
Historien om min onkel Johan Jensen, født 24.10.1901

Johan ble gift med Olaug Aminde Gunhild Kristoffersen fra Alvenes, født 23.01.1908. De 
fikk tre barn: Jorunn født 1934, May født 1938 og Jan født 26.11.1940.

De bodde i Alvenes til etter brannen i 1931. De flyttet til Mørsvikbotn i 1932, og fikk tomt 
hos Odin Arntsen på Ellenjord og flyttet inn i eget hus i 1934. Først bygget de sjåen, så fjøsen 
og deretter bolighuset. I begynnelsen bodde de i sjåen mens de bygde fjøset og huset. 

Johan var fisker i hele sitt liv. Han drev både hjemmefiske og Lofotfiske. Han hadde i alt 3 
fiskebåter. En liten klinkersjøyte som han senket på Brennvika først i krigsårene. Motoren ble 
tatt opp etter krigen og senere brukt til å drive kappsaga (vedsaga). Deretter anskaffet han seg 
en liten sjark med 3 HK Saab. Siste båt var sjarken på 26 fot med 612 HK Saab, kjøpt i 1955. 
Båten ble bygget i Reinvika. Denne båten hadde onkel Johan helt til Jan overtok denne.

Johan startet opp med campingplass i 1963 som han og Olaug drev helt til Jan overtok den i 
1973. 

Johan arbeidet i Statens vegvesen periodevis i mange år. Han ble utsatt for rasulykken i 
Eiavatnet i 1954 hvor han pådro seg en del skader. Hans arbeidskamerat Enoksen omkom i 
ulykken. 
Johan var kirketjener fra 1964 til 1977 ved kapellet i Sildhopen/Mørsvikbotn. Han var 
samtidig graver på kirkegården.

Jeg husker spesielt i 1959 da onkel Johan drev fiske med sjarken i Austnesfjorden i Lofoten. 
Han ringte til min far og fortalte om et eventyrlig godt fiske, og ba han om å komme snarest 
mulig. Dagen etter dro Karl Forsberg og jeg med sjarken til pappa og hans garnbruk til 
Austnesfjorden. Vi ble godt mottatt av onkel Johan da vi kom inn Austnesfjorden, og han 
hjalp oss med råd og veiledning slik at vi fikk en utbytterik tur.
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