
Klara fra Nøtnes

I  likehet  med  Lotte  og  Selma  kom  også  mamma  fra  Nøtnes.  Hun  ble  født  23 
september 1923 som nest eldste barn ti Emma og Karl Kristensen (begge opprinnelig 
fra Bjørsvik).

Mamma  giftet  seg  med  Johan 
Sørensen  i  1942  og  flyttet  til 
Alvenes. Her fikk hun Lotte som 
svigerinne og delte både hus og 
gård med henne i mange år.
Hun  fødte  to  barn  mens  hun 
bodde i Alvenes, Steinar i 1943 
og  Knut  i  1948.  Hennes  liv  i 
Alvenes faller stort sett sammen 
med  hennes  svigerinne  Lottes 
liv. De delte omsorgen for Søren 
Mortensen  mens  Johan  og 

Halvdan var på fiske, samt gjette buskapen og tok seg av 
gårdsarbeidet.  I  1951 omkom pappa på sjøen på vei  til 
Lofotfiske og da mamma ble alene med to barn klarte hun ikke å drive sin del av 
gården lengre. I 1952 overdro hun sin del av gården til Johans eldre bror Halvdan og 
flyttet tilbake til Nøtnes. I 1955 giftet hun seg for andre gang, denne gangen med 
Sigurd Andorsen fra Alvenes. Sigurd var sønn av Kathrine Andorsen, som igjen var 
søster  til  Klaras  tidligere  mann  Johan,  så  mammas  tilknytning  til  Søren 
Mortensenslekten og Alvenes ble på en måte gjenopprettet. 

Siden Sigurd arbeidet i Bodø og pendlet hver helg, ble familien boende på Nøtnes til  
1961 da den flyttet til Nordfold hvor de slo seg ned på Kleiva. Mamma tok etter hvert 
del i mange lokale aktiviteter og arbeidet en tid på sykehjemmet i Nordfold. Hun var 
flink med nål og tråd og heklet mange fine duker, blant annet alterduken til Nordfold 
gamle  kirke.  Hun opprettholdt  alltid  sin  sterke  tilknytning  til  Alvenes og vi  hadde 
nesten daglig besøk av Martin (Andorsen) og Tore (i Alnes) mens vi bodde på Kleiva.  
Mamma var en rettskaffen person med stort ansvar og omsorg både for sin familie og 
for andre. Vi barn lærte at størst av alt var rettferdigheten og ærligheten og at vi aldri  
måtte glemme ”hvem vi var” og ”hvor vi kom fra”. Juleaften 1991 døde så mamma 
helt uventet, kun 68 år gammel. Vi eldste som ble født i Alvenes føler fremdeles sterk  
tilknytning til  Alvenes og menneskene i den lille, men idylliske bygda. En sommer 
uten gjentatte turer til Alvenes er for oss som fisk uten poteter.  
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