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Ski-underet fra Lierfoss
Vinteren er lagt til historien - den kom 
sent og gikk tidlig. Sammenlignet med 
forrige vinter ble det en skuffelse. 

Men det er lite vi kan gjøre med 
det. Midt på 90-tallet kom det en bok 
som tok for seg det norske ski-underet. 
Vi husker Dæhlie/Ulvang epoken og 
gjennombruddet for Aamodt/Kjus. 
Norsk skisport hadde fått nye yndlin-
ger. Uten sammenligning for øvrig, 
snakket vi nå om det lille ski-underet 
fra Lierfoss. Jeg er stor av beundring for 
de resultatene som Stian Havnås mfl. 
har fått til med Dalhauglia Hoppteam 
og hva Erlend Råheim har fått til med 
Aurskog Høland skiteam. Sentralt i 
begge gruppene står gutter og jenter 
fra Lierfoss. Vi snakker om medaljer 
i norske mesterskap i kombinert og 
hopp til Mats Waaler og Klaus Engen. 
Vi snakker om flotte resultater med 
langrennski for Andreas og Petter 
Andersen Sauge, og søsknene Mari og 
Martin Gadderud Holth. Utvider vi 
Lierfoss-begrepet noe er det flere og 
nevne, bla. søsknene Amund og Åshild 
Faller Råheim og Astri Cederquist fra 
Søndre Mangen. Sistnevnte er en av de 
meste lovende friidrettstalenter distrik-
tet har hatt på mange år. Hva har dette 
med Mangenfjellet Turlag å gjøre?

Jo - jeg tror vårt arbeid med tilret-
telegging for skisport har bidratt til at 
disse barna tidlig oppdaget gleden ved 
å bevege og/eller leke seg på ski. I til-
legg har de selvsagt vært så heldige å ha 
foreldre som har motivert dem og lagt 
tilrette for at dette skulle bli mulig.

Jeg er av den mening at nedleg-
gelse av Aurskog Høland Skikrets var 
en skandale. Akershus skikrets er for 
stor, og det ble bare de aller beste som 
fortsatte med skisport. Sparebankkaru-
sellen ble opprettet som et supplement. 
Den har på ingen måte klart å fylle den 
posisjonen som skikretsen (AH skikrets 
inkluderte også Blaker og Fetsund) 
hadde. Selv om intensjonene er gode 
- lysløyperenn midt i uken for barn 
blir ikke det samme som skirenn på lys 

dag i helgene. Jeg 
tror løsningen på 
større interesse 
ligger i å tenke 
nytt. Vel er det 
vintre med lite 
snø, som gjør det 
vanskelig å arrangere, men slik var det 
tidligere også. Hvor mange av oss har 
ikke gått skirenn i Dalsroa, Langfoss, 
Moseby og Garsjøen.

Hvis viljen er tilstede er det mulig 
å arrangere skirenn. Noen av dere vil 
nå tenke - hvorfor skal Mangenfjellet 
Turlag engasjere seg i dette? Jo det er 
litt på siden av det som er vår “ide”, 
men for en som har sitt hjerte fylt med 
skisport er det vanskelig å ikke trekke 
frem gode minner fra min tid som 
“skiløper”. For meg var denne tidlige 
kontakten med skisporten en veldig 
positiv opplevelse, det har fulgt meg 
videre i livet.

Byggingen av Kjøltjernhytta går sin 
gang, og i disse dager er vi i ferd med å 
sluttføre innvendig panelering. Arbeidet 
er i rute slik av vi kan ta i bruk hytta 
i løpet av høsten. Jeg utfordrer alle til 
å ta en tur til Kjøltjernhytta i sommer. 
Enten på sykkel til Bergersetra og stien 
inn til hytta, eller den litt lengre ruta 
fra Bergmyra. Stien er godt merket 
med blå maling og skilt. 

Tilslutt vil jeg denne gang at vi skal 
minnes og hedre Alf Haugerud (også 
han fra Lierfoss). Da sønnen Morten 
ringte meg og fortalte at Alf var død, 
og hans ønske hadde vært at det i hans 
begravelse skulle gis en gave til Man-
genfjellet Turlag ble jeg utrolig stolt og 
ydmyk. Jeg har kjent Alf i mange år, 
og han har alltid hatt et stort hjerte og 
engasjement for skisporten. I løypene 
på Mangen har vi utvekslet mange 
replikker. Vi lyser fred over Alf sitt gode 
minne.

God sommer.

Carl Fredrik 
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Av Trond Syversen

For nesten nøyaktig tretti år siden kom min kone og jeg 
til Aurskog-Høland fra Østfold. Vi hadde tenkt å bli her 
et par år for så å flytte tilbake til det fylket vi elsket mest 
av alt på jord. Begge var vi o-løpere, og mye av fritiden 
ble brukt til løpeturer og rusleturer i skog og mark. Ter-
renget er ”vennlig” i Østfold, en fin blanding av ikke alt 
for høye åser, åkerlapper som snor seg fint inn i skogs-
terrenget, skogstjern, myrer og et nett av spennende stier 
som kan føre deg inn i ”paradiset” og til selve eventyr-
verdenen. Bente var vant til kystlandskapet og jeg elsket 
”Trømborgfjella”, et eldorado for de som sognet til 
områdene rundt Mysen, Ørje og Rakkestad. Her lærte 
jeg de første stiene å kjenne og lærte å verdsette naturen. 
For o-løpere finner du knapt et mer spennende og 
varierende terreng. 

