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HOVEDLAGET
INFO  FRA

Tusen takk for innsatsen.
Medlemmene i ungdomslaget
fortjener atter en gang en stor
takk for innsatsen. Dette halvåret
har man stilt opp på en rekke
aktiviteter og arrangement for
fotballgruppa, skigruppa og
hovedlaget. Noen ganger tårner
det seg opp med mange
aktiviteter på en gang. Jeg tenker
da spesielt på 16. og 17. mai .
Slik ambisjonsnivået er på
Skonseng, må både Hyperdisco
og 17. mai arrangementet
planlegges og gjennomføres med
bruk av mye folk. Her har mange
stilt opp for å holde oppe
aktiviteten og økonomien i laget.
Folk skal vite at hver gang man
stiller opp på doning, fest, bingo
eller arrangement så betyr det
gode og nødvendige inntekter til
ungdomslaget. Dette har ført til at
både hovedlaget, skigruppa og
fotballgruppa nå har tilstrekkelig
økonomi til å få utført de
planlagte aktiviteter og gjøremål.
Samtidig er det naturlig å spørre
seg om vi skal ha et så høyt
ambisjonsnivå på aktiviteter i
laget. Bingoen har jo den samme
popularitet blant folk som alltid,
17. mai krever ca 90 personer i
komiteen i tillegg til at mange av
disse jobbet med hyperdisco både
før og etter. Dette kan bli tøft for
mange i tillegg blir det en ekstra
belastning for de som må gjøre
jobben for de som ikke møter
opp. Styret er opptatt av at
aktivitetene i laget skal være det
som folk  i bøgda vil ha. Vi skulle
gjerne erstattet bingoen med
andre inntekter hvis mulig, og det
skal vi lete etter. I høst blir det
mer små arrangement som Kafé,
fotball på storskjerm og lignende
som ikke krever så mye ressurser.
Jeg har fått en del
tilbakemeldinger og ideer og det
vil jeg gjerne ha flere av. Bare
ring meg (99028009) eller ande i
styret. Hilsen Finn
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17. mai arrangementet  trakk som vanlig mye folk (litt mindre enn i fjor
ettersom det var langhelg). I år startet arrangementet 1,5 time tidligere enn
før og dermed ble det mer tid på Skonseng før folket kjørte til byen for å se
på Russetoget. Også i år hadde vi leker for barna. Nytt av året var salg av
gassballonger og at Stig stilte opp med hester slik at en barna kunne få en
ridetur.
r

Arrangementet var vellykket og gir et tilfredsstillende overskudd til både
skolekorpset og ungdomslaget. På evalueringsmøtet for 17. mai ble
konklusjonen at folk på Skonseng og Røssvoll vil at arrangementet skal ha
et slikt omfang med blant annet kafé på samfunnshuset og middagssalg på
gammelskola. Da får vi trå til igjen til neste år og atter en gang håpe at folk
stiller opp som før
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Fritidsklubben
Prosjektet med fritidsklubben tar
sin tid. Etter samtaler med skolen,
brannvesenet, sivilforsvaret og
entreprenør har vi lagt fram saken
for Rana Kommune. Planen er å
løse radon-problemet i tillegg å
lage en ny utgang fra klubben der
det i dag er en ”nødluke”. En slik
ny utgang må være godkjent av
sivilforsvaret. Vi foreslår at dette
blir en egen inngang til klubben
slik at en unngår belastningen på
skolelokalene. Ansvarlig for
fritidsklubbene i Rana, Bente
Bogen var i vår på inspeksjon
sammen med lederen av
hovedlaget. Saken blir lagt fram
for formannskapet etter
sommerferien og bør dermed
være på budsjettet for 2003. Vi
krysser fingrene og håper at
ungdommen får tilbake
fritidsklubben sin i løpet av 2003.
Bente Bogen var på inspeksjon i
fritidsklubben.

