
   

Øvresagas og omgivelsenes historie 

 

          

Husmannsplass i Rausjøgrenda 

Øvresaga er en gammel husmannsplass. Navnet har den etter saga som lå i Rausjøelva nedenfor plassen. 

Dette var den øverste av de tre vannsagene i elva: Øvre-, Midtre- og Nedresaga. Øvresaga var den eldste. 

Plassen ble bygget ca. 1830.  

Tidligere hørte plassen til Rausjøbruket. Rausjøskogen var krongods og allmenning, men i 1663 solgte 

Fredrik III «Røsjø almending» til brødrene Dietrichson fra Fredrikstad. I 1764 var det 11 husmannsplasser 

under Rausjø Bruk. En av dem var Øvresaga. Oppsitterne fikk ta tørrskog og løvskog fritt i skogen. De laget 

tønner, bærspann og tiner og kunne tjene mer på det enn på skogsarbeidet for Bruket. De drev også fangst og 

fiske. 

Det lille samfunnet 

Rausjøgrenda var et eget lite 

samfunn med 100 fastboende på 

det meste og egen skole. Folkene 

arbeidet i skogen for bruket. Dertil 

drev de eget jordbruk og hadde dyr. 

Hovedbølet, «Bygningen» var 

bolig for sjefene. Den brant ned i 

1932. Skolen var først omgangs-

skole på Mellomsaga. Da det kom 

krav om fast skole omkring 1860, 

ble en av plankekjørernes 

hvilehytter brukt. I 1913 ble det 

bygget egen skole. 

        
    Foran: Hvilehytta som var skole i Rausjøgrenda  

    til 1913. I bakgrunnen: Den nye skolen. 

Fløting, saging og planketransport 

Det har vært fløting i Rausjøvassdraget i over 200 år. Tømmeret ble fløtet fra Tonevann, Mosjøen og Rausjø 

til de tre sagene som sto etter hverandre på 1800-tallet. Disse var spesialisert: På Øvresaga ble stokkene 

kantet. De ble skåret til bord på Mellomsaga og kantskåret på Nedresaga.  

På vinterstid dro plankekjørerne i rekker med hest og ringende dombjeller fra Rausjø Bruk til byen. Før 

Enebakkveien kom omkring 1865, kjørte de «Plankeveien» gjennom Østmarka med hest og «geitdoning» 

(to-delt tømmerslede). Det var bare en vintervei som startet ved Eikeberg og Børter i Enebakk. Den gikk 

over isen på Børtervann og opp til Rausjø og Mosjøen mot Vangen Her svingte den mot Skjelbreia, videre 

over Eriksvann, Søndre Skytten, Elvåga, over til Ødegården, sørenden av Nøklevann, Rustadsaga og ned til 

Christiania.   



   
 
 

Sagene nedlagt 

Senere var det mange eiere av Rausjøskogen, den siste var firmaet And. H. Kiær i Fredrikstad.  Alle sagene 

ble nedlagt ca. 1910, da Kiær begynte å frakte tømmeret til Fredrikstad for saging. I 1965 ble skogen solgt til 

Oslo kommune.  

 

DNT-hytte fra 1998 

Øvresaga eies også i dag av Oslo kommune, Bymiljøetaten. Oslo og Omegn Turistforening (nå DNT Oslo 

og Omegn) har leiet huset fra 1998. Tidligere leiet Ås speidergruppe i en periode. Siden 2005 har det gått 

dyr på beite ved Øvresaga. Det har som oftest vært kuer, og enkelte år hester. Dyrene lånes ut fra gårder i 

Follo. 

   «Plankeveien» fra Enebakk til Christiania gikk over mange vann og var bare en vintervei.  

 

          Skrevet av Leif Halbo, 2012. 
 

Kilder: Sigurd Senje: «Østmarka» (Topografisk forlag, 2003), med et veldig interessant kapittel om 
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