Nå blir det som regel ikke slik en har tenkt. Vi har nå 
blitt her og kommer sikkert til å bli her. Ungene likte 
seg, og får en venner med de samme inter-
essene, så er mye gjort. Til å 
begynne med var Mangen-
skauen noe du bare hørte 
om, noe som lå gjemt der 
bakom åsene. Vi oppsøkte 
nærområdene og etter 
hvert ble det mange turer 
til Setskog, både på vinters-
tid på ski og ellers i året på 
flotte stier og skogsbilveier. 
Slik gikk måneder og slik 
gikk år.

Etter at Mangenfjellet 
Turlag ble stiftet i 1996, og 
det ble mulighet for å spenne 
på seg skiene fra Garsjøen og 
fra Kvisla, ble en mer kjent 
i de store områdene, og vi 
oppdaget hvor flott terrenget 
egentlig var. Personlig synes 
jeg området oppe på Kjø-
len er helt unikt og spesielt 
om ettermiddagen seint på 

vintersesongen rett før sola går ned bakom åsene. Å sette 
seg ned på en stubbe og bare nyte stillheten der og da 
må være den store lykke. Du blir en del av det hele og 
tankene gir virkelig ro i sjelen. Det er i slike stunder 
livet er godt å leve, og det var nettopp etter en slik opp-
levelse at jeg hadde en merkelig drøm. Tenkte jeg kunne 
prøve å gjenfortelle noe av denne drømmen for dere 
som bruker Mangenskauen til rekreasjon og trening. Jeg 
kommer aldri til å glemme det.

Det hele var omtrent som følger……
Jeg ruslet ut i skogen en varm sommerkveld, det kunne 
være i begynnelsen av august. Fulgte en sti innover i 
terrenget fra Garsjøen. Passerte flere høyder, gikk langs 
bekker og langs myrer. Det hele var ganske normalt. 
Stien førte meg innover til steder jeg aldri hadde sett før. 
Ved en stor åpen myr satte jeg meg ned for å hvile. Satt 
under en gammel tørrfuru og lukket øynene. Sovnet. 
Våknet av vakker musikk. Tonene kom fra en ”øy” ute 
på myra. Der ute var det samlet 

HISTORIESTAFETTEN

MANGENSKAUEN
– EN SYMFONI I SEG SELV
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et helt orkester og dirigenten var Edvard Grieg. Noe så 
vakkert. Jeg kjente tårene kom og jeg ble helt lamslått. 
Tenk, Grieg hadde tatt med seg et helt orkester og frem-
førte sine mest kjente verker inne på Mangenskauen. 
Etter en stund kom store skarer med storfugl flyende og 
de slo seg ned på myra. De var også lamslåtte. Så kom 
elgene, rådyra, harene, ekornene og skogsmusene. Alle 
slo seg ned og lyttet til musikken. Kveldsdisen laget en 
trolsk stemning på stormyra og over det hele svevde 
alveprinsesser som danset etter musikken. Nå kunne en 
bare skimte orkesteret langt der ute, men tonene var like 
klare og vakre. 

Med ett skjedde det noe. Alle fuglene og dyrene ble 
forvandlet til dansere. De bød hverandre opp og svevde 
nydelig over myrullen. De blandet seg med alvene og 
fulgte musikken som om de aldri hadde gjort noe annet. 
Slik fortsatte de gjennom hele natten like til morgen.

Med morgensolen vandret jeg videre innover i 
skogslandskapet. Passerte nye høyder og ukjente bekker. 
Det gikk timer og det ble kveld på ny. Satte meg ned 
ved et vakkert skogstjern med en speilblank vannflate 
og sovnet. Våknet av at jeg var selveste Edvard Grieg. 

Jeg befant meg ute på en øy i dette vannet. Helt aleine. 
Reiste meg opp og hevet den ene armen. Da plutse-
lig var det samlet et helt orkester ute på øya, øya i det 
nydelige skogstjernet på Mangenskauen. Jeg ledet det 
hele og skjønn musikk lød over landskapet. Igjen duk-
ket alveprinsessene opp og det ble danset og spilt den 
nydeligste musikk. Slik fortsatte det hele like til neste 
morgen.

I etterkant har jeg tenkt mye på hvorfor jeg opplevde 
nettopp denne drømmen og hvorfor jeg fikk gleden av 
å være orkesterleder for noen timer. Var det en tilfeldig 
fantasi uten mening? Jeg tror ikke det. Det hele henger 
nok sammen med gleden av å være ute i naturen og 
oppleve skogseventyret. For flere av oss er nok dette 
en del av livet vårt som betyr mer enn vi aner. Kanskje 
opplever noen av oss det hele som en symfoni.  Man-
genskauen er storslagen og det er bare å håpe at enda 
flere vil ta frem sekken og vandre inn i skogseventyret. 
Kanskje får nettopp du gleden av å kunne fremføre disse 
musikalske verker neste gang i lag med et orkester…..

Dette var en liten gjenfortelling av en drøm. Jeg er 
og blir en drømmer. Det finns nok mange som har opp-
levd mye inne på Mangenskauen. 

Jeg sender stafettpinnen videre til Tore Vilberg.
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Magne Gromsrud

Det var en varm fin junidag. 
Meteorologen hadde meldt 
lettskyet pent vær, men utrygt 
for byger om ettermiddagen, 
kanskje med torden. Et perfekt 
varsel med tanke på en fisketur 
på Sootsjøen.

Tanken på en fisketur til 
gamle velkjente trakter hadde 
vært der lenge uten at den var 
blitt realisert. Fiskeutstyret lå 
klart, det var bare å grave mark 
og å komme seg avgårde.

