Sivertsen-familien i Yttergarden
Sivertsen-familien har bodd i Yttergarden siden omtrent midt på 1800-tallet.
Edvard Didrik Sivertsen (1848 – 1869) og Guline Marie Andersdatter (1845 – 1914) var
sannsynligvis husmenn under Ole Arntsen og drev en del av Yttergarden.
Edvard omkom på sjøen bare 21 år gammel, ca en og en halv måned før sønnen Edvard Didrik
Andreas ble født. Guline ble seinere gift med Johan Petter Hansen fra Sørfold, og de fikk fem barn.
Alle disse dro til Amerika.
Guline var blind hele sitt liv.
Edvard Didrik Andreas (1869 – 1949) giftet seg i 1894 med Agnethe Maria Eliasdatter (1867 –
1951) fra Vinkfjord. Agnethe og Edvard og naboene Søren og Jentine Mortensen bodde i hver sin
ende av samme våningshus. En dag da Agnethe var ute i marka og gjette dyra, og Edvard var borte
på arbeid, brant huset ned, og de mistet alt de eide.
Gamle Guline som bodde hos sønnen og svigerdattera, flyttet til Vika etter brannen, og der ble hun
boende resten av livet. Barnebarnet Hans snakket ofte om at han besøkte bestemora si i Vika, og da
var hun alltid i skapet sitt og fant fram noe godt til ham. Det var helst kandissukker hun hadde å by
på.
Agnethe og Edvard bygde nytt hus, og assuransepapirene for det nye huset er underskrevet i 1902,
så derfor tror man at det gamle huset brant i 1901.
Agnethe var glad i å å stelle med dyr, og hun fikk flere premier for velstelt fjøs. Edvard var vel ikke
så interessert i gardsarbeid, men likte best å drive som snekker. Han reiste rundt og satte opp hus.
Han hadde også verksted i nyhuset der han bl.a.laget likkister. Seinere bygde han en snekkersjå.
Før det ble bygd skolehus i Lakså, holdt omgangsskolen noen uker for året til i den ene stua hos
Agnethe. Det er fortalt om henne at hun var tålmodig og sa lite når ungeflokken herjet og sprang
rundt i kjøkken og bislag og skulle drikke.
Agnethe og Edvard fikk tre sønner, to av dem vokste opp.
Eivind var født i 1896 og levde hele sitt liv i Alvenes. I sin ungdom arbeidet han en tid på Svalbard,
og noen sesonger var han i Lofoten, men størsteparten av sitt yrkesaktive liv drev han fiske på
Nordfoldfjorden og arbeidet heime på småbruket. Som en liten kuriositet kan det fortelles at han
drev med koppsetting, og mange var det som kom igjen flere ganger for å la seg koppe fordi de
mente at det gav lindring for plager de hadde. Eivind døde i 1980.
Hans, som ble født i 1905, var med på heimefisket en vinter før han dro til Rognan, hvor han gikk
fire år i skredderlære. En tid etter at han var ferdig der, reiste han til Sulithjelma og overtok et
skredderverksted. Mange var innom verkstedet for å lære søm, bl.a. tre kvinner fra Nordfold, Karen
Ånderbakk, Sigrun Myhre og Jentine Bergvold. Mary Larsen fra Sulis arbeidet også på verkstedet,
og hun og Hans giftet seg i 1939.
Krigssommeren 1940 ble sønnen Arne født, og i 1942 flyttet familien til Alvenes.
I 1944 ble Svein født. Året 1946/47 arbeidet Hans på Gjøvik, der han avla svenneprøve i
skredderfaget. Så kom han tilbake til Folda, og fram til midten av 50-tallet var det mye arbeid for
folk som sydde. Etter hvert ble konfeksjon mer alminnelig, og folk begynte å kjøpe klær. Dermed
ble det nødvendig å se seg om etter arbeid andre steder.
Hans arbeidet mange år i Oslo og Bodø, mens familien bodde i Alvenes. Da underviste Mary i
håndarbeid på skolene i Nordfold. Noen år hadde hun også spillejobb i kirka.
Hans døde i 1976. Da flyttet Mary til Fauske hvor hun bor nå.

Arne og Svein har bodd utenfor Steigen kommune så å si hele sitt voksne liv.
Arne giftet seg i 1969 med Magnhild Offenberg Wangen fra Vang i Hedmark. De har to barn, Idunn
og Idar.
Svein giftet seg i 1973 med Anne Karin Isaksen fra Honningsvåg. De har tre barn, Håvard, Torkil
og Øystein.
I dag (2001) bor både Svein og Arne og deres familier på Østlandet.
Ole Arntsen, den opprinnelige eier av Yttergarden, bodde mellom Storelva og Litjelva. Han var
velstående, og i huset sitt hadde han mange pene ting som sjelden fantes hos andre folk i bygda. Da
Ole døde i 1921, ble det holdt auksjon etter ham, og folk møtte fram for å kjøpe og sikkert også for
å få underholdning. Ikke alle fikk plass inne, og derfor samlet mange seg på trappa for å følge med
under auksjonen. Men tyngden ble for svær, trappa gav etter, og plutselig lå alle publikummere i en
haug utenfor døra.
Dette fortalte Hans, som var en av de spente tilskuerne denne dagen. Folk i Alvenes var sikkert ikke
bortskjemt med underholdning den gang.
Den samme Ole var glad i framskritt og forbedringer. Da naboene i Yttergarden gravde grøft til
vannledningsrør i 1951, fant de til sin store overraskelse et gammelt rør i bakken.
Man gjettet nok på at det var Ole som var så tidlig ute med sånne moderne innretninger.
Arne Sivertsen

