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Søren Sørensen, Alvenes, født 6.8.1936 og død 13.06.2020.
Søren hadde en bror, Harry og en søster Tordis.

Søren ble født på Alvenes av foreldrene Lotte og Halvdan
Sørensen.
Søren vokste opp på Alvenes som den gang var å regne som
et utgangsstrøk uten veiforbindelse, elektrisk strøm eller
telefonforbindelse, og langt fra butikk og lokalt båtanløp.
Båten var fremkomstmiddelet om det var på handleturer til
Nordfold eller Bjørsvik/Nøtnes. Skulle en ringe, måtte en gå
tre kilometer på gangsti til Lakså, og vi dro kun i kirka på søndager når det var godt vær og vi
kunne ro dit. Ofte var vi mange i lag.

Søren på fiske sammen
med onkelbarna

Skolehverdagen var nok den vanskeligste og mest
krevende. Da måtte elevene bo i Lakså, 3 km unna.
Ettersom veiutbyggingen til Alvenes ble oppstartet,

begynte skoleelevene å gå til skolen hver dag, en svært utfordrende tur når det var mørkt
om vinteren og været var dårlig.

For ungdommen på Alvenes var det bare en mulighet når det gjaldt yrkesvalg, og det var å bli
fisker. Dette ble hjemmefiske såvel som sesongfiske i Lofoten og på Finnmark. Noen få valgte
andre yrker, men Søren valgte å bli fisker, noe han ble tidlig i unge år. Søren hadde flere
sjarker og drev fiske alene på hjemmefiske «heimsjyen» og i Lofoten på rorbu i Nusfjorden.
Han var ca 40 vintre på Lofotfiske. Der hadde han alltid med en mann, og de fisket som regel
med garn. Søren var også på Finnmarksfiske med sjarken og da fisket han med juksa.

Søren overtok som formann i Nordre Nordfold
fiskerlag etter at Eivind Sivertsen ble for gammel.
Søren hadde ansvar i mange år helt til de små
fiskerlagene ble sammenslått med Nordfold
Fiskerlag.

Søren var en av initiativtakerne til etablering og
bygging av fiskerikaia og fiskemottaket i Nordfold
havn. Han var styreformann i mange år, mens
Harald Pedersen i Nordfold var daglig leder. Søren mottok æresdiplom for sitt arbeide i
fiskerlaget fra Nordland fylkes fiskerlag, noe han satte stor pris på.

Jeg har snakket med Magne Stavnes, Nordfold, som var sammen med Søren på MS Follbuen,
se bilde, som mannskap i 2002. Han sier at Søren var en dyktig, arbeidsom og økonomisk
opptatt fisker. Han var spesielt nøye med sikkerheten ombord på båten når de driftet på



sjøen. Han fortalte at Søren alltid skrev dagbok, så han regner med at Tordis har funnet
bøkene på hans hjemsted i Alvenes.

Søren var nytenkende og fulgte godt med på utvikling og hadde
mange gode og nye ideer. Våren 1959 skapte Søren ideen om å
bygge hytte ved Litjvatnet på Alvenesfjellet. Dette ble veldig godt
mottatt av ungdommen på Alvenes, og hytta ble planlagt, tegnet
og materialer innkjøpt. Så var det å få all materialene opp på
Alvenesfjellet. Mange kvelder med bæring og slit ble det for å få alt
dette opp på Dalbrøtet. Deretter ble materialene kjørt med hest og
støtting (kjelke). Hytta ble bygget i full fart og ble et samlingspunkt
for ungdommen på Alvenes, et meget vellykket prosjekt som
holdes ved like og i hevd den dag i dag.

Søren lanserte også tanken om å bygge veilys i Alvenes. En lunken
holdning ble registrert da dette ble kalkulert til 120.000 kroner. Når
Søren registrerte denne lunkne holdningen, ga han beskjed om at
dersom de andre på Alvenes ikke ble med, så skulle han bygge
veilysanlegget og betale dette alene. Veilys skulle Alvenes få!
Da skjønte vi andre at nå var det alvor, og veilysene ble bygget og
ferdigstilt. Vi andre er takknemlige for dette.

Jeg har mange gode minner om Søren som nabo, som lekekamerat, som skolekamerat, som
fisker og i voksen alder som en stødig og god kompis.

Søren, du er og vil bli savnet i lokalsamfunnet.

Varme hilsner
Jens Berglund