På veien innover gikk tankene 
tilbake til guttedagene. Da var det 
ikke få “åbbårrusker” som ble halt 
i land  nede ved  promstøet hos 
bestemor og bestefar i Sootholtet. 
Alt var liksom så stort den gangen, 
for lenge, lenge siden.

Vel framme ved hytta var det å få 
båten på vannet. Fiskeutstyr, anker, markboks og noen 
ekstra klær var med. En kunne ikke helt stole på me-
teorologen. Dachs;n var som vanlig med på tur, derfor 
et ekstra plagg slik at den hadde noe å ligge på. Etter 
noen raske åretak satte jeg kursen mot grunna borte ved  
steinene syd mot elva. Det brukte å være sikkert bitt her, 
litt ut på ettermiddagen.

Nøye ble posisjonen innsiktet og ankeret kunne gå. 
Marken ble satt på kroken og snøret gikk i vannet. Fløet 
vippa opp og duvet dovent mellom noen vannliljer. Det 
var nesten vindstille her i le av Soottangen. Det var bare 
småkrus på vannet, og det glitret som sølv bortover mot 
Sootstuene. 

 - Det måtte være på den andre siden av båten fisken 
var, for etter en stund lå fløet like stille. Kanskje den 
stod på andre siden av båten eller nærmere land? -  Nytt 
forsøk, jo, der var`n, men den var blank! - Vel, vel det 
fikk så være. Det var så usigelig fint å sitte slik her på 
Sootsjøen. Sola tittet fram mellom hvite skyer. Det var 
varmt og stille. Stille? - Ja ,så stille at en nærmest kunne 
høre stillheten. En blir så vemodig og tankefull når en 
kan sitte slik å nyte naturen i all sin velde her inne på 
Mangenskogen. En blir fort døsen og grensen over i 

drømmeland er ikke langt bort. Dachs`n har duppet av 
forlengst.

Blikket glir over det sølvglinsende vannet inn mot 
Sootstuene. Da jeg var her som smågutt var det liv og 
virksomhet med husdyr i alle tre stuene. Nå er det ingen 
bjeller å høre som forteller at det er husdyr i skogen. 
I Sootholtet bor det heller ingen, men blikket stopper 
likevel ved den gamle stua der jeg har hatt så mange fine 
dager hos ho bestemor og han bestefar.

 Jeg kvakk til. Hørte jeg riktig? Hørte jeg ikke bjeller? 
Og der, var det ikke noen som gikk i ei dør? Hva kunne 
det være? Hørte jeg ikke at det skranglet i ei bøtte? Jo, så 
sannelig, det måtte være tante Anna som var i ferd med 
å gjøre i stand kveldsdrikke til kalvene. Det kunne passe 
akkurat med tidspunktet. Og ganske riktig, der hørte jeg 
lette skritt i grusvegen oppover mot grinda der kalvene 
brukte å komme til kvelds. Jeg hørte tante tralle på en 
velkjent sang, mens hun gikk oppover med ei bøtte 
i hver hånd. Da hun nærmet seg grinda lokket hun 
høylytt på kalvene. Det lød så fint i den stille kvelden og 
ga gjenlyd ut over sjøen. Da ble det fart i bjellene når 
kalvene i fullt firsprang kom tante i møte. Tante var glad 
i dyr og dyra i henne, hun godsnakket høylytt med dem, 

En annerledes fisketur på Sootsjøen

Magne og dachs’n foran hytta ved Sootsjøen
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mens de kranglet om hvem som skulle ha hvilke drik-
kebøtte. Etter en stund hørte jeg at hun fikk kalvene inn 
i kalvehuken og stengte døra for natta.

- Fiskestanga ramlet ut av handa mi og lagde et 
kraftig rabalder i båten. Dachs`n tittet dovent opp og 
lurte nok på hva jeg dreiv med. Ja, ja, jeg fikk vel se på 
marken, om det hadde vært noen der. Kroken var blank. 
Da hadde nok småmorten forsynt seg.

Kunne det være en tanke å flytte til et annet sted å 
prøve der? Ankeret opp, noen stille åretak og båten gled 
bort mot den gamle “vasan”. Sjøen lå helt stille nå, ikke 
en eneste liten krusning, nesten som om alt rundt oss 
sov. Bare en gjøk i ospa borte ved Gammelstubakken 
kom med noe forsiktige ko ko. Det virket nesten som 
om også han var redd for å forstyrre stillheten. 

Ankeret ut, ny mark på og et langt kast ut mot kan-
ten av noe siv. Her måtte vel “storåbbårn” stå. Der fløet 
traff vannet ble det ringer som gled ut over vannet, døde 
ut og igjen var alt stille. 

Blikket gled igjen over den blanke mørke vannflata inn 
mot den gamle stua. Bort på den store steinen der jeg 
hadde hatt så mange fine stunder i vente på “storåb-
bårn.” Jo da, jeg hadde hatt mang ei fin fiskebør med 
fra den steinen, inn til ho bestemor. Fangsten ble raskt 
rensket og stekt til stor glede for en stolt liten fisker.

Jeg satte på ny mark og slengte ut på den andre siden 
av vasan. Men, det av ikke bare oppå vannet det hersket 
stillhet ved Sootsjøen denne kvelden, det var visst slik 
under vannflaten også. Når en sitter slik og drømmer 
i en båt, på et vann, på Mangenskogen og alt er stille 
rundet en, er alle sanser åpne for inntrykk.  Alle som har 
vært ved et skogsvann en stille sommerkveld her inne 
har kjent den fine eimen av skog, myr og vann. En helt 
umiskjennelig eim som du bare finner i slike omgivelser 
og som minner deg om den fine skogsturen du hadde 
forrige gang du var her inne.

Denne kvelden kjente jeg også denne eimen. 

Men, - var det ikke noe mer? Jeg så innover mot den 
vesle stua i Sootholtet. Kunne jeg ikke ane ei svak 
lyseblå strime opp fra den gamle skorsteinen? Kunne 
jeg ikke ane et svakt drag i den varme sommer kvel-
den av brent osp? Kanskje var de ho bestemor som la 
noen vedskier i svartovnen, fordi ho venta på at en liten 
hutrete fisker skulle kom inn etter timer borte ved den 
store steinen? Han bestefar hogg mye ved av osp, den 
var letthogd, og ga en  lun stille varme og en spesiell fin 
lukt.

Men, -  kjente jeg ikke enda en eim sammen med 
osperøyken? Nybakt brød? Ho bakte så godt hvitt brød 
ho bestemor. Og det lukta så innmari godt.  Ho hadde 
hjemmelagd bringebærsyltetøy også, av villbringebær, 
søtt og godt. Og kanskje sto det en rømmeskvett i en 

bolle i gangskapet. Ho var så snill og god ho bestemor. 
Ho var lita av vekst, bare rundt 1.50, litt lut med et 
mildt drag over et slitent ansiktet med breie kinnbein 
og brune milde øyne. Det lå nok litt finneblod i årene 
hennes. Det var godt å være smågutt hos ho bestemor 
og n’bestefar i Sootholtet.

Plutselig vekkes jeg opp av et kraftig skrik. Et til, og så 
enda et.  Dachs`n skvetter opp og står alt med framlabba 
på båtripa, med rompa rett til værs og stirrer ut over 
sjøen. Lommen, - ja -  det er lommen som sender sine 
hese skrik utover  sjøen og river opp i stillheten. “Når 
lommen skriker blir det regn” sa’- n’-bestefar. Jeg kan 
skimte den som to små prikker på vannflaten innover 
mot Vinterveg vika. Jeg kan også skimte to små nøster 
like i nærheten. Den har som oftest to unger her i sjøen, 
lommen. 

Lufta er blitt svalere nå. En svak bris kruser bortover 
vannflata. Da jeg ser oppover mot Vålåsen er  det  tunge 
skyer på veg mot oss. Det er nok på tide å ta inn fiskeut-
styret og ro mot hytta.

Da jeg er kommet inn på land, har forsynt båt og 
fiskeutstyr går jeg inn i hytta og setter over kaffekjelen. 
Vi sitter ofte her ved hytteveggen dachs`n og jeg. Nyter 
stillheten og naturen. Tar den inn i fulle drag sammen 
med kaffekoppen. Kornmokjeks hører med, den er 
snadder også for dachs`n. Jeg lar igjen blikket gå utover 
sjøen, utover den  perlen som Sootsjøen er, her på Man-
genskogen.

Det er plass for mange tanker i en slik stund her ved 
hytteveggen. Gode tanker. Ordet lykke kommer for meg 
denne kvelden. Lykke, hva er vel det? Den følelsen er  
sikkert  forskjellig for hver enkelt av oss, men for meg er 
det iallfall lykke å tenke på at jeg har hatt: “Ei bestemor 
som la vedskier i svartovnen for at en hutrende liten 
smågutt skulle kunne varme seg. Og som serverte sprø-
stekt abbor til den stolte fiskeren, sammen med nystekt 
brød med rømme og villbringebærsyltetøy på”.

Det ble ikke så lang kaffekosen ved hytta denne kvelden. 
Regnskura er alt på vei ned Sootsjølia. Han bestefar og 
lommen kunne spå om været.
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2 For å bestemme lengden legger du kjede på de to 
minste klingene foran 
og bak. Da har du mest 
slakk på kjede, og det 
gjør det lettere å skjøte. 
Trekk litt i kjede slik at 
bakgiret blir spent litt 
opp.

3 Ta frem en reserves-
plint. Ettersom de fleste 
sykler som selges er 
utstyrt med Shimano-
kjede, har vi valgt å vise 
hvordan vi skjøter dette. 

4 Sett endene på kjeden 
i hverandre, og trykk så 
splinten inn med tom-
melsen slik at den sitter 
gjennom både hannen 
og hunnen.

Multiverktøy
I et slikt sett har du det meste som trengs. De viktigste 
Unbrakonøklene, skrutrekkere og kjedekutteren. Verk-
tøysettet er så lite at det får plass i lommen.

Slange
En til to ekstra slanger kan være lurt å ha med seg. 
Punktering forekommer, og spesielt hvis underlaget er 
tøft og skarpt. Det kan også være lurt å ha med lappe-
saker.

Dekkspaker
Et par dekkspaker er smart å ta med seg hvis dekket er 
stramt og vanskelig å få av.

Pumpe
En liten pumpe, eller et par gasspatroner er sikker luft-
kilde på turen. Lettest er gasspatronene.

Mat
Husk alltid matpakke og rikelig med drikke. Ta med et 
par flasker vann og litt kjekssjokolade selv på korte turer.

Kjedekutting
Et kjede tåler ganske mye juling, men det hender at 
det ryker. Med riktig utstyr er ikke skjøte av kjeden så 
vanskelig. Her er fremgangsmåten. 

1 Bruk kjedekutteren 
til å kutte kjede slik at 
du har en hun og en han 
på kjedet. Det er de som 
passer inn i hverandre.

Vedlikehold av Sykkel

Uheldig? – dette fikser du selv!
Punktering og ødelagt kjede skjer de fleste syklister, men med litt tørrtrening før 
sykkelturen ordner du dette selv.
Det høres kanskje komplisert ut å skjøte et sykkelkjede, men med litt trening kan du 
klare dette selv. Det samme gjelder bytte av slange. Men for å utføre disse reparasjo-
nene må du ha utstyret i orden.
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5 Nå sitter kjeden 
sammen med hjelp av 
splinten.

