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Her er noen av de
som sitter i SUL -
styret for perioden
2002:

Bakerst sitter

Kurt Gjelstenli

Midten fra venstre:

Elling Myren
og
Finn Løkås

Foran fra venstre:

Mette Fallhei
og
Jostein Wedvik

De som ikke var
tilstede da bildet
ble tatt er:

Trond Rune
Elvebakk,
Elin Restad
og
Eva Johansen



SKI

Merkerenn på Emilmyra
5. mars

KLUBBEN

Fritidsklubben
Fritidsklubben i kjelleren på
skola har som kjent vært stengt
de siste 3 årene, først grunnet
Radon- konsentrasjonen,
deretter fordi branntilsynet
ikke tillater bruk av disse
lokalene når det ikke er
tilfredsstillende rømningsveier.
En av lagets hovedoppgaver i
år er å skaffe et tilbud for barn
og ungdom, der de kan treffes,
spille musikk og ha det trivelig
sammen. Styret har siden
årsmøtet drøftet fritidsklubben
med flere i Rana kommune,
brannvesenet, sivilforsvaret,
entreprenør og skolens rektor.
Det er helt klart at vi ikke kan
drive klubb i kjellerlokalene på
skolen slik de er i dag. Det må
først lages en ny godkjent
utgang som trolig vil koste
kr.100.000,-. Det som nå skjer
videre er at kulturetaten skal ta
opp saken internt i kommunen
og med skolens rektor, deretter
avklarer en bygging av ny
utgang og hvordan dette kan
finansieres. Styret ser også på
andre alternativ, men skolens
kjellerlokaler egner seg bra og
står derfor øverst på
ønskelisten.

INFO FRA HOVEDLAGET

Årsmøte
De nye medlemmene av styret i Skonseng U.L. for år 2002, er de
som er navngitt på forsiden. Av dem var det Finn Løkås som ble
valgt til leder av SUL. Ellers var årsmøtet tradisjonelt med
gjennomgang av årsregnskap, årsmeldinger og valg. Av andre saker
var det at ungdomslaget skulle stille med en representant i
Bøgdalaget og at årsmøtet vedtok at 100-års jubileet skulle markeres
på en verdig måte.

Årsfesten
Lagets tradisjonelle årsfest ble meget vellykket, med mye folk, god
underholdning, fin musikk og bra stemning. Bildene er fra
forberedelsene på senen og  kjøkkenet (skrelling)

.
Oppretting av historiegruppe i Skonseng UL
For de som er interessert i å jobbe med Skonsengs historie opprettes
det nå en historiegruppe i ungdomslaget. De som ønsker å være med
i denne gruppen kan ta kontakt med Kristen R. Røssvoll
(tlf. 75 14 81 22). Det er enda ikke holdt noe møte i gruppen, eller
funnet ut hva en skal jobbe med. Forventningene er imidlertid at
gruppen skal få arbeidet fram en del til 100-års jubileet om 1 år. Det
første møtet i gruppen blir holdt etter påske. De som melder sin
interesse for å delta får nærmere informasjon om tid og sted.
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Skonseng og Røssvoll
Bøgdalag
I februar i år ble Skonseng og
Røssvoll Bøgdalag etablert.
Bøgdalaget består av 14
representanter fra bøgdas
lag/foreninger, næringsliv og
engasjerte privatpersoner.
Skonseng UL har 1
representant. Bøgdalaget skal
representere lokalmiljøet syn
på aktuelle saker overfor
kommune og andre
myndigheter. Aktuelle saker i
år for laget er boligbyggingen,
veier, bruer og
trafikksikkerheten. I år er
Robert Jamtli leder, Finn
Løkås nestleder og Kari B.
Arnesen sekretær.

Sponsing av utstyr
”Gubb-Gymmerne” tok ved
årsskiftet en runde blant byens
sportsforretninger for å få
sponset noe utstyr. G- Sport og
Sporten Havna sørget for at vi
fikk et komplett hockey- sett
og en god fotball. Med vårt
nye felles lagerrom er
selvfølgelig utstyret til
disposisjon for alle gruppene i
Skonseng UL. Takk til Sporten
Havna og G- Sport.

