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Ta sykkelturen til den  

“glemte” gravvplassen ved Rakeie
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28. mars 2009 er en søndag jeg 
kommer til å minnes i lange 
tider. Sjelden opplever vi en så 
lang og god vinter som i år. Selv 
om snøen ikke kom før i midten 
av januar (det var godt skiføre i 
Gravdalen fra tidlig desember) 
fikk vi til gjengjeld beholde den 
til i starten av april. Denne søn-
dagen jeg sikter til startet med sol, 
noen minusgrader, flotte skiløyper 
og masse med snø. Hele familien, 
bestemor og bestefar inkludert 
satte kursen mot Kjøltjernhytta i 
den reneste påskestemning. Og på 
hytta ventet vertskapet med vaf-
fel, toddy og varm hytte. Akkurat 
slik vi drømte om da vi planla 
byggingen av denne perlen ved 
Kjøltjernet.

Turlaget har hatt en fantas-
tisk sesong. Før sesongen startet 
hadde vi ambisjoner om å bli enda 
flinkere til å preparere løypene. Vi 
hadde kjøpt Skjeldalfres og eta-
blert en ”depot” plass for scooter 
ved Saugmyra. Dette i sammen 
med enda en fast mann inn i 
scootergruppa har gitt resulta-
ter. Løypagutta har kjørt utrolig 
mange mil, og gledet enda flere 
hjerter med velpreparerte skispor. 
Vel blåst til dere karer. Foran neste 
sesong har vi allerede 
gått til innkjøp av ytter-
ligere en ny scooter.

1500 medlemmer er 
neste milepæl for tur-
laget, og er vi heldige, 
klarer vi målet  i løpet 
av 2009. Vinteren har 
gitt oss mange nye 
medlemmer som for 
alvor har oppdaget 
sitt vintereldorado 
rett utenfor stuedøra. 

Den gode 
vinteren til 
tross, de lokale 
idrettslagene 
har glemt hvor-
dan det var å lage ski aktiviteter 
for barn. Skiskoler og karusellrenn 
er aktiviteter som vi husker tilbake 
til fra egen barndom. Nå ønsker 
turlaget å være driveren av et 
slikt opplegg. Og vi vil i løpet av 
sommeren jobbe frem en modell 
sammen med de lagene som øn-
sker å delta i et samarbeid. 

Sommer er turer på sykkel 
og til fots. Sykkelinteressen har 
vært stigende i mange år, og jeg 
opplever at stadig flere snakker om 
at de når har kjøpt sykkel og skal 
utforske Mangenskogen. En kjem-
peinspirasjon for oss. Sykkelkartet 
vårt er et utmerket redskap når 
man skal planlegge nye turer. Nytt 
av året blir også faste skilt rundt 
Nybakkrunden. I løpet av juni er 
disse klare. 

Kjøltjernhytta ligger og venter 
på horder av turgåere.

God sommer.

Carl Fredrik 
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Sykkel er i tiden. Folk flest har oppdaget 
hvilken flott redskap sykkelen er til 
å utøve mosjon i kombinasjon med 
naturoppleveleser. I vårt nærmiljø finnes et 
eldorado av endeløse skogsbilveier hvor du 
alene eller sammen med venner kan nyte 
friheten fra sykkelsetet. Aurskog Høland 
har iflg sikre kilder over 50 mil. med slike 
veier. Jeg har eid en terrengsykkel i 14 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 flere muligheter, men jeg velger 
raskeste veien til Bjørkelangen. 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.

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

Det er med sykkelen som med de fleste 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 

flaske med olje, multiverktøy som også klarer 
kutting av kjede. Dekkspaker og en slange. Og 
tilslutt ei lita pumpe. Da klarer du deg hvis 
uhellet skulle være ute. Hvis du har punktert 
nederst i Gravdalen og ikke har reserveslange, 
ja da kan jeg love deg at du nok sørger for å ha 
nevnte investering klar til neste tur. 

På sykkel i sommer
av Carl Fredrik Havnås

Nybakkrunden
Start treningen nå, og bli med på 
Nybakkrunden. Lørdag 22 august 
arrangerer turlaget det tradisjonsrike 
rittet fra Ovlien Samfunnshus. Løypa er 
34 km, og går i flott terreng via Nybakk, 
Hauger, Tangen, Nordre Rakeie og tilbake 
til Ovlien. Les mer om arrangementet på 
www. Mangenfjellet.no
Nybakkrunden med permanent merking.
I løpet av juni vil løypa være merket med 
permanente skilt.
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av Sten Kongtorp

Tidligere kollega og skiløper Per B Jacobsen fra 
Tynset har utfordret meg til å bidra i Mangenfjellet 
Turlags magasin. Han antar at jeg tilbringer mes-
teparten av min vinterpensjonisttilværelse inne på 
Mangenskogen. Det er vel muligens noe overdre-
vet, men etter en aldeles strålende snøvinter som 
nå nettopp er avsluttet,  er det blitt mange turer på 
Mangen denne sesongen.

Kanskje kan jeg sammen med en god del andre, 
kalle meg en slags veteran i løypene der inne.

Så langt tilbake som det med utgangspunkt i 
Haneborg skole ble kjørt løyper på Nord-Mangen, 
var jeg bokstavelig på eller i sporet. Jeg husker også 
godt den spede begynnelsen på Søndre Mangen, en 
god stund før det ble noe turlag. Da ble det kjørt 
løyper med utgangspunkt fra Store Garsjøen. Sen-
tralt i denne prosessen var Ole Andresen.

Det er fra disse løypene jeg har lyst til å fortelle 
om en litt annerledes tur på ski. Vi var tidlig ute 
den søndags morgenen – grytidlig.   Det var andre 
poster på programmet lenger ut på dagen, men 
treningsturen ville både Håkon og jeg ha med oss.

Vi parkerte bilen oppe ved ”Støtta”, sklei vei-
kanten ned og la i vei innover i Gravdalen. Det var 
en av disse vinterdagene som dagslyset aldri får helt 
tak i, sjøl om det var godt ut på vinteren. Det var  
rundt null grader, disig - og fortsatt litt snø i lufta. 
Håpløst føre, tenker noen, - kanskje det, men ”rød 
spesial” reddet som så mange ganger den turen 
også. Vi hadde kort sagt glimrende ski.

I det vi nærmet oss slutten på bilveien, kunne vi 
høre at det var liv i leiren – orrhanen spilte innover 
myrene som lå foran oss.

Den gangen gikk nok løypene noe annerledes 
enn hva de gjør i dag, sannsynligvis noe lenger mot 
vest. Uansett hvor, etter hvert som vi glei innover i 

et disig vinterland-
skap, ble det  orrfugl 
over alt. Sjøl om jeg 
har vært på orreleik 
en rekke ganger, 
har jeg  aldri sett 
så mange fugl på 
et område. Det 
ble spilt både på 
bakken og oppe 
i lave furukroner. 
Svarte, glinsende 
orrhaner med 
rød topp og hvite 
utspilte halepartier 
holdt oppvisning. 
Tilskuere var to 
enslige skiløpere, 
som etter hvert sto 
helt stille og bare 
opplevde et spill 
av det helt sjeldne. 
Orrfuglen lot seg 
i liten grad merke 
med at vi var 
der. Noen av de 

I løype og på sti.

 

Fuglen spiller midt i skiløypa!

Fo
to

: B
jø

rn
 G

rø
nl

un
d



4 5

Sommerutgaven

nærmeste flytte litt på seg, men spillet fortsatte like 
intenst på begge sider av løypa.

Etter hvert ble det kjølig på ryggen. Med forsik-
tige stavtak og rolige fraspark glei vi videre. Vi traff  
veien  på høgda rett nord for Aurset, og da som nå 
fulgte vi løypa forbi Myrlia og inn til nordenden av 
Store Garsjøen. To skiløpere hadde fått ei god tre-
ningsøkt, og var en sjelden naturopplevelse rikere.

***********************

I siste halvdel skifter jeg både årstid og sted. Denne 
opplevelsen kunne helt sikkert ha funnet sted på 
Mangenskogen, men når en forteller om opple-
velser som denne, skal en være nøyaktig, og bare 
snakke sant.