6 Ta så frem kjedekut-
teren, og sett den på 
kjeden. Skru sakte og 
forsiktig slik at du ser 
splinten entrer motsatt 
ledd på riktig måte.

7 Når du har skrudd 
splinten inn er enden 
kommet ut på andre 
siden av kjeden. Ta så 
kjedekutteren og kapp 
av biten.

8 Ta så kjeden, og press 
med tomlene på kjedet 
slik at skjøten ikke er 
fast. Når den er ferdig 
skal den være myk og ha 
en fin bevegelse. Bend 
forsiktig på kjeden hvis 
den sitter fast.

Skifte slange
Punktering gjør man ofte når man trener eller konkur-
rerer i terrenget. Med litt utstyr i lomma, kan reparasjo-
nen gjøres på få minutter. Vi vil forsøke å vise hvordan 
dette lettest kan gjøres.

1 Først løsner man opp 
bremsen, slik at hjulet 
kan tas lett av.

2 Åpne hurtigkoblingen 
for å ta av hjulet.

3 Løsne så dekket 
fra felgen. Du kan 
bruke fingrene, men 
en dekkspak gjør det 
enklere hvis dekket er 
stramt. Løsne deretter 
hele dekket fra felgen, 
og dra opp ventilen, og 
trekk slangen ut av hjulet.

4 Ta den nye slangen 
opp fra sekken, og blås 
litt luft i det med mun-
nen (dette fungerer hvis 
du har racerventil).

5 Sett først i ventilen, 
og legg så resten av 
slangen ned i dekket. 
Press nå dekket på plass 
igjen.

6 Pump så dekket opp 
med hjelp av en gasspa-
tron eller vanlig hånd-
pumpe. En gasspatron 
på 25 gram holder til et 
dekk.

7 Sett så hjulet på plass 
slik som du tok det av. 
Fest så bremsene, og du 
kan fortsette sykkelturen.
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- et produkt som du snart skal få kjenne 
smaken på
- drikken som kan nytes i mange sam-
menhenger!

Tanken om ei egen pølse - ble en realitet og 
”et varemerke i bygda”. 

Produsenten Aurskog Kjøtt har selvfølge-
lig 6-pk`n i butikken. Fra første dag har den 
også vært å få kjøpt hos Rema 1000 på Bjør-
kelangen, Aurskog, Fetsund, Holt-Vestvollen 
og Strømmen Storsenter. Go`biten har den i 
flere varianter. Den ligger på grillen hos Moe`s 
minishop på Momoen, Esso - Bjørkelangen og 
i tillegg finnes den på menyen til Bjørkelangen 
Hotell. Alle som har besøkt Myrlia, har hatt 
tilbudet.

Tanken om en drikk - har vandret parallelt 
med pølsesalget. På en av mine reiser innover 
med pølsa, passerte jeg Roma Mineralvannfa-
brikk. 

Etiketten lå i lomma, så det var bare å gjøre 
et besøk. Daglig leder, Marianne Bergersen, tok 
vel i mot og syntes tanken var god. På plass lå: 

ideen, etiketten, navnet - en smakfull drikk 
måtte vi da klare å lage.

I skrivende stund, 16.april, drives det med 
smakstester, men vi er ikke helt i mål ennå - 
denne må jo også bli smakfull.

Sommer og grillsesong er snart i gang, og 
tenk deg: ut på tur, finne seg en trivelig raste-
plass og vite at du har flere 6-pk i sekken!

Det er rart med pølser - du bare MÅ ha det 
- og da blir du tørst - sammen er de ett!

Med vennlig hilsen Bernt Øisjøfoss.
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I år har vi valgt å endre 
fremmøtested lørdager og 
søndager til Bjørkelangen 
VGS. Vi prøver dette i år i 
håp om at enda flere skal 
delta.

Her samles da syklister 
både fra søndre, midtre og 
nordre deler av bygda.

Det blir derfor en 
større gruppe som møtes, 
og dermed får man også 
muligheten  til å dele opp i 
undergrupper etter nivå og 
ønsker. Ønsker du å sykle 
med racer kan du treffe an-
dre med racer på lørdager 
og søndager. Vi tror dette 
blir bra!

I år satser vi igjen på lag 
i Raumerrittet 9. juni, og 
håper flest mulig blir med. 
Vi starter som en gruppe, og 
må ha minimum 5 personer 
over mål samtidig for å få 
gyldig tid i lagkonkurransen. 
I år har vi ambisjoner om å 
vinne. Henning Lotterud er ansvarlig for dette rittet. I 
tillegg blir det felles transport/opplegg til Grenserittet 
4. august. Årets høydepunkert blir selvsagt Nybakkrun-
den og Birkebeinerrittet som går henholdvis 18. og 25. 
august. Egen matstasjon på Birkebeinerrittet v/Spenst 
og Maxim.

I mellomtiden - god trening - husk på sikkerhet, så vi 
unngår stygge uhell!

Gro Trætteberg

Dato Tid Fremmøte sted Treningsform Puls

Antatt

total tid

Kontakt

person

Lørdager  10.00

Søndager 10.00

Onsdager 18.30

Torsdager 18.30

Sykkelturer - trim for alle!

Mangenfjellet Turlag og Spent AH har satt opp følgende treningstider
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Bernt Øisjøfoss

Mangenfjellet Turlag har områder både på  Nordre- og 
Søndre Mangenskogen.

