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SKI

Det vil bli premieutdeling for cup og klubbmesterskap på skolen
8. mai kl. 18.00. Det er samtidig muligheter for å kjøpe merker
for de som klarte kravene ved merkerennet.

STORSLOTT 16.MAI FEIRING
Det planlegges for tiden en større fest i de gamle lokalene på
Riis Glass 16. mai. Aldersgrensen skal være 15 år på denne
festen, og vi oppfordrer derfor foreldre til ungdom i denne
aldersgruppen om å melde seg som ordensvern på denne festen.
Det trengs også noen snekkerkyndige personer i denne
forbindelsen. Rana kommune, Rana politikammer, Rana
brannvesen, NSB og Røde kors er kontaktet og er positive til
dette arrangementet. Tanken er at det skal komme ca 1000 –
1200 ungdommer i busser fra hele helgeland. De av dere voksne
som er villige til å hjelpe til på denne festen kan ta kontakt
allerede nå med Kari og Steinar Arnesen på tlf.: 75 14 80 72.
Videre annonseringer vil komme i aviser og på plakater.

Styret

FOTBALL

Fotballgruppa mangler diverse utstyr siden forrige sesong, så vi
ber alle foreldrene om å se i skapene etter fotballutstyr. Vi
mangler både keeperdrakter og fotballtrøyer. De som har hatt
unger i fotballagene må også se etter.

23.JUNI (Sankthans)
Fotballgruppa har planer om å arrangere noe den 23. juni på
fotballbanen på Skonseng, vi kommer tilbake med nærmere
program senere.

Styret

HOVEDLAGET
INFO  FRA

Skonseng Ungdomslag jobber
for tiden med å gjøre
medlemsskapet i laget til noe
mer enn bare en kostnad for
medlemmene. Vi går aktivt ut
og prøver å skaffe
samarbeidsavtaler med flere
bedrifter i Rana slik at DITT
medlemsskap i Skonseng
Ungdomslag skal kunne gi deg
rabattfordeler. Hvilke bedrifter
som vil gi rabatter ved
fremleggelse av gyldig
medlemskort vil vi komme
tilbake til senere, men allerede
nå kan vi tilby våre
medlemmer 25% rabatt på full
pris varer og 10% rabatt på
tilbudspriser ved

Netto eller kampanjevarer er
det ingen rabatt på, men vi
synes at dette er en god start
for å gjøre det litt mer
attraktivt å være medlem i
Skonseng Ungdomslag. Mer
info vil komme senere.

Styret

SETT OG HØRT

Doping

Mange ha sett og nån ha hørt
om ein heil skokk med
kvinnfolk så trava rundt bøgda

i ly a mørkera. Det ska
attpåtæl va aktverdige
medlemma a Skonseng U. L.
HVOR ER
DOPINGKONTROLLEN?!!!
!! Kan de ansvarlige snarest
still opp med ei 10 litersbøtta
og få tatt ein samfengt
urinprøve.



BARNESIA
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Disse tegningene er sendt inn
fra 2. klasse ved Skonseng
Skole. Alle elevene tegnet hver
sin tegning og 4 stykker blant
dem ble trukket ut til å være
med på barnesida i Mauren.

Maurredaksjonen vil takke for
alle de fine tegningene som
kom inn, og kanskje vil noen
av de andre tegningene bli
brukt ved en senere anledning.
De som var heldige med
trekningen var:

bilde����: Linn Theres Tengs,
bilde����: Tine Fagerjord,
bilde����: Hanne Mari
               Andersen og
bilde����: Emil Lundbom



HAN AMANDUS I HAGEN  Del I av XI
Skrevet av Peder Andersen (Far til John Andersen) 1907 – 1986

Forord
For de som ikke kjente Peder Andersen, så var han veldig kultur
interessert. Takket være ham finnes det et kart med oversikt over
gamle ferdselsveier og stier samt ca. 70 stedsnavn i utmarka på
Skonseng. Dette stykket om Amandus og øvrige folks liv og
levnet rundt omkring i bøgda ble dessverre ikke ferdig før han
døde, men vi synes det er så interessant at vi ønsker å gjengi det
i Mauren
K. E. R.

Amandus Olaus hette han
og bodde ved elva Jordåga.
Stedet kaltes Hagen og er nr.
17 av gården  Skonseng’s ca
hundrede bruk. Etternavnet var
Evenæusen og kom fra Vågan i
Lofoten. Bøgdeboka sier han
var født i 1843 og døde i sitt
åttiende år. Det var sagt at han
var sønn av en prest, men det
kunne vel komme av at han var
så avgjort kjeftesterk.

Hvorfor han var havnet
just her i grenda er vel ikke
godt å si. En forklaring kan
være; En lofotfisker fra Rana
hadde hatt ham som leiekar i
båtlaget  sitt og ansett ham for
å være eit dugandes mågemne.

Etter å ha hørt om de
gjeve tausen i Rana, vart han
med til Røssvoll. Og sikkert
nok, han fikk seg kone der og
ble bøgdavering.
Jeg minnes Amandus som en
eldre mann, tydelig preget av et
liv i slit. Klededrakten var en
gammeldags sliters. Ei brok av
semsket skinn, lappet med
bøter og sting for å hele slitasje
og rift, dertil godt innsatt med
gran-koa og tjære, etter mange
års nærkontakt med
båtmaterialer. Av den grunn
ble plagget etter noen års bruk
nokså stivt, men med god
markering av knean og ræva.
At broklåran  var blitt støttere
med tiden var nokså tydelig,

men grannbeinan var
godt kledd i tjukke saugrå
ullhøsa. På føttene satt eit par
solide treklompa. Åvantæl var
det speinntamper, men oftest
hang de løse og dinglet fritt.
Ansiktet var rikelig bevokst
med skjegg hvor en nese stakk
fram, og som bar preg av
mange års kontakt med den
barske vind i fiskerbåten og
den sviende snoen i det åpne
båtskøtet ved Jordåga.
Hodeplagget var, i alle fall
sommeres tid, en velbrukt hatt
hvorunder ungdommenes pryd
for lengst var forsvunnet.

Mens jeg var gjeterkørv,
var jeg vel mest opptatt av
Amandus’ noe aparte person.
Men siden da jeg begynte å
forstå hans livssituasjon (og
ikke bare hans) følte jeg
forbauselse, respekt, ja,
kanskje ærefrykt for slike.

Tanken går uvilkårlig til
spredte grupper av grantrær
som vokser oppimot
snaufjellet. Et par større trær
rager opp over de små som
gror rundt dem. De gamle trær
hadde vel fått grovt bar og en
og annen tørr kvist i trassen
mot de barske vinterstormer,
men de unge som stod rundt
dem fikk hegn. Det var en
familie. Amandus og Malina
(Malene) ble gift i 1873, og
barn ble det.

Altså en familie.
Ekteskapet varte i femti år. De
bygde seg opp ein heim på
elvebakken i Skonsenghagen,
men plassen gav forlite
utkomme.

Han kom vel under
kategorien ”småkårsmann”.

Det vanlige mønsteret
var; ei ku og et par småfe. For
at nåtiden (1985) skal kunne
forstå hva dette dyreholdet
kastet av seg for hundre år
siden, må jeg fortelle om
feststellet da. Innforinga om
vinteren betød bare at livet så
vidt måtte henge i dyra til
grønngresset kom om våren.
Og vårknipa var årviss. Da
måtte det ”budrått” til. Det bar
til skogs for å hente bjerk og
rogn. De ytterste smekre
kvistene ble ”brøte” av, og
produktet kaltes rett og slett for
”brøt”. Stammene og greinene
av rogna ble kappet opp i
vedlegnder. Barken ble smidd
av og kaltes ”skav”. Skavet ble
gjerne kokt og ”søet” nevntes
som ”rognlåg”. Den ble
blandet med høyrusk, fisk og
sildeavfall, kanskje en neve
”såe” – det er kli. Da ble det
kalt for ”gudslån”.

Veden ble lagt til tørk.
Den nevntes som ”sjævel” og
var god å ha når det skulle
steikes flatbrød eller lefser.



Årsfest 2001
Årsfesten i år  ble arrangert
23 januar. Det  var stor
oppslutning, ca. 160 stk.
I år som  ellers ble det servert
saltkjøtt og kålrabistappe som
smakte aldeles  fortreffelig
etter en omgang i grytene på

kjøkkenet, og med et
kjøkkenpersonale som sto på
for at det skulle bli god mat til
festen. Musikken ble besørget
av Smith & Wesson, enda
mer  skryt.  Meget fin musikk.
Det var en meget vellykket
fest og stor stemning, noe
som underholdningsgruppa i

stor grad sto for med en haug
av gode sketsjer. Positivt var
det å se så mange nye
bøgdaværinga. Undertegnede
måtte dessverre gå hjem
grunnet sykdom så noe langt
referat fra festen blir det ikke.

Geir.

Musikalsk Varieté på SkonsengMusikalsk Varieté på SkonsengMusikalsk Varieté på SkonsengMusikalsk Varieté på Skonseng
Skuespillere, solister og

Skonseng Skole- og Ungdomskorps

Oversikts-
bilde

i
”fugl”

perpektiv

Søndags kveld 25.03.01
Stillheten har senket seg over
Røssvoll – Skonseng, årets
Varietè er i boks. Og i år som
før så ble det en kjempebra
forestilling. Man sitter igjen
med en følelse av at det blir
bedre og bedre for hver gang.
Vi som har vært med i
«kulissene» kan bare være
enige om at det er
imponerende hva det går an å
få ongan til å prestere når det
gjelder så vel dans, som sang
og spill. Røssvoll – Skonseng
kan være stolt over våre
mange unge talenter. Jeg vil
også gi en stor honnør til alle
instruktørene, som legger ned
en utrolig arbeidsmengde i å
få til en sånn stor og krevende
forestilling som årets varietè
var. Hadde timene blitt talt, så
vil jeg anta at det hadde blitt
flere årsverk! Når jeg sier
krevende så mener jeg blant

annet alle de varierte
musikknummerne som er
teknisk vanskelig å
gjennomføre med hensyn til
sceneskift og lyd.
Jeg tenkte i utgangspunktet
ikke å nevne noen navn
spesielt, men jeg vil ta med
ett: Steinar Heian! Som det
ble sagt fra scenen av våre
utmerkede ”verter”, så er det
han som har hovedansvaret
for at slike forestillinger ble
dratt i gang her på Skonseng.
Fra « Eventyrskogen » for
fem år siden, til årets varietè,
og forhåpentligvis mange
flere i årene som kommer. Jeg
er helt sikker på at å være
med i Skonseng skole og
Ungdomskorps er blitt mye
mer motiverende nå som slike
oppsetninger blir gjort.
Korpset gjorde for øvrig en
meget bra forestilling. Alle
jeg har snakket med, både

bøgdafolk og folk fra andre
korps og musikkliv i Rana,
var skjønt enige om at det er
god ”trøkk” i korpset for tida!
Og fra scenen fikk vi se
stilfulle og artige
dansenummre, som rørte oss
langt inn i hjerterota!
Sangartister har vi mange av i
bøgda, (og det ser ut til at det
kommer flere vært år?) Det
var spesielt artig å se og høre
”Barnekoret” populært kalt «
The Kid’s Choire ». Jeg tror
at samarbeid mellom barn og
voksne er spesielt, og at
begge parter har mye å lære
av hverandre. Lykke til med
de neste oppsetningene!! EG
GLÈ MEG!!! (og håp eg får
vær med?)

(Pressemelding fra P.D.&F.)



Før dokk så lik å bryn de små grå. Løsning i neste utgave a Mauren.

En vakker dag i april va han Sørve
Marbakkli på skitur i fjille. Det va steiksol og
på himmeln va det ittje ein sjy.  På sine
trofaste, gamle treski labba han avgårde i
kramsnyen så la seg dagen før.  På ryggjen ha
han sin vante tursekk, å i den ha han
kvikklunsj og kakao, og selfølgele fjærpænna
og papirark.

