BOTNSLEKTA

For aL ikke a1t skal gå i glemmeboka, har jeg satt meg
fore å skrive ned litt om Botnslekta. Det blir i denne
men jeg vil prøve å gi et
omgangen temmellg overflatisk,
lite bilde av forholdene i Botn mens Nils, Iverta og Kristine
(Kjerstn) regjerte der. Inntrykkene er formidla av de
gjenlevende søskenene Bjarne, MI1da, Gunhild og 01ga. Jeg
vil også ta med noen episoder og legender fra tida før
det. Videre har jeg taIt kopier av slektstavla, slik sonl
01ga har fått rlen utarbeidd. Ingeborg fornmidla også inntrykk'
fverta var fød.t 1B-07-1881 på Førnes i Straumen. rlo var den
først-e av 5 søsken. 17 år gammel kom ho i sy1ære på Hemnes.
Om det var der Nils ble oppmerksom på henne, el1er om han
kjente henne fra før, er uvisst. Men i a1le fa11 brukte
han å reise ti1 Hemnes for å kikke på jenta med det vakre
håret. Ho kom siden i tjeneste i Øverbotn, o.g derfra var
ikke veien lang ned ti1 Mettibotn og NI1s. Nils var født
i Mettibotn 3-08-I876. Han var nr. 2 av 7 søsken fra Petter
Jørgens andre ekteskap, da han var gift med Kristine
Nilsdt fra Kvalnes. Nils hadde 3 eldre halvsøsken.Det var
Nits som med tid og stunder overtok i Botn, Men Kristine,
e11er kjersLn som ho ble ka1t, satt med bygsla ti1 i 1925,
fra ho ble enke i 1900.
NLls og Iverta bodde på et loftsrom pluss et knøttlite
kammers. PÅ loftet førlte Iverta 13 barn, B sØnner og 5
døtre. Bare en gang var det jordmor ti1 stecle, det var
i -13rda tvillingene kom. De andre gangene hadde ho
assisLanse av ei nabokone, av Nils og da de siste kom ti1
verdenrvar det Petra, stordøLra, som var fødselshjelper.
5 av sønnene døde tidlig. Bjarne 0sva1d, som var nr. 5 i
barnerekka, og var født i 1911, døde av kolerinefeber,
til OLga,
bare 6 uker gammel. Petter, den 7, og tvilling
døde 1 og 1/2 år gammel, i 1915. Han hadde ikke vært syk,
og dødsårsaka b1e aldri k1ar1agt. Inge, nr. 3, fødL i1907
dørle i 1927, av sukkersyke. På den tida var det ikke råd
for tlensykdommen. Inge fikk to år fra han b1e syk ti1
Iran døde. Året ett-er døde 01av i ei tragisk ulykke, 22 år
gammel. Han var f ørlt i 1906. I Botn hadde de f ått en ny
Petter i 191 7 . IIan fikk tuberktler i armen. og døde av
tuberkulose
-36, bare 19 år gammel.
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Kjersten var både myndig og drivanes. T 2lt år, fra 1 900,
da den 25 år eldre ekLemannen og far ti1 Nils døtle, og ti1
1,925 var det ho som dreiv garden, mecl Nils som cl r:eng.
Men Nils var også på fiske både i Lofoten og på Vestlanrlet
foruten at han etterhvert ble veioppsynsnlanll.
Også Iverta arbeidet tidevis utenom heimen, b1. a. vLir ho
på sildeverki.ng. 0g ungene måtte tidlig ut. Iverra harlde
det f orresten ufigbno i f ingrdne. Uo haclde en f i.nger f or