Begge steder har et uttall av stedsnavn, med gamle 
boplasser og tilhørende historier.Vi forsøker å fange opp 
dette med hjelp av ”kjent-menn”, og jeg er så heldig å 
ha en onkel, John Sandbakken, som er glad i å fortelle 
og gjerne vil bidra. Han har hatt sin oppvekst og sitt 
virke i dette området. I tillegg huskes et og annet som 
han også er blitt fortalt.

Vi passerer Høgmo`n, der skomaker Rafot satte opp 
første bygningen og kjører over Djupdalsbekken/Svart-
tjenndalsbekken, før vi glir over sletta i begynnelsen av 
Langbakka – Steindal`n. Midt i bakken ser vi konturene 
av den gamle vegen – Merkhølet – en god hvileplass 
for hesteskysser til og fra bygda, idet det her er et godt 
ileoppkomme(vannåre).

Morfar, Kasper Sandbakken, var skytebas da ”nye” 
S.Mangen-veg ble anlagt rundt 1936. Det huskes hvor 
feltessa stod, der han vesset bor.

På toppen av bakken, går en veg inn til høyre og 
der lå plassen Høgsett. Kun ei åpen slette, omkranset av 
stor skog der vi finner steinmurer til hovedhus, uthus 
og kjeller står igjen og forteller. John forteller at innom 
her var det lurt å gå når de skulle leite etter kuene. Her 
hadde de hørt lyden av bjellene og kunne fortelle hvor 
de skulle gå.

Videre innover, passeres Toleberget, før vi glir over 
Postiltoppen. En gang hadde Karl Stua (Mærli) vært i 
bygda etter en gris-

unge og valgte en rast her, før den videre ferden innover. 
Olaf A. Nygård kom spaserende fra Stavtjenn og plutse-
lig får han se en grisunge luske nedover vegen. Grisen 
fant fort ut av sekken, da eier`n duppa av et øyeblikk. 

Ned til høyre går vegen til Stavtjenn og vi følger den 
noen meter etter tjennet, før bilen stanses og vi rusler 
traktorvegen opp mot Storsetra. Her har nyhogst åpnet 
Plassen og tankefullt støtter onkel seg på veggen og 
minnes – han var i 1945-46 sammen med sin far og flere 
søsken, med på å lafte ned og flytte detta byggverk fra 
Høgsett og hit. Begge Plassene ligger i Gullhaugskauen 
(Storseter-skogen, tilh. Per Ivar Nordby). På tur ned 
igjen går praten godt, for her i omegn har han sitt jakt-
område (– nesten så jeg hørte det ene verset i Aurskog-
sangen, om den klingende losen…..)!

Opp på Storvegen igjen, tar vi samme veg som 
grisungen…. Nede på sletta før vegen til Linken (Rund-
delen), fortelles om plassen for Postilsaga på venstre 
side. Utover Drøplene ligger Drøpletjenn, etterfulgt av 
Kjørdaltjenn, lunt og godt under Røyåsen. Noen meter 
lenger framme, i en utbedret venstresving, påvises stedet 
– Bekkseter-vegskillet, der postkassene til Trosterud, 
Sterkerud og Bekksetra stod. Straks ser vi Orremåsa`n 
til venstre og vi svinger inn mot Tangen hyttefelt. Noen 
hundre meter etter bommen, tar vi til venstre og finner 
fram til Bekksetra som ligger i Hagskauen (Haneborg-
skog). Stua som Ole Bekksetra bygde, står i dag som 
halvparten av Veslebygningen hos eieren David Foss-Ha-
neborg.

Videre mot hyttefeltet stopper vi ved badekulpen der 
flere padd forteller oss at pæddeleiken til gjedda er i an-

marsj. Sterkerud, tilhørende Ole Kristian 

GAMLE STEDSNAVN OG HENDELSER 
LANGS S.MANGENVEIEN

John Sandbakken ved Storseterstua Bekksetra
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Sauge, kommer til syne og her finner vi både gammelt 
og nytt – noen historier var det her også!

Et steinkast lenger inn ligger Sterkerudtangen, til-
hørende Aimee Johnsen. Helt inntil ligger steinrøysene 
etter Nordre Sterkerud.

Turen går inn til enden av vegen og her blir det rast 
i sola med ”boller og brus”. John forteller her sorgsamt 
om hendelsen han hadde sammen med bror Kasper. På 
en fisketur rundt Midtfjelltjenn, kjente de plutselig en 
stank. Hesten til Morttjenn-kara hadde blitt borte og de 
sa; det kan da ikke…. Det var et trist budskap å gå med, 
at de hadde funnet hesten i tjennet. Hesten var kjent i 
skogen her etter kjøring vinterstid, med hvile i stallen på 
Sterkerudtangen. Den hadde gått denne vegen mang en 
gang men, ute på torva denne sommerdagen, med fram-
beina fastlåst i et vindfall, var det ikke nok hestekrefter 
til å berge livet.

Ute på ”Storvegen” igjen, glir vi bare ned til venstre 
til Setteelva. Skuer sydover mot Settetjenn og Stygg-
hølet. Den gamle Settebrua – tre-brua – står i dag som 
vedskåle på Haslerud.

En takk til John Sandbakken for bidraget. Alle histo-
riene kunne selvfølgelig ikke komme med her men, de 
er ivaretatt!

Jeg vil fortsette ferden opp på Hæljemåsa`n og utover 
Langmyra.

