
Mennene på Stueberg

Farfar, Søren Mikal Mortensen f. 14.09.1859 i Mørsvika. Gift den 06.10.1894 med Jentine Eline 
Pettersdtr. Hun var fra Hopen. De fikk ni barn – tre gutter og seks jenter. Farmor døde 06.08.1912. 
Hun døde i barsel da hun fødte Solveig.

Farfar var en jordens/markens mann. Han la opp nye land. Han hadde fått diplom fra Ny-jord for 
sitt arbeid med jorden. Til redskaper hadde han pikke, spade, spett og ei lita to hjuls vogn som han 
fraktet bort små stein i. De hadde ingen maskiner til å arbeide for seg på den tiden. Den dag i dag 
kan vi se hvilket arbeid han gjorde – han murte opp langs Litsj elva på begge sider. Etter hans 
mange år med arbeid og slit med jorden og gården, ble han krokrygget. I sine unge dager drev han 
fiske. De fisket med garn og jukse etter torsk. Fisket foregikk fra åttring. Fiske drev han både på 
Finnmarka, Lofoten og heimsjyen.

Det siste året lå farfar bare til sengs hjemme på stueloftet. Han røykte og tygde skrå. Mens han lå til 
sengs hadde han brann i senga etter at han mistet røyken i senga. For å snu seg i senga hadde han ei 
snor som var festet i taket. Mamma og Klara pleiet farfar til han døde. Farfar døde 30.08.1952 – 93 
år gammel.

Pappa – Halvdan Kristian Sørensen f. 23.06.1901 i Alvenes. Pappa og familien bodde i samme hus 
som Edvard Sivertsen familien. De bodde i hver sin ende av huset. Huset brant i 1903. Da var far 
bare 2 år. Etter brannen ble han plassert i Hopen hos familie. Pappa bodde der til huset ble bygd opp 
igjen.

Han giftet seg den 07.06.1936 med Karlotte Arna Johanna Olsendtr. f. 14.04.1913. Hun var fra 
Nøtnes. Vi var tre søsken – to gutter og ei jente. Pappa var fisker og småbruker. Han fisket også i 
Lofoten, Finnmarka og på heimsjyen. Han og brødrene hadde egen skøyte. Den var 39 fot og het 
«Brødrene». Den ble senere solgt til Sigurd Petrusen, Nordfold. Da gråt jeg mine modige tårer, fordi 
det var så trist at de solgte båten. Videre var han også gårdssmed til eget bruk – og han hjalp andre.

Pappa drev også på med jakt. Han bruket å jakte etter rype og orrfugl i skog og fjell. De brukte å 
være ute fra tidlig morgen til seine kvelden da de jaktet.

Pappa var også en god svømmer. Han kullseilte en gang på tur til Belkjosen når de skulle i skogen. 
Han hadde ei hestgreie (sæltøyet) i båten for å bruke i skogen. Da båten kantret klarte far å binde 
fast hestgreie slik at det ikke sank. Pappa svømte så inn til land med båten på slep.

Pappa lå til sengs de to-tre siste årene etter at han hadde fått flere hjernedrypp. Han var flere ganger 
på sykehus. Han ble sendt til Sulithjelma fordi det ikke var plass i Nordfold. Der ble han liggende i 
ett års tid. Han ble så flyttet over til Nordfold sykehjem, og døde der. Det siste året fikk man ingen 
kontakt med ham. Pappa døde 21.08.1974, 73 år gammel.

Onkel Sigurd Martin Sørensen f. 14.04.1899 i Alvenes. Onkel Sigurd var sjømann. Han seilte 
utenriks, fram til brødrene kjøpte skøyta. Etter dette fisket han sammen med de andre brødrene. På 
en av turene skulle han lense en lettbåt som de hadde på slep. Onkle skulle hoppe i lettbåten, men 
det gikk feil slik at han gikk i havet.
Mannskapet klarte ikke å berge ham. Han omkom derfor bare 27 år gammel den 26.08.1926.



Onkle Johan Magnus Sørensen f. 26.02.1903 i Alvenes. Han giftet seg den 28.09.1923 med Klara 
Kristine Kristensen f. 28.09.1923.
Klara var fra Nøtnes. De fikk to gutter. Onkel Johan var også fisker og småbruker. Han var sammen 
med de andre brødrene på skøyta. Da de solgte skøyta kjøpte han en sjark. Sjarken var ca 20 fot. Da 
de skulle dra til Lofoten sammen med en annen båt, båten til Karl Karoliussen som var noen fot 
større, kom de ut for uvær i Vestfjorden. Det var sørvest kuling. Begge båtene forliste der i 1951. 
Det kom til en lokalbåt fra Salten, hvor skipperen hoppa uti for å redde dem. Onkel kunne ikke 
svømme. Skipperen fikk tak i onkel Johan, men måtte slippe ham fordi ha ikke klarte å holde ham 
lenger. Karl, som var en god svømmer, ble derimot berget. Onkel Johan ble 48 år gammel.

Broderen – Harry Kristian Sørensen f. 05.06.1939 i Alvenes. Harry var også fisker. Han fisket på 
Lofoten og i Finnmark. Han drev hjemmefiske på en liten båt med Japp motor. De to siste årene 
hadde han en liten sjark som han brukte på hjemmefiske. På sommeren drev han garn fiske etter 
laks. Han solgte både fersk og røyket laks. Harry fisket også etter hummer med garn. Harry plantet 
også masse gran i skogen på sommeren.

Harry var veldig glad i de tre onkel barna sine. Han tok dem med ut i båten og lot dem styre båten. 
Liss spesielt var med Harry menge turer for å sjekke garnet på sommeren. Hun fikk delta i det han 
gjorde, og syntes det var veldig stas. Mamma (Lotte) derimot satt nervøs hjemme åg ventet på at de 
skulle komme hjem igjen. Han var også en mester til å finne på leker med onkelbarna, barna 
opplevde ham som en liten tryllekunstner.

Harry bodde sammen med mamma og meg på heimgården. Harry var på vei til båten, men kom 
tilbake fordi han hadde så vondt i hodet. Mamma var alene hjemme da hun hørte et brak på løftet. 
Hun fikk ikke kontakt med Harry da. Han ble fraktet i helikopter til Bodø. Han hadde da fått kraftig 
hjerneblødning. Han ble liggende i koma i 12 dager før han døde den 26.05.1987, nesten 48 år 
gammel.

Søren Sørensen og Tordis Bjørsvik