Det er nødvendigvis langt tilbake i tid; - jeg var 
fortsatt en ung mann. Tidlig om morgenen startet 
multeturen ved Langmyrtjern på åsene mellom 
Setskog og Høland.  Myrveis vestover fant jeg bra 
med multer, for så å ende opp på Amundsætra, 
denne plassen som opp gjennom åra har vært både 
sæter, husmannsplass og fangeleir. Fornøyd med 
fangsten, varm i luggen og litt sliten slengte jeg 
meg ned på setervollen foran den jakthytta som 
fortsatt står på stedet. Sola hadde begynt å få tak, 
det ble godt og varmt, og jeg må ha sovnet et lite 
øyeblikk. Men sånn i halvsøvne hører jeg: - det er 
noen som lavt , men helt tydelig roper navnet mitt. 
Idet jeg sånn halvveis reiser meg og snur meg mot 
hytta; - på steinhella framfor inngangen sitter det ei 
pen jente. Stakken var vid, håret var lyst og utslått. 
Litt merkelig synes jeg det var, hun var barbeint. 
Langsomt gjentar den ukjente jenta navnet mitt, 
samtidig som hun med høyre hånd vinker meg 
nærmere. Litt søvndrukken og med følelsen av at 
noe var rart , kommer jeg meg på beina, men blir 
stående der midt på sætervollen. Jenta har også  
reist seg, - og fortsatt vinkende meg nærmere, for-
svinner hun på lette, nakne bein inn mellom tunge 
grantrær på østsiden av hytta.

Det er da jeg ser det, - med venstrehanda tett 
inn til stakken: Hun har godt tak i ei rompe. Det 
minnet mye om ei kurompe, men hva vet jeg? Jeg 
kan huske jeg tok godt tak om slirekniven, men et-

tersom ingenting mer hendte, var det ikke nød-
vendig å kaste stål over noe eller noen.

Om jeg tror på huldra, - klart jeg gjør, det er jo 
sjølopplevd!

Ha en god sommer. PS Jeg skal på multetur i 
sommer også.

Jeg utfordrer Erlend Råheim til å føre stafett-
pinnen videre i historiestafetten.

Amundsetras blonde budeie

På Amundsetra dreiv dom med hester og ku.
Budeia het Gudrun og nydelig var hu.
Og ordet gikk rundt at på setra så flott

ville den som kom innom få seg no’ godt

For Gudrun hu dansa.
Gudrun ho sang.

Gudrun ba dom alle 
komme igjen en gang.

På Amundsetra var det stor trafikk.
Enkelte kom mens andre de gikk.
Noen fikk vafler, andre drakk spirt.

En annen grunn til at så mange gikk dit

Med håret i vinden og flagrende skjørt, 
var Gudrun alltid beredt på en flørt.

Og ordet gikk rundt og mange tok en tur,
til budeia som sto på og aldri var sur.

På Amundsetra dansa budeia så skjønt.
Kua ga melk av grasset så grønt. 

Gudrun ga lykke til de som kom der.
Hu ga av seg sjøl og var aldri sær.

Anders Brunes
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Haukelund
Vi ønsket å besøke den gamle husmannsplassen 
Haukelund, som ligger ved det høyeste punktet på 
N. Mangen vei, for å bli bedre kjent med histo-
rien til stedet. Lars Toverud, som i dag er eier av 
eiendommen, tar vel imot oss på det fine tunet, 
med godt brygget kaffe. Lars forteller at eiendom-
men ble kjøpt av hans far Oskar Toverud i 1935 av 
”Kristiansen fra Drammen.”

I dag består tunet av hovedhus, låve og stab-
bur, alle meget godt vedlikeholdte. Hovedhuset er 
møblert med tidsriktige møbler plukket frem fra 
uthusene, og satt fint i stand.  Stabburet er datert 
1884, låven en del eldre.

Haukelund var ikke noe lite bruk. Byg-
deboka kan opplyse at det  i 1875 var: ”- en 
besetning på 1 hest, 4 naut og 6 sauer. Det 
ble sådd ½ tn. bygg, 2 tnr. havre og 3 tnr. 
poteter, dessuten grasfrø og rotvekster.”                                                                                                             
Haukelund er nevnt som et av de tre eldste bruke-
ne under Nordby østre. Stedet ble av og til skrevet 

Høgelund, som kommer av navnet hauk, som jo en 
gang ble skrevet høg. 

Første bruker var Lars Pedersen i 1701, siden har 
det vært mange brukere her.

I 1950 var Sigvart Bergerud bruker. Han var gift 
med Mathea Syversdatter Molidalen, og de hadde 
10 barn. En av barna var veivokter Sverre Berge-
rud. Han hadde ansvar for roden fra bygda til N. 
Mangen, og de fleste skauingene kjente ham. Det 
var en kar med godt humør, med en latter som 
kom godt  og trillende  ved det fleste anledninger.

Bruket ble senere brukt som feriested, og det 
ble dyrket poteter og grønnsaker av en av Sigvart 
Bergeruds døtre Karoline, gift med en annen veg-
vokter, Einar Evensen. De brukte Haukelund frem 
til dagens bruker, Lars, overtok. Fra 1935 og inntil  
da brukte familien Toverud nabostedet Engebråtan 
som sitt feriested. 

Tore Ovlien

Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!
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Hovedsponsorer

Vi ønsker turlaget lykke til med nytt utstyr!





Kjentmannsposter
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av Bernt Øisjøfoss 

Svaret ga seg fort, på spørsmålet om hvem vi skulle 
laga en reportasje om. Det er vel ingen som har 
gitt et større bidrag til turlaget i form av frivillig 
dugnad: Torunn og Oddvar Sætra. 
”Nysgjerrigheten over å se nye plasser og bosteder 
driver oss rundt,” sier Torunn. 
”Det er jo det meningsfylte ved dette, som gjør at 
en lett svarer ja til dugnad,” sier Oddvar.

Lenge før Mangenfjellet Turlag 
så dagens lys, var dette paret på 
evig vandring rundt om i distrik-
tene. Stadig på søk etter noe nytt 
av det gamle, glemte - sommer 
som vinter. Turlaget startet jo i 
1996,-  med intensjon om å lage 
fine skiløyper for folk flest. Oddvar 
spurte seg selv først :” Hvorfor må 
vi hjelpe folk ut i skogen? Rett og 
slett fyre opp bål for dem, for at de 
skal klare å oppleve gleden ved fri-
luftslivet ?” Etter hvert glei tankene 
mer over på det positive ved tilret-
teleggingen.

Hvordan oppstod så dette sam-
spillet? Oddvar fra Oppistu`n Ha-
refallet og Torunn fra Disi! Jo da ,-  
Kulmomarken i Odal`n, med revy og 
fest! ” Den gang var det ikke ”lov” å 
snakke med fremmede gutter, ”sier 
Torunn,  ”men Oddvar var sammen 
med bror Per i militæret, så da kunne 
det gå an, og dermed.............”

Oddvar jobbet i skogen for Toverud og Torunn 
som ekspeditrise i div. forretninger på Skarnes. 
Etter spleisingen  flyttet de sammen til N.Mangen, 
hvor de bodde i 17 år. Der fikk de sine 2 barn,; 
Bente og Arve - og vi kjenner uttrykket: - eplet 
faller ikke langt fra stammen. De tok unga med seg 
over alt, så de fikk tidlig lære seg hva friluftsliv var, 
og hvor mye det betydde.” Fra tidligere tider min-
nes vi mulighetene av å kunne gå på skaren, særlig 
på vårparten,” sier de. ”Det var godt å ty til skaren, 
den gang før løypene ble laget”.

Vi prater oss fullstendig bort, - langt utafor ”vårt 
område”. Eidskogen og  Fjellskogen, hva er det 
ikke dette området også inneholder! 

Finnskogleden på 24 mil  har de gått - over flere 
etapper. Nattvandrer`n i Nes i regi Raumnes histo-
rielag. Tilretteleggingen av grunneierlag i Eidskog, 
med merkede stier/veger til gapahuker og hytter, 
har vært til stor nytte. 

De innrømmer at de her hjemme er mest 
tiltrukket av Kjølområdet. På spørsmål om hvor 
mange timer de hadde deltatt med i forbindelse 
med byggingen av Kjøltjernhytta, vil  de ikke 
antyde noe som helst. De er mest opptatt av antall 

deltagere på denne store dugnaden, der vi alle er 
fornøyde og stolte av residensen, som ligger der 
langt ute i skogen og ønsker alle velkommen.

