
Sørøya tur på "Jazzhjørna" 
 
For tredje året på rad reiste gjengen til Sørøya for å prøve torsken og ”kveita”. 
Gjengen bestod av Geir (bradde) Olsen, Mons Tore Lyssand, Peder Vik, Gunnar 
Amdal, Magne Øvregård og undertegnede Arne Auestad. Som vanlig bodde vi 
på båten MF Havcruise med skipper Cato og kokk Gulli. 

Værprognosene var ikke de beste så etter ankomst Sørvær ca kl 1700 2. juni på 
ettermiddagen ble utstyret klargjort, middag inntatt og vi kastet loss med avreise 
til ”Råsa” og nærmere bestemt ”Jasshjørnet”. Etter 2,5 timers gange ble snøret 
sluppet og det resulterte omgående i en ”trippel” for mitt vedkommende. Vi fisket 
til sent natt og det var ikke til å unngå at trettheten meldte seg hos noen og 
enhver. Men vi hadde en kjempefin tur med mye fisk. Ettersom vi hadde en ”pøtt” 
på kr 1800,- for størst fisk så var spenningen ekstra stor med tanke på denne 
gevinsten. 

Etter en del torsk på ca 10 kg ble endelig den første ”bassen” tatt opp av 
undertegnede. En torsk på 16,1 kg men ikke lenge etter hadde Mons det lure 
blikket og opp kom en torsk på 17,5 kg. Senere på natten satte jeg inn 
nådestøtet da en torsk på 23,5 kg ble behendig kleppet av Cato til stor jubel 
(fortvilelse). Denne viste seg senere skulle holde til størst fisk. 

Dagens (nattens) fangst ble ca 900 kg flott torsk men også en pen lange og 
brosme på ca 8,5 kg. Til og med vasssild fikk vi opp. De fleste hadde torsk over 
10 kg. 
Dagen etter var vinden sterkere fra nord/vest og vi gikk kun rett ut for Sørvær i 
området Runningen. Det ble tatt noe fisk men ikke de mengder som dagen før 
men torsk opp i 15 kg ble landet. 

Tredje dag var vinden virkelig sterk og det ble fjordfiske men fokus på kveite. 
Magne klarte å lure to småkveiter på en jigg og mener nå at han har taket på det. 
Selv fikk jeg en liten kveite på gummimark. 

Siste dag blåste bort med sterk kuling og landligge. Utstyret ble pakket og vi 
hadde en avslappende men stressende dag ettersom vi heller ville vært ute og 
nappet i fisken. Men slik er det. Været kan vi ikke gjøre noe med. Alle hadde 
torsk over 10 kg og de fleste mellom 15 og 20 kg. 
Vi takker Cato og Gulli for et flott opphold og god mat og ser frem til neste år. 
 
I mangel på fotos vedlegges diplom som viser ”begge torskene”. 
 
 Arne Auestad 



 
 



 

 


