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Første del av fortellingen

Historien om Jens og Nora Eliassen (mine besteforeldre) og mine foreldre
Astrid og Hans Jensen fortalt av Jens Berglund.
Den 19.02.1865 ble bestefar født på Holmen i Vinkfjorden. Hans mor var Pernille Andrine
Nilsdatter, født 08.03.1841, døde 26.08.1867. Hun kom fra Nordfold. Hans far Elias Marelius
Arnesen, født 09.04.1834, døde 28.03.1916 kom fra Vinkfjorden.
Bestefars besteforeldre var Arne Danielsen, 04.02.1791- 10.07.1845 og kom fra Stavfjorden, og
Marit Olsdatter 17.10.1797 fra Sildhopen.
Far til min bestefar Elias Arnesen var gift to ganger. I første ekteskap med Pernille Andrine
Nilsdatter fikk han to barn:
•
•

Jens Petter Olai Ellingsen, 19.02.1865 – 24.04.1964 (min bestefar som senere flyttet til
Alvenes).
Agnete M.. 08.05.1867 som senere flyttet til Alvenes og giftet seg med Edvard Sivertsen, far
til Eivind og Hans Sivertsen.

Andre kone til Elias Arnesen ble Hanna Nilsdatter, 06.04.1831 – 23.05.1887. Hun var søster til
første kone, Pernille Nilsdatter. De fikk to barn.
•
•

Konrad T. Andr. 22.03.1869 som senere flyttet til Nøtnes og ble far til Erling Konradsen.
Elina ble født 21.09.1872 og døde 09.12.1891.

Den store begivenhet for oss er at bestefar Jens Eliassen traff sin utvalgte Nora ( min bestemor) i
Lakså, og hvordan kunne så dette skje i en tid hvor det var dagsreise fra Vinkfjorden til Lakså med
robåt og seil?
Forholdene var at bestefar hadde en tante, Johanna Nilsdatter, 07.06.1821, født utenfor ekteskapet
til Nils Pedersen, Nordfold. Sannsynligheten er stor for at bestefar Jens var på sommervisitt i Lakså
for å besøke tante Johanna og der traff han sin utkårede (bestemor) Nora, og det har oppstått søt
musikk som utviklet seg til giftemål.
Johanna Nilsdatter (bestefars tante) ble senere gift med Johan Mikal Andersen, 29.03.1822 fra Kines
i Sørfold. De bosatte seg på Lakså og fikk fire barn, derav Aron Benoni (som ble bestefar til bl.a.
Svein Lakså og Jan Lakså).
Onkel til bestefar Jens Kristen Arnesen, født 02.03.1825 i Vinkfjorden flyttet til Nordfold og giftet
seg med Karn Olsdatter, født 06.04.1835 fra Sandbakk. Slik er vi i familie med Sommarvollfamilien
på Nordfold, og han var også far til Marelius Stavnes.
En annen onkel til bestefar Jens, Sivert Arnesen, født 10.05.1823, flyttet til Sandbakk og giftet seg
med Kirsten Trondsdatter, født 19.10.1822 i Sandbakk. Deres sønn Anders Hagh er far til Sofie på
Karlsøya og bestefar til Fritz og Reidar Stavnes. En datter Marie Joh. født 10.05.1856 flyttet til
Stavnes og giftet seg med Peder Rasmussen som var bestefar til Ragnar Pedersen, Nordfold.
Antora, en annen datter, født 22.02.1866 flyttet til Stavnes og giftet seg med Jakob Sivertsen, født
23.07.1858. De fikk 6 barn, en av disse var Torvald Sivertsen som ble bosatt på Stavnes til de flyttet
til Nordfold i 1972. Han er far til Erling Sivertsen, Nordfold.
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Kristine Johanna Aronsdatter 11.09.1843 – 18.03.1922 var tante til bestemor Nora og ble gift med
Anders Mikal Amundsen den 21.10.1869. De fikk 7 barn, deriblant Lars Andreas Andersen
(Bakkemo), født 29.01.1887 – 24.07.1989. De bodde i Lakselv i Sørfold.
Han besøkte mamma og pappa da de bodde på Fauske. Han var da 98 år og brukte moped som
framkomstmiddel. Under 2. verdenskrig var Bakkemo evakuert til Alvenes for en kortere periode .

Bestefar Jens giftet seg 06.10.1888 med sin Nora Elisabeth Pedersdatter, født 04.10.1867 fra Lakså.
De bosatte seg i Vinkfjorden og første barn ankom allerede 04.08.1889, tante Petrine. Tante Kristine
ble også født i Vinkfjorden den 13.10.1891.

Karen og Peder Nilsen, foreldre til
Nora

Nora og Jens Eliassen

Men så skjedde det dramatiske ting i Vinkfjorden. Holmen som de bodde på ble gradvis ”oppspist”
av elva. Holmen lå i elveutløpet slik at elva delte seg nederst mot sjøen og rant på begge siden av
holmen. Dette syntes bestefar og bestemor var utrygt, og så seg om etter andre plasser å slå seg ned
på.
Bestemor sa mange ganger at hun kunne ha vært arving til Laksåjorda, men bestefar ville være
fisker og ville bo nærmest mulig sjøen og fiskeplassene, så derfor ville de ikke flytte til Lakså. Jeg
har studert slektsbøkerne og snakket med Jan A. Laxaa, se vedlegg siste side.

1. Jens Eliassen og hans møte med Nora
I alle fall syntes bestefar og bestemor at det beste alternativ var å bli husmann under Jens Andersen,
Alvenes. Her etablerte de seg i 1893 på husmannsplassen Stevik i Alvenes. Plassen ble i 1931
omdøpt til Berglund av min mor Astrid Jensen da hun og min far kjøpte eiendommen og to
skogsteier i Belkjosen av Jens Andersen.
På det tidspunktet de flyttet fra Vinkfjorden var Petrine ca. 3 år og Kristine ca. 1 til 2 år.
Alvenes var perfekt for bestefar på mange områder:
• Nærhet til en mengde gode fiskeplasser
• Enklere landeveisforbindelse til handelsstedet Nordfold samt dampskipsekspedisjon, lege og
kirke. Selv den gang var det ikke vei fra Nordfold til Alvenes, men der var gangsti og
enklere adkomst med båt.
Senere viste det seg at bestefars søster Agnete ble gift i Alvenes den 23.06.1894 med Edvard
Sivertsen. Og bestefars halvbror, Konrad Eliassen, giftet seg 12.10.1895 med Hansine
Zakariasdatter på Nøtnes. Han hadde også sin tante Johanne boende i Lakså samtidig som Nora
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kom fra Lakså og hadde sin bror, Aron og sine foreldre boende der.

Edvard og Agnete Sivertsen

Konrad Nøtnes

2. Etablering på husmannsplassen Berglund
En lyngrabbe og steinodde var nå bestefars og bestemors nye tilholdssted. Her skulle de fortsette å
føde barn, sørge for så vel føde som oppdragelse, og sørge for at barna lærte å lese og skrive.
Ifølge brev jeg fikk fra Edvin Stavnes 15.12.1973 startet bestefar å overflatedyrke jorda med å sette
opp grinder som gjerde slik at egne og naboens husdyr kunne holde til der om natta. Slik ble lynget
nedtråkket og gjødslet, og gresset begynte å gro og vokse. På denne tiden måtte husdyrene gjetes da
det var mye rovdyr i fjellet. Husdyrene ble samlet om kveldene og skjermet i disse grindene.
Jeg tror og mener og har forstått det slik at den lille tømmerstua som bestefar bodde i i Vinkfjorden
ble revet og flyttet til Alvenes og oppsatt der bolighuset til min far ble bygd etter brannen i 1931.
Selvfølgelig måtte det bygges fjøs, høyhus, naust i tillegg til bolighus. Og alt dette ble gjort uten
penger og tilgang på egen skog. Heldigvis var naboer og nær familie hjelpsomme slik at det utrolige
kunne løses. I tillegg var folket meget robust og hardtarbeidende til enhver tid.
Etter at de flyttet til Alvenes i 1893, kom flere barn til:
I 1894 Anna, 1896 Ottar, og til sammen frem til 1910 i alt 9 barn som skulle ha omsorg og mat, kfr.
slektsskjema som følger vedlagt.
Parallelt med dette skulle husmannsplassen bygges opp uten andre tilgjengelige midler enn sterk
rygg og sterke armer. Hest var det jo verken plass eller for til. Husmannskontrakten som ble inngått
med Jens Andersen var nok slik husmannskontrakter flest var på denne tiden; et lite beløp å betale
per år og noe pliktarbeide en 10 til 12 dager per år.
Far til bestefar som bodde i Vinkfjorden ble etter hvert gammel og måtte ha pleie. Han flyttet til
Alvenes til sin datter Agnete, og bodde hos henne helt til han døde 28.03.1916.
Den gamle tømmerstua som han hadde i Vinkfjorden ble overtatt av Edvard Sivertsen (hans
svigersønn) og Jens Andersen. Tømmerstua ble revet og flyttet til Storbelkjosbotten.
Der ble den oppsatt, og det ble påbygget tilbygg som ble brukt som stall for hestene når en arbeidet
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i skogen. Skogshytta er nå ødelagt av vær og vind.

Perioden fra 1893 og fram til 1931 var nok en usedvanlig
hard og vanskelig tid for en husmannsfamilie med 9 barn
som skulle ha omsorg, klær og ikke minst mat. Heldigvis
Tømmerstua til Elias Arnesen slik den så var det fisk i havet, og bestefar var fisker fremfor de
fleste. Det gikk ry om han som fisker og at han i
ut i 1973 i Belkjosbotten.
vanskelige tider alltid kom på land med fisk som de
trengte til mat.. Ellers var det særdeles viktig å få melk,
ost og kjøtt fra småbruket.
Bestemor var også meget sterk og arbeidsom og fortalte meg og de andre barna om ”de harde 30åra”, men verst var det med mat under 1. verdenskrig (1914-1918). Ja, som hun sa; selv fisket i
havet var dårlig, så det var ikke bare handelsblokaden til Norge som resulterte i lite mat. På grunn
av blokaden var det meget vanskelig å få mel, sukker og øvrige matvare, men fisken i havet var
også delvis borte. Sildefisket som hadde vært særlig godt først på 1900-tallet var svært dårlig. Silda
kom ikke opp til kysten av Norge i disse årene. Sildefisket foregikk nå ved Island, så de måtte kjøpe
spekesild fra Island for å ha til mat.
Denne perioden måtte ha vært svært vanskelig og tøff for noen og enhver. Men å være nyetablert på
en liten husmannsplass i Alvenes måtte være utrolig vanskelig. Selvfølgelig hadde bestemor og
bestefar sin Gudstro og sin støtte i hverandre. Dette var nok de aller viktigste betingelser for å
komme seg gjennom en periode som dette.
I tillegg var det påkrevet at barna tok arbeide utenfor heimen så snart de var gamle nok. Døtrene så
man gjerne at giftet seg ”godt” så tidlig som mulig. Det ble færre munner å mette hjemme på
småbruket. De som fikk arbeide ute hos andre fikk dårlig betalt for en lang 10 – 12 timers
arbeidsdag. Men de fikk da spise seg mette mens de var i arbeide.

3. Året 1931
Min mor Astrid Gabrielsen, født 25.01.1901 flyttet fra Kjeldebotn til Alvenes 13.12.1930. Pappa og
bestefar var med robåt i Bjørsvik og hente henne da hun kom med lokalbåten . Pappa ble kjent med
henne da han arbeidet i Håkvik ved Narvik.
Hun hadde da arbeidet på en gård i Håkvik. På dette tidspunkt var veien opparbeidet fra Nordfold til
Kleiva. Det var således gangsti fra Kleiva til Lakså og videre til Alvenes. Telefon fikk Alvenes først
i 1946, og vei frem til Berglund i 1958 samt strøm i 1956.
Mamma skulle være i Alvenes å passe dyra, kare, spinne og veve mens pappa, bestefar og onkel
Johan som da bodde hjemme, var på Lofoten. Pappa var med Johan på skøyta, mens bestefar Jens
var på listerbåten til Arne Underdahl og rodde utenfor Skrova. De hadde da rorbu på land i Skrova.
Det fatale skjedde 16.03.1931 da mamma og bestemor ble varslet av naboene om at huset stod i
brann. Det hadde begynt å brenne vedsvalen i enden av huset.
Selvfølgelig ble det enormt oppstyr og naboene strømmet til for å være med på slukningsarbeidet
som i vesentlig grad dreide seg om å forhindre at brannen spredte seg til fjøset og høyhuset.
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De som var med i slukningsarbeidet (om en kan kalle det slukningsarbeide når en ikke hadde
tilgang til vann eller andre slokningsmidler) var:
•
•

Kristoffer Bentsen den som kom først
Katrine Andorsen, Søren Mortensen, Jens Andersen , Julius Alvenes, Albertine Alvenes og
Josef Hansen, Lakså

Søren Mortensen skrudde ned inngangsdøra og berget denne. For øvrig det eneste som ble berget
under brannen med unntak av symaskinen og noen få personlige ting. Pappa ble varslet via
telegram. Han kom hjem, men reiste tilbake for å prøve å tjene noen kroner på Lofotfisket. Det var
dårlig Lofotfiske dette året, så det var småe lotter. Pappa hadde kr. 36.- i lott den vinteren etter at
han hadde kjøpt ny komfyr på sin hjemtur gjennom Bodø (den komfyren som i dag står i museet). I
tillegg mistet han to garnlenker på Lofotfisket, og onkel Johan mistet også sine garnlenker denne
vinteren.
Det viste seg også at huset bare var forsikret for kr. 500.- og innbo for kr. 500.-, så kaoset og
armoen var fullkommen. Likevel en trøst at ingen kom til skade under brannen. Og at fjøset og
låven ikke brant ned. Husdyrene ble jaget ut under brannen, og også de ble berget.
Julius Alvenes reiste til Lofoten, stilte seg opp på torget i Svolvær og samlet inne penger til
gjenreisningen av huset på Berglund etter brannen. Han fikk inn så mye at bestemor fikk kjoletøy
for pengene.
Etter brannen flyttet bestemor og mamma til Katrine Andorsen hvor de bodde til pappa kom fra
Lofoten og fikk innredet vedsjåen til midlertidig oppholdsrom til familien. Her bodde så mamma,
pappa, bestemor og bestefar og kanskje også onkel Johan en kort periode til huset var
innflytningsklart.

Slik så husene ut på Berglund før brannen i 1931 rekonstruert av meg i samarbeide med
pappa.

Skjebnen hadde grepet inn i planleggingen i god tid i forveien. Lykken var at pappa hadde to søstre,
Petrine og Kristine, som var gift i Mørsvikbotn med hver sin bror, Odin og Peder Arntsen. Disse var
jordeiere og hadde litt tømmerskog. Forsikringspengene ble brukt til å kjøpe tømmer på rot, og
pappa, bestefar og mamma hogget tømmeret, fraktet det til sjøen, slepte dette til sagbruket til
Rosvold og der ble tømmeret saget. Deretter måtte materialene fraktes til Alvenes, noe onkel Johan
foretok med skøyta si ifølge mammas fortellinger.
Mens materialene var under transport og under tørking i Alvenes, ble arbeidet med grunnmuren til
nystua utført (deler av den stua som Elin har i dag). En stor stein overfor stua ble boret for hånd, kilt
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til murstein og deretter fraktet ned til tomta. Det ble bygget kjeller under deler av huset med dobbel
gråsteinsmur fylt med sand/grus i mellomskiktet.
Dette måtte ha vært et utrolig tungt og arbeidskrevende jobb siden stein måtte håndbores med borr
og feisel, og stein løftes på plass med stuggbryter. Transport av stein frem til grunnmuren måtte
foregå på slede med mannekraft.
Samme året overtok pappa og mamma stedet Berglund og kjøpte dette sammen med to skogsteier i
Belkjosen, Koven og Storbelkjosdalen for en sum på kr. 1.000.- som skulle betales i avdrag på kr.
100.- per år, skylddelingsforretning 06.07.1931 og skjøte 10.11.1931. Dette var ikke noen stor sum
penger. Det var år hvor han måtte ha utsettelse med å betale disse pengene ifølge det han fortalte
meg.
På det tidspunkt pappa og mamma overtok stedet, ble det inngått avtale om kår med bestefar og
bestemor. Hva dette gikk ut på vet jeg ikke da jeg ikke har funnet papirer angående dette. Jeg husker
at bestemor hadde egen ku og sau som hun var spesielt oppatt med og som vi unger måtte ta spesielt
hensyn til. Selvfølgelig var en av betingelsene at de skulle få bo på stedet og få stell så lenge de
levde, noe jeg vil komme tilbake til lenger ut i skrivet.

4. Det nye huset.
Materialene som var ankommet til Alvenes og oppstablet til tørke, måtte først sorteres. Beste
kvalitetsbord skulle gå til å lage vinduer, dører, kjøkkeninnredning og møbler. De nest beste
materialene skulle gå til å arbeide gulvbord, mens det dårligste skulle brukes til trobord og lignende.
Å tømre opp selve boligbygningen var en jobb som pappa hadde gjort mange ganger før, men nå
var tidspresset større enn noen gang tidligere. Høsten og vinteren var ikke langt unna, og før frosten
kom, måtte torven være lagt på taket (den kunne ikke fryse).
Peder Arntsen, mannen til Kristine, kom fra Mørsvikbotn og hjalp til med byggingen. Ellers var
bestefar bare 66 år og enda meget oppegående og sterk å arbeide, det samme med bestemor og
mamma. Imidlertid så måtte vår, sommer og høstonna unnagjøres for å få gress og poteter i hus før
vinteren kom. Alt ble nok nøye planlagt og arbeidene fordelt. Slik husker jeg dette fortalt:
•

Pappa tok seg av arbeidet av vinduer, og ytterveggdører. Dette måtte være ferdig for å få
huset tett. I tillegg var det han som hadde ansvar for selve tømringen.
• Mamma og bestemor høvlet og pløyet alle golvbordene i huset, og trobordene ble høvlet på
undersiden. De foretok også høvling av innvendig side av tømmerstokkene i veggene da en
ikke hadde penger til å kle stokkene innvendig.
• Bestefar var nok mer handtlangeren og altmuligmann. F.eks. måtte han planlegge og løype
never av bjørketrærne i Storbelkjosdalen i perioden hvor bjørka slapp, ca. midten av juni
måned. Det var store mengder never til taktekke på stua som skulle til, minimum 3 til 4 lag
måtte legges for at en skulle være sikker på at taket ble tett.
• Ellers måtte noen ta seg av dyrene, sjøen og onnarbeidene. Det ble nok ikke 3 ukers
sommerferie på noen av familiemedlemmene på Berglund denne sommeren.
Ifølge de opplysninger og det inntrykket som jeg har fått fra fortellinger, så ble stua såpass ferdig at
de flyttet inn i god tid før jul i 1931. Selvfølgelig var det en mengde arbeider som gjenstod som
deler av innredningen, kjøkkeninnredning, møbler m.m.
Det aller viktigste var å få tak over hodet før vinteren ble for nærgående, og at mamma og bestemor
hadde et sted å bo når pappa og bestefar skulle på Lofoten igjen ut i januar.

5. Bryllup og familie
En stor begivenhet fant sted i familien den 21.06.1931 da mamma og pappa giftet seg i Nordfold
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kirke. Bryllupsseremonien i kirka var nok som for andre unge som giftet seg på den tida.
Men bryllupsfeiringen ble nok helt annerledes siden bryllupsmiddagen ble servert i vedsvala og
bryllupsfesten også måtte foregå der.
Etter at mamma og pappa giftet seg begynte nok
familieplanleggingen. Så mye arbeide som måtte gjøres
på småbruket måtte en tenke langsiktig og prøve å få
barn, ja, mange sterke, friske, arbeidsomme barn: Anne
kom 11.03.1932, Jens 10.07.1934, Gerd 07.02.1937,
men døde dessverre av kikhoste like etterpå. Dette
husker jeg svært svakt og da spesielt ut fra
ansiktsuttrykkene på de voksne.

Hans og Astrid Jensen

I ettertid er det fortalt at det var pappa som måtte
arbeide båre/kiste til Gerd. Det ble sagt at han arbeidet
en svært pen kiste av de materialer som var fra tømret
hugget Mørsvikbotn.
Erling ankom 18.04.1938, og Elin den 29.02.1940.

En ting er sikkert at det gikk mange år før våre foreldre og besteforeldre fikk arbeidsavlastning som
monnet fra oss barna. I alle fall var vi barna i oppveksten både positive, friske og arbeidsomme, noe
jeg skal komme tilbake til i eget avsnitt.

6. Barneårene på Berglund
Innledningsvis vil jeg takke min skaper for at jeg ble født og fikk vokse opp nettopp hos mine
foreldre, besteforeldre og sammen med mine søsken på Berglund i Alvenes.
Min barndom har på nesten alle områder vært perfekt og usedvanlig trygg og god. Det nære
forholdet til mine besteforeldre som tilfelle var under oppveksten har gitt meg usedvanlig trygge og
gode følelser samt at jeg fikk lære å øse av deres erfaringer gjennom et langt liv. Min mor var alltid
hjemme, så det var hun som var familien overhode under oppveksten. En liten skår i gleden var det
at min far alltid måtte være ute på snekkerarbeide eller i tidligere barneår på Lofotfiske for å tjene
penger. De helgene han kom hjem på helgevisitt var det alltid noe som han måtte gjøre, men for oss
barna var det liksom ”julaften ”. Han kunne også være hjemme periodevis når det ikke var arbeide å
få og da var han alltid opptatt med et eller annet som skulle gjøres. Jeg husker slåttonna om
sommeren hvor han kom hjem for å arbeide maksimalt for å bli ferdig snarest mulig slik at han
kunne dra på nytt snekkerarbeide.
Jeg husker at han kom hjem sent en lillejulaften, og da med en hel børe med julepakker som han
hadde hentet på postkontoret i Nordfold og som han hadde surret tau rundt og bar på ryggen som en
høybøre. Pakker fra slektninger og massevis fra tante Anna Bendiksen.
Var pappa mye borte hadde jeg en utrolig erstatning i bestefar. Det ble til at jeg var sammen med
bestefar i ett og alt. I alt arbeide som han foretok seg var jeg sammen med han. Han hadde tid til å
vente på meg og mine søsken, til å prate med oss, til å sitte stille og se på at vi lekte og hadde det
artig.
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Han maste aldri om at vi skulle arbeide eller skynde oss. Han var selv særlig frisk og sterk til å
arbeide. Han ventet aldri på at vi skulle ta de tunge takene. Slik
ble vi instruert på en lun og skånsom måte om det å arbeide
jevnt og sikkert.
Når bestefar skulle på
sjøen for å dra kokinga,
så skjedde ofte dette
grytidlig om morgenen,
men når vi stod opp i
halv åtte – åttetiden, så
Bestemor og bestefar med Anne var han allerede
kommet på land med
dagens fangst og var klar til å starte arbeidsdagen. Han
hadde ikke behov for at jeg var med på sjøen, for da så han
så godt at han kunne lese mea selv.
Derimot, etter at jeg ble så stor at jeg reiste ut for å gå på
skole/arbeide, måtte Erling være med han på sjøen, for da
hadde han mistet synet så mye at han ikke så mea selv.
Erling var da hans forlengede syn. Derfor lærte Erling
Bestefar og bestemor med Anne og Jens
alle mea av bestefar, mens jeg måtte få alle mea
oppskrevet av Erling i ettertid.
At oppveksten bar preg av dårlig økonomi og bolighus som var spartansk utført var velkjent. Før 2.
verdenskrig og under og etter denne var det nærmest håpløst å få lønnet arbeide som kunne gi
grunnlag for økonomisk vekst. Jeg husker at alt vi fikk fra sjøen måtte omgjøres til penger såsant
det var mulig. Skulle en kjøpe noe, så var det kjempe dyrt sammenlignet med i dag.

6.1 Skoleårene
For meg var livet lite bekymringsfullt inntil jeg
skulle starte på barneskolen 8 år gammel.
Selvfølgelig måtte vi bo i Lakså de 14 dagene
vi gikk på skolen, men så hadde vi da 14 dager
fri og kunne være hjemme. Siden jeg hadde to
tanter og en onkel i Mørsvikbotn, ble det
bestemt at jeg skulle bo det 1. skoleåret i
1942/1943 hos tante Petrine på Ellenjord i
Mørsvika. Pappa reiste med meg og jeg ble
innkvartert. Irene Olsen fra Lakså var lærer på
skolen i Mørsvikbotn.
Selv om jeg ble godt mottatt og hadde godt
stell, så er det nok slik at en savner foreldre,
søsken og besteforeldrene som jeg var vant til å
Tante Kristine, Olga, Petrine, Anna og Karen
samt lille Roald
bo sammen med. Siden dette var i krigsårene
var der mye soldater, krigsfanger, trafikk, styr
og bråk i Mørsvikbotn. Der var en større militærforlegning med fangebrakker i Mørsvikvatn.
Jernbanen skulle bygges fra Fauske til Narvik snarest mulig.
Halve bolighuset til tante Petrine ble tatt for innkvartering av tyske soldater. Jeg syntes dette var
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skummelt, og så på ansiktsutrykkene til de voksne at dette var alt annet enn bra. Særlig skummelt
var det da soldatene hadde feltøvelser rundt husene med massevis av skyting og bråk.
Men så hendte det at jeg fikk ”bongbong” (sukkertøy) av soldatene, og da syntes jeg at de faktisk
var greie å ha med å gjøre. For øvrig gjorde de meg intet ondt fysisk sett.
Av de spesielle ting jeg husker meget godt fra oppholdet i Mørsvikbotn var mitt søskenbarn Ninni
som var kjærlig, god og omtenksom overfor meg. Hun var 20 til 21 år og var tydeligvis i tanker om
kjæreste, og således begynte hun å overnatte borte. Dette til fortvilelse for tante og onkel. Jeg lekte
også med Karstein (sønn til Olaug) og ”Hans i Ura”. Jeg syntes begge var kjempesnille å leke med
selv om de var mye eldre enn meg.
Andre skoleår gikk jeg i Lakså og bodde hos Georg og Olga Larsen, Også der fikk jeg meget god
pleie og stell.
Tredje skoleår begynte Kåre Alvenes og jeg å gå til og fra skolen i Lakså hver dag, en veistrekning
på 3.5 km. hver vei på en meget dårlig gangsti. Om sommeren gikk vi ofte i fjærsteinene, men om
høsten på avbar frost med issvuller og bratt terreng som delvis gikk rett i havet . Da surret vi på
isbrodden på føttene før vi gikk hjemmefra, og tok disse først av da vi kom til skola i Lakså.
Verst var det da regnet drev i ansiktene og vi hadde meget mangelfullt regntøy. Vi kom ofte
gjennomvåt til skolen, og da var det å tørke klærne på kroppen utover dagen. Dette så nok lærer
Georg Reinvik som prøvde å nekte oss å gå fra Alvenes hver dag. Vi skulle bo i Lakså som vanlig
var. Men vi trosset han påbud. Fra da av ble det til at ingen av elevne fra Alvenes bodde i Lakså.

6.3 Fiske på fjorden utenfor Alvenes
Som sagt hadde vi 14 dagers skole og 14 dagers fri gjennom skoleåret. Om vinteren når skreifisket
stod på utenfor Alvenes var det bestefar og jeg som fisket sammen i robåten de 14 dagene jeg hadde
fri.
I 1949, det året jeg ble konfirmert, var det godt skreifiske i Belkjosen. Bestefar og jeg hadde to
garnlenker som vi dro hver dag i de to friukene med robåten hans med hans hjemmelagde
hampgarn, 25 masker dyp. Bestefar var da 84 år gammel, men jeg hørte aldri snakk om
aldersproblemer av noen art, med unntak av dårlig syn og brokkproblemer. Under arbeide måtte han
ofte stoppe opp, sette seg ned og ”stappe tarmene tilbake”, som han sa. Men jeg ble vant til dette og
tok en liten pause i arbeidet mens han ordnet med sine problemer. Brokkbeltet henger i naustet.
Samme når han med sine prostataproblemer skulle tisse mens vi var i båten. Han kunne ikke reise
seg å stå for å tisse utenfor båtripa, men satt på tofta og tisset med særlig dårlig trykk i øsekaret.
Etter at garnene var dratt, fisken sløyd og vasket, spiste vi og rodde til Nordfold og solgte fisken.
Noe av fisken råskjærte vi og hengte på gjeld til tørk. Om våren når all fisk var solgt, hadde jeg
tjent kr. 1.200.- på min del. Dette var nok til å kjøpe konfirmasjonsdress, frakk , sko og skjorte. Jeg
var meget stolt over å kunne klare dette selv uten å bruke av hardt oppsparte penger til pappa. Etter
konfirmasjonen reiste jeg ut fra Alvenes, og bestefar måtte starte opplæring av Erling.

7. Arbeidet på gårdsbruket
Alt arbeide på småbruket ble utført uten traktor eller hest, dog med unntak av at Ragnar kom med
hesten og pløyde potetåkeren om våren. Alt arbeide foregikk i faste rutiner og mønster i de
forskjellige årstidene. Når pappa kom fra Lofoten, var han hjemme en kort stund før han dro på
snekkerarbeide. Slik ble det bestefar, bestemor, mamma og vi ungene som måtte prøve å få
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unnagjort vår, sommer og høstonna. Våronna var ikke så stor, men poteter og noen grønnsaker ville
mamma også ha i jorda.
Siden mamma leste mye og var opptatt av å prøve nye ting, ble det satt ned rikelig med gulrøtter,
kål, kålrabi og nepe og blomster, men det ble også plantet sukkererter, plukksalat og massevis av
rabarbra og hagebær.

7.1 Våren
Våren var god og spesiell på mange måter. Endelig var snøen og kulda borte fra husveggene som
var dårlig isolert mot frost og snø. Bestefar og jeg skulle til Belkjosen og hugge ved, løype never til
tetting av torvtakene og løype bark til barking av garn og tauverk. Han skulle også finne sennagress
til kommagene, noe som måtte skjæres på helt spesielle plasser, tørkes, lagres og være klar til
”kommagene skulle veskes”. Når Sagelva var stor om våren, skulle en gjerne sage noen
tømmerstokker eller bjørkestranger til ”gangverk” .
Bare ordet Torvhaugen førte til negative følelser. Vi gikk til Håkjeringvika, gikk opp kjørevegen til
Torvhaugen. Her ble det skåret torvlump i myra, trillet ut på berget, skåret i skiver, stablet i et
spesielt system for at torva skulle tørkes. Når torva var tørket på den ene sida, måtte vi opp igjen og
snu denne. Etter tørkingen var det å trille denne inn i torvsjåen slik at den lå klar til avhenting om
vinteren i snøføret.
Spesielt må det også nevnes at å sette småline om våren egnet med albuskjell var en av mine
spesialiteter. Jeg fikk selvfølgelig låne småline av bestefar på meget strenge betingelser. Jeg slo
albuskjell, egnet lin og dro denne. Som regel var det Anne som var med meg.
Steinbiten ble flekket og hengt til tørrfisk. Jeg var også meget aktiv med å pike steinbiten bare Anne
ville ro.

7.2 Sommeren
Sommeren var hektisk på alle måter. Slottonna med ljå, rive og hesje tok tid. Rågress og tørrhøy
måtte bæres på ryggen. Et slit og uten utsyn til tekniske hjelpemidler. Lyspunktet var når bestemor
kom på slottmarka med ”bleng” (surmelk utblandet med vann), eller når mamma serverte einebærøl
som hun selv laget etter en oppskrift som hun hadde eksperimentert seg fram til. Selvfølgelig var
det nesten alkoholfritt med unntak av den gangen jeg rørte på noen kilo sukker ekstra. ”Kan du
forstå at et gikk alkohol i ølet i år ?”, sa mamma. ”Nei, det skjønner vi ikke, ølet smaker som før”,
sa vi andre og hadde det svært artig.
Selvfølgelig måtte vi på utmarkslotte i Belkjosen. Bestefar, bestemor, mamma og noen ganger
pappa og vi ungene. Du snakker om slit og strev. Slå gresset, rake det sammen, pakke det i
snøresekker, bære det eller rulle det ned i fjæra, laste om bord i treroringen, ro til Alvenes, bære opp
gresset, hesje det, og når gresset var tørt, bære det i høysjåen. Dette var et forsøk på å unngå bunød
på vinteren. Høydepunktet på utmarksslotta var når vi skulle spise, og mamma eller bestefar laget
grue, la varme og kokte kaffe. Vi var ikke gamle før vi fikk en halv kopp kaffe med mye melk oppi.
Nistematen smakte fortreffelig. Mens de eldre hvilte seg, fikk vi leke og ha det moro i skogen.
Ellers var det et høydepunkt når det var god nordavindsbør og vi skulle ut av Belkjosen med
rågressfarmen. Da hugget bestefar greiner med bjørkeløv og satte i framskotten på treroringen slik
at nordavinden fikk godt tak i bjørkriset, og vi seilte ut Belkjosen. En herlig følelese å se bestefar
sitte og styre mens båten gled langs land til vi var i Alvenes. Farten var så liten at vi kunne dorge
samtidig og på hjemturen fikk vi ofte både torsk og sei.
Ellers var sommeren herlig for oss ungene med mulighet for å ro til Belkjosen på dorging. Da
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brukte vi spissbåten til pappa. Det var om lørdagskveldene vi fikk fri til dorging, noe vi syntes var
aldeles herlig. Vi stoppet ofte i Belkjosbua for å spise og kjenne på friheten til selv å bestemme hvor
lenge vi skulle være oppe denne natta.
Sommerferie var noe jeg aldri hørte snakk om, og jeg regner med at det samme var tilfellet for mine
besteforeldre og foreldre. Pappa bygde en liten fiskebu i Storbelkjosen som skulle brukes til
skogskøye og fiskebu. Når slit og strev ble for hardt, hadde jeg følelsen av at de dro til Belkjosen
for å fiske for å kunne komme vekk fra dagens mas og strev.
Jeg var en god del ganger sammen med pappa på
skoging og fiske i Belkjosbotten. Og da var det
liksom et annet tempo. Underforstått at nå hadde vi
et par dager fri.
Den gamle bua ble etter hvert gammel og dårlig, så
jeg har bygget en ny på samme plassen. Jeg kaller
bua for ”Paradiset” nettopp fordi at her var den
eneste plassen de kunne ha litt fritt og komme seg
bort.
Belkjosbua før 1976 med Bjørn og John-Martin i
forgrunnen.

Tidlig en vår var mamma, pappa, Anne og jeg i
Storbelkjosen. Pappa og mamma var oppe i dalen og gjorde
noen arbeider mens Anne og jeg var nede ved sjøen. Ørreten
sprang og spratt. Det var tydelig at det var mye fisk i fjorden.
Da pappa og mamma omsider kom ned, ble det kommandert
kasting med dragnota som pappa ofte hadde med seg til
fjorden. Vi fikk en hel 60 liters kasse med ørret. Mamma
stekte ørret, og gjett om det smakte ! Et herlig minne fra
Paradiset, og den ettermiddagen da foreldrene hadde ferie.
Ellers var sommerjobben til oss unger å jage og hente
husdyrene morgen og kveld uansett vær og vind. Dyrene
måtte i utmarka for å finne gress og mat slik at de kunne gi
melk.

Nybua i Storbelkjosbotten 1976

