Johanna Margrethe Johansdatter f. 12/3-1859
Hun var fra Lakså og var den 3. i en søskenflokk på 4.
Foreldre: Johan Andresen, Kines og Johanna Nilsdatter, Lakså.
Johanna ble gift 21/10-1880 med Andor Mikal Pedersen fra Nordfold. Han eide et stort gårdsbruk i
Nordfolda, men solgte det i 1893 og flyttet til Vika, Alvenes.
Han ønsket å være fisker, og flyttet for å komme nærmere Belkjosen.
Johanna var ei stor, kraftig dame. Jørgine sa at Johanna var humoristisk og hadde lett for å flire (da
ristet hele dama).
Johanna og Andor fikk etter hvert 11 barn. Nr 5 i søskenflokken var Johan Mikal som ble gift med
Katrine, og etter hennes død, Jørgine.
Johanna ble kalt «gammel Johanna» - da hun hadde ei datter som også het Johanna.
Johanna døde 11/11-1928.
Foreldre til Katrine og Jørgine: Søren Mortensen, Mørsvikvatn og Jentine Petersdatter, Hopen.

Katrine Petroline Sørensdatter f. 9. mai 1896
Eldst i en søskenflokk på 9. Vokste opp i Yttergarden. Katrine var meget vakker.
Da Johan Mikal kom tilbake fra Amerika, ble de forlovet, og de giftet seg 18. juni 1920. Katrine
flyttet da til Vika. De fikk etter hvert 8 barn.
Johan's foreldre bodde fremdeles i Vika. Hans far, Andor, døde i september samme år som Katrine
og Johan giftet seg. Men Johanna levde til i 1928.
I tillegg bodde en bror til Johan, Arne, også heime i Vika, så det ble nok trangt i «gammelstua».
Katrine hadde travle dager. Fjøs med 4 kyr og en del sauer. Hun var nøye med at ungene hadde
reine og hele klær.
En god mor som dessverre døde altfor tidlig.
Hun likte også å ha det reint og koselig i huset. Ei av døtrene husker småblomstrede gardiner i stua,
med duk på rundbordet i samme stoff.
Arne, en av Johan's brødre, bodde heime og fikk tuberkulose. Etter hvert som han ble dårligere, ble
det Katrine som stelte og pleide han.
Huset var lite og hygienen var vel bra etter forholdene, men Katrine ble også smittet av tuberkulose.
Behandling av tuberkulose på den tida var lite av. Som desinfeksjonsmiddel ble brukt tjære. Tjæra
ble varmet opp i en boks på ovnen og osen fra tjæra ble blant annet brukt til å puste inn. Dette
midlet ble brukt til flere sykdommer enn tuberkulose.
Katrine ble etter hvert preget av sykdommen. I tillegg ble hun
gravid. Det barnet, Eldor, ble født 9/3-35. Katrine døde på Røvik tuberkulosehjem 12/9-35. Babyen
som også hadde tuberkulose døde 29/10, vel en måned etter sin mor. Dette var en tragedie. Johan
ble alene med en stor barneflokk.
Alle ungene sørget, og spesielt Reidar, som da var 12 år, tok det svært tungt da mora døda. Han var
svært knyttet til sin mor.

Selvfølgelig måtte de ha hjelp i huset. Katrine's søster, Jørgine, ble da den som kom inn «i bildet».
Vel et år etter Katrine's død, ble Johan og Jørgine gift.
Selv om Katrine var svært dårlig, var hun i åkeren og tok inn gulrøtter like før hun ble innlagt på
tuberkulosehjemmet.
Dette viste at hun hadde omsorg og ansvar for husholdningen til det siste.
Fauske, 21. juni 2005

Reidun Andorsen

JØRGINE INGVARDA FØDT 23/09 1897 DØDE 1993
Hun var nest eldst i en søskenflokk på 9. Moren døde da Jørgine var 15 år.
Jørgine fikk tidlig lære å ta hånd om en stor søskenflokk, hus og fjøs. Spinning ble hun veldig flink
til, likeså veving. Hun fortalte om da hun laget dress til sin far. Først klippe sauen, karde, spinne,
veve stoffet, stampe det, farge, klippe og sy dressen. Hun følte seg stolt da han tok den på og reiste
til kirken.
Da søskenflokken ble så gamle at de klarte seg selv, dro Jørgine på folkehøgskole til Trondarnes.
Etter skolen jobbet hun en tid på forpaktergården der, men atter en gang måtte hun trø til da hennes
søster Katrine døde og etterlot seg 8 barn. Den eldste, Andor, var invalid.
Jørgine var flink til mye, kunnskapsrik og dertil et meget selvstendig menneske. Hun gjor det hun
syntes passet for henne, ikke hva andre mente.
Jørgine giftet seg med sin avdøde søsters mann, Johan, da hun var 40 år. De fikk 2 barn sammen.
Det var harde tider med krig og de vanskeligheter det førte med seg. Jørgine laget en linåker og fikk
spunnet garnet i Trondheim. Hun hadde også grønnsaker og så elsket hun å plukke bær. Multe- og
tyttebærturene til Stor Belkjosen, mange ganger sammen med Nora, var ferien den gangen.
En gang var Johan og Jørgine reisende til Oslo, sammen med besøk fra Amerika, Johans bror med
kone. De besøkte Andor som var gift og bodde der.
Johan døde etter 20 års ekteskap og hun ble enke. Martin overtok gården og Jørgine styringen.
Det er mye å fortelle om Jørgine. Hun var også musikalsk og spilte orgel, gitar og zither. Hun var et
B-menneske som var lenge oppe om kveldene, da leste hun, la kabal, løyste kryssord og koste seg.
Til det siste fulgte hun med i det som rørte seg i samfunnet.
Hun flyttet til Arne da Martin plutselig døde og senere til Nordfold. Her ble hun pleiet og pyntet av
Aud Hansen, som gjorde siste del av livet godt å leve.

Antonie Andorsen

