GÅRDEN VIKA
Andor Mikal Pedersen, gift med Johanne Margrete, var bosatt på Nordfold gård og kom til Alvenes
i 1893.
De fikk 11 barn – Martin Grøn, Johan I. (døde samme år), Gunhild (døde som barn), Martha og
Arne døde unge, Anna og Johanna ble gift med 2 brødre og bosatt i Mørsvikbotn, Peder, Alf og
Johan Mikal dro til Amerika hvor de drev fiske. Johan Mikal kom tilbake til Norge. De to andre
bosatte seg i Amerika. Maria Susanne hadde sitt arbeid på NPS i Bodø. Under krigen var hun med
og flyttet pasienter fra NPS til Gaustad sykehus, da tyskerne tok i bruk sykehuset. Reisen ble regnet
som risikabel, da slike pasienter ble regnet som mindreverdige.
Johan Mikal Andorsen (19.08.1888 – 15.09.1958) giftet seg med Katrine Petroline Sørensdatter
(9.05.1896 – 12.09.1935). Johan og Katrine fikk åtte barn. To av disse, Johanna og Eldor, døde som
spebarn.
Andor
var den eldste. Han var født med feil i hoftene og kunne ikke gå. Han hadde flere operasjoner i Oslo
og ble så bra at han kunne gå med krykker. Han utdannet seg til skredder og giftet seg i Oslo og fikk
to døtre – Anne-Grete og Karin.
Sigurd
var gift med Klara fra Nøtnes. Sigurd arbeidet i flere år i Bodø på en sementfabrikk og pendlet hjem
hver helg. De fikk to barn – Kjell og Roy.
Reidar
var fisker og giftet seg med Irene fra Flakstad. De bosatte seg i Nusfjord, og de fikk fem barn – Liv,
Johan, Brith, Roger og Svein.
Martin
var sjømann og jobbet i gruvene i Sulithjelma. Han overtok hjemgården da faren døde og var
postmann ved Nordfold postkontor. Jørgine hadde kår på gården.
Aud
giftet seg på Fauske med Trygve som hadde gård og var lastebilsjåfør. De fikk tre barn – Tove, Kjell
og Marianne.
Karen
giftet seg med med Henry fra Nordfold. De bosatte seg i Bodø og fikk tre barn – Anita, Marit og
Unni. Henry jobbet på Nord-Norges salgslag og Karen jobbet noen år på Sambo.
Edel var fosterdatter i Vika.
Katrine og sønnen Eldor døde av tuberkolose. Jørgine – søsteren til Katrine – kom da til gården som
husholderske og ble senere gift med Johan Mikal. De fikk to barn – Eldor og Arne.
Eldor
som ble gift med Antonie fra Vesterålen. De fikk to barn – Linda og Erlend. De bosatte seg i Bodø.
Eldor jobbet som bilmekaniker.
Arne
giftet seg med Reidun fra Stavnes. De fikk ett barn – Mona.
De bosatte seg på Fauske hvor Arne arbeider i Fauske kommune som bilmekaniker. Reidun arbeider
som sykepleierske ved Fauske sykehjem.
Av ting som kan huskes fra Vika, var at på Alvenes var det bare denne gården som hadde telefon
fram til ca 1970. Det ble en del telefonbud, men det var slik det skulle være. I Vika var det mye liv
og røre, især om sommeren da alle kom hjem på ferie. Jørgine var ikke den som gikk og la seg
tidligst – hun var sammen med oss hele tiden.
Martin var den siste som hadde gården i Vika. Vi følte oss alltid velkommen til Vika, ikke minst på
grunn av Martin som skapte mye moro rundt seg med sin spesielle trivelige måte å være på både

blant unge og gamle. Han var alles venn og alle var like for han.
Martin ga tomt til Arne på Ole Karlsaberget og Eldor i Berriodden og dermed er ikke nerven til
gården slitt av.
Martin bygde nytt hus på gården i ca 1975. Da Martin døde ble gården solgt til Reidar Bjørsvik.
Jørgine flyttet til Nordfold og leide hus der til hun døde.
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