hver av ungene, så l-ro k jente a1ltid på sey om det var noe
galt med en av dem, og tiem det var. Nå for tida I<a11es
det ve1 telepati;
vanskelig"-tåÅt.rre det familien trengte var det rneir enr-r
en gang; Både Olga og llarald fil(l( engelsk syl<e, som er
en mangelsykdom; Men Kjersten var god å ha når rl et rØyna
på. Ho stakl< matbiter ti1 ungene når det ble for ga1t.
IIo var også godhjerta og gavrnild når andre var i behov
om hjelp;
Men ho var streng; IIo kunne finne på år lokke
ungene ti1 seg med maL for så å gi dem et rapp over fingrene,
f or en ttf orbrytelsett som var g jort.
Men maten f ikk de,
og avstraffelsen fanE de visst stort. sel-t fortjent, for
de innrømmer at det ikke var lite de lcunne finne på av
streker og ttt.rollheitrt.
Kjersten kunne som sagt mange sanger og regler.
IIo hadde
også de gamles respekt for kreftene omkring s€g, både
synlige og usynlige. Når ho f.eks. skul1e s1å ut varmL
vatn på marlca, trampa ho al1tid og munrla noen or.d. DeL
var f or at de under jordislce sku11e l<onrme seg vel<l<. 0r«lene
ho mumla var: "Bort f or heitt sØrt. - Jeg våger påst_anden
at også overtrua har fulgt mange av Botntrollan, srik som
rverta sine telepatiske evner og hennes evne ti1 å ane
ting på forhand har gått i arv til flelre av etterkomnrerene.
Det bodde mye folk i Botn, gjerne ca. I7. Eleire av
søskenene til Nils bodde heime med familier ti1 rle skaf fet
seg sitt eget; Slik var deL også med noen av Njls og
Jverta sine unger. Likevel var ei stue avsatt ti1 f instue

så i a1t vaks det opp 11 unger i Botn, når en også regner
med Milda; IIo b1e riktignok 5 år gammel satt bort ti1
Elise og IIåkom Gu11esen, rnnergården på Fuglstad, men ho
var a11tid e. de1 av søskenflokhen, og var stadig på besøk
lreime, 0f te kom ho sammen mecl petter f ra skolen f orcli
ho vi11e være sammen med søskenene si.e.
0g det var ikke
rart, f or det var et veldig samholcr mer. 1om søskenene, og,
det var a11tid 1iv og "komedi'r i BoLn. Ilestandig var rlet
en e11er annen som fant på skøyerstrelcer, og sang var der
mye av. Kjerstn sang bånsu11er, og 1ærte også ungene
a1ls1ags ramser og regler.
Nils var en dyktig danser. Det b1e sagt. at ingen i Sjona
var så god ti1 å danse som Nils og Lotte på Fuglstarl .
Dansegleden gikk i arv til de fleste av ungene. Nils var
lettliveL,
han må ve1 ka11es impulsiv og skøyerakt ig , og
ikke redd for å vise føIe1ser. Han gråt både i sorg og i
g1ede, forteller avkommeL.
Mens Iverta var av den mer alvorlige

sorten, og ho bar
ia11efa11 sorga skjult.
Det var også vanskelig for rverta
at Nrls kunne komme over tapet av u.gene med å leve ut
sorga. Sjø1 trengte ho lenger tid.
Det er innlysende at det ikke var så lett for Iverta, oppe
på et 1oft, med l3 unger , og med de tapene ho måt-te gjennomgå . De t- f ortelles at ho stod opp hver morgen kl. 4.
IIo
gikk ti1 sengs i middnat Lstida.
Men ungene var ikke store før de fikk

ansvar, både for
vask, matlaging og pass av de små. r tillegg fikk de ansvar
for å gjeLe dyra. 0g i t0-11 års alcleren måtte de bort om
somrene for å gjete for andre. Likevel var det nok for
Iverta å ta seg ti1. IIo hadde -io gåttt i sy1ære, og kjøpt
seg symaskin lB år gapmel, og ho var ei clyktig syerske.
Det var mange i Botn som sku11e ha k1ær, og før det kom
så langt som til sying, var det både karding, spinning og
veving,0g rverta sydde ikke bare ti1 sine egne. Ho sydde
f or andre slik at- ho kunne t jene noen slant.er ti 1 clet
som
nødvendigvis måtte kjøpes.

