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FÅR FULL LØNN I
PERMISJONSTIDA

Eks-rektor Geir Svehagen får full
lønn av Åmot kommune mens han
fullfører rektorutdannelsen sin.
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FLERE ANMELDELSER
OG GOD OPPKLARING

Politimester Tormod Bakke presenterte både negative og positive
halvårstall for politidistriktet.
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Reddet krabber i USA

SPENNENDE TUR: Kristian Rørhus Fjeld (12) og mormor Gry Handberg fra Elverum har vært på en spennende tur til USA for å se på hesteskokrabber. Her viser de fram ulike
FOTO: BJØRN-FRODE LØVLUND
hesteskokrabbeskall de fant på Pickering Beach og tok med hjem til Elverum.

Via spill og internett ble Kristian Rørhus Fjeld
(12) fra Elverum interessert i hesteskokrabber.
Takket være mormor Gry Handberg fikk han
oppleve disse spesielle krabbene i virkeligheten
– på Pickering Beach i USA, der krabbene blir

liggende hjelpeløse på ryggen etter å ha blitt
skylt i land av tidevannet. Kveld etter kveld gikk
de sammen på stranden og snudde hesteskokrabber og på den måten reddet dem.
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Gleder seg til å få en ny og større butikk

Jordbæra råtner på rot

Kiwi Fjeldset i Elverum er både slitt
og trang, mener
regionledelsen i
kjeden. Men neste
år kan butikksjef
Øystein Børresen
(bildet) få en moderne og langt
større butikk – om
alt går etter planen.

Jordbærprodusent Eva
Molberg (bildet) karakteriserer sesongen som
totalhavari.
Så langt er
halvparten av
det plukkede
havnet i komposten.
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PÅ NÆRT HOLD: Kristian Rørhus Fjeld og mormor Gry Handberg studerer de små nyutklekkete hesteskokrabbene på

Jakten på hes
Han oppdaget dem
på et DS-spill, men
Kristian Rørhus Fjeld
(12) fra Elverum ville
så gjerne se hesteskokrabber på nært hold.
Nå er drømmen oppfylt
– i USA.

Så snart skoleklokkene ringte
ut for sommerferie på Lillemoen skole, reiste Kristian
sammen med mormor Gry
Handberg til Delaware på den
amerikanske østkysten for å se
nærmere på de spesielle hesteskokrabbene, som han interesserer seg sånn for.
– Det begynte med at jeg
spilte et DS-spill, der temaet
var levende fossiler, altså dyr
det finnes fossiler av og som
fremdeles eksisterer. Dette syntes jeg var utrolig spennende,

og jeg fant masse informasjon
på internett om hesteskokrabber, forteller Kristