OM KLARA FRA NØTNES
Klaras foreldre var Karl Kristensen og Emma Pedersen, fra Bjørsvik. De giftet seg i 1920,
kjøpte et stykke nybråttsland på Nøtnes og begynte umiddelbart å rydde og kultivere
bruket som de kalte Fjellmo. De fikk tre barn, Elling, Klara og Harald.
Klara ble født i 1923 og vokste opp
på Fjellmo.
I 1940 traff hun Johan Sørensen
som var sønn til Søren Mortensen i
Alvenes. De giftet seg i 1941 og
Klara flyttet ut til Alvenes hvor de
drev gården Stueberg sammen med
Lotte (som også kom fra Nøtnes) og
Halvdan (bror til Johan. I 1943 fikk
Klara
de sitt første barn som fikk navnet
Steinar Johan og i 1948 kom neste Knut Jann.

Johan

Om vinteren rodde Johan Lofoten som de fleste i Alvenes og om sommeren og høsten var
det gårdsarbeide og hjemmefiske. Klara og Lotte tok seg av buskapen og stelte for
svigerfar Søren som var skral og lå til sengs i mange år. Hardt arbeide, men stort sett et
lykkelig par. Men lykken skulle dessverre bli kortvarig. I 1951 omkom Johan på sjøen på
vei til Lofoten og Klara blei alene med to barn og en halv gård å ta seg av. Hun skjønte
ganske fort at det ble for mye og måtte ta en tung avgjørelse, nemlig å overdra sin del av
gården til Halvdan og flytte tilbake til Nøtnes, knapt ti år etter at hun reiste derifra. I de
neste årene bodde Klara og hennes familie på Fjellmo, men så skulle hennes tilknytning til
Alvenes igjen bli høyaktuell. I 1955 giftet hun seg med Sigurd Andorsen fra Alvenes.
Sigurd var sønn til Katrine Andorsen som igjen var søster til Klaras første mann Johan.
Klara og Sigurd fikk to barn, først Kjell Vidar i 1953 og deretter Roy i 1956. Sigurd arbeidet
ved Bodø Betongindustri og pendlet mellom Bodø og Nøtnes helt frem til 1961 da det nye
huset på Kleiva i Nordfold stod ferdig, det lille huset på Fjellmo ble for lite til å huse den
voksende familien. Klara arbeidet i noen år ved Eldresenteret i Nordfold, mens Sigurd
fortsatte hos Betongindustrien i Bodø til han gikk av med pensjon. Han ble også tildelt
Norges Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Klara døde brått juleaften 1991 og
Sigurd i 2001.Vi etterkommere er meget stolte av våre foreldre og selv om vi bor spredt i
hele landet har vi opprettholdt vår sterke tilknytning til både landsdelen, Nordfold, Alvenes
og Nøtnes.
Knut