Etter å ha gått ei lita stund, får han
plutsele sjå nåkka uinnele: Ein mainn ligg i
snyen innimella nån grantrè bakom ein håg,
telsynelatanes heilt livlaus. Han Sørve gjekk
bort åt han, å såg med ein gong at karn va
steindau.  Han låg på rygg, med utstrækte
arma å føtter, blå i ansekte jusså han va kvælt,
og mauken hans va oppe, nåkka så tyda på at
han vart tatt a dage mens han skaka slarkjen.
Rundt han va det merka så såg ut tel å va ifra
meget store lugga, å pessfletjen i snyen va så
pass stor at det såg ut så det va ein fast
pesseplass bakom trean.
Han Sørve såg seg rundt. Femti meter unna va
der ei gammel hytta, den eineste der
omkringså det va følk i. Liket va, der det låg
bakom hågjen, usynele  ifra hytta. Det va ein
stor kar, så hainn Sørve sleit tongt med å dreg
han oppover  åt den.

Han banka på døra, presentert seg å vart slæft
inn. I gangen sto et par utsletne bumma og to
par lugga, et i damestørrelse å et temmelig
stort et, så han næstn snubla over.
I løpet av de følgende ti minuttan vart liket
børn inn å han Sørve fækk veta at han så va
dau,  heita Artur Bergfjell, og at dem så
befant seg inne i hytta i dette nu – de
mestænkte –  va han Johannes Bergfjell, ein
kortvøksn, liten kar som va den avdødes bror,
ho Amanda Dalsvatn, avdødes kjæreste og
han Peter Borgan, ein svær rusk som va
avdødes fetter. Ho Amanda kvein sina modige
tåra i fange på han Peter mens han Johannes
avga si førklaring tel han Sørve.
– Ho Amand å han Artur va de førstan så sto
opp i mores. Då eg å han Peter sto opp va han
Artur førn ut før å pess. Eg å han Peter for før
å gjær det samme. Etterpå jækk eg ned åt
tjønna attom hytta før å hent vatn, mens hain
mens han Peter for å henta ved. Han Artur e
sein å pess, så han vart stainnanes ei stund å
kvest før han fekk ut nåkka.  E ’kje det sant,
Peter?
– Jau, svara han Peter, – Han Artur sto der
enno då eg gjekk inn med vatne, å det va siste
gongen vi såg han i live.  Han strøk ho
Amanda forsekti over håret å trøsta ho så godt
han kun. Det syntes at han va gla i ho. Han
Sørve drog så vidt på smile mens han satt med
fjærpænna i den eine handa å arke i den anner.
Han ha for lengst funne ut kem så va skyldig.

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave

AURMØELAN = de siste rester av ting

Her kommer neste oppgave:
AMØRING

Har dere noen gode uttrykk å komme med til Jøssadall`n, kan dere sende det til :
Trygve Karstensen Skonsenghagen 93  8615  SKONSENG,

eller på E-mail til redaksjonen mauren@c2i.net
(Jøssadall`n = en som røper hemmeligheter).
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Mauren søker med dette medarbeidere til
redaksjonen, vi håper at du er litt interessert i
journalistikk og kan tenke deg å bidra med noe i
den forbindelse til avisa. Ta kontakt med
redaksjonen ved hjelp av adressene nederst på
denne siden. Vi håper å høre i fra deg !

Ved
valg -
komiteen

Valgkomiteen søker etter personer som kan tenke seg å drive med
lagsarbeid innenfor Skonseng Ungdomslag. Det er spennende ting på
gang i SUL, og det er en ypperlig måte til å komme i kontakt med
andre sambygdinger på. For nermere informasjon, ta kontakt med:
Hans Artur Heggli 90 65 14 09

Maurredaksjonen ber våre lesere om stoff til vår lokalavis, og vi oppfordrer også alle
barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast innslag i avisa. Frister for innlevering
av stoff er innen utgangene av FEBRUAR, MAI og NOVEMBER.

Innslag til avisen kan sendes til:    Trygve Karstensen Skonsenghagen 93  8615  SKONSENG
Eller på E-mail: mauren@c2i.net
Mauren er også lagt på internett: http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
Besøk gjerne SUL sin hjemmeside: http://home.c2i.net/skonseng/sul

Redaktør: Trygve Karstensen
Medlemmer: Geir W.Stormo,  Øystein Mediå, Ann Kristin Alte,

Kristian Rødvann og Kristen Elias Rødvann.

Maurredaksjonen ønsker alle sine lesere og annonsører en
RIKTIG GOD PÅSKE !