SETT OG HØRT

Brunytt 1
I anledning prinsessebryllupet
foreslår Mauren at Skonsengbrua
males i fargene snørrgrønn og
griserosa. Hvilken halvdel som
skal få grønn eller rosa bør
avgjøres ved loddtrekning
mellom Skonseng og Røssvoll,
og vips, så har vi en
turistattraksjon som plasserer
Skonseng på verdenskartet.
(Jfr. Den blå byen Sortland)

Brunytt 2
Statens vegvesen melder at
Røssvollbrua vil bli stengt for
vedlikehold etter ferien.
Omkjøring over Granheia vil bli
lysregulert med ett lys på
Geitrabben (Pruglheikrysset) og
ett lys i Fagerlikrysset. Litt
ventetid må påregnes!
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Inntekter til Ungdomslaget
Styret vil i Mauren presentere informasjon om økonomien i laget
slik at folk i Bøgda i grove trekk ser hva som kommer inn og hva
pengene brukes til. For detaljer vises det til regnskapene som legges
fram på årsmøtet i januar. Mange av våre leverandører gir oss lang
kredittid slik at det ofte tar lang tid før vi vet overskuddet av et
arrangement. Vi presenterer derfor en komplett oversikt for 1. halvår
2002 i neste nummer av Mauren. Foreløpige tall er at Hyperdiscoen
gir et overskudd på ca 55.000 (i fjor ble overskuddet ca. 25.000,-)
Bingoen og 17. mai er ikke klare enda. Å stille opp en vakt på bingo
eller på en fest gir et bidrag til laget på ca 500,- pr person. Her er det
selvfølgelig store variasjoner alt etter arrangement, men selv denne
grove beregningen viser at det nytter å stille opp, og at dette faktisk
er forutsetningen for at vi kan drive  Skonseng ungdomslag.

Ny innkjøring til skola
Planene for ny innkjøring til skola er nå klare. Det er Skonseng
Bøgdalag som har laget planene og lagt disse fram for de involverte.
Innkjøringen til skoleplassen blir rett inn fra Skonsengheia-veien.
Veien langs skolebygget blir i stedet Kortids-parkeringsplass for
henting og bringing av unger. Hensikten er å forbedre sikkerheten og
oversikten i dette området. Prosjektet blir gjennomført nå i sommer.

Bildet viser hvor den nye innkjøringen kommer

Jøssadall`n
Løsningen på forrige oppgave

BALSKALLE = En som ikke gir opp, trass i vanskeligheter.

Her kommer neste oppgave:
BEGGE

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


Etter atter en gang å ha vært så
heldig å få være med på
Skonseng sitt damelag på
Optimisten må jeg få komme
med noen rosende ord. Du
verden for noen koselige
treningsstunder vi har hatt, og
en slik iver i å få til et lag.
At vi attpåtil skulle få slik
omtale i Rana Blad var det vel
ingen av oss som hadde tenkt
seg.(og det bare for å skifte et
hjul) Vi la ikke helt skoene på
hylla etter Optimisten for vi
har jogga litt hver tirsdag.(Nå
har vi tatt sommerferie.)
Hvis det er noen som fra
høsten av har lyst til å være
med og trene litt ilag med oss,
så er dere hjertelig
velkommen. Dere må ikke
være redde for at vi er så
voldsomt seriøse. Vi skal
prøve å trene en gang i uka
gjennom hele vinteren.(Det er
så slitsomt med et skippertak
like før hver Optimist.)
Om det nå viser seg at det ikke
skulle bli noe lag til neste år,
så kommer vi i hvertfall i
bedre form. Sosialt er det også.
Nærmere beskjed om når vi
starter opp kommer seinere.
God trimsommer fra

Lillian Brendmo

FOTBALL

Hei bøgdafolk, her kommer en liten orientering fra fotballgruppa.
Siden sist jeg skrev har både fotballhuset og rundt omkring nesten
blitt ferdig.

Huset er blitt beisa utvendig og panelinga innvendig lakka.
Vann og toalett er det blitt. Rundt omkring veggene er det kjørt på
"subb" så det ikke skal bli så bløtt og støvete. Det er også plantet,
gravd ned strømkabel og ryddet rundt omkring. Det har vært mye
arbeide men nå ser vi et lys i tunnellen. Det som gjenstår er å ha på
matjord, ordne med strømledninger/kontakter innvendig, sying av
gardiner, rundvasking o.l.

     

SÅ HAR JEG EN STOR BØNN til alle som ferdes til fotballbanen
med bil og mopeder. LA være med å SPØLE rundt omkring. Det er
jo en kjensgjerning at det er IKKE de som gjør dette som må ta rede
på etter seg. Det er ikke spesielt moro å rydde etter at slike ting er
blitt utført. Kan dere som foreldre hjelpe oss litt med å formidle
denne bønnen, det er jo ikke sikkert at alle ungdommer tenker over
dette. (Ellers må jeg få takke for det fine navneskiltet over inngangs-
partiet, men det skulle i grunnen ha vært mange navn skrevet på det)
Hilsen fotballgruppa.

Jostein Wedvik



SKI
   

FOTBALL

16 Mai har andre året på rad satt Skonseng ettertrykkelig på kartet. Bygda har klart det svært
få andre har fått til. Vi i ski og fotballgruppa vil med en gang komme med en takk til
bygdafolket. Uten deres hjelp, velvilje og forståelse har vi ikke hatt muligheter til å
gjennomføre denne kjempefesten for ungdom. Dere
skal alle vite at overskuddet av denne festen (i år ca
55.000) blir investert i videre arbeid for barn og
ungdom i bygda. Igjen en stor takk til dere alle. I år
var det ca 800 betalende festdeltagere - og vi ser at
potensialet kan være noe høyere. Det er mulig at vi
kan markedsføre oss bedre, vurdere andre
underholdningstiltak osv. Vi er svært lydhør hvis
noen har tips å komme med.
Også i år fikk vi leie Riis-bygget, som har vist seg å
være tilnærmet perfekt for dette arrangementet, men
vi vet det er planer for permanent drift der. Som de optimister vi er, er vi i gang med
planlegginga for neste år, men lokaliteter er fremdeles uavklart, så igjen - er det noen som vet
om eventuelle alternativer så tar vi gjerne mot tips.

Festen gikk relativt fredelig og rolig for seg, og også i
år høstet Skonseng ros fra politi, kommune og
næringsliv. Det hersker ingen tvil om at tiltaket gir
positive effekter langt utover bygda. Vi kunne bl.a.
lese i Rana Blad at politiet rapportere om en
usedvanlig rolig natt til 17 mai hvor ingen ble
"innhanket" for fyll og bråk. Derfor føler vi det
urimelig at vi må bruke tusener av kroner til å betale
seneleie, politi, hjelpekorps osv. Dog vil vi
presisere at bl.a. en av polititjenestemennene ( med en

viss lokal tilknytning) har i år som i fjor jobbet uten lønn, og dette understreker
"doningsånden" i bygda. Videre er vi takknemlig overfor den delen av næringslivet som har
støttet oss. Vi både håper og tror at vi skal arrangere Hyper Disco også i årene som kommer.

FORELØPIGE RESULTATER FRA ÅRETS HYPERDISKO.

Regnskapet etter årets hyperdisko er nå nesten ferdige, resultatet ser ut til å bli ca slik:
Inntekter ca 118000 Utgifter ca   63000. Vi ligger dermed an til å sitte igjen med ca. 55000.
Ski og Fotball

LOPPEMARKED.
Fotball og skigruppa har
planer om å arrangere
loppemarked/auksjon til
høsten.
Vi har fått inn lite «lopper»,

så det hadde vært fint om dere
kunne tatt en kikk i kjeller og
på loft for å se om det er noe
dere ikke har bruk for. Alt er
av interesse så lenge det er

brukbart. Møbler, bøker,
kopper og kar,
pyntegjenstander, klær osv.
Det du ikke har bruk for kan
være nyttig for andre.

Ring Mona tlf 75148059  eller  Evy tlf. 75148285,  kan du ikke komme med loppene selv
kommer vi og henter.



HAN AMANDUS I HAGEN  Del V 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 V av XI
På Auster hagen var der en
husmannsplass, nabo til amandus.
Mannen der var båtbygger av
yrke. Han flyttet derfra ned til Mo
traktene hvor det var bedre om
arbeide. Han hadde en sønn som
fikk en viss berømmelse: det var
den siste ranværingen som ble satt
i gapestokken. Etter dem hadde en
familie Sivertsen tilhold der.
Mannen dreiv som maler og det
spesielt av båter.
Nittiårene var en skjebnetid for
Rana. Skonseng fik også
gjennomgå sin rikelige del av de
kolossale forandringer på godt og
ondt i levemåte og kultur, som var
under utvikling. De var forspillet
til pengesamfunnets inntog. Ett
eksempel: Langs kysten hadde
damskipsfarten begynt å utfolde
seg. Miljøet rundt jektbygging og
jektføring brøt sammen. For
folket på bruk
1, Per Jansa gården, som hadde
tilknytning til jektmiljøet, ble det
en omveltning. Sønnen på gården,
Johannes Lind, overtok
gårdsbruket i 1888. Han ble en av
de første som brøt med gamle
tradisjoner og gikk inn i det nye
tids pengementalitet. Hans innsats
i båtbygginga gikk ikke så bra, ,
og Amerika med de store
muligheter lokket. Dit for han
også, til Gaskatchewan, hvor han
tok seg i land, men kom så
tilbake. Han solgte gården, ble
skilt med kona, som ikke kunne
bringe ham noen arvtaker og dro

atter over blåmyra. Men atter kom
han igjen og fikk kjøpt farsgården
tilbake. Så solgte han ut flere
parseller, deriblant
Amandusplasen, og det meste av
skogen, men beholdt hovedbruket
med husene og noen mindre
skogteiger. Etter å ha ordnet med
en nabo til å ivareta eiendommen
dro han atter bort. I 1921 kom han
tilbake for siste gang, da for å
omsette i penger restene av
slektsgården. Han hadde blitt
invalid, gikk med krykker, bitter,
rotløs og uten nære venner å noe
sted. Så dro han for godt, med
sine penger og sine minner. Det
gikk noen år: Ved et uthus å et av
sine kvarter ble han funnet, men
da hadde han allerede tiltrådt den
siste reise.
I nittiårene var et mangt som
forandret seg. Svartkruttet ble
byttet ut med dynamitten og den
gamle proletarklasse – inderster,
husmenn og overflødige
bondesønner – ble omgjort til den
nye proletarstand,
lønnsarbeideren. Vil en gi
folkelivsbildet litt flere nyanser
må en ikke glemme pariaklassen:
De uønskede. Det var en variert
skare vandrende individer med
mer eller mindre tåkefull
bakgrunn. De fleste var vel
fatalister og mange litt forskrudd,
men et felles trekk hadde de: de
forsøkte å livberge seg så godt de
kunne. Navnene på dem har
skiftet med tidene. Det var
skreddere og skomakere,

vevskjøtter og kjeleflikkere. Disse
var vel seriøse håndverkere som
var velsett. Årelatere og
medisinselgere ble nok sett på
med mer skepsis. Et par
anekdoter: En årelater kom inn på
en gård og tilbød sine tjenester.
En sværlemma taus trodde nok
det kunne være bra med ei
årelating, hun følte seg litt tung i
kroppen. Årelateren gjorde seg
straks beredt og pakket ut
instrumentet sitt, snebberten. Det
var en bitteliten øks som satt i en
ramme og kunne spennes opp
med en fjær. Når en høvelig åre
var funnet ble apparatet holdt på
plass og med et lett trykk på
utløseren hugg øksa til der den
skulle.  Og blodet fløt. Det beste
egnede sted for inngrepet kunne
være på lårene, men de var dekket
med fotside skjørter som
nødvendigvis måtte heises opp.
Gårdsfolkene var tilstede for å
følge med i behandlingen og
ventet med en viss spenning på
hvordan det ville utvikle seg. Da
skjørtekanten var passert knærne
gikk det merkbart tregere med
oppheisinga. Årelateren ble noe
irritert over seindrektigheita og
kommanderte på svensk: ”Åh
holda bettre up, åh holda bettre
up”. Spenningen steg i rommet,
men utløses vedårelaterens
kontante erklæring: ”Åh, nu ser
jag åderen, förståss, den ligger
som et rep”. Resten gikk greit.
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Barnesiden er laget av: Benedikte Karstensen



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:
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  SOMMER !
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