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7.3 Høsten
Høstarbeidet var vanligvis forbundet med vondt i ryggen. Potetene skulle i hus, ikke bare hjemme,
men også hos naboer, så det var i alle fall 14 dager med potetopptaking.
Ellers var høstens arbeide vedsaging, klyving og arbeide med å sikre nok brensel til vinteren. For
bestefar og pappa skulle garnbruket stelles og klargjøres til Lofotsesongen eller heimefiske.
Bestemor og mamma hadde sine gjøremål med saueklipping og klargjøring, for- og etterslakting.
Bestefar gikk alltid til sjøen, og helst i båten og ut på sjøen når dyrene skulle slaktes. Dette likte han
ikke. For øvrig må jeg nevne at bestefar ikke spiste kjøtt av noe slag, mens fisk i alle varianter var
hans fullkomne middagsmat. Bestemor derimot var med og deltok aktivt i handlingen.
Hjemmefisket måtte foregå kontinuerlig og til enhver tid. Høsten var tid for gangva/ kveitegarn
etter kveite. Til sine tider var det bra med kveite, men selvfølgelig var det svært lave priser. Kveita
måtte selvfølgelig selges for å skaffe penger, men hodet ble saltet, og det spiste vi, noe som jeg
syntes var svært godt. Ett ordtak sa: ”Hadde fiskeren ikke kveitehode til jul, så skulle han sitte på
nausttaket julaften. Eller hadde ikke kjerringa kjeloste til jul, skulle kjærringa sitte på fjøstaket”.
Etter at høstonna var over, var det tid til å ”rive opp jord”. Her var det å arbeide ubehandlet
steinjord til åker, et forferdelig tungt og slitsomt arbeide siden redskapene var spade, pekk og spett,
våg samt steinkjelke som ble dratt med handkraft. Pappa gjorde stor innsats for å opparbeide åker.

7.4 Vinteren
Vinterarbeidet var svært forskjellig alt etter som om pappa var på Lofoten eller ikke, eller om
vinteren ble lang og hard. Dyrene måtte stelles flere ganger per dag, både for å få mat, men også i
kalde perioder for å holde kulden ute. Bestemor var selvskreven arbeidsutøver i fjøset, og gikk til
arbeide med en etisk moralholdning om at dyrene skulle ha det så bra som overhodet mulig ut fra de
rådende forhold.
Bestemor og mamma hadde sine gjøremål i forbindelse med å utstyre to som skulle til Lofoten:
bestefar og pappa. Det var alt fra saueklipping, karning, spinning, strikking av votter, lester og
strømper, underbukser og undertrøyer, toving , sying og reparasjoner av yttertøyet. I tillegg kom all
bakingen av brød og flatbrød, koking av ost og gomme. Alt dette skulle være pakket og levert
karene for Lofotturen. Det skulle sendes med brød for 3 måneders Lofotsesong. Når pappa hadde
reist på Lofotfiske, ble det stille hjemme. Men arbeidet måtte fortsette på småbruket. Bestefar skulle
drive på heimsjøen, noe han gjorde alene til han ble så gammel at jeg måtte være med på sjøen.
Ut på vinteren ble det i årevis ”bunød”. Det ble for lite høy til dyrene. Tangskjæring var år-vist, og
den foregikk i fjæra i Alvenes, Håkjeringvika, og inne i Belkjosen. Ofte ble avfall fra fisken kokt
sammen med tanget, noe dyrene likte veldig godt. Vi måtte også brukte ”skav” som var barken av
rognebærbuskene. Dyrene likte også dette godt.
Jeg har tidligere skrevet om å skjære torv på Torvhaugen. Når vinteren kom, skulle torva ned til
sjøen. Bestefar, Anne og jeg rodde til Håkjeringvika, dro torvkjelken med 6 til 8 tomme striesekker
opp gjennom fjellsiden. Vel oppe pakket vi torv i alle sekkene, 6 eller 8 ettersom det var føre. Når
sekkene var reipet fast på kjelken, kom den store begivenheten. Nå skulle en kjøre nedover bakken
med lasset. Var det godt føre, skaresnø og lignende var det en lek. Bestefar som da var 80 til 84 år
gammel, dro kjelken fram på bakken, mens vi skjøv bakpå kjelken. Øverst oppå bakken gikk
bestefar frem på høyre side av kjelken med et godt grep om høyre hånd i dragtauet, og med venstre
hånd i godt grep oppå repet som var surret over lasset fra forenden til bakenden av kjelken. Anne og
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jeg skjøv kjelken i gang samtidig som vi var klare til å holde igjen med et langt ekstratau som var
festet bak kjelken. Bestefar sin posisjon foran høyre side var meget strategisk av hensyn til å styre
kjelken. Når kjelken skulle svinge til høyre, satte han venstre for på meien og lente kroppen ut til
siden. Skulle kjelken svinge til venstre, sprang han på siden av kjelken med skulderen mot
kjelken/sekkene. Var farten stor, gikk føttene som trommestikker. Når det verste av bakken var
unnagjort, sprang bestefar foran kjelken, dro i dragtauet for å holde denne i gang samtidig som
Anne og jeg sprang til og skjøv. Var det særlig glatt føre hugget bestefar en bjørk som ble hengt på
slep etter kjelken for å bremse. Da kunne Anne og jeg sitte på bjørka.Vel nede ved sjøen ble sekkene
lastet om bord i båten, rodd til Alvenes og båret opp til vedsvala.
Få år tilbake dro bestefar og flere til ”Værran” (Karlsøyvær) for å skjære tare til dyrene. Treroingen
ble lastet og seilt hjem til Alvenes. Også tare var dyrene glad i.

7.5 Vann
Noe av det verste jeg kan huske av arbeide på småbruket var vannbæringene. Brønnen ved fjøset
ble brukt i mange år, og i ettertid til dyrene.
Denne lå dessverre så nær fjøset og gjødseldyngene at vannet nok var infisert av bakterier. I
sommerhalvåret når blomstringen av bakteriene kom opp, hadde vi mage- og tarmsykdommer alle
barna, men mest jeg. Mamma mente årsaken var vannet i brønnen ved fjøset, mens andre bare lo av
hennes mening.
Derfor ble det til at dersom vi skulle ha rent drikkevann, så måtte vi bære dette fra elva innenfor
Arnt Kristensen, ca. 400 m. avstand. Når det var barmark, gikk dette bra, men når snøen kom, måtte
vannbæringa skje med ski, en oppgave som var svært vanskelig.
Når klærne skulle vaskes vinterstid, var det svært arbeidssomt. Etter at klærne var vasket og kokt,
måtte de skylles. Det å gå til elva var tungvint og langt, så derfor gikk en ofte i fjæra og skylte
klærne i sjøen, for så å ettterskylle i kaldt vann fra elva.
Stor var begeistringen da pappa bygde brønn 50 m. Ovenfor fjøset i så lang avstand fra denne at
vannet ble bakteriefritt. Sannsynligvis var dette i –46 eller –47.

8. Min mor Astrid
Mamma, Astrid Sandra Josefine Gabrielsen fra Tjelbotn, født 26.01.1902 – 07.04.1991 flyttet til
Alvenes den 13.12.1930, og giftet seg med pappa Hans den 21.06.1931 på Alvenes.
Far til mamma: Emil Pareli Gabrielsen, født 24.06.1877 -26.12.1945. Mor til mamma; Annette
Otelia Gjæver Pedersdatter Skar, født 14.01.1875 – 12.10.1904. Senere giftet morfar Emil seg på
nytt den 22.10.1908 med Marlene Sofie Pedersen Dahl, født 23.08.1875 – 03.10.??. Hun ble da
stemor til mamma.
Etter hva jeg fikk fortalt, så var oppveksten i Kjeldebotn både arbeidsom og tildels meget vanskelig
for mamma. Da mamma var 29 år gammel, kom hun til Alvenes på hennes første visitt. Denne
hendelsen, og da huset brant ned i 1931, er omtalt tidligere.
Mamma hadde en særdeles sterk gudstro, og praktiserte sin tro hver dag så lenge jeg kan huske. At hun
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gikk i kirken de søndagene det var mulig var en selvfølge. Hun holdt andaktsstund hver morgen for de
som kunne sitte stille et øyeblikk å høre på. Det tok ikke
så lang tid, men var en kort avbrekk i oppstarten av
dagen og de mange gjøremål som ventet.
Videre ledet hun søndagsskole for oss unger på
Alvenes i flere år. Hun var medlem av
menighetsrådet i Nordfold i mange år og var
forkvinne i kvinneforeningen på Alvenes som
arbeidet aktivt for ytremisjonen og indremisjonen i
mange år.
Det som var mest
minnerikt for meg i
Emil og Marlene Gabrielsen, far og stemor til
ettertid er
Astrid
praktiseringen av den
gudstro i det daglige arbeidet. Her synes jeg at Bibelens tolkninger ble
vist sterkt oppmerksomhet som hun brukte å si; ”Blir du slått på det
venstre kinn, så snu det høyre kinnet til, og husk å tilgi. Videre som du
sår, så vil du høste”.
Etter hva jeg kan huske, så ble gudstroen og de ovenfor-nevnte
tolkninger praktisert av så vel pappa som mine besteforeldre En
iboende glede i mamma ved å gi gjorde at alle som var innom hos
oss/henne fikk kaffe, mat og gjerne noe smått i hånden når de gikk.
Hun brukte å si: ”Husk, ingen blir fattige av å gi !!!” I sin
Anette Gabrielsen, mor til Astrid
travelhet hadde hun også tid til å holde kontakten via brev med
sin og pappas familie.

8.1 Pleie av svigerforeldre
Min mor ble usannsynlig hardt satt på prøve da bestefar ble sengeliggende etter å ha blitt blind.
Mamma stelte han sengeliggende i 10 år. Når vi foreslo å sende bestefar på Nordfold sykestue, fikk
vi beskjed om at hun hadde gitt bestefar og bestemor det løftet at hun skulle passe og stelle disse til
de døde. Et løfte som hun holdte, men som kostet henne mye. Da bestefar døde, og hun skulle ta seg
igjen, hadde hun pådratt seg Parkinsons sykdom, noe hun måtte plages med til sin død.
I tillegg ble bestemor syk og sengeliggende det siste året hun levde. Sannsynligvis hadde hun kreft i
mageregionen, for hun beholdt ikke noe av det hun spiste. Mamma måtte skifte på henne flere
ganger for dagen, og det var et fryktelig styr med vasking og en intens lukt. Hun døde fredfylt i
kammerset en fin vårdag i 1957 mens farfar lå i senga si og pappa, mamma og Elin var tilstede.
Det å stelle bestefar sengeliggende er en oppgave som selv i dag påkaller stort arbeide og forståelse.
Bare ett liggesår hadde bestefar i alle disse år, og det var etter at han hadde vært på 3-ukers
avlastning på Nordfold sykestue. Dette skjedde mens vi restaurerte huset og fikk nytt kammers til
bestefar. Det tok mamma mange dager å stelle og lege såret som bestefar hadde fått på sykestua.
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Jeg husker godt at om morgenen da mamma holdt andaktsstund i kammerset til bestefar og om
kvelden da hun ba kveldsbønnen sammen med han, eller når han var nyvasket og hadde spist, tatt
seg en skråtobakk i munnen, så sang han høylydt av glede og
takknemlighet.
Da bestefar var 98 år gammel, fikk han dobbeltsidig
lungebetennelse. Legen ble tilkalt og noe medisin ble gitt.
Legen ba pappa forberede seg på at han kom til å dø. Om
kvelden satt pappa oppe i stua og passet på bestefar i
kammerset, men han ble trøtt og gikk opp for å sove litt. Den
morgenen forsov han seg. Da han gikk ned fra loftet
forberedte han seg på at bestefar kanskje var død. Han åpnet
døren til kammerset og spurte forsiktig i døråpningen
”Hvordan står det til i dag ?” Da svarte bestefar med klar
stemme fra sengen; ”Jau, i dag e’ eg no mykje beire”. Han
levde ennå i 2 år til…så det skulle mer enn en
lungebetennelse til for å slå han ut.
Når noen døde på Alvenes, ble hun bedt om å holde andakt
(båreandakt) i hjemmet, noe hun alltid gjorde med stil og
innlevelse.
Morfar Emil fra Kjeldebotn var finsnekker av rang. Han
sendte mamma alle mulige huskeråd som han hadde laget
selv og som var laget av tre; øser, visp, tvårer, grytelokk,
vanntønne med øse m.m. .

Astrid Jensen

Men mest oppmerksomhet fikk den kjempeflotte kjelken som morfar arbeidet og sendte til oss.
Spenningen var enorm da mamma, Anne og jeg skulle i Smibakken i Yttergården en kveld i
månedskinn for å prøvekjøre kjelken. Kjelken var så lang at alle vi tre fikk plass. En kjempebra
kjelke som vi hadde mye moro med. Ski fikk vi ungene også tilsendt fra morfar.
Lenge etter at mamma døde, fant Anne et dikt skrevet av mamma i hennes papirer. Som nevnt døde
mor til mamma da hun var 2,5 år gammel. Hun tilkjennega ofte at hun savnet sin mor meget:

Vår kjære Mor
Vi glemmer ei vår kjære mor
Du var vår største trøst på jord.
Du ledet våre barnetrinn
og tørket tårer av våre kinn.
Nei aldri kan vi bli så stor
at minner falmes om deg mor.
Astrid Jensen
Originalen skrevet 07.04.2002 /rev. 17.08.02/24.11.2010

Side 4

Andre del av fortellingen

9. Historien om Elias Grønn Weeks, født Jensen 17.02.1907
Elias var nummer 8 i barnefamilien til bestemor og bestefar. Siden han i ung alder reiste til USA og
at jeg er den som har besøkt han mest, vil jeg gjerne skrive ned hans historie.
Da Elias var i skolemoden alder, ca. 8 år, ble han sendt til Mørsvikbotn til sin søster Petrine som var
gift med Odin Arntsen. Han bodde der og gikk på skole der helt til han ble konfirmert. Dette ifølge
det jeg kan huske etter samtale med onkel Elias og etter samtale med Ninni Arntsen, datter til
Petrine.
Han fortalte meg en kveld vi pratet i Santa Rosa, California at han på alle måter hadde det bra hos
sin søster, men at han savnet så vel foreldrene som sine venner i Alvenes. Han fortalte også at han
rodde fiske i småbåt utenfor Skrova den vinteren han fikk beskjed om at han hadde fått
utvandringstillatelse til USA. Dette måtte ha vært først i februar i 1927, for han sa til meg at han
omgående reiste hjem for å si adjø, og deretter reise til Bodø og Trondheim hvor han kjøpte billett.
Den 25.02.1927 fikk han utstedt pass ved Bodø Politikammer.
Den 15.03.1927 reiste han med den Norske Amerikalinje fra Oslo på lugar nr. 344.
Den 02.04.1927 skriver han brev til broder Johan og forteller at han er kommet frem til Lind
Alvenes i Winlock i staten Washington i USA (vestkysten av Amerika) som var hans
bestemmelsessted. Han ble ikke lenge i staten Washington, men reiste videre til San Fransisco i
California. Her har han fått utstedt sertifikat som ansvarlig sjømann den 26.03.1929.
Den 12.03.1938 fikk han utstedt sertifikat på å kjøre og navigere båter opptil 65 fot lengde i
passasjertrafikk.
Alle disse opplysninger som er gitt ovenfor er hentet fra dokumenter som
jeg har fått fra Elayne (hans siste kone) for å arkivere i museet i Alvenes.
Han giftet seg med sin første kone Angie, og fikk etter hva jeg vet, to barn;
en gutt i 1938 som het Normann en jente i 1940 som het Noreen. Normann
har jeg møtt to ganger på mine besøk hos onkel i Santa Rosa.
Den første kona og hans datter har jeg aldri møtt. Hvor lenge de var gift, vet
jeg heller ikke.
Onkel kjøpte fiskebåt og dreiv fiske i Stillehavet. Under den 2. verdenskrig
drev han med flytegarn etter hai
utenfor kysten av
California. Den gang Norman med kone, 1980, sønn
til onkel Elias fra 1. ekteskap.
tok de kun leveren
fra fisken, og dumpet resten i sjøen. Leveren ble brukt
til medisinske produkt og ble betalt meget godt.

Elayne og Elias Weeks, 1961

Han fortalte at han tjente så godt at han kjøpte to
bygårder i San Francisco og levde svært bra. Men
plutselig kom penicillin på markedet, og det ble
bråstopp i fiske etter hai leveren. Dette skapte store
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omstillinger og problemer for onkel.
Etter at han ble skilt fra sin første kone, møtte han tante Elayne som hadde italienske røtter like etter
1945 (etter hva jeg har forstått). De fikk en gutt sammen som de kalte Elias, født ca. 1947, og en
datter som de kalte Karen i 1951.
De flyttet fra det fuktige kystklimaet i San Francisco og inn i landet til Santa Rosa, ca. 8 mil nordøst
for San Francisco. Dette var i ca. 1952/1953. Årsaken var at Elias, hans sønn, bl.a. hadde
luftveisproblemer og trengte tørt og stabilt klima for å kunne fungere.
Han fortsatte å fiske fra egen båt som nå ble flyttet fra San Francisco og til Bodega Bay, ca. 45 km.
fra Santa Rosa og rett ut til kysten.
I 1960 da jeg emigrerte til USA etter tidligere å ha fått
emigrasjonsgarantier fra onkel, bodde jeg i 3 måneder
hos onkel Elias og tante Elayne i Santa Rosa. I denne
tiden var jeg med onkel på sjøen og fisket.
Vi trålet etter flyndre ute på Stillehavet, for øvrig et
hav som aldri var stille. Fisket var ikke godt, så onkel
tjente lite penger. Og den tiden jeg var sammen med
han betraktet jeg som dugnad og opplæring i språk.

Onkel Elias og Jens, 1960

Tante Elayne hadde en datter
fra tidligere ekteskap,
Maureen.
Hun hadde flyttet hjemmefra
da jeg kom i 1960, og giftet
seg med sin Jim Piper i
1958.
Jim og Maureen med Cathy og
Connie, 1980
Vince og Karen Long, 1999

Jeg har besøkt Santa Rosa og familien til onkel mange
ganger. I 1977 var onkel på besøk i Norge
(”gamlelandet”), for øvrig den eneste gangen han har
vært
i Norge siden ha emigrerte i 1927. Han kom til Norge
Dawn,
datter
til
Ashley, datter til Vince
Karen
for
å
finne landet slik han forlot det i 1927, men Norge
og Karen
hadde da hatt en rivende utvikling siden da, og spesielt etter
2. verdenskrig i 1945. Dette gjorde at han ble overrasket og han fant seg ikke til rette. Han var nok
glad da han kunne reise tilbake igjen til Santa Rosa til tante Elayne og den øvrige familien.
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Jeg vil benytte anledningen til å nevne at hans familie var
meget godt sammensveiset og at de tok meget godt vare på
hverandre.
Marianne Aanderbakk Bodin hadde et år i Santa Rosa hos
Maureen Piper og besøkte onkel svært ofte. Hennes inntrykk
har hun sikkert skrevet ned i sine egne notater. Maureen og Jim
var våre gjester i Norge i 14 dager i 1995.
Onkel døde den 16.09.1997 og ble begravet på Santa Rosa
kirkegård, på samme gravsted som hans sønn ”Skipper” Elias.
Bestemor snakket svært mye om onkel Elias. Hun hadde et
sterkt ønske om at han skulle ha kommet hjem før hun døde,
men så ble det ikke. Han besøkte Norge bare en gang, og det
var i 1977.
Onkel Elias på besøk i naustet i
Alvenes i 1977

10. Berglund Gårdsmuseum
Vår far Hans Jensen døde 11.07.1989 og vår mor Astrid Jensen døde 07.04.1991. Begge er begravet
på Fauske kirkegård.
Etter at vi hadde solgt leiligheten som de hadde i boligbyggelaget og foretatt oppgjør av de små
midler de hadde, bestemte vi at kr. 60.000.skulle gå til opprettelse av gårdsmuseet på
Berglund i Alvenes. Anne, Elin, Anne-Lise
(datter etter Erling) og Jens besluttet å
opprette en privat stiftelse, kalt Berglund
gårdsmuseum, og at pengene kr. 60.000.skulle inngå som startkapital. Det ble
opprettet kontrakt mellom gårdsmuseet og
Elin som overtok heimhusene i Alvenes at
museet skulle leie deler av 1. etasje i
fjøsbygningen. Ombygging og restaurering
skulle betales av museet/eierne.
Fjøset som nå er restaurert der deler av 1. etasje er

Vi har i dag foretatt fullstendig utvendig
Berglund gårdsmuseum.
restaurering av fjøsbygningen og
ominnredet eldhuset, fjøsrommet og djupstålet. Alt er betalt av eierne, så vi har fortsatt de kr.
60.000.- med renter stående på konto, per i dag kr. 90.000.-.

Originalen skrevet 07.04.2002 /rev. 17.08.02/24.11.2010

Side 7

Andre del av fortellingen
I statuttene for museet står det at alt utstyr, bilder og papirer m.m. etter våre besteforeldre, foreldre
skal overføres til museet. Dette er nå gjort og alt er innført med nummer og navn i protokollen og
med påskrift over hver enkelt ting som er hengt opp på veggene.
Videre står det i vedtektene at stell av familiegraver er en oppgave for stiftelsen, herunder også kjøp
av forlenget tid for de enkelte gravsteder.
Vi er meget stolt av gårdsmuseet og ser gjerne at flest mulig stikker innom for å se og prate. Vi er
spesielt interessert i at vår familie på pappa sin side anlegger oss et besøk. Meningen med museet er
å formidle den virkelighet som rådet både for våre besteforeldre og for våre foreldre. Dermed er
også våre onkler og tanter på pappa sin side presentert.
Vi har nå drevet museet i nesten 8 år, og det er fantastisk for en herlig og fin opplevelse vi får når vi
samles i museet med vaffelkakejern og kaffekanne. Ja, bare for å prate om løst og fast. Også våre
venner er flittige på besøk i museet for å oppleve en komplett samling av atmosfære fra den gangen.
I alle fall har våre 4 familier blitt enda mer sammenspleiset og er stolte av å ha et slikt fint og flott
anlegg til ære for våre forfedre.
Vi ser frem til den planlagte slektssamling for vår bestefar og bestemor sine etterkommere
sommeren 2002.
Museet er en mimreplass for store og små.

11. Bestemor Nora forteller
Bestemors viktigste samtaleemne var hennes og andres sine familiers slekt. Uten opphold kunne
hun fortelle og ramse opp navn på slektninger fra nær sagt overalt i verden. Onkel Elias fortalte meg
da vi pratet en kveld i Santa Rosa; ”Bestemor skrev til slektninger på de steder der Elias fikk stopp
da han reiste til USA i 1927. Hun ba dem enten møte opp og ta imot han eller være forberedt på at
han skulle komme for å overnatte.
Da han kom til Trondheim, ble han mottatt og fikk overnatting og mat, samme i Oslo. Da han kom
til New York oppsøkte han også den adressen han hadde fått av bestemor, og ble godt mottatt.
Selvfølgelig ble han mottatt på bestemmelsesstedet i Winlock i staten Washington.
Hun fortalte gang på gang om slektningen, og jeg festet meg med følgende:
• Du Jens er i slekt med Sommarvollfamilien i Nordfolda, husk det !
• Med Laksåfamilien på Lakså er du 4-menning med Jan Lakså.
• Da jeg skulle til Stampsvika for å arbeide ved skolen sammen med min far, visste jeg at vi
var i familie med nesten alle der ute.
• Da jeg var med far min på smålinefiske i Karlsøyvær, fortale hun på forhånd: ”Husk å
besøke Sofie på Karlsøya, for hun er vi i slekt med”.
• Hun fortalte også at hun kunne arvet Laksåjorda, men at bestefar ikke ønsket å bli bonde. Se
vedlegg siste side.
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Alt hun fortalte har jeg undersøkt og funnet å stemme med unntak av at hun kunne arve Laksåjorda.
Det kan være tilfelle likevel selv om jeg ikke har funnet det noen steder enda.

12 Bestefar forteller
En dag han rodde til Belkosen for å hente noe ved han hadde stablet opp ved sjøen i Skjellnes fikk
han seg en overraskelse. Da han skulle ro i land der vedhaugen lå, så han en stor bjørn som satt ved
siden av haugen og kikket på han nysgjerrig. Bjørnen flyttet seg ikke selv om han banket med årene
og viftet. Tilslutt snudde han og rodde hjem.
Han fortalte også om da de så bjørn i Vinkfjorden. Bjørnen gikk i en skrå lem i fjellsiden. Folk gikk
”manngard” og jaget bjørnen av gårde.
Videre fortalte han om da han sammen med onkel Johan var med firoringen ved Karlsøyvær og skar
tare. PÅ heimturen i nedlastet båt, fikk de kuling fra sydøst, noe som resulterte i lav seilføring og en
mann i konstant ausing. De stevnet på støa i Alvenes og håpet at de skulle flyte til de nådde støa.
Heldigvis kom naboene springende for å hjelpe, og da båten kom i støa, sank den under føttene,
men lasta og karene ble berget. Ifølge bestefar var dette en dramatisk opplevelse.

30.12.01 Jens Berglund
P.S. Opplysningen i dette skriv er hentet fra intervjuer jeg foretok i 1973 og brev jeg fikk etter at jeg
skrev til flere personer i 1973.
En spesiell takk til Anne og Elin.
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13 Vedlegg til historien om Nora og Jens Eliassen.
Foreldrene til Nora Eliassen (min bestemor)
Peder Nilsen 04.05.1829 – 23.12.1912
Karen Olene Aronsdatter 05.07.1841 – 18.04.1898
Bodde i Lakså – på eiendommen gnr. 11, bnr. 4 i Nordfold (nye nr. 106/4 i Steigen) sannsynligvis
som bygselsmann.
Dette er samme eiendommen som Jan Laxaa eier i dag, og som hans far Svein Lakså eide og hans
bestefar J. A. Lakså sannsynligvis bodde Peder Nilsen i en liten del av den tømmerstua som står i
dag.
Jan Laxaa skriver i sine notater følgende:
Peder Nilsen og gnr. 11, bnr. 4 i Nordfold, nå gnr. 106, bnr. 4 i Steigen
I utskriftsprotokoll for Lakså fremgår at utskiftingen ble rekvirert i 1866.
Utskiftingen fortsatte i 1868 og ble avsluttet i mai 1869.
Utgiftene ble fordelt slik og jeg går ut fra at dette samsvarer med størrelsen på de enkelte eiendommer.
Johan Andersen
P. Underdahl
Peder Nilsen
Nils Olsen

10 spd.
5 ”
2”
2”

2 ort og

0 skilling

1 ”
3 ”
3 ”

5
3
3

”
”
”

eiendommen Nedregård
som var hovedgården i Lakså
Far til Nora Eliassen
Far til Johan Nilsen

Ved fordeling av utgifter er Peder Nilsen oppgitt som bygselsmann, og Hans Andreassen, Storli i Sørfold som
eier.
I 1873 fordeles skogteigene mellom Nils Olsen, gnr. 11.3 og Peder Nilsen. I denne utskiftingen er P. Nilsen
også oppgitt som bygselsmann.
I 1928 får min bestefar A. J.Laxaa skjøte på gnr. 11.4 i Nordfold. I avslutningen på skjøtet står det at han flyttet
til eiendommen i 1891.
I innledningen til skjøtet står det at i henhold til avtale selger K. Zahl eiendommen til A.J. Laxaa. Prisen var i
1928 oppgitt til kr. 1.000.-.
Man kan med sikkerhet fastslå at Peder Nilsen bodde på gnr. 11.4 fra 1866 til 1873, men han kan også ha bodd
på bruket helt til 1891 da bestefar flyttet dit.
Peder Nilsen døde i 1912, og han må da ha hatt en ”kårstue”. Jeg har forhørt meg på Lakså, men ingen kan gi
noen sikre holdepunkter om dette.
I en artikkel i årbok for Steigen fra 1978 side 130 står det at når Sigurd Laxaa flyttet til Finnjord høsten 1927,
så tok han med seg kårstua på Moa (gnr. 11.4). Dette av ei gammel tømmerstue fra 1711. Denne ble kalt
Perstua, og i denne kan P. Nilsen ha bodd etter at A. J. Laxaa flyttet il Moa.
Så langt kan jeg komme med de opplysninger jeg har.
14.08.2002
Jan.A.Laxaa
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Ut fra dette hadde bestemor rett når hun sa at hun var arving til Laksåjorda, men riktignok som
bygsel etter det som Jan Laxaa har funnet fram til.
Nordfold 18.08.2002/Jens Berglund
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