Ivaretakelse av stien fra Tørrmogropa, 
mot Busåsen og Åsnessetra-Bergersetra, er et av de 
store ønskene fra dette paret,-dette friluftselskende 
ekteparet, som innrømmer at de var heldige som 
traff hverandre. Der begge to skulle vise seg å være 
like interesserte i skogen, lufta og opplevelsene. 
Da blir det lett å velge bort Kanariøyene!

Vi takker for snitter, kaffe og ei trivelig prate-
stønn.

Dere ønskes mange, mange fine år - på ski, på syk-
kel og på beina!

PAR I HJERTER
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av Gro Trætteberg

Vintersesongen er over 
og vi kan se tilbake på 
en av de mest snørike 
og flotteste vinterne på 
mange år. Den nye Kjøl-
tjernhytta har holdt åpent 
hver søndag gjennom hele 
sesongen og responsen 
har vært fantastisk. For 
mange har hytta blitt et 
sosialt samlingspunkt og 
et mål for skituren. Her 
treffer man mange hyg-
gelige mennesker, kan få 
varmet seg litt og samtidig 
få servert en vaffel og en 
kopp kaffe.

Mange skiløpere har 
besøkt både løypenettet 
og Kjøltjernhytta for første gang, og 
tilbakemeldingene har vært meget positive. 
Vi har notert oss skiløpere både fra Fetsund, 
Blaker, Sørumsand, Setskog og Høland. Alle 
synes vi har fått en flott hytte, og mange er 
overrasket over det flotte skiterrenget vi har her 
inne på Mangen. Det velpreparerte løypenettet 
og den nye traseen mellom sør og nord har også 
blitt lagt merke til. En kar fra Fetsund som var 
innom hytta for første gang, var så imponert at 
han meldte seg inn i turlaget prompte og betalte 
medlemsavgiften kontant sammen med kaffe og 
vaffel!

På tampen av sesongen hadde vi noen 
fantastiske helger hvor følelsen av å være på 

påskefjellet ikke var langt unna da vi satt i 
hytteveggen på Kjølen og spiste kvikklunsj. 
 
La oss håpe vi får mange slike flotte vintre 
fremover…

PS! Vi vil også minne om at turlaget har en godt 
merket tursti til Kjøltjernhytta også sommerstid. 
Dette er en veldig koselig tur som kan anbefales 
på det varmeste! Kjøltjernhytta kan leies i 
hele sommer og man kan både fiske og bade i 
Kjøltjernet. Turstien starter ved Saugmyra på vei 
til Nordre Mangen, 8,2 km fra Lierfoss. Stien er i 
år blitt oppgradert med nye klopper der den krysser 
mange av myrene på vei til Kjølen.

En fantastisk sesong  

for den nye Kjøltjernhytta!
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av Tore Ovlien

Godt skjult og ukjent for de fleste, ligger 
en gravplass som ble brukt av boplassene 
nord på skogen.
Gjennom hundre år var de store skogene sørøst i 
Nes de viktigste seterområdene for nesbuene. Om 
sommeren låt kubjelleklang og krøtterlokk fra kol-
ler, åser og lier, og setervangene med sine grå buer 
og fjøs lå ganske spredt over heile Skauen. Bare helt 
inne ved Bjørknessjøen og et par, tre steder til var 
det gammel, fast bosetting. 

Sist på 1700-tallet og særlig på 1800- tallet 
begynte presset fra et stadig stigende folketall å 
merkes i Nes og nabobygdene. Stadig flere familier 
flyttet til skogs, der gamle setrer ble fast bebodde 
plasser, - og nye heimer ble ryddet der det var jord 
nok til et kufor og et potetland. 

I siste halvdelen av 1800-tallet var antall boste-
der øst på Skauen på sitt største. Men om folkletal-
let steig, gjorde myndighetene ned i bygda lite for 
å lette forholda for befolkningen på de avsides bo-
plassene i bygdas ”nybyggerstrøk”  Noe av det før-
ste som ble tatt opp var den besværlige kjerkeveien 
,- ”skauvegen”, som skauinga hadde.  De soknet til 
Nes hovedkirke, som etter brannen i 1854 ble flyt-
tet fra Nes-tangen til ny tomt ved Kongsvingerve-
gen, og dermed ble enda mer besværlig å komme 
til fra øst på Skauen. Verst var det når kister skulle 
fraktes til bygds for jordfesting, især sommerstid på 
slep gjennom uveisomt terreng.