100-års jubileum i 2003
Neste år er Skonseng Ungdomslag 100-år. Det er bestemt at dette
skal markeres på en verdig måte. 4. mars i år  ble det første ide-
møtet arrangert. Ingenting er fastlagt enda og vi håper at bøgdafolket
vil engasjere seg både i idèfasen, planleggingen og selve feiringen.
Av ideer så langt er følgende kommet fram: 100-årsjubileumet
markeres både på 100-årsdagen 29. mars 2003 og med ulike
aktiviteter gjennom hele året Skigruppa og fotballgruppa skal prøve
å lage spesielle jubileumsarrangement. En jubileumsutgave av
”bøgdarennet” blir trolig arrangert. Vi får kanskje ”Maurens-
samlede verker, en jubileumskalender, den hemmelighetsfulle
teatergruppa finner kanskje på noe i tillegg til at vi håper det
nyopprettede Historielaget vil gi sine bidrag. Her er det plass til flere
ideer og frivillige som vil jobbe med noe i forbindelse med 100-års
jubileet. Det er bare å ta kontakt.

Umoralsk å arrangere ungdomsfester på Skonseng ?
Er det riktig at Skonseng UL arrangerer fester med 15-års
aldersgrense når vi vet at det i forbindelse med festene er en del fyll
blant mindreårige (selv om det er alkoholforbud inne i lokalene). En
del hevder at det er umoralsk. Vi i styret stilte oss selv dette
spørsmålet i fjor høst. Skonseng UL vil ikke bidra til negative
holdninger og vaner blant barn og ungdom. Derfor tok vi kontakt
med Politiets Roar Åsland for å sjekke ut dette. Svaret var klart og
tydelig fra den kanten. Arranger slike fester, ungdom bør treffes og
gjøre noe sammen. Det er ikke på slike fester problemene med fyll
og narkotika oppstår, og de som drikker gjør det selv om det ikke er
fest. Han mener foreldrene kan ha mer grunn til å bekymre seg over
hva de som ikke er på fest bedriver. En annen fordel med festene er
at da er det en viss kontroll med vakter som gjerne er foreldre som
ønsker å følge med. Skigruppa og fotballgruppa vet dermed at de
kan arrangere sine fester med god samvittighet og med politiets
velsignelse. Vi håper at de voksne som blir spurt ikke ser på dette
som en ødelagt helgekveld, men et positivt bidrag både til
ungdomslaget og ungdomsmiljøet, og en fin anledning til å se hva
ungdommen driver med.
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Lagerrom i Gymsalen
Tidligere hadde fotball,
volleyball, barneidrett og
Gubb- Gym hver sine
skap/oppbevaringsmetode for
utstyret. Etter en erkjennelse
om at dette var dårlig
ressursutnyttelse ble det søkt
om å få bygd et felles lagerrom
på scenen i Gym- salen. Etter
noen måneders sommel og
byråkrati fikk vi dette
godkjent. Vi har nå fått ferdig
lagerrommet og en felles
utnyttelse av lagets utstyr.
Vi retter en stor takk til Gubb-
Gymen som har utført arbeidet
og til følgende firma som har
sponset materiell:
Olaf. Olsens Snekkerfabrikk.
Byggmakker Wulfsberg.
Gruben Bygg.
Bernhard Olsen.
Fargeglede Mo.
Nordland Lås & Sikkerhet.

Rundvasking av
Gammelskola
I vår skal vi foreta rundvasking
av gammelskola. Det er ikke
fastsatt dato enda. De som vil
være med på denne doningen
kan ringe Eva (75 14 82 87)
eller Ann- Mari (75 14 83 48)
Vi håper slitet også kan bli en
trivelig donerdag. Styret
lover skikkelig servering av
god mat og drikke til
donergjengen.

Annet
Skonseng UL er nå registret med
følgende
organisasjonsnr. 884 034 442

Bildet fra doningen (bildet fra mønsåskainna er sensurert)

Leder
Selv om en slipper å kjempe hardt for å bli valgt til leder i
ungdomslaget oppfatter jeg det som en tillitserklæring, og vil derfor
benytte anledningen til å takke for tilliten. Jeg har stor respekt
overfor det enorme arbeidet som tidligere er gjort på Skonseng med
engasjering av folk i aktiviteter, og bygging av anlegg for idrett og
kultur. Samtidig ser jeg en rekke interessante utfordringer foran oss.
Organiseringen av laget er bra med hovedlag og undergrupper og
økonomien er tilfredsstillende. Vi skal forbedre en del administrativt
slik at det blir enklere å overta vervene i styret. Og å finne fram og
gjenbruke det som er gjort tidligere. Økonomisk skal vi skjære ned
utgifter som er unødvendige og ineffektive. Midlene bør brukes til
tiltak som gir mest mulig uttelling i aktiviteter og varige verdier
(eks. utgiftene til unødvendig strømforbruk i lysløypa kan i stedet
brukes til skifting av kabler eller andre investeringer)
Om 1 år er ungdomslaget 100 år. Dette skal markeres på skikkelig
vis. Her håper vi at mange vil delta både med ideer, planlegging og
selve gjennomføringen. Tilbud for ungdommen er en av våre stor
utfordringer. Vi har i dag et tilbud til de som går på ski og spiller
fotball, men hva med de andre? Fritidsklubben skal vi ha i gang,
men her er lokaler vårt største problem. Ellers kan det være på sin
plass å stoppe opp å spørre seg om ungdomslaget driver med de
aktivitetene som folk i bøgda vil at en skal drive med? Kanskje vi
trenger noen nye aktiviteter eller blåse liv i noe man drev med for
flere år siden, her er det sikkert noen som har ideer, og da er det
bare å synge ut. Hva med de ”godt voksne”? Skulle vi kanskje hatt
eldre- trim, dansekvelder, pensjonist- kafé eller noe annet. En annen
tanke som har slått meg er utnyttelsen av de anleggene vi har.
Idrettsanlegget viste seg  velegnet til sankthansfeiring og vil sikkert
passe til liknende arrangement. Emilmyra kunne kanskje også vært
brukt til flere aktiviteter enn det er i dag. Det samme gjelder
gammelskola. Fritidsklubben kommer til å ha kafé en gang i uken
her, det kunne vi kanskje også hatt for voksne. Styret trenger å få
vite hva folk i bøgda mener om dette, så lover vi i styret å gjøre vårt
beste. God Påske!



Hei til dere alle barn, her har dere en side som dere kan fargelegge.
Hvis det er noen barn som ikke kan lese dette, må dere som foreldre si i fra til deres ”poder”
om at dette er barnas egen side som de kan fargelegge !!!!!!!!!!! GOD PÅSKE !
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NNM i skiskyting 7-10 mars.
Onsdag den 6.mars dro et
gjeng spreke skiskyttere fra
Skonseng, til Bardu for å delta
på NNM. Etter rundt 10 timer i
bilsetet var vi framme ved
Bardufosstun. En nydelig plass
uten en eneste kiosk på
kilometervis. Vi lå på fine rom
og hytter med gangavstand til
stadion. Vi stod opp til dekket
bord hver morgen, og etter et
skirenn var det bare å sette seg
ved middagsbordet. På
kvelden var det mye
skismøring for våre proffe
smørere som var spesial
importert fra Skonseng City!
Denne smøringen førte jo
selvfølgelig til endel gode
plasseringer på rennene.
Skonseng UL greide å få med
seg bare en medalje hjem. Det
ble en sølvmedalje som Vegar
Bergli SUL, Thor Martin
Michaelsen og Thomas Lauvås
(Nordlands l.lag) greide å
kapre på stafetten for 12-13
åringene med god margin.
Vel fortjent!
Alle våre utøvere gjorde en
kjempe jobb på samtlige renn!
Ellers hadde vi topp vær hele
turen, blå himmel og stekende
sol. Dette førte kanskje også til
den småflørtinga som var
mellom Nordland og
Finnmarks vegger..? Vi hadde
en kjempefin og koselig tur!
Skiskyting er toppers!!

Her er de 8 utøverne som var med.

Nederst fra venstre:
Silje Fagerjord, Vegar Bergli, Joakim Hovd, Stian Korsvik,
Per- Anders Nesje, Espen Bergli.

Øverst fra venstre:
Øyvind Myrmo, Torstein Myhre.

I tillegg var det 7 ivrige foreldre med som stod på og hjalp til!

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave

BAKFJATT = En eller noe som bøyer seg bakover

Her kommer neste oppgave:
BALSKALLE

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-post til redaksjonen mauren@c2i.net
(Jøssadall`n = en som røper hemmeligheter).

mailto:mauren@c2i.net


HAN AMANDUS I HAGEN  Del IV  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.

Del IV av XI
Ranas befolkning var mot
slutten av det nittende
hundreåret ennå nesten hundre
prosent knyttet til jorda og
skogen ved sjølforsynings
levemåten. Det eldgamle
system med kår eller føderåd
var ennå i hevd og sikret
livberging for de eldre. Enslige
og også gifte som ikke hadde
kår rett fikk oftest plass som
inderster på et sted. De fikk tak
over hodet, samlet seg brensel,
satte poteter og hadde gjerne
en sau eller to. Var de dyktige
med hendene greide de seg bra
og levde livet ut som inderster.
Men for alle gjaldt det: Når
arbeidshanda ikke lengere
klarte å styre med redskapen,
det være seg bundings-stikkene
eller tollekniven, var tiden for
den siste reise ikke langt unna.
Men folket i et bygdesamfunn
grunnlagt på sjølforsyning og
varebytte måtte også ha en del
kontante penger for å  fungere.
Derfor dro de fleste arbeidsføre
menn årvisst på lofotfiske. I
sytti – åtti årene gav det gode
sildefisket god fortjeneste.
Mange ungdommer og menn
med familie hentet penger til
amerika-reisa der. Andre la seg
opp penger til bygsel, og i
1876 ble kistebunnen byttet ut
med sparebanken. I 1868 ble
det fritt for hver og en å starte
handel og med de gode tider
som var i landsdelen,

da var det god fortjeneste i det.
Ennå var det få sjøleiere, men
proprietær systemet som var
basert på bygsel og avgifter av
skog som ble nyttet til
salgsprodukter begynte etter
hvert å rakne. En må anta at
med den store utvandringen ble
det stadig færre som bygslet
gård. Landrottens inntekter
sank. Han måtte begynne å
selle eiendommer. Til slutt ble
det staten som måtte overta det
meste. Over et par
generasjoner falt det gamle
føydalsystemet i grus.
Ætlingene av det aristokratiske
overklassesjikt tapte sitt
særpreg og ble menget ned den
brede allmue. Så skulle staten
regulere gårdene ut til folket.
Det tok et per generasjoners
tid. De forhenværende
bygselmenn  satt da der med
sine lemlestede bruk, sin gjeld
og sine lange neser. Mye av
skogen ble underlagt den nye
føydalforvaltningen som
nidkjært passet på sine
innkomster som var
forhåndsgarantert av staten
som fast lønn, med
alderstillegg. Den
trafikkmessige isolasjon av
Skonsenghalvøya synes ikke å
ha laget noen hindring for de
økonomiske tilhøve for
gårdene der. På et forholdsvis
tidlig tidspunkt ble de sjøleiere
slik at de kunne disponere
eiendommene sine fritt, også

skogen, og den var kjent for sin
aldeles utmerkede båtved –
gran. Et munnhell fra
båtbygger tida var: ”du
Skonsenggran, du
Skonsenggran.” Dette gjorde at
båtbygger virksomheten  ble
stor i årene 1870 – 1900.
Særlig på brukene 5 og 9, som
hadde fått nye eiere, var driften
stor, og der startet de også opp
me landhandel. Da de overlot
driften til sine sønner omkring
århundreskifte var de skyldfrie,
med velholdte gårder og mye
løsøre. Fra Skonsengs åtte båt–
skøt ljomet klinkhammer
slagenes og sjølholdernes to
rappe, taktfaste kontraslag
utover grenda. (Et ordtak om
munnrappe folk var: at kjæften
jækk som på ein sjøhalder.)
Båtved – stokkene ble skåret
opp til bord på bekkesagene, de
såkalte oppgangssager. Et par
av dem stod i Flågbekken og
en to-tre i Leirbekken. Da disse
bekkene bare var flombekker
uten muligheter til å stemme
dem, var det i de lyse
vårdagene under snøsmeltinga
at den meste skuren foregikk.
Da gikk kvernene også for
fullt. Et unntak var det nok.
Ved Leirbekkoset var der sag,
men fallet var lite så det var
laget en lang og høg dam. Om
vassføringa ikke alltid var stor
nok, kunne det skjæres noen
timer i døgnet allikevel ved å
stemme bekken (stemme:
holde vannet tilbake).



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 nærmere informasjon, ta kontakt med:
Anne Lise Kvåle 75 14 80 86.

Maurredaksjonen ber våre lesere om stoff til vår lokalavis, og vi oppfordrer også alle
barna i bygda om stoff til barnesida, 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: Kristian Rødvann, Kristen Elias Rødvann

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

mailto:mauren@c2i.net
http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
http://home.c2i.net/skonseng/sul

