
Tur til Stavnes den 7. juli 2012 med M/K Nordstjernen
(Steigen Kystlag eier båten. Skipper og maskinist på turen var h.h.vis Harald Nilsen og  Nils Forsberg)

Avgang fra Berglund Brygge i Alvenes kl.10.00 med ankomst Stavnesosen der folket ble satt i 
land med småbåter. Søren Simonsen og Jens Berglund reiste med egne båter for å få alle over 
til Stavnes.

På stranda ved Erling Sivertsens naust ble vi mottatt 
av Reidun Andorsen og ønsket velkommen til 
Stavnes. Hun fortalte eldre og nyere historie fra 
inner-Stavnes og Kobblåtran samt historien om 
rasulykken på Stavnes 3. påskedag 1919 hvor 6 
personer omkom. Historien er godt beskrevet i den 
nye Stavnesboken som kom ut i 2011. Reidun hadde 
engasjert Erling Sivertsen og Magne Stavnes til å 
hjelpe med å fortelle historier. Vi gikk opp til 
Erlingstua hvor vi fikk en ny gjennomgang av 
historier og fortellinger. Hun fortalte at Erlingstua 
på ”Stavnesspråket” het Bortigården og var bruk nr. 1 på Stavnes. 

I 1874 kjøpte Trond Sivertsen stedet av Lars Arntsen. 
Sammen med sine to sønner Tarald og Jakob bygde Trond 
det nåværende bolighuset i 1874. Boligen som er i to 
etasjer inneholdt også et stort lokale på 30 kvm i andre 
etasje. Rommet ble kalt ”Salen”, og ble senere brukt til 
skolelokale på Stavnes. Rommet ble også brukt som 
forsamlingslokale i mange år. I 1890 flyttet Torvald til 
Åbornes og Jakob overtok eiendommen på Stavnes. Jakob 
giftet seg og fikk seks barn. Bare den eldste ble boende på 
Stavnes og er far til Erling Stavnes på 88 år som er med på 
omvisningen i dag.

Fra Erlingstua gikk turen videre til Litjvikodden hvor mange kjente og sterke Stavneskarer ble 
født og vokste opp. For å nevne noen: 
Marelius som var en fremragende 
sildefisker, Rikard, Edvin og Magnus som 
giftet seg med hver sin søster fra Lilleeidet i 
Mørsvikbotn. Alle fire bosatte seg på 
Stavnes. 

I nydelig sommervær fortsatte turen videre 
på delvis gjengrodde stier vestover mot 
ytter-Stavnes. Omtrent halvveis kom vi til 
en velstelt og koselig plass kalt Bratthågen. 
Reidun Andorsen sitt barndomshjem. Hun 
fortalte om foreldrene Arthur og Margrete 
som bygde bolighus i 1949 og fjøs etterpå, 
og ryddet skog og dyrket mark på sitt 
småbruk. Arthur var sønn til Olaf og Sofie på Karlsøy. Han var fisker av yrke, men bygde 
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husene selv på Bratthågen etter å ha hugget tømmer i skogen i Mølnvika på Stavnes. Tømret 
måtte slepes til Saga for saging, og så tilbake til Stavnes med trematerialene. 

Fraflyttingen fra 
Stavnes begynte like 
etter at familien hadde 
fått bygd sitt staselige 
hjem. I 1972 flyttet 
familien til Nordfold. 
Nå har Reidun og 
hennes mann Arne 
Andorsen overtatt 
stedet og restaurert og 
bygd om.
Det var med stor undring jeg hørte 
Reidun fortelle om arbeidene Reidun og 
Arne hadde utført i Bråtthågen siden de 
overtok stedet. Bolighuset var et toetasjes 
Funkishus, men den andre etasjen ble 
delvis revet, og det ble anlagt saltak med 
innredet loftsrom. Ny utvendig kledning 
og nye vinduer og mye, mye mer var 
gjort. Arne hugget tømmer på egen 
eiendom ved siden av huset som han 
saget opp på medbragt mobilt saganlegg 
og dermed sparte store kostnader til 
innkjøp av trematerialer. Etter min 
vurdering en kjempeinnsats.

Da jeg snakket med Reidun om befaring 
og orientering på Stavnes, var det tydelig at 
hun var veldig glad i Stavnes og sin 
hjemplass Bratthågen. Ja, som hun sa: ”Du 
skjønner at dette er mitt paradis på jord”. 
Etter å ha vært på befaring og har sett 
plassen og Stavnes i flott sommervær, 
skjønner jeg hva hun mener.

Reidun og familien serverte kaffe, te, saft og 
kaker til alle som var med. En herlig og god 
opplevelse fikk vi ute på tunet samtidig som 
vi hørte på at hun orienterte om forholdene 
på stedet.
Etterpå fortsatte vandringen til Tøbvika hvor 
Edvin fra Litjvikodden bosatte seg med familien. Eiendommen er fortsatt eid av familien og 
godt vedlikeholdt. De som ønsker å lese mer om Stavnes og forholdene der, henvises til den 
nye Stavnesboka (2011) som er utgitt etter initiativ av Peder Stavnes.
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