Sterkerudtangen

Sterkerud

I sommer anbefaler vi å ta turen på stien inn til den nye 
hytta ved Kjøltjernet. Hytta er nå ferdig utvendig, og de 
siste dugnadstimer nå i sommer vil gjøre hytta klar til 
bruk før vinteren. Sannsynligvis blir det en selvbetjent 
nøkkelhytta, men i skisesongen planlegges det servering.

Turen inn til hytta følger den gamle Handlestien som 
ble brukt i gamle dager. Stien begynner ved Saugmyra 
som er ca. 2 km fra Kvisla der skiløypene går om vinte-
ren. Man finner skilter ved veien som viser hvor løypa 
starter, og stien er merket med blått helt inn til Kjøl-
tjernet. Den første kilometeren går man på grusvei. Ved 
plassen Bergmyra stopper grusveien, og man går videre 
på merket tursti. Underveis passerer man Høltjernbek-
ken og på Barbrua krysser man stedet hvor skiløypa går 
om vinteren.

En kilometer før Kjøltjernhytta deler stien seg, og her 
skal man følge stien til høyre hvis man skal til den nye 
hytta. Til venstre går Handlestien videre til Bergersetra. 
Stiene går faktisk på hver sin side av Kjøltjernet. Turen 

inn i vanlig turtempo tar fra 1-1,5 time. Turen videre til 
Bergersetra tar en halv time til.

Stien til Bergersetra ble kalt Handlestien av de som 
bodde der på den tiden. De brukte stien for å komme 
seg til butikken nede i bygda. Stien kom også den 
gangen ut ved ”hovedveien” ved Saugmyra på vei til N. 
Mangen.

Fra  Bergersetra er det merket sti videre til Brau-
terfallet gamle skole som ligger langs veien mellom 
Ulviksjøen og Årnes. Denne stien ble kalt Skolestien. 
Hvis man ønsker å utvide turen ytterligere, er det fortsatt 
merket sti til Finnholt skytterbane via Tresjø, og til Bod-
dung stasjon på Kongsvingerbanen. Det går også en sti 
til Auli kapell i Nes som ble kalt Lærerinnestien. Tar du 
med telt eller benytter kapahuken ved Tresjø, har du en 
fin 2-dagers tur.

I fjor hadde vi en felles tur inn til den nye Kjøltjern-
hytta. Det skal vi også ha i høst, og datoen er satt til 9. 
september. Vi håper at så mange som mulig tar med ven-
ner og kjente på en fin høsttur.

Gå tur til Kjøltjernhytta i sommer!
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Skisportens Dag
Glade barn, flott skiføre 
og nydelig vær var  ram-
men rundt skisportens 
dag.

Det ble arrangert 
natursti på vei inn til 
Myrlia med mange ivrige 
deltakere i alle aldergrup-
per.  Både idealtid og 
hoppkonkurranse sto på 
programmet, og etterpå 
var det tid for Man-
genskogpølse og bålkos. 
Senere var det premieut-
deling med mange flotte 
premier til alle deltakerne.

Spente barn klare til start!

Arrangementsansvarlig John Ulland ved påmeldingSnart min tur?
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Endelig kla
rt! Premie til alle
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Ertesuppe på kjølen

Blide karer utenfor den nye hytta!Den harde kjerne var også 

på plass!

Den 18. februar 
serverte Turla-
get ertesuppe til 
ivrige skiløpere på 
tur forbi den ny 
Kjøltjernhytta. Her 
fikk man mulig-
heten til å ta hytta 
i nærmere øyesyn 
både utvendig og 
innvendig. Selv om 
mye av arbeidet inne 
fremdeles var ugjort 
på dette tidspunktet, 
fikk man anledning 
til å få en omvisning 
og stille spørsmål. 
Mange var positivt 
overrasket over hvor 
flott hytta blir.

Tilbakeblikk på vinteren 06-07

Godt med en rast og varm suppe
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Treskifestival
Tradisjonen tro arrangerte vi også i år Treskifestival på 
Myrlia.

Arrangementet gikk av stabelen den 28. januar. Rike-
lig med snø og fine løyper gjorde at oppmøtet var bra, 
selv om solen glimret med sitt fravær.

Hele 80-90 personer var innom Myrlia i løpet av 
dagen. Som vanlig freste det fra tre store bål utenfor 
hytta, og mange koste seg foran bålet med pølsegrilling 
og vafler.

Tore Ovlien som gjennom årenes løp har samlet 
sammen et rikt utvalg av gammelt skihistorisk utstyr, 
hadde laget en flott utstilling av gamle treski. Han stilte 
også i tidsriktig antrekk for anledningen. Alt i alt ble det 
en trivelig dag på Myrlia.

Tore i tidsriktig antrekk
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Friluftsgudstjeneste
Mangenfjellet Turlag avsluttet sesongen med Frilufts-
gudstjeneste på Myrlia den 11. mars. Noen få minusgra-
der, sol fra skyfri himmel og nyoppkjørte løyper dannet 
rammen rundt en tradisjonell gudstjeneste med preken 
og sang ute i Guds frie natur. Ca. 30 personer hadde 
funnet veien hit da Bjørn Skogstad startet gudstjenesten 
kl. 12.00. De fleste kom på ski, men de som trengte det 
fikk scootertransport inn til Myrlia. Mange kom for å 
høre Bjørn og Helge Ruud synge i år som ifjor.

Tradisjonen tro - spraket det fra bålet mens lukten av 
grillede pølser bredte seg rundt de fremmøte på Myrlia.

Måneskinnstur
Årets måneskinnstur fra Garsjøen til Myrlia ble en stor 
suksess også i år.

Flotte løyper, minus 6 kuldegrader og utdeling av 
fakler skapte en koselig og nesten trolsk ramme rundt 
arrangementet. De fleste gikk på ski inn til Myrlia, noen 
få hadde valgt å ta bena fatt og et par av de minste syntes 
det var greit å bli dratt på akebrett.