Ilo hadde også levaranse Li1 Ilemnes av f1øte, Der var det
både faste avtal<ere ogli tillegg gilck IverLa og ung,cne på
dørene for å få solgt produktene.
lverta var et arbeids.iern, og flink med deL ho Ioretok
seg. Men ho I ikte aldri vanlig husarbeid . Matl agi.ng og
vasking var ho glad f or å kunne overlate til ung,ene. Der-imot Likte ho al1s1ags handarbeid og utearbeid. Mett ho var
en streng 1æremester f or ungene når tle sku11e g.jaire arbei det
DeL var il<l<e noe unnalur:i.ng, og det kunne vel konrmnre godL
med når de si«1 en, men i ung alder måtte ut f or t'å t.'i ænt'.
På rlen titla måtte al.t arbeidet giøres på gården. .leg har
nevnt noe av arbeidet. for å skaffe k1ær. Men det sku11e
Kyrne sku11e g.j etes hver dag
skaffes mat og, anna utstyr.
om sommeren. De sku1le mel-kes for hand. Melka skulle
separeres, det sku11e kinnes smØr og kokes g,omme. De dyrka
korn som sku11e t-reskes og ma1es. Det skul1e bakes flatbrød. De laga også potetmjø1 og de laga potetkaker, e11er
klappakaker. Kalver og 1§'m sku11e slaktes, kjøttet tas
vare på. fnnmaten b1e brukt ti1 hakkemat. De tolc også
rede I)å talgen fra slalctedyra for å l<oke såpe. lluder og
skinn måtte Las vare på, b1. a. for å brulces til fottøy.
Nils laga forresLen nydelige Lreklompa med 1ær på. Det
vanligste vinterfott øyeL var likevel lugger. Ti1 dette
fott øyet brukte de vadmel (vånnmå1) , et ullstoff som var
Lovet godt sammen. Det var tova på ei svær sLampe som de
hadde i Botn. IIit kom folk fra heile bygda for å bruke
stampa, som vel best kan sammenlignes mecl et stort vaske-

brett i et kar ca. 2 x 3 m, med en lignende overdel som
ble dratt fram og tilbake Li1 Løyet var tova nok sammen.
Guttene 1ærte tidlig å s1å. JenLene trakterte riva. Da
var det ikke snakk om hes-jing e11er si1o.
Gresset skul1e tørkes- på trakken. Først måtre det breies
siden kås (snues), og så måtte deL rakes i- sæter, dvs
små cl unger, slik at det ikke sl<u11e rddelegges av regn. el1er
natLedogg. Så var det å breie på nytt når det ble høytørk, kå, og forhåpentlig rake det såmmen og få rlet i hus.
Men arbeidet i høyonna b1e betydelig lettere da Kjerstn,
som den f ørste i S jona, k.jøpte hestslåmaskin.
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0g pynt oB stas var Botttfolket opptaLt av. Nils var påpasset ig med å kompl.eLtere julestasen hver eneste irr1.
Juletreel- .i Rotn måtte f orresLen være noe f or seB s.jø1.
DeL skulLe være vidt, synlmetrislc og tett i teLt mr:«l greiner.
Det ikke naLuren kunne ordne opl) i s-iø1, filck Nils h-ie1pe
ti1 med. Ilan dreia inn greiner slil< at LreeL [r1e slik som
det sku11e.
I jula gjalt spesielle regler. IIver -ju1 fikk unBene nye
k1ær, underklær og sLrØmper. På 1. -i uledag fikk ingen
For detr som da
gå uL, anna enn i f-iøsen og på lilthuset.
lura seg ti1 en aketur, vanka deI julskåka. Dvs, de fikk
juling, og det var sær1ig stor skam å få i ju1a.
Utenom 1. juledag hadde folket i Botn stor omgang med
venner og naboer. SærIig varlverta og nabokona Elen Dass
gorle venrrer. Det var også ungene i de to Botn-gårdene.
Far ti1 Nils var Petter Jørgen Andersen. Fore l-dre ti1
Petter -Jørgen var Anders Johausen (.lansæ) og Karen Oline
Arntsdt. Anders var bonde og sko1e1ærer. Men det som
mest er knytta ti1 hans navn ar at han var manllen som grov
ned sø lvskaLten i Botn. SkaLten plasserLe han i en kopperk.je1 f.ør han grov clen ned. Årsaken til at han kvitta seg
med verrl isal<enervar al- skatLen ilcke tørte lykl<e med seg.
Ilvordan denne skatten skal være komnet ti1 Botn, er det
ingen helt sikker forklaring på, men Nils mente skatLen
kom med et uthus som b1e flytta fra tlelgåvatn tj1 Botn.
tlvis så er tilfel1e er tlet mu1.ig at Karen ArntsdL, mor ti1
Anders (kona ti1 Anders hette også Karen Arntsdt-. ) var fra
IIel.gåvatn. Ilennes f ar, Anders Pærsa, sku11e angivelig
ha brenL ned våningshuset i IIelgåvatn etter at kona hans
drul<na på vatnet. Det er da mulig at buret bIe henta ti1
Botn. Det er også mulig at skatten var t.iuvgods etter den
Sverige, Sølv3'o, som s,[o seg ti1 i
berykta kirketjuven'fra
Sø1v jodalen i IIelgåvatnet. Det l<rtnne også gi Iorl<larlnga på
hvorfor Anders ikke ments at skatten bral<te Iykke med seg.
Men da Ånders 1å for døden, angra han seB, og sku1le forte11e sønnen, Petter Jørgen; hvor slcatten var nedgravd.
Men Anders fikk ikke fu11ført, og ennå spelculerer mange
både i Botnslekta og i naboskapet på ttvor den er å finne.
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KjersLen stamma fra Kvalnes.
IIo var datter fra Nils
Pedersens andre ekteskap, da tran var g11t med l'1ar i t .lakobscl t
Det fortelles
at Nils fridde ti1 Marit da l'ørsLercorra 1å
for døden, og han fikl( ja. Nils 1<om heim og fortalte
clette,
flren det gjorde visst ikl(e slik lykke som hann hadrle trodcl,
for kona mente at han lcunne ha venta Ei1 lra var Ici.rLrl l'ør
Ican skaffa seg ny gardkjerring.
t,ikevel, historiu
vjser'
vel ltvor viktig det var med et kvinnfo.l.l< 1lå en garcl, for
å ta seg av unger og for å styre og stelle.
Mannfolkene
var mye borte.

rverta kom fra St.raumen. tlo var datter av IIanna Gullesclt
(Anna Gul1dt) og 01e rversen (01 lversæ). o1e var bygnings_
mann. I)en fjØsen som brant ned på Ilauknes i 198-5, var rl et
01e som bygde i L919. Anna Gu11dt b1e dår1ig r.L1 beins.
Når 01e var på arbei,d, bodde ho hos datra si, Karen 0rsdt
på Lauvbakken. 01e flytta husene fra førnes Lir Eirlet
på sine eldre dager. Foruten plager med føttene (hoftene? ) ,
hadde Anna også dår1ig hjerte, en arv som mange Botntrolr
har fått;
ole var sønn av Karen olsdt og rver Gregersen. rver kom
fra Træna. Hans foreldre, Gregus rversen og 01ava .Jakobsdt
omkom en kirkesøndag på Trænfjorden.
rver ble da satt bort til B-jerlcli. Ei sØsLer av han korn
til Brattland . I{en det virker som at rver l<1arLe seg god t
i. 1ivet. Han l-r1e lensmann i [l emnes.
rverta si slekt på morsida var ekta ranværingsslekt. Ei
grein fører ti1 fsrael Thommasen og Margarethe pedersclt
og videre til Karen Nilsdt og Thommas i Bjørnbærvika. I{en
det gJør også to greiner av Nils si slerct, både på Kiersten
si side og på Petter Jørgen si side.
3 greiner av rverta si. slekL f ører ti1 Nils i Kjelclal(1575),
to greiner via Elias Larsen ti1 Lars Hauknes, skipper, Mo.
4 av rverta og 1 av Nils sine greiner fører ti.l. Gaula rversdt
og Johan Jørgensen, Utland og videre ti1 Jørgen I)å Ilrendberg
og rvar på utland. - AlLså var rverta og Nils litt i slelct.
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Mange av f orf edrene og'-mødrene vzire kom f ra Dal sgrenda,
Hauknes(Mo ) , Snef jellå, A1termark, Cruben, I{ammaren , Ilustnes,
tl ierka og f ra Sl-raumen- Utskarpen- området . Men v i har
også opphav fra kysten , f;el<s, Ilardal og 'I'ræna.

På Nils si side er slel<ta -jamt over lite

utforska, men ei.
grein fører slekta helt tilbalce til Aclrian IlochcrLsen Iialch,
falkefengeren fra Nederl.anrl som bIe borgermester i ]'roncl heim,
og far ti1 24 barn. Adrian levde ti1 han b1e 120 ar gammel,
og han sleit ut 3 kjerri.nger, deriblant Margrethe PeLersdt,
som er: akLue.l-l f or vår de1.
Vi kan også f ø7ge sl.ekta tilbake tj1 Petter Dass sjne oldeforeldre, men de fleste b1jr å finne blant mer e1ler mindre
fattige bønder i Rana-distriktet.
For dem som har interesse
av deL, kan mange navn finnes igjen i Rana bygdebol<. De sorn
det er skrevet noe or, er brul<ere på gårder i Rana, og nrest
er det t.atE med om dem sorn kom i retLsak av en eller annen
grunn.

Hvis noen skulle ha blitt slcremt av at det er mye skyldskap mellom noen av våre f orf ore.l-dre, f år -j eg Lrø,ste med
at man i gamle dager var ganske st-reng med at f ol l< ikke
skul1e være nært i slekt hvis de fikk barn med hverandre,
el1er gifta seg. Ti1 eks. hadde .lon Jonsa og Ane Abelsd t
(våre forforeldre) ei datter, Anfrid. IIo b1e dørnL ti1
å betale 7 rLksdaler og fikk 2 års forvisning ti1 Vardøhus
for 1ægermå1 med sin 3-menning, Lars Nilsen, Hauknes. IIan
var en gift mann, Eet er mulig at det var grunnen ti1 at ho
skulle forvises, for det ser ut tiI at pengebøt,er var
vanligst for 1ægermå1 mel1om slektninger.
Men dødsdom har
også funnet sted, ved nært. slektskap,
Ti1 slutt noen betraktninger om hvorf or deL heter IlotntrolI.
Er vi trollåt og besætt, e11er kan det l<nyLtes til sagnet
om Botnheksa? IIeksa bodde i IJotn for mange herrens år siden
IIo b1e avslørt som heks, og skul1e føres Li1 Bardal for å
brennes på bå1. Ho var fasEbunden i båten, og rlat var
knytEet et skaut f or Øy nene på henne. Slil( skul,l-e ho f øres
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ti1 bå1et. Men ute på Sjona fikk ho litt av skautet
bort fra øynene, og ho befalte at alt ho såg sku11.e brenne,
og deL sku11e aldri vokse noe meir der. Folkene i båten
var snar ti1 å binde for synet hennes, men ho fikl( et
glimt av Strantindan
og der vet vj- -jo at det er lite
som vokser. DeL er sagnet- som det er blitt meg fortalt.
Da var heksa fra l,eirOle Tobias har en annen variant.
skardal-en. Sagnet er et vandresaBtr,- men likevelkansk je heksa f ra Botn er den virkelige st.ammora t jBotntrollan? Det vi1le forklare mye
L

Båsmoen
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