Historien om Karlotte Arna Johanna Zakariassen
født på Nøtnes 14.04.1913
Hun ble kalt Lotte og var mi mor.
Mormor, Trine Andrine Kristine Andersdatter, født på Stavnes 24.04.1879.
Oldemor, Johanne Lavine Rasmusdatter, født i Heldal 9.03.1852.
Tippoldemor, Karen Maria Jakobsdatter, født i Lillegård i Sørfold 9.10.1817.
Lotte mistet sin mor i tuberkulose da hun var 4 år gammel. Det var da hennes søster Agnes, på 11
år, som overtok morsrollen. Faren døde også tidlig, og da var det broren Olav som ble farsfigur.
Mor kom til Alvenes som tjenestepike til Johan Andorsen ca 1935 – 1936 (ikke sikker på årstallet).
Der møtte hun pappa, Halvdan, og de ble senere gifte. Etter dette kom så ungene. Først meg, Søren i
1936, Harry 1939 og Tordis i 1944.
Vi bodde sammen med farfar, Søren Mortensen, som var enkemann.
Mor hadde ansvaret for husarbeidet og fjøsarbeidet. I fjøset hadde vi en halv hest, to kyr, okse,
kvige, to kalver og ti lamsauer. En 9 -10 høns var også vaglet i fjøset. Buskapen skulle passes og
stelles to ganger om dagen.
I tillegg til dette kom alt som skulle gjøres inne med matlaging og stell av barna. Verst var det nok
når pappa var i Lofoten.
Utover våren ble det som regel for lite høy til dyra, og da måtte hun i tangfjæra for å skjære tang.
Da vi ble større, var vi med og hjalp til med dette.
Det var ikke innlagt vann verken i fjøset eller i huset vårt. Vannet måtte vi hente fra elva. Om
vinteren var det isberg i elva og det måtte hugges opp for å komme til rennende vann.
Dette måtte være et «hundeliv», men generasjonen før hadde det nok enda verre.
Et avbrekk i hverdagen var kvinneforeninga. Det var indre- og ytre misjon de støttet kjerringene i
Alvenes. Møtene gikk på omgang fra hus til hus. Da vi var små, fikk vi være med på møtene, og vi
syntes det var kjempebra for da ble det gjerne litt god mat og kaker på oss også.
Det var verken strøm eller vei til Alvenes. Alt måtte fraktes i båt.
Mor hadde en stor interesse for håndarbeid, og det fikk hun tid til å drive med da vi unger ble litt
større. Hun broderte, heklet og strikket. Strikking holdt hun på med helt til det siste. Hun strikket
for et firma i Bergen (nesten gratis).
På slutten fikk mor et sår i munnen som ikke ville gro. Etter nærmere undersøkelse, og tiden var da
dratt ut, viste det seg at det var kreft i munnen. Dette ble da også hennes skjebne. Hun døde 8.10.95.
Alvenes, 2.07.05

Søren Sørensen

Lotte
Lotte (Karlotte) Sørensen, født 14.04.1913 på Nøtnes
Foreldre Ole P. Zakariassen og Trine Andrine Kristine Andersdtr. Trine hadde tidligere vært gift
med Peder Martin Kristensen, Stavnes, de hadde to barn, mannen døde i 1908.
Trine ble gift med Ole i 1910, han hadde 8 barn fra første ekteskap, sammen fikk de to barn, Selma
og Lotte.
Moren døde i 1917. Lotte var da nesten 4 år, og faren døde da hun var 13 år.
Lotte vokste opp på Nøtnes, og i ungdommen var hun med på sildearbeid (versking av sild) og
arbeid med klippfisktørking på bergan. Senere var hun hushjelp hos Pedersen i Bjørsvika og kom til
Alvenes som hushjelp hos Andorsen.
Hun ble gift med Halvdan Sørensen i 1936 og fikk 3 barn.
Pappa var fiskarbonde, og når han dro på Lofoten var det mamma som tok seg av fjøs og ungestell.
Hun tok seg også av svigerfaren, Søren Mortensen, til han døde i 1952. Det gjorde også Klara,
svigerdatter til Søren, som bodde i samme huset. Om sommeren var det henting av (leting etter)
kyrne i utmarka. Da gikk de med strikkinga i hendene. Senere fikk de kulturbeite som kyrne gikk i.
Ellers var det skjæring av tang og koking av torskehau til dyra, vasking av klær og skylling i elva
både sommer og vinter. Kjerning av smør og bringe det til Nordfold enten på sykkel eller spark,
hvis ikke noen av mannfolka var til stede, måtte også utføres.
Senere ble det levering av melk til meieriet.
Gårdsdrifta ble avviklet sist på 60 tallet.
De hadde også «hybelboere» fra Saga som bodde hos dem mens de gikk på skole i Nordfold.
Fritid var det vel ikke mye av, med i kvinneforening, som gikk på omgang, og besøk av slekt i
nærheta var vel adspredelsene de hadde.
Mamma var veldig glad i og flink med håndarbeid. Hun strikket gensere og jakker til husflidutsalg i
Bergen, og sydde mange duker i hardangersøm.
Mamma ble enke i 1974 og sønnen Harry døde i 1987.
Etter at mamma ble alene meldte hun seg inn i Nordfold pensjonistforening. Hun likte seg veldig
godt og var med på mange bussturer rundt om i Nord Norge.
Hun fikk 3 barnebarn, Liss Hilde, Geir og Sissel og 2 oldebarn, Stian og Edvard.
Mamma døde av kreft i 1995, 82 år gammel.
Tordis