På Myrlia var det som alltid sprakende bål, pølsegril-
ling og sosialt samvær. Også i år fikk de minste være 
med en tur med hest og slede - et populært innslag. 
Alle så ut til å kose seg i vinternatten.  Ekstra gledelig 
var det at vi også hadde storsalg på Mangenskog-pølsa 
denne kvelden.

Tilbakeblikk på vinteren 06-07



21

SOMMERUTGAVEN 2007

Mangenfjellet Turlag selger profiltøy 
til sine medlemmer.

Skidress

Sykkeldress

Fleecejakke

Sykkelbukse og trøye fra Kalas.
Sykkeltøy av ypperste kvalitet med logo og eget design.
Pris for bukse og trøye kr. 1200,-

Turlagsdressen til alle årstider.
Denne har vi solgt mye av - fra Norske Trimtex. Topp 
kvalitet. Super som skidress om vinteren.
Pris kr. 1200,- for bukse og jakke.

Fleceejakke fra Craft m. logo.
Topp kvalitet med windstopper fôr.
Pris kr. 500,-

Ta kontakt med oss på post@mangenfjellet.no, eller Carl 
Fredrik på 975 50 520 hvis du er interessert i å prøve/
kjøpe.
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Etter en kort vintersesong og en tidlig og solrik vår, var 
sykkelsesongen i gang allerede før påske i år. Kassene ble 
satt ut i slutten av april og noen har funnet dem allerede. 
Dette er den syvende gangen kassene er ute, så vi nær-
mer oss Mangentrollet som deltakerne får etter 10 år.

Kassene er satt ut på følgende steder:
      REVTJERNHØGDA VED DALEN
      ÅSNESSÆTRA
      KRYSS VED NORDRE RAKEIE
      SVARTTJERN  -  GRAVDALSVEIEN
      ROTJERNA   -  GAMLE SETSKOGVEIEN

Alle stedene står på kartet vårt - Turkart Setskog-Man-
gen - og koster kr. 40,-. 

Kartene er å få kjøpt på følgende steder:
Bjørkelangen: Bjørkelangen Sport, Libris, Bok & 
Hobby og Hydro Texaco.

Aurskog: Spenst, Bokhjørnet, Sportspartner og Sport 
& Fritid

Kassene vil bli tatt inn igjen i månedskiftet septem-
ber/oktober. Vi håper dere får mange fine sykkelturer i 
sommer!

KJENTMANNSPRØVEN FOR SOMMEREN 2007

Sykkelklubb i regi av Mangenfjellet Turlag?
Tanken om å starte en sykkelklubb i regi av Man-
genfjellet Turlag ble unnfanget for snart 10 år siden. 
Foreløpig har det bare blitt med tanken, selv om vi i alle 
disse årene mer eller mindre har drevet med organisert 
sykkelaktivitet for våre medlemmer. Nå er ideen om 
sykkelklubb tatt frem igjen, og en prosjektgruppe jobber 
nå med å lage et dokument som skal behandles på vårt 
årsmøte i oktober. En sykkelklubb vil ble drevet ved 
siden av de andre aktivitetene i turlaget. Dvs. at det vil 
være et eget styre, og egen økonomi. Det vil i tillegg 
bli drevet etter regler som gjelder for medlemmer av 
Norges Idrettsforbund.

Hvorfor dette?
Sykkel er en voksende aktivitet, og et flott supplement 
til ski. Vi ønsker å være den klubben som vil bli identi-
fisert med en slik aktivitet. For Aurskog Høland er dette 
noe helt nytt da ingen av breddeidrettslagene i kom-
munen har dette på programmet. En sykkelklubb vil 
selvsagt ha mål om å gi et tilbud til flere aldersgrupper 
enn hva turlagets aktiviteter gjør i dag. Vi snakker både 
om landeveissykling og terrengsykling.

Er du interessert i å bidra i en stifelsesprosess eller på 
annen måte er det fint. Ta kontakt med oss. Post@man-
genfjellet.no

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

Medlemsskap
Hvem som helst kan tegne med-

lemsskap, og du har følgende 
valg: 

Enkeltmedlem: kr. 150,–
Familiemedlem: kr. 200,–
Medlemsskap tegnes ved å sende 

en bankgiro med navn og adresse 

til Mangenfjellet Turlag 
v/Egil Henriksen, 1930 Aurskog. 

Bankgiro nr. 1280.60.82404.

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 

de 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

Mangenfjellet Turlag
teller nå 1300 medlemmer. 
Meld deg inn du også!

Aktivitetskalender
9.juni 2007
Raumerittet

4. august 2007
Grenserittet

18. august 2007
Nybakkrunden 

25. august 2007
Birkebeinerrittet

9. september 2007
Høsttur til Kjøltjernhytta



VÅRMORGEN
Ong og undrende

ligger dagen bak skogene
svøpt i rød sol.

Langt i øst
mot dagens befriende strime

svaier ei gran.
Ho spidder ei lys sky

som blør av vår og gry
og søkker bak skogene

som kvit, dødskutt svane.

Etsteds inni ødet
vakner en trost

og synger si første strofe
mot gltrende solrenning.

I eldstedets svarte grop
ligger glør og ulmer,

mens nattas siste stjernenaggel
trekkes ut av himmelhvelvet

av tjenende englefingre,

og vårvinden synger
si lyse hymne
i lyng og ris.

Vår, du er god,
du er livets evige ongdom.

Hans Børli

Returadresse:
Mangenfjellet turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen


