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SKREI!

I GÅR, I DAG OG I MORGEN?
«SKREI! I går, i dag og i morgen?» er utviklet av Museum Nord. Produksjonen setter søkelyset på skreien og
Lofotfiskets store betydning for menneskene i vår region. Skreien har hatt uvurderlig betydning i fortida, den er
viktig i dag og innen fiskeriene er det store muligheter for fremtida.
Opplegget er utviklet i tråd med Kunnskapsløftet 2020. Vi har særlig vektlagt følgende overordnede
verdigrunnlag: Identitet og kulturelt mangfold, Skaperglede, engasjement og utforskertrang og Respekt for
naturen og miljøbevissthet.
Skrei – bidrar til å oppfylle kompetansemål for 7. trinn innen Samfunnsfag, Naturfag og Kunst- og håndverk.
I samfunnsfag bidrar produksjonen til å:
•

Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og
teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster.

I naturfag bidrar produksjonen til å:
•

Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet
i nærmiljøet.

•

Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av
tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.

I kunst- og håndverk bidrar produksjonen til å:
•

Tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv.

•

Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å
uttrykke følelser og meninger i egne arbeider.

PRAKTISK INFORMASJON
Tidsbruk: En skoledag. Tre grupper rullerer mellom tre besøksteder, 3 x 45 min. Lunsjpause, spiserom er
tilgjengelig. Formidlingen foregår innendørs.
Periode: Mars, uke 9/10
Klassetrinn: 7. trinn
Aktiviteter: Kunstverksted på Galleri Espolin, omvisning på Lofotakvariet og verksted med enkle tradisjonelle
håndverk på Lofotmuseet.
Produsent: Museum Nord SKREI: Galleri Espolin, Lofotakvariet og Lofotmuseet.
Arena: SKREI: Galleri Espolin, Lofotakvariet og Lofotmuseet, Kabelvåg.
Læreplan: Produksjonen er utarbeidet i tråd med læreplaner i naturfag, samfunnsfag og kunst og håndverk, og
vil bidra til oppnådde kompetansemål etter 7. trinn.
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LOFOTMUSEET

LOFOTFISKET I GAMLE DAGER
Lofotfisket er et av verdens største sesongfiskerier. Det strekker seg så langt tilbake som historie og muntlige
overføringer rekker. Helt fra Trøndelagskysten i sør og Finnmarkskysten i nord reiste folk i håp om gode fangster
og viktig inntekt. Hvert år kom opptil 30 000 tilreisende fiskere for å delta i det årlige Lofotfisket.
På Lofotmuseet får elevene lære om hvordan Lofotfisket foregikk i gamle dager. Formidlingen foregår i rorbua
«Alperosen» hvor vi tar en reise omtrent hundre år tilbake i tid.
Vi snakker om hvordan det var å reise langt hjemmefra på fiske, om hvordan livet var i rorbua og i fiskeværet i
Storvågan. Vi ser nærmere på Lofotkista med alt utstyret man hadde med seg hjemmefra og vi hører om skårungen.
Elevene får utføre en praktisk aktivitet som en del av besøket.
LES MER
Torskefisket på 1800-tallet:
https://www.norgeshistorie.no/bygging-av-stat-og-nasjon/1436-Den%20p%C3%A5litelige-torsken%20
%E2%80%93%20torskefisket-p%C3%A5-1800-tallet.html
Fortellinger om kyst-Norge; Den norsk-arktiske torsken og verden:
http://www.kyst-norge.no/Dokmntr//Torsk.pdf
LITTERATUR
Jenssen, Frank A. 2012. Torsk – Fisken som skapte Norge. Kagge forlag
Pedersen, Bjørn Tore 2013. Lofotfisket. Pax forlag
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GALLERI ESPOLIN

SKREIEN I DAG
På Galleri Espolin ser vi på forholdet mellom folket, fisket og havet, vist gjennom Kaare Espolin Johnsons kunst.
I utstillingene undersøker vi hvordan Lofoten og Lofotfisket portretteres i kunsten. Hva kan det fortelle oss om
forholdet til havet og hverdagslivet langs kysten? Elevene lærer også om kunstneriske teknikker, om lys og skygge,
og de får lage egne bilder inspirert av Espolin Johnsons teknikk.
KAARE ESPOLIN JOHNSON
Kaare Espolin Johnson (1907-1994) er en av de store norske kunstnere, særlig kjent for sin gjengivelse av
havet, Lofoten og fiskernes harde kår. Espolin Johnson startet sin karriere som illustratør og særlig kjent er hans
bokillustrasjoner til Vett og Uvett og Den siste viking. Han konsentrerte seg etter hvert om grafikk, men
arbeidet innenfor flere ulike kunstteknikker, deriblant litografi, serigrafi, scraperboard og blandingsteknikk.
Espolin Johnson hadde gjennom hele livet et nært forhold til Nord-Norge, og mange av bildene hans skildrer
landsdelens dramatiske historie og kystfolkets liv og skjebne.
LES MER
Norsk biografisk leksikon: https://nbl.snl.no/Kaare_Espolin_Johnson
Norsk kunstnerleksikon: https://nkl.snl.no/Kaare_Espolin_Johnson
LITTERATUR
Johnson, Gisle Espolin (1997) Kaare Espolin Johnson – Grafikk. Grieg forlag
Lillevik, Linda (2007) Eventyrlige Espolin. Kolofon forlag
Pedersen, Bjørn Tore (2000) Kaare Espolin Johnson – Lengselens billeddikter. Pax forlag
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LOFOTAKVARIET

SKREIENS VANDRING OG FREMTIDSUTSIKTER
På Lofotakvariet vil elevene lære om skreiens årlige gytevandring sørover. Vi snakker om forskjellene mellom skrei
og kysttorsk og lærer om torskens “ferdskriver”, otolitten. Bærekraft og miljøendringer vil også bli et tema. Slik kan
elevene lære om hvordan menneskelige aktiviteter påvirker torskebestanden.
Skreien vandrer hvert år sørover fra Barentshavet. Skreien fordeler seg langs store deler av kysten, men fisket har
vært konsentrert rundt Lofoten og det er her forholdene har vært best for tørrfiskproduksjon. Lofotfisket foregår
utenfor Lofoten og Vesterålen fra januar til april, og skreien som fanges spises enten fersk eller tørkes til tørrfisk.
Fisken som henges til tørk om vinteren blir tatt ned i mai/juni og sendes ut i verden.
Skreien vandrer til forskjell fra kysttorsken over store avstander. Ellers er de to torsketypene svært like og større
forskjeller blir først synlige på et genetisk nivå. På verdensbasis lider torskebestandene av overfiske og fiske av
kysttorsk bør derfor begrenses, men skreibestanden i Barentshavet er foreløpig stor og levedyktig. Det finnes
nasjonale og internasjonale lover og regelverk som skal beskytte fiskebestandene og sikre et bærekraftig fiske, men hvis
skreibestanden i Barentshavet går ned vil vi kanskje måtte finne alternative matkilder i havet.
LES MER
Havforskningsinstituttet: Otolitter
https://www.hi.no/hi/temasider/hav-og-kyst/otolitter
Havforskningsinstituttet: Skreiens vandring
https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/skrei-pa-vei
Havforskningsinstituttet: Skreifiske
https://www.hi.no/hi/temasider/arter/torsk-nordaustarktisk-skrei
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