Johan Mikal Andorsen født 19/08-1888
Far: Andor Mikal Pedersen, Nordfold
Mor: Johanne Margrethe Johnsdatter, Lakså
Det var i alt 11 barn, men barnedødligheten var stor og 4 døde som små.
I 1893 flyttet familien til Alvenes, gården Indregård ble kjøpt av Guline Andersdtr. Hun var da blitt
enke etter Johan Hansen som døde det året – 43 år gammel.
Som vanlig på den tiden, ble Johan tatt med i det daglige arbeidet på gården sammen med de andre
søskene. Fiske var også en viktig del av hverdagen.
Da han ble eldre deltok han i lofotfiske, og en gang rodde han over Vestfjorden alene, men sammen
med et «lofotlag».
I likhet med mange andre på den tiden dro han til Amerika. Brødrene hans, Peder og Alf, reiste
også, men om de dro samtidig er uvisst. Dette var ca 1915 og Johan var midt i 20-årene. Langs
Amerikas vestkyst drev han laksefiske helt opp til Alaska.
Brødrene ble igjen i Amerika, men Johan reiste heim etter 5 – 6 år. I 1920 giftet han seg med
Katrine Sørensdtr. Hun var datter på nabogården. De fikk etter hvert 8 barn. Johans mor Johanna og
en bror av Johan, Arne, bodde også på gården. Arne hadde tuberkulose og var meget syk. I tillegg til
stor ungeflokk, gårdsarbeid og tungt husarbeid, måtte Katrine også ta seg av Arne. Hun ble også
smittet av tuberkulose og døde 39 år gammel. Det siste barnet ble født i mars og Katrine døde i
september. Barnet var født med tuberkulose og døde i oktober samme år. Johan var blitt enkemann
med 7 barn. Den yngste var bare 3 år. Han måtte ha hjelp i huset, og Jørgine, Katrines søster, flyttet
inn som tjenestejente.
Johan og Jørgine giftet seg den 11/12-36. De fikk 2 sønner.
I 1946-47 ble det bygd nytt hus. Huset ble tegnet av Arne Gabrielsen og hovedtømrer var Kristen
Eliassen fra Bjørsvik. Ellers deltok flere snekkere og Johan selvfølgelig.
For å spe på inntektene ble det laget kaviar og seilaks, som ble levert til Nordfold samvirkelag og
solgt der. Bær ble også solgt.
Johan ble plaget med magesår. Han var innlagt flere ganger på sykehuset i Bodø. Den 15/9-58 døde
Johan av nyresvikt.
En hverdagshelt og sliter var gått bort 70 år gammel.
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