Kravat om kirke på Øststranda ble dels grunngitt 
med at dette ville lette skauingas kjerkevei. Men 
veien til nye Årnes kirke – innvigd 1878 – var like-
vel langt fra boplassen innerst på Skauen. 

Kravet om en egen gravplass på Rakeie ble 
opprettholdt. Ved herredsstyrevedtak i 1887 ble det 
besluttet å leie halvannet mål til gravplass på en 
tange ved Rakeie. Nes kommune leide av firmaet 
Anker H. Stang område for 50 år med ei årlig lei-
eavgift på 10 øre. 

Gravplassen var i bruk i 40 år. Den første som 
ble gravlagt der var Gunhild Bjørknes i 1887, den 
siste var Andreas Buhol i 1927. Etter at Mangen 
kapell ble tatt i bruk i 1903 brukte mange skauin-
ger gravplassen her.. 

Rakeie gravplass var benyttet av dem som bodde 
i Baronskogen og andre  skoger som tilhørte Anker  

 
H. Stang - senere A/S Stangeskovene. Hvor mange 
som er gravlagt her, er vanskelig å finne ut. Grav-
steiner eller jernkors var lite brukt på denne grav-
plassen. Det var mest trekors, som nå er råtnet ned. 
Bare ei jernplate over grava til Kristoffer Søren-
sen, som døde i 1909, -93 år gammel, er i behold. 
Protokoller som viser hvor folk ble gravlagt, er ikke 
kjent. Men det er kjent hvilke bosteder som brukte 
gravplassen.

Navn på disse bostedene er gravert inn på en 
minnestein som er  reist på Rakeie gravplass høsten 
1983. 

Steinen ble reist etter initiativ av et utvalg med 
medlemmer fra kulturkontoret, menighetsrådet, 
A/S Stangeskovene og historielaget. 

Oppsitterne på Skauen nedla et stort arbeid i 
rydding og stell av gravplassen før avdukinga av 
steinen.

Rakeie gravplass vil for framtida ligge som den 
fredede plett  en gravplass skal være, - til ro og 
ettertanke - velstelt, vakkert ved Bjørknessjøens 
bredd.

Mangenfjellet Turlag anbefaler  å ta turen til 
gravminneplassen i sommer, bruk gjerne sykkel 
forbi Vikodden til Rakeie, ta til høyre etter brua 
ved Rakeie, så til høyre igjen ned til vannet etter 
kun 50 meter.

(Jan Erik Horgen har laget orginaltekst)

GRAVPLASSEN på Rakeie

25 boplasser inne på Skauen brukte 

Rakeie gravplass i årene 1887 – 1927
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av Bernt Øisjøfoss 

Som kjentmann og veiviser har jeg denne gang fått 
med meg et “levende atlas”: Erland Kløfta.

Forhøyningen som deltagerne på Nybakk-runden 
runder idet de tar av fra asfalten, kalte Sø`gardskara 
for Damlykja.

Skogen som står der i dag, ble plantet i 1953 av 
bl.a. Erland.

Sagtomta til Ovlien-saga ligger ned mot elva, 
som kommer fra Himtjern nærmest.

Vi passerer “Tennhardåsen” og Fløytbakken før 
vi kommer til Blekktjernlia.

Litt seinere kjører vi over ei støpt bru,som går 
over Haugersag-åa. Elva kommer fra Steintjern og 
renner ut i Blekktjern.

Til venstre, like før Gråbeinmyra, skal det ha 
vært ei tjæremile.

Vegen fører oss videre til ei ny bru over elva 
som fikk sitt navn etter saga,; Haugersaga.

Vegen svinger seg videre forbi Knøl`n eller 
Gillertoppen, før Langbru-myra.Etter myra renner 
en bekk under vegen og den deler 

Aurskog-Høland 
og Nes. Noen 
karer fra Nes 
bygde denne 
vegen i 30-åra.

Framme ved 
Sinkerudvel-
tene, velger vi 
først venstre 
og Sinkerud 
og Gamlevan-
gen. Myrsetra 
passeres, der 
lite står igjen. 
Plassen ble 
fraflyttet 
ca.1900

Turen gjør helomvending 
i vegskillet Bergersetra - Nybakk.

Ved Sinkerudveltene, tar vi til venstre og kom-
mer først til Bekkesaga. Gamlestua er borte, der står 
nå ei nyere oppført hytte.

Vi kommer til Steinhaugen, der Erland og 
hans familie flyttet fra i 1956 og ned til 
“bygda”,som da var Hauger.

Hadde vi fortsatt videre, ville ikke vegen 
vært lang til Lundbergsetra.

Turen var over, og vi avsluttet ved husveggen 
på Haugtun med en liten kaffekopp. Erland 
er ingen guttunge lenger, han har opplevd 
mer enn trasketurene rundt himtraktene, og 
dette fikk jeg dele litt på. 

Mitt ønske er å få gjøre flere samtaler. Det 
gjemmer seg mye gamalt og rart hos den 
kar`n.

Turen denne gang går fra S.Ovlien og 

nordover Haugervegen........

Erland Kløfta

Rester etter Haugersaga
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Kjentmannsprøven sommeren 2009
Kjentmannskassene for sykkel sommeren 2009.
 
Etter en fantastisk flott vinter med mye snø i flere måneder regner vi med 
at svært mange har skrevet navnene sine i alle de 5 kassene som står ute i 
løypene våre.
Løypene har vært flotte og hele løypenettet har vært åpent siden begyn-
nelsen av januar. 
Ja, dette må vel være det vi kaller en god gammeldags vinter.
 
Så håper vi at mange tar sykkelen (eller beina) fatt utover våren og som-
meren for å skrive seg inn i de fem kassene som blir satt ut på følgende 
steder så snart veiene tillater det:
•	 Kryss	inn	til	Steinhaugen
•	 Dalen
•	 Sør	i	Oppsjøen
•	 Søndre	Langli
•	 Høltjernsetra
Bruk kartet fra Mangenfjellet Turlag og Setskog for å finne kassene.   
Håper det blir mange fine sykkelturer på deg utover.
Lykke til med en trivlig sykkelsommer!

John E. Ulland

En liten påminnelse til alle 
som leser dette bladet - de 
som er medlemmer i  
Mangenfjellet turlag:
 
M-SOKKEN, som er en  
kvalitetssokk på linje med 
Ulvangsokken, selges i  
3-pk for kr. 200,-
 
KR.80 - åtti kroner - får  
turlaget for hver pakke vi 
kjøper oss!!
 
Alle bruker sokker!      
Alle vil ha fine sokker!      
Alle vil støtte turlaget!
 
Bestilles hos:  
Arne Martin Soot -  
mob: 92837065 
mail: arne-m-s@online.no

M-SOKKEN
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OPPSLAGSTAVLE

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

Aktivitetskalender
22. august
Nybakkrunden

27. september
Høsttur til Kjøltjernhytta

Treningstider for sykkelgruppa.  
Dag Tid Fremmøte sted Treningsform Puls Antatt total tid Kontakt personLørdager  10.00 Haneborg skole Langtur  Lav 3-4 timer John UllandSøndager 10.00 Haneborg skole Langtur  Middels 2 timer John UllandOnsdager 18.30 Haneborg skole Bakke intervall Høy 1,5 time John Ulland



Returadresse:
Mangenfjellet Turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

INFORMASJON

ET  VÅRMINNE

 

Det var en måra i mai-

je for langs Djupdalsbekken.

En tiur som ennå var varm

tynget i rypesekken.

 

Det suste av snø i baret,

lyngen stod mørk og våt.

Da gol gauken-

gol mot det gustne gryet

lengsel og sang og gråt.

 For første gang i år-!

 

Je stod og lydde lenge,

aleine med en vår.

 

Og snøen drøss i baret

og gauken gol og gråt.

 

Det var som navnløs lykke

og sorg i samme låt.

 

Slikt deler je med ingen,

og slikt er alt je har:

en sang som vinden nynner

i lyng og lauv og bar.

 

HANS BØRLI


