35km med start fra 
Ovlien. Fra Hauger over til Nordigarden Ovlien er et 
parti man sykler på sti. Klarer jeg å sykle der uten knall 
og fall, er jeg kjempefornøyd! Prøv sjøl! Moro er det 
–uansett!

Etterpå kan du trå opp Himseterbakken. Denne bak-
ken har på det bratteste hele 12 prosent stigning,og det 
skal jeg love deg er nok for de fl este! Vel oppe på toppen 
kan du nyte utsikten nordover fra Bukkemåsan. Et nyde-
lig skue!

Dette er toppen av verden -i Mangenmålestokk!

Snart er vegene tørre igjen……! Bli med du også!

Kine H.

(Jeg sender stafettpinnen videre til  Bjørn Lybæk)
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Henry M. Ødegaard

Jeg gikk og hang med hodet på skakke, kikka ned i 
snøen, og begynte å bli dyktig sliten på slutten av min 
Midtfjellrunde nummer to, da det plutselig dro seg til 
der oppe i de himmelske sfærer. Forundret strakte mine 
ører og øyer seg mot det høye. 

Og der oppunder himmelhvelvet kom noe dalende ned 
til meg arme skiløper. Jeg fi kk det så å si i fanget. Den 
fjærkledde gjest fra det høye suste ned i snøen noen 
meter foran meg. Var det en av Guds engler som hadde 
forvillet seg til jorden. På et vis var det så. Det var en 
av Guds englelike skapninger; ei røy lå der ved siden av 
skiløypa, i ei beie i snøen.  

EI RØY FALT NED FRA HIMMELEN

Jeg kjente forsiktig på den. Den 
var varm, men det lille røyehjerte hadde sluttet å slå. 
Død og livløs var den. Ingen engel, men ei god steik. 
Jeg så meg forundret omkring. Hva var nå dette? Røyer 
som daler ned fra oven og faller døde til jorden er ikke 
hverdagskost. Jeg ble urolig. Hadde jeg gjort noe galt. 
Nei, jeg var bare en vanlig tilfeldig skiløper som kom 
forbi. 

Men naturen rundt meg ble med ett forandret, fra og 
være livløs, kvakk jeg til ved hver liten bevegelse; en 
kvist som beveget seg; snø som drysset ned fra granbaret; 
skyene som beveget seg på himmelen. Det var som om 
naturen anklagde meg for noe jeg ikke hadde gjort. Jeg 
var ikke skyldig. Jeg hadde ikke skutt røya. Jeg kom bare 

forbi, da røya dalte ned i skjul i den myke hvite 
snøen.    

Jeg nappa den fort til meg og strøyk av gårde. Pulsen slo 
fortere. Jeg svetta mer enn det skigåinga skulle tilsi. Bak 
meg og rundt meg på alle kanter var det krefter løs som 
hvert øyeblikk truet med å omslutte meg. Jeg så meg 
plutselig sittende bergtatt inne i berget det blå i all evig-
het. Jeg gikk på det jeg orka med røya under armen og 
de to stavene i den andre hånda. Heldigvis var det mye 
nedoverbakke. Det gikk unna. Jeg tviholdt på røya. En 
byttehandel for å slippe berget det blå var ikke aktuelt. 
Røya skulle hjem i gryta. 

Jeg møtte en annen skiløper. En helt vanlig skiløper som 
beveget seg inn i det naturens rike som jeg kom fra. En 
skiløper som ante fred og ro, og ingen fare, og som for-
trøstningsfullt la i vei i det innbydende skispor. Som ved 
ett trylleslag falt naturen til ro. 

- Hei, sa jeg, snodige greier, ei røy falt ned fra him-
melen. Jeg tok den med meg, blir ei fi n steik vet du! 
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Hei, sender bilder fra overnatting i telt helgen 11-12 
februar. Teltet ble slått opp innover mot Høgmosen.

Det var en kjempehelg der alt stemte. Mye snø, sola 
skinte på dagen og månen lyste om kvelden.

Vi målte -23°C kl 04.30 på natten

Ønsker å takke dere som driver Mangenfjellet turlag for 
en kjempeinnsats.

Truls Berntsen

Overnatting på Mangenfjellet

Det jobbes med en høyfjellstur første week-
end i september i år.
Planene er, hvis interesse, å få til en langhelg 
fra f.eks torsdag 31. august til søndag 3. sep-
tember i Jotunheimen. 
Vi bor da fast på en av turistforeningens hytter 

i 3 netter, og velger turer i området. Kanskje 
en 2000 meter topp, brevandring eller en 
enkel rusletur. 
Mulighetene er mange!!
Interessert, ta kontakt med Arne Soot på 
telefon 63862160 eller mobil 92837065.

HØYFJELLSTUR I SEPTEMBER.
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Etter godt og vel ett år med ”papirarbeid” ser det ut 
til at vi kan sette spaden i jorda tidlig i mai. Prosjektet 
kan realiseres ene og alene pga. grunneier Hans Andreas 
Trættebergs enestående holdning til Mangenfjellet turlag 
og våre aktiviteter. Prosjektgruppa har jobbet med fl g. 
problemstillinger.

•   Samtaler med grunneier.
•   Søknad om dispensasjon fra byggeloven om å bygge 

i LNF område. Ble behandlet både i kommune og 
fylke.

•   Sponsorer, hvis vi i hele tatt skulle kunne fi nansiere 
dette måtte vi få på plass betydelige sponsorgaver

•   Tegninger
•   Kalkyle
•   Behandling på årsmøte i MFT
•   Tekniske løsninger, materialvalg og interiørløsninger
•   Valg av entreprenør
•   Ytterligere jobbing med fi nansiering
•   Byggesøknad
•   Logistikkløsninger, scooter transport, helikopter etc.
•   Drift, hytteregler med mer.

Kjøltjernhytta

Slik vil den nye hytta fremstå

I forrige nummer av Mangenfjellet ble dere presentert for 
prosjekt Kjøltjernhytta. Nå er vi enda noen måneder nær-
mere målet om å bygge den første turisthytta i Aurskog 
Høland.

Carl Fredrik
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Selv om det å skulle bygge ei lita hytta på ca. 70 m2 
skulle virke som en triviell sak er det mye planlegging 
som ligger bak. Men det er bare artig når man tenker på 
hva resultatet kan bli. I tillegg har vi møtt så mange po-
sitive mennesker i vår leten etter sponsorer og bidragsy-
tere. Folk som brenner for friluftsliv. Jeg vil nevne:

•   Høland Sparebank 
•   Aurskog Sparebank 
•   Setskog Sparebank 
•   Vidar Taiet – arkitekt bistand, ren gave
•   Setskog Hytta – entreprenør med betydelig rabatt på 

oppføringen samt sponsorpakke
•   Eidskog Stangeskovene – materialer for betydelige 

verdier
•   Maxbo Bjørkelangen – gode rabatter på byggevarer
•   Trætteberg Nordby Sag – høvling av ujusterte mate-

rialer, betydelig gave
•   Amundrød Steinindustri – gode rabatter på skifergolv 

og stein til peis
•   Aarstad og Sønner – god rabatt på doløsning
•   Slorbak og Thoresen – god rabatter på opplegg for 

solcellepanel
•   Oasen Hageland Aurskog – god rabatt på torvtak 
•   30 talls medlemmer av turlaget som møtte på info 

kveld om hvordan vi skal drive dugnad

I løpet av sommeren kommer det sikkert fl ere opp på 
denne lista. Akkurat nå har prosjektet god fart og planen 
er at råbygget skal være oppe iløpet av juni. Vi håper 
ikke at noe skal hindre oss idet. Etter at råbygget er oppe 
skal vi i turlaget inn med dugnadsfolk for å male, isolere, 
legge torvtak, legge golv etc. Drømmen er at vi kan ta i 
bruk hytta til neste sesong, men det er da veldig avhen-
gig av hvor gode vi er til å drive dugnad. 
Så folkens, hvis du vil være med å bidra på en eller an-
nen måte. Ta kontakt med Carl Fredrik  på 63855374, 
her har vi plass til alle. Jeg gleder med allerede til dugnad 
med overnatting ved Kjøltjernet.

I neste nummer kommer vi tilbake til hvordan vi skal 
drifte hytta. Dvs. hvilke regler som gjelder for bruk etc. 
I mellomtiden venter mye arbeid. Men dette blir utrolig 
moro.

Underlag for bygningsmaterialer

Knut med ett av mange lass...
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Asbjørn Hagen

For enhver som har interesse for lokal historie, er det 
en berikelse å komme i kontakt med eldre mennesker 
som deler samme interesse. Særlig moro bli det når de 
i tillegg kan kunsten å formidle de gode fortellingene. 
Halvor Trætteberg fra N. Nordby er en av disse. Han har 
gjennom sitt virke i skog og mark vært i kontakt med 
mennesker som hele sitt liv har hatt sitt daglige arbeid i 
de traktene vi søker tilfl ukt til, når vi skal rekreere oss fra 
hverdagens mas.

En fi n søndag formiddag i vår hadde jeg gleden av 
å få kjøre en biltur fra N. Nordby og inn til Bjønnmyra 
med Trætteberg. Det ble en opplevelsesrik tur, og jeg 
skal her gjengi noen av de gamle stedsnavn og fortellin-
ger som han hadde å by på.

SVELTEBERGET OG KVINNDALSTOPPEN
Etter å ha passert Nordby-gårdene på venstre hånd, tar 
Ødegårdsveien av til venstre. Ca. 200 meter videre kom-
mer vi til en krapp høyresving. Til høyre for svingen 

ligger Svelteberget. Ca. 50 meter før svingen var det før 
vegen ble utbedret også en liten bakketopp, og denne 
hadde navnet Kvinndalstoppen.

For ca. 100 år siden var en av skogens unge damer 
på et ærende til bygda. Hjemme hadde hun en liten 
dieunge som ventet, og på de tider tok det hele dagen å 
ha et gjøremål til bygda. Denne dagen skulle hun hente 
2 små grisunger, og i en striesekk bar hun dem på veg 
hjem. På hjemturen tok hun turen innom Netta Nordby 
på Nordby nordre, og etter en kaffekopp fulgte Netta 
henne nettopp til Kvinndalstoppen.

Men grisungene begynte etter hvert å bli veldig uro-
lige i striesekken. Men den unge moren visste råd, da 
hun hadde diebarn hjemme og brystene fulle av melk! 
Hun tok grisene ut av sekken – la en grisunge til hvert 
bryst – og stille ble det!

ATTHOLDSDAMMEN
I bunnen av bakken som fører opp til Damhaug ligger 
et gammel gult hus til høyre ned mot elva Kvisla. Det 
er den enda godt bevarte mølla til N. Nordby. Ved siden 
av denne ser vi restene etter et gammel sagbruk. Det 
ble lagt ned her i 1930 og fl yttet frem på garden under 
navnet Norby Bruk. Litt lenger ned i elva hadde Vestre 
Nordby si mølle, og restene etter denne kan vi også se. 
Attholdsdammen var navnet på dammen som holdt van-
net tilbake i Damneset.

SELEPUTETRONGET
Etter å ha passert Harefallet går veien inn i skogen ved 
Tørrmoen. Der passerer vi en liten steinskjæring, men 
før vegen ble utbedret har nok dette vært et meget 
trangt parti å passere. Iallfall tyder navnet Seleputetron-
get på det.

KAPPREALSVINGEN
Kommet vel opp til den store steinskjæringa øverst 
i Skalabergbakken, svinger vi av til venstre og inn på 
parkeringsplassen til Mangenfjellet Turlag. Innkjørin-
gen til parkeringsplassen er den gamle vegen som gikk 
rundt berget, som nå er skutt ut. Denne svingen hadde 
navnet Kapprealsvingen. Trætteberg forteller at det alltid 
pleide å ligge en trekopp ved ei vannåre her, slik at en-
hver farende fant kunne ta seg en sup vann for tørsten. 

Gamle stedsnavn 
og hendelser langs N. Mangenveien
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Kappreal er en dialektform av korporal, og sagnet sier 
at en korporal i sin tid ble kastet av hesten her. Derav 
navnet.

I innersvingen av Kapprealsvingen, rett overfor 
parkeringsplassen, var det for ca. 100 år siden et enkelt 
husvære for en kvinne som ble kalt Kari Kvisla. Hus-
været var bygd inn i fjellet, og med en åpning i taket for 
røyken. Sagnet forteller at en gang kom det en ulv og 
tittet ned på Kari gjennom røykhullet i taket. Kari satt 
da og kokte grøt, og hun kastet ei varm grøtsleiv etter 
ulven som da forsvant.

Trætteberg kan fortelle at plankekjørerne ofte rastet 
her ved den lille hytta til Kari. Det var hestetransport av 
trevirke fra sagene inne på skogen og ned til bygda. Kari 
hadde som oftest kandissukker liggende, og hun bet av 
en bit og kastet ut til hver av hestekjørerne. En enkel, 
men velment servering.

HOSEBANDBEKKEN
Vi kjører ut på hovedvegen igjen og tar til venstre mot 
N. Mangen. Etter å ha passert venstresvingen på Kvisla 

kommer det en bekk fra Saugmyra. Den renner under 
vegen ca. 100 meter etter svingen. Dette er Hoseband-
bekken.

BJØNNMYRA
Dette er navnet på det lange rette vegstrekket etter at 
vi har kommet opp til minnetavla øverst i Haukelund-
bakken. Trætteberg forteller at det var hans kone Anne 
Cecilie Trætteberg sin oldefar som i sin tid ble angrepet 
av en bjørn her. Han kom seg helskinnet fra basketaket.

Dette var et utdrag av de fortellinger Halvor Træt-
teberg serverte på en formiddagstur inn til Bjønnmyra. 
I turlaget er vi opptatt av å få gamle stedsnavn med på 
turkartet vårt. Derfor blir vår neste vegviser Finn To-
verud fra N. Mangen Gård. Han skal bli med oss på en 
lignende tur fra Bjønnmyra og inn til N. Mangen Gård.

Halvor Trætteberg kan kunsten å berette gamle historier 

fra Mangeskogen. Her på trappa i Bergmyra.
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Asbjørn Hagen

Bergerseterstien er et navn som er blitt til med Man-
genfjellet Turlag. En annen betegnelse på denne gamle 
ferdselsstien er Handlestien, og den følger i fotfarene 
til beboerne i Bergersetra på deres veg ned til bygda. 
Denne stien gikk via Bergmyra ned til hovedvegen ved 
Saugmyra ca. en kilometer øst for parkeringsplassen ved 
Kvisla.

Grovmerkingen av denne gamle stien begynte vi på for 
ca. 3 år siden. Terje Trætteberg var med som kjentmann 
for å lokalisere stien på de stedene der den var utydelig. 
Fra vegdelet nede ved Saugmyra er det nå god bilveg 
opp brattbakkene til Bergmyra, men herfra er det som 
det i all tid har vært, kun en sti som forbinder Bergerse-
tra med denne delen av bygda. Den følger terrenget fi nt 
uten bratte stigninger, og man forstår at den er blitt til 
av folk som var vant til å ta seg fram i utmarka, og som 
ville komme tørrskodde fram.

Turlaget er nå i ferd med å realisere planene om ei ny 
turhytte inne ved Kjøltjenn. Går alt etter planen vil den 
stå ferdig til skisesongen 2007. Da vil den gamle Ber-
gerseterstien for alvor komme til sin rett igjen, da den 
vil bli hovedtråkket for oss turgåere inn til Kjølhytta på 
sommerstid. Og det er med tanke på denne bruken jeg 
nå vil beskrive noen av de stedsnavnene som fra gam-
melt av er knyttet til stien.

SAUGMYRA
Det første stedet vi kommer til etter å ha tatt av fra 
hovedvegen er Saugmyra. Det er et gammelt ”skogshim” 
som lå til høyre på sletta etter bommen. Den siste bebo-
eren her var Olaf Tangen. Han fl yttet herfra på 1930-tal-
let til Tangen ved Hedum. Huset laftet han ned og tok 
med seg, og det står på Tangenberga den dag i dag.

Sauge er et kjent familienavn i Aurskog. Alle som heter 
Sauge med tilknytning til Aurskog kan spore navnet sitt 
tilbake hit til Saugmyra.

BERGMYRA
Etter å ha kjørt bilvegen opp de bratte bakkene til 
Saugmyra, kommer vi til Bergmyra. Her står hovedhuset 
igjen og blir benyttet som jakthusvær for grunneierfa-
milien Trætteberg.

Bergerseterstien

Merket sti
De siste faste beboerne her på Bergmyra var Martin og 
Julie Bergmyra. De bebodde småbruket til en gang på 
30-tallet. Julie var søster til Borghild Bergersetra, og de 
kom fra Sinkerud på vegen mellom Ovlien og Berger-
setra. Deres etterkommere tok familienavnet Martinsen, 
og deres etterkommere fi nner vi blant annet igjen i 
Aurskog.

KLOPPMYRA
Etter å ha forlatt bilvegen, er Kloppmyra den første ned-
lagte plassen vi kommer til. Ca. 100 meter fra bilvegen 
ser vi røysene etter den gamle bosetningen.

I utkanten av plassen Kloppmyra er det et skogshus-
vær av noe nyere dato. Det er ifølge Hans Holth satt 
opp i ca. 1945 og var vinterhusvære for tømmerkjørere 
og hoggere. Holth lå selv her på tømmerdrift i årene 
etter krigen. Husværet er godt bevart, og det gir et bra 
bilde på hvordan hest og mannskap hadde det.

Fra Kloppmyra går stien ned til myrdraget, og vi krysser 
den vesle bekken som kommer fra Vasketjern. Noe len-
gre frem kommer vi til et litt større bekkefar – HØL-
TJENNBEKKEN.

BARBRUA
Dette er stedet der stien krysser turlagets skiløype. Som 
navnet tilsier, måtte man her legge granbar i myra for å 



17

SOMMERUTGAVEN 2006

Styret i jubileumsåret

Styret 2006: Bak fv. Carl Fredrik Havnås, Bernt Øisjøfoss, Gro Trætteberg, Egil Henriksen
                  foran fv. John Ulland, Tore Ovlien, Arne Martin Soot, Kristine Tollefsen

få vinterføret til å bære hestetransporten av tømmer. Her 
ved Barbrua har Turlaget rigget til bålplass og turkasse.

REVERUMPEDALEN
Vi krysser skiløypa og følger høydedraget vest for denne 
opp til et nytt myrhull. Det er Reverumpedalen, og et-
ter dette går vi på harde bakken fram til hvileplassen for 
Bergerseterfamilien.

HVILESTEINEN
Da Mangenfjellet Turlag arrangerte den første prøve-
turen på Bergerseterstien, var vi så heldige at vi hadde 
med oss Ragnhild Solheim (f. Bergersetra). Hun påviste 
dette rastestedet, og hun kom med selvopplevde histo-
rier fra sine oppvekstår inne på Bergersetra.

Hun fortalte at Bergerseterfamilien gjorde sine 
innkjøp på Samvirkelaget på Lierfoss eller hos kjøp-
mann P.G. Sletner på Auten. Som oftest ble unga sendt 
til bygds med handlelapp, og så satt de på med varebilen 
tilbake til Saugmyra. Dette var mange år før mobi-

len gjorde slike ærender lettere. Imens hadde moren 
Borghild gått til sin søster i Bergmyra. Her ventet hun 
til varebilen kom, og hjalp til med varetransporten hjem 
til Bergersetra. Og ofte ble turen hjem tung for mor 
Borghild, da det ikke sjelden var en mjølsekk med i 
vareleveringa. Borghild hadde som regel også ført opp et 
kjøpebrød på handlelista, og dette var ettertraktet niste 
på hjemvegen. Og nista ble fortært her ved hvilesteinen 
– halvvegs fra Saugmyra til Bergersetra.

Fra Hvilesteinen går stien frem til Veslekjøltjenn. Herfra 
gikk den opprinnelig på vestsiden av Kjøltjenn over 
Huldreberget og frem til Bergersetra. Mangenfjellet 
Turlag har nå merket stien rett over mosen fra Veslekjøl-
tjenn og frem til nåværende rastebu ved Kjøltjenn. Dette 
vil også bli trasèen du følger når du sommeren 2007 
besøker den nye turhytta på Kjølen.

GOD TUR !
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Flott føre, stjerneklart og minus 12 kul-
degrader. Årets måneskinnstur ble en 
kald, men gnistrende forestilling for de 
som hadde funnet veien inn til Myrlia 
denne lørdagskvelden. 

Gro Trætteberg

Både barn, foreldre og besteforeldre hadde tatt turen 
fra Garsjøen og inn til Myrlia - en strekning på 1,5 km. 
Noen gikk på ski, mens andre tok bena fatt. Utdeling av 
fakler underveis skapte fi n steming.

Inne på Myrlia ventet bålkos og muligheten til å få være 
med på en tur med hest og slede - et  populært innslag 
for de aller minste. Det var også mulig å varme seg inne 
på selve hytta hvor det var salg av vafl er, brus, kaffe og 
sjokolade.

Nytt av året var at det ble arrangert en guidet skitur 
Mangenfjellet rundt med hodelykt. Mange sprekinger 
tok utfordringen og ble med på den 1,5 mil lange turen.

Oppslutningen var bra, til tross for kulda, konkurranse 
fra vinter-OL og andre arrangementer.

De som ble med på årets måneskinnstur fi kk en ufor-
glemmelig opplevelse i vintermørket.

Fantastisk tur i  
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måneskinn
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I år var værgudene heldigvis med oss 
da årets Treskifestival ble arrangert på 
Myrlia. Ifjor ble arrangementet avlyst på 
grunn av mangel på snø. Derfor var det 
spesielt hyggelig at det denne gangen 
var perfekt treskiføre med 8-10 minus-
grader.

Gro Trætteberg

Årets festival samlet rundt 150 mennesker. Omlag 
40 av disse hadde gravd frem gammel bekledning fra 
kjeller og loft i form av vadmelsbukser, eplenikkerser 
og islendere. Når det gjaldt treski, var det mange ulike 
modeller å se, alt fra riktig gamle skipar med vidjebin-
dinger til mer nyere modeller.

De fremmøte fi kk oppleve en litt annerledes skidag. 
Her var det både Bonna ski, Blåski og ski fra Madshus 
for ikke å glemme Eggen Ski.

Det ble arrangert en kunnskapskonkurranse om treski 
ved start, hvor hele 80 personer deltok. Da fasiten ble 
gjort opp var det kun èn person som hadde svart riktig 
på alle spørsmålene, og det var Leiv Egner fra Aursmoen 
- Gratulerer! Det var selvfølgelig høytidelig premiutde-
ling senere på dagen.

Tore Ovlien, primus motor for festivalen, har gamle 
ski og deres historie som sin store hobby. Han holdt et 

Vinner av bekleding 

Flott utstilling av gamle treski

friskt og spennende kåseri om skienes historie. I årenes 
løp har han samlet sammen et imponerende utvalg av 
gammelt skihistorisk utstyr. En del av denne samlingen 
kunne man fi nne på Myrlia sammen med informasjon 
om de enkeltes skipars historikk. Her fi kk man en fl ott 
mulighet til å oppdatere sine kunnskaper om skienes 
betydning opp gjennom årene.

Som vanlig var det sprakende bål utendørs og fi n 
steming rundt bålet. Selv om de fl este hadde med seg 
kaffe på egen termos, var det også mulig å få kjøpt seg 
en kopp kaffe innendørs der også “vaffelpressa” gikk for 
fullt.

Treskifestivalen ble en minnerik dag på godt gammel-
dags skiføre.

Stilfull treskifestival
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Skisportens dag
Natursti, idealtid, hoppkonkurranse og 
pølsegrilling var noen av stikkordene på 
årets skisportens dag. 

Mellom 40 og 50 små og store barn hadde gjennomført 
natursti på vei inn til Myrlia, før det bar ut i to rund-
løyper på langrenn. Det endte med hoppkonkurranse 
for de største barna. Selvfølgelig var det premier til alle 

John sørger for at starten 
går ordentlig

Litt Knuffi ng...
...og så fullt alvor

Det satses skikkelig
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Det gjelder å ikke gi seg før mål

Mange fremmøtte på Myrlia
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Tradisjonen tro av-
sluttet vi også i år 
vintersesongen med 
friluftsgudstjeneste 
på Myrlia.

John Ulland

Det freste fra tre store bål.
Løypene var nyoppkjørte.
Noen få kuldegrader.
Nesten skyfri himmel - med 
noe vind.
Scootertransport for de som 
trengte det.
Lukten av stekt fl esk og 
nesten svartgrillede pølser.

Dette var rammen da Bjørn 
Skogstad startet gudstje-
nesten på Myrlia klokken 
12.00.

Ca. 35 stykker hadde 
funnet veien hit for å høre 
på Bjørn og Helge Ruud 
(sang).

En tradisjonell gudstje-
neste med preken og sang 
var fl yttet ut i Guds frie 
natur på Mangen.

Til neste år på omtrent 
samme tid ønsker vi enda 
fl ere hjertelig velkommen 
til friluftsgudstjeneste på 
Myrlia. 

FRILUFTSGUDSTJENESTE
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Sykkelgruppa
Treningsopplegget er nå klart, og det blir fl ere grupper i 
år. Sykkelmøtet i starten av januar ga bud om stor inter-
esse for terrengsykling. Det er derfor gledelig at vi også 
har fått til et opplegg med utgangspunkt fra Løken.

Sykkelkonseptet er i år et samarbeid mellom Mangen-
fjellet Turlag og Spenst AH.

I løpet av våren blir det fl ere arrangementer hvor vi drar 
veksler på Spenst sin kompetanse på trening, kosthold 
etc. I tillegg blir det èn kveld med den mest elementære 
innføring i vedlikehold og justering på sykkelen.

Vi går en spennende sesong i vente, og mange ønsker 
også å delta i ritt av forskjellig slag. De største rittene er:

10. juni             Raumerrittet, Nittedal

17. juni             Farrisrunden, Larvik

29. juli             Skarverittet, Geilo

5. august          Grenserittet – Strømstad

13. august        Eventyrrittet – Fenstad

19. august        Nybakkrunden – Ovlien

26. august        Birkebeinerrittet 

Sykkelkolleksjonen til Turlaget/Spenst AH er klar til 
levering rett etter påske. Og dere som har forhåndsbestilt 
kan hente dette hos Bjørkelangen Sykkelservice. Torsdag 
20 april blir det ekstra åpning i butikken, og fra da av 
og utover kan man hente tøyet sitt. Åpningstidene er 
torsdag og lørdag.

Dato Tid Fremmøte sted Treningsform Puls Antatt total tid Ansvarlig

Lørdager 09.00  
10.00

Løken senter
Haneborg skole

Langtur Lav 3-4 timer Terje Bjerkrheim
John Ulland

Søndager 10.00 Haneborg skole Langtur - 
deler i 2 grupper 
etter ferdigheter

Middels 2 timer John Ulland

Tirdager 18.00  
18.00

Løken senter 
Spenst Aurskog

Intervall                                             
Spenst trening

Høy
Middels

1,5 - 2 timer Terje Bjerkrheim
Ole Holt Olsen

Torsdager 18.30 Haneborg skole Bakkeintervall, Høy 2 timer John Ulland

Sykkelgruppa på tur i 2005

Det er mange som har bestilt, og det blir moro når så 
mange sykler med samme profi l. For dere som ikke har 
forhåndsbestilt er det mulig å kjøpe fra et lite lager som 
Bjørkelangen Sykkelservice har tatt inn (ca. 30 ekstra 
sett – bukse og trøye).

Mer informasjon følger utover våren.

 Vi ses på treningene!
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Av Carl Fredrik Havnås

Sykkel er i tiden. Folk fl est har oppdaget hvilken fl ott 
redskap sykkelen er til å utøve mosjon i kombinasjon 
med naturoppleveleser. I vårt nærmiljø fi nnes et eldora-
do av endeløse skogsbilveier hvor du alene eller sammen 
med venner kan nyte friheten fra sykkelsetet. Aurskog 
Høland har ifølge sikre kilder over 50 mil med slike 
veier. Jeg har eid en terrengsykkel i 10 år. Med bruk av 
lokale kart og nysgjerrighet til å oppdage nye ruter må 
jeg si å ha blitt godt kjent på Mangen og i nærliggende 
områder. Ja for veien er kort til både Nes og til Eidskog. 
Favorittruta går fra Bjørkelangen. Opp Langbakka til 
Søndre Mangen. Videre til Ovlien, Mangen Kapell til 
Havsjøen. Derfra går turen inn i Hans Børli sitt rike. 
Forbi Børli, noen kraftige bakker og dertil utfordrende 
utforkjøringer og jeg kommer til Bjørknes. Herfra er det 
fl ere muligheter, men jeg velger raskeste veien til Bjør-
kelangen. Da har jeg vært borte i godt og vel 3 timer.

Turlagets eget kart dekker ikke hele denne ruta. Men 
i bokhandelen får du kjøpt kartserien Norge 1:50 000. 
Med disse til hjelp kan du planlegge sykkelruta i detalj. 
Og samtidig gjøre deg kjent med stedsnavn, vann og 
spesielle høyder. Jeg kan love at det er mye å utforske.

På sykkel i sommer

DIAMANT Modell: ARGYLE

Verdens letteste serieproduserte terreng-

sykkel med en vekt på 7.5kg! Scandium-

rammen veier kun 1170g! 

Og prisen - bare 39.999 kr.

Hva med sykkelen din? Skal du reparere den gamle eller 
kjøpe ny? 

Det er med sykkelen som med de fl este andre ”ting”. 
De krever omsorg og pent stell for å fungere optimalt. 
Og der er det mange som svikter. Noe så enkelt som 
kjedeolje er langt fra obligatorisk hos alle. Ei lita veske 
til å ha under setet er en god investering. Her legger du 
ei lita fl aske med olje, multiverktøy som også klarer kut-
ting av kjede. Dekkspaker og en slange. Og tilslutt ei lita 
pumpe. Da klarer du deg hvis uhellet skulle være ute. 
Hvis du har punktert nederste i Gravdalen og ikke har 

reserveslange, ja da kan jeg love deg at du nok 
sørger for nevnte investering klar til neste tur. 

Skal du kjøpe ny sykkel er det mye å tenke 
på, og det fi nnes sykler i mange prisklasser. 
En rapport fra Bjørkelangens to sykkelfor-
handlere.

Bjørkelangen Sport.
Forhandler Diamant. Selger sykler i alle 
priskategorier, og sykler til de meste kresne. 
Innehaver Vidar Nordby forteller at de 
normalt selger fra 250 til 300 sykler i året, 
og at gjennomsnittsprisen har gått ned siste 
årene. En sykkel som kostet 5000 kr. for 3 
år siden koster i dag 3500 kr. Dette som 
følge av hardere konkurranse. En oversikt 
over G-sport sitt utvalg fi nner du på deres 
hjemme sider www.g-sport.no. Bjørkelan-
gen Sport har også eget sykkelversted med 
25 års erfaring. Reparasjoner og delelager 
er en naturlig del å ha når man selger sykler 
mener Vidar.

Original Birkebeinersykkel designet i samarbeid med 

og for Birkebeinere. De raskeste jentenes førstevalg. 
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På sykkeltur i sommer?
Skaff deg vårt fl otte turkart. Kan kjøpes hos Sportspartner 
på Aurskog el. Bjørkelangen Bok & Papir el. Bjørkelangen 
Sport. Kartet koster kr. 40 og dekker Mangenskogen og 
store deler av Setskog-området.

Bjørkelangen Sykkelservice.
Er en nyetablering som vi ønsker velkommen. De ret-
ter seg mer inn mot de litt mer kresne syklistene, men 
har også sykler til alle formål. Merkene Merida (Gunn 
Rita Dahle) og Hard Rocx er de forhandlere av. Både 
terrengsykler og racersykler (landevei) har gått unna 
nå på vårparten. Gutta bak etableringen (Frode, Jim og 

Jim Sinkerud er en av innehaverne i Bjørkelangen Sykkelservice

Ronnie) er alle erfarne syklister og kan sånn sett gi god 
veiledning når du skal fi nne den rette sykkelen for nett-
opp deg. Fra sin butikk på Einerhaugen tilbyr de også 
service og salg av deler, sko med mer. 
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Tangen hyttefelt: Han var egentlig på jakt 
etter hytte i Sverige, men endte opp på 
Tangen hyttefeltet på Søndre Mangen-
skogen. – Drømmestedet på jord, mener 
skuespiller Karl Sundby.

Av Anita Jacobsen

Ni år er gått siden skuespilleren, kjent blant annet fra TV 
2-serien Hotel Cæsar, var på vei til nabolandet for å se 
etter hytte. Skogområdene ved Bjørkelangen imponerte 
imidlertid Sundby så mye at han etter hvert satte inn en 
annonse i avisen for å høre om noen hadde en hytte til 
salgs. Noen dager senere ringte en dame og fortalte om 
hytta på Mangenskogen. Skuespilleren slo til – og fant 
paradiset på jord.

- Det går ikke an å fi nne et fl ottere område. Dette er 
midt i blinken. Jeg ble overbegeistret da det gikk i orden 
med hytta. Her sover jeg så godt. Det er helt fantastisk. 
Etter to dager slapper jeg ordentlig av. Etter tre dager 
her, vil jeg ikke hjem, forteller Sundby.

Sammen med samboeren Linda Pedersen, reiser Sundby 
til hytta så ofte som mulig. Hver jul blir feiret på hytta. 
Påsken og sommerferien blir også ofte brukt på Man-
genskogen. I løpet av årene som har gått har skuespil-
leren blitt lokalkjent i området – takket være timeslange 
skogturer hver dag. Samboerparet trives godt i skogen 
og bruker områdene fl ittig.

- Vi går ofte to-tre turer hver eneste dag. Og vi bruker 
minimum én time per tur, forteller han.

Å gå seg vill har Sundby gjort fl ere ganger. En gang gikk 
han seks timer i slengen. Han gikk og gikk. Til slutt kom 

- Velkommen til 
han ut på en vei langt unna hytta og en mer lokalkjent 
innbygger måtte kjøre ham tilbake. Etter hvert lærte han 
seg å følge bekken når skogen begynner å bli ukjent.

- Da kommer du ut et eller annet sted. I dag tror jeg at 
jeg har vært de stiene som er, og føler meg kjent, sier 
han med et smil.

Til daglig bor Sundby og samboeren midt i Oslo-gryta. 
Å komme ut til Mangenskogen regnes dermed som et 
paradis. Friluftsområdene er rett utenfor døra, elgen og 
reven tusler rundt hyttehjørnet og om morgenen vekkes 
de av sang fra småfuglene. Han har bare en liten detalj å 
klage på; kleggen.

- Den biter altfor mye. Det er det eneste dyret jeg er 
sinna på. Det er ikke mye klegg her, men når den først 
kommer, blir man ikke kvitt den. Du kan nesten bare la 
den bite, sier Sundby.

Mauren og vepsen er også dyr Sundby ”slåss” med, men 
skuespilleren innrømmer at det er noe av sjarmen ved å 
ha hytte i skogen. 

Her koser vi oss så ofte vi kan



29

SOMMERUTGAVEN 2006

l paradis
- Jeg pleier å si til mauren at dem har hele skogen, så la 
meg få ha hytta i fred. Helst skulle jeg sett ulv og bjørn, 
men jeg har innsett at de er for sky. Du er heldig dersom 
du får øye på en elg når du er ute og går, sier han.

Sundby skryter både av naboene og skihytta på Myrlia. 
Hit går samboerparet ofte for å få seg en kopp kaffe, en 
vaffel og litt varme i kroppen.

- Det er alltid så koselig på Myrlia. Hyggelige folk 
og flott stemning. Hyttenaboene er også veldig flotte 
mennesker. Det er veldig rolig her og vi tar hensyn til 
hverandre. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har fått vært 
med på dugnadene her. Til det har jeg jobbet for mye, 
sier Sundby.

Han nyter også godt av de ferdigpreparerte skiløypene 
fra Mangenfjellet Turlag. Dessverre satte en kneopera-
sjon stopper for skiturene i år.

- Vi er veldig begeistret for skiløypene. Litt irriterende 
at jeg ikke fikk prøve skiene det året det kom skikkelig 
med snø. Nå ser jeg fram til våren og sommeren. Da blir 

det mange spaserturer, turer med gummibåten samt på 
badeplassen, sier skuespilleren.

- Klarer du å legge fra deg jobben helt når du er på 
hytta?

- Jeg prøver, men nå er det litt hektisk. Jeg har premiere 
på et teaterstykke i Fredrikstad 10. mai og må øve en del 
replikker. Men jeg prøver å bare slappe av med lesing, 
TV-titting og turer i skog og mark, sier Sundby, som 
bare etter få dager på hytta kaller Bjørkelangen for by.

- Det er et stort sted i forhold til her på hytta. Når Bjør-
kelangen imidlertid begynner å ligne på New York; da 
har du vært på hytta for lenge…



30

MANGENFJELLET TURLAG

Etter en fantastisk vinter med mye snø har sik-
kert mange vært og skrevet navnet sitt i de fem 
kassene som var satt ut på forskjellige steder i 
vårt løypenett.

Håper at mange av dere vil følge opp nå til 
våren og sommeren og sykle eller gå til de fem 
nye stedene kassene blir satt opp.
Skriver du navnet i alle kassene vinter og som-
mer vil du bli invitert på en hyggelig kveld i 
slutten av oktober når vi deler ut kjentmanns-
merkene.

Dersom snøen forsvinner til starten av mai, vil 
de fem kassene være satt ut på følgende steder:
• Ved Bergersætra
• Bergmyra inn fra Saugmyra
• Veikryss sørvest for Oppsjøen
• Grønnvika øst i Mangensjøen
• Veikryss inn til Mærli

Kassene er oppe til ut september.

Håper dere får 
noen fi ne turer 
i vår og utover 
sommeren.

MERKENE
1. gang: Bronse
2.   ”    : Diplom
3.   ”    : Sølv
4.   ”    : Diplom
5.   ”    : Gull
10.  ”   : Mangen-
trollet i tre.

Sjette sesong for kjentmannsprøven

En ivrig kjentmannsjente
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OPPSLAGSTAVLE

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 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 Hen-

riksen, 1930 Aurskog. Bankgiro 

nr. 1280.60.82404

Send oss bilder!
Har du noen fl otte bilder fra Man-

genskogen 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.

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

Har du synspunkter om Turlaget?
Send oss en e-mail på;
post@mangenfjellet.no

Høsttur
Det blir høsttur søndag 1. oktober 
til  Nye Kjølhytta.Årsmøte

Årsmøtet er torsdag 5. oktober kl. 
19.00 i PDC Tangens lokaler på 
Aurskog Mangenfjellet Turlag

teller nå 1300 medlemmer. 
Meld deg inn du også!



Duften av fersk ved 
Duften av fersk ved 

er noe av det du seinest vil glømme 
når slørene trekkes for. 

Duften av hvit, fersk ved 
i savatida om våren: 

Det er som sjølve Livet går forbi 
barbeint

med dogg i håret. 
Den underlig nakne angen 

kneler kvinnemjuk og blond
 i stillheten inne i deg, 

spiller siljufløyte 
på knoklene dine. 

Med tæl e under tunga 
leiter du etter ild til 

et ord. 
Og du veit, mildt som 

sønnavind gjennom sinnet, 
at ennå finnes det ting 

å stole på i verden. 

Hans Børli

Returadresse:
Mangenfjellet turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen


