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Garnfiske i Austnesfjorden 1958

Denne vinteren arbeidet jeg med innredning av huset til Jon Jensen på Åbornes. 
Pappa fikk brev fra onkel Johan som da fisket i Austnesfjorden øst for Svolvær, om 
at det var usedvanlig godt garnfiske denne vinteren. Pappa var ikke i form, og han 
anbefalte Karl Forsberg og meg å ta hans 20”s sjark kalt ’Blink’ med 5-9 Saab om 
bord og hans garnbruk for så å gå til Austnesfjorden for å fiske.

Bestemmelsen ble tatt om kvelden, og tidlig neste morgen kl. 06.00 gikk vi ut fra 
Nordfold med tur for Lofoten. Sent om kvelden kom vi til Skråva hvor vi overnattet. 
Tidlig neste dag som var lørdag, gikk vi inn Austnesfjorden hvor vi fant sjarken til 
onkel Johan. Han var i fullt arbeid med å dra garnene. 
Denne dagen fikk han så mye fisk at vi måtte ta om bord ca. 100 fisk slik at han slapp 
å gå to turer. På lørdagskvelden gikk vi ut sammen med onkel Johan for å sette 
garnene. Han anviste hvor vi skulle sette, men da skjedde det fatale at rorstammen 
på sjarken brakk, og vi var uten styring. Vi fikk signalisert til onkel Johan som kom inn 
til oss, og han hadde følgende oppskrift til dette: Garnlenka vår ble slepet ut med 
hans båt, og natt til søndag satte vi sjarken på land i fjæra i Austnesfjorden med 
bakenden øverst slik at vi tidlig søndags morgen fikk tak i roret med rorstammen, og 
jeg gikk opp dalen til kraftverket hvor jeg utrolig nok fikk rørstammen sveiset 
sammen. Gikk deretter ned og fikk denne montert på plass før floa kom opp.
Mens jeg var oppe i dalen og fikk sveiset roret, hadde Karl Forsberg laget garnrenne 
og diverse fiskebinger om bord av materialer som han fant på en sommerfjøs oppe i 
lia. 

Mandags morgen kl. 05.00 gikk vi ut for å dra garnene. Vi fikk så mye fisk at vi hadde 
store problemer med å få disse med til land. Noen garn ble kastet full av fisk, og det 
samme fremme på bakken på båten. Vi klarte så vidt å komme oppunder land for å få 
solgt fisken, for så å greie garnene og få satt disse før det ble mørkt om kvelden.

Da vi var ferdige kl. 10.00 om kvelden, hadde vi nesten ikke hatt tid til å spise. Jeg 
foreslo for Karl at vi skulle legge oss og heller stå opp litt tidligere neste morgen for 
å spise, men Karl sa at jeg bare skulle legge meg mens han laget til noe mat. Kl. 11.00 
ble jeg vekket til ferdigkokt fersk fisk, og vi spiste en middag som jeg nok må 
karakterisere som den beste jeg noen gang har spist. Deretter sovnet vi for så å bli 
vekket igjen kl. 05.00 neste morgen av onkel Johan som var klar til ny dag med 
garndraging.

Vi var på fiske der i ca. 12 – 14 dager og fisket godt hele tiden hvoretter vi bestemte 
oss for å bryte opp og gå hjem neste dag når vi var ferdige med garndragingen. Denne 
dagen fikk vi 60 fisk som vi leverte og gikk hjem.



Årsaken var at vi skulle til Storvannet å hogge tømmer, for Karl skulle bygge bolig og 
Hilmar skulle bygge bolig, og jeg skulle være med for kanskje jeg også ville trenge 
materialer til bolig. 
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