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* Lydhøyre kvamsøyelevar får seg ei eventyrstund. Eller... noko av det ho fortalde er kanskje sant...?

Guri, Krakjen og Draugen
– Veit dokke kva Krakjen er? Seier
dokke forresten Krakji eller Krakjen
her ute?

Aasen kunne fortelje at ho aldri før
hadde vitja Kvamsøya. Fosnavågaren
har vore på ein turnè til skular i fleire
kystkommunar siste vekene. Elevar i
Haram, Giske, Sula, Herøy, Hareid og
Sande har hatt vitjing av den dyktige og
engasjerte forteljaren.

korrekt på alle andre spørsmål Aasen
utfordra dei på undervegs.
Utgangspunktet var «Carta Marina»
frå 1542, som syner eit omtrendtleg
kart over Nordsjøen og landa rundt. På
dette kartet er det teikna inn ei rekkje
mystiske vesen som fok i gamle dagar
rekna med oppheldt seg i havet.
Guri Aasen snakka om gammal overtru. Om Krakjen og meir eller mindre
sanne historiar om folk som hadde opplevd å møte dette forferdelege vesenet.
Ho synte også eit såkalla spåbein, altså
ørnebeinet på ein torsk. Vesle Dortea
fekk æra av å kaste spåbeinet på golvet.
– Sjå der ja, Dortea, du kjem til å få
masse fisk om du reiser på sjøen i morgon, utbraut Guri Aasen etter det vellukka kastet.

Kartet med sjømonster

Sjøbokkane i Kvame

Elevane sat som tende lys då forteljar
Guri Aasen tok dei med på «Djupdykk
blant mystiske vesen i blåmyra». Vi var
til stades då den spesielle eventyr- og
historietimen hadde siste førestilling, på Kvamsøy skule.

Kvamsøyingane visste kva ordet blåmyra står for, nemleg havet. Dei svara også

Vi vart tekne vidare inn i den mytiske
verda, og fekk høyre om sjøbokkane. Ei

historie om desse menneskeliknande
vesena skriv seg faktisk frå Kvame på
Kvamsøya.
I naustet til Kvamme-garden budde
ein sjøbokke-gjeng. To gutar hadde lurt
seg opp på betane i naustet og kasta
vatn på sjøbokkane som hadde laga seg
til med storfest i naustet. Det fekk sjøbokkane til å kaste trolldom over garden Kvame, og spådde at folk kom til
å bli verande fatige fram til for 100 år
tilbake.
Draugen fekk vi også høyre om. Han
som helst synte seg i storm og var eit
skikkeleg varsel på at det kunne gå dårleg for dei sjøfarande. Guri Aasen hadde
også henta fram eit gammalt skodderim
frå Sande som ho lærte elevane.

Var folk snille med han, kunne han
hjelpe dei. Gamle Fiskar-Paulsen frå
Fosnavåg låg ein gong utanfor Svinøya
og kjende kor det rykte i kveitekroken,
Opp drog han ein liten marmele. Paulsen kasta votten sin til marmelen, som
svara med å fortelje om eit forferdeleg
uver som var på gang. Mannen rodde
det beste han vann heim til «våja», og så
sette uveret inn.
Litt song var ei fin avrunding på ein
utradisjonell skuletime. Det er tydeleg
at slikt fengjer. Overtru på sjøen har det
vore mykje av, og finst framleis.
Tilbake til opninga: Kvamsøyingane
seier tydeleg en-ending [faktisk nærare
ænj]; Krakjen. Forresten: Veit du kva
slags dyr ein aldri skal nemne når ein
er på sjøen?

Fiskar-Paulsen og marmelen

Avsluttingsvis fekk vi også høyre om
marmennel eller marmelen denne vesle
karen som kunne dukke opp på sjøen.

* Guri i fri dressur der ho med innleving fortalde om om gammal sjø-overtru. Og elevane fekk vere med på leiken!
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