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KrAbbe: Magnus Johan Schilbred,  Linus Reinfjell 
Hansen og Paul Flemmen studerer krafta en krabbe har i 
kloa.  (Foto: yngve Lie)

KrAbbeKoKing: Bjørn Magne Vatn (t.h.) har ordnet 
seg godt i egen bygning med kjøkkenkrok  og krabbekjele. 
Her i prat med biolog  Jørn Thomassen, som var med som 
frivillig til prosjektet i Straumsnes.  (Foto: yngve Lie)

FrA hAv tiL FAt: Elevene  lager mat av råvarene fra 
havet. (Foto: strAumsnes sKoLe)

Er det ikke utrolig hva havet 
har å by på, og det nærmest 
like utafor støa. Det fikk 
elever fra Straumsnes nylig 
oppleve. 
Yngve Lie
yngve.lie@auraavis.no

Krabbene har et kraftig «håndtrykk», så 
det er om å gjøre å ta rett grep. Og de fikk 
rett mange av sorten, elevene som før 
helgen var ute for å hale opp teiner, dra 
garn, line og fiske med stang.

– Det er ikke første gang jeg har vært 
med og dratt teiner. Men det er første 
gang jeg har tatt ut og holdt en så stor 
krabbe, sier Paul Flemmen. 

Og det er en skikkelig krabat han har i 
nevene, og jammen holder den ikke i 
kloa en trebit. Heller det, enn fingeren. 

en smak av hav
Det var nok en viss skepsis blant flere av 
elevene om hvordan gripe tak, men 
Gunnar Vatten viste hvordan. 

Paul har spist krabbe før. Men det var 
ikke akkurat i går: 

– Det er så lenge siden, at jeg har glemt 
hvordan den smaker.

Det blir det en råd med. Det mannska-
pet Gunnar Vatten hadde med seg, lan-
det fangsten på Kamsvåg. Så bars det til 
Bjørn Magne Vatn på Kanestraum for å 
koke krabbe. Men spisingen ble på sko-
len dagen etter. 

Gunnar Vatten, Erlend Tveekrem, 
Inge Weiseth og Tommy Berg hadde stilt 
opp med båt og redskap. De fire båtene 
hadde dratt ut fra fire forskjellige steder 
rundt Straumsnes. Redskap var satt på 
forhånd, så det var å få teiner og garn 
opp. Samt at det ble fisket med snøre og 
sluk. 

– Et bra prosjekt. Det er artig, sier Lu-
kas Solem, som godt kan tenke seg flere 
slike skoledager. 

Han hadde fisket med stang. 

– Og hva var artigst? 
– Å dra garn.
Det niende- og tiende klasse som har 

vært ute på sjøen, og ikke for moro skyld 
alene. Skolen er med på et formidlings-
prosjektet biolog Kari Andresen står 
bak. Hun har skrevet boka Velkommen 
av havet – mer enn en kokebok. Hun har 
samarbeidsprosjekter med forvaltning, 
forsking og marine næringer. 

– Målet er å få mer kunnskap om arte-
ne som er i området, og hvorfor disse le-
ver i dette området, sier Andresen.

Herunder også følge artene som råva-
re fra havet fram til matfatet.

Fra hav til bord
 Nå ble det noen ekstra lekkerbiskener 
ut av fangsten dagen deretter, da Olav 
Kåre Jørgensen og Stian Røsand fra 
Smia fiskerestaurant i Kristiansund la-
get mat sammen med elevene. Det er 
nok litt stas med å lage et festmåltid av 
fangsten sammen med proffene.

Og det er nok helt i Andresens ånd, 
hvor en kobler skole med nærmiljøet og 

får mer bevissthet om det som er i havet, 
hvorfor akkurat disse artene er akkurat 
her – og at det er en råvare for bordet.  Og 
det kan nok kanskje også gi ny lyst til å 
dra på sjøen og prøve mer enn stang og 
sluk, nå som de har fått prøve seg 
sammen med er erfarne folk både i fis-
ket og gjøre opp fangsten.

Andresens prosjekt er tilpasset hver 
enkelt skole og deres behov og ønsker. 

– Skolen er dirigenten. Det er de som 
tar kontakt og utnytter de mulighetene 
de har lokalt, sier hun.

Nei se, en ordentlig krabat

sværing: Ingen liten krabbe  Paul Flemmen holder her. Og jammen har den ikke en trebit  i kloa.  Foto: yngve Lie

FisK: Lukas Solem, Oda Marie Monge, Aleksander Aasen 
og Tuva Sponås med et utvalg av fangsten.  
 (Foto: yngve Lie)

KrAbbe: Magnus Johan Schilbred,  Linus Reinfjell 
Hansen og Paul Flemmen studerer krafta en krabbe har i 
kloa.  (Foto: yngve Lie)

hAr du sett:  Oda Marie Monge med rødnebb.  
 (Foto: yngve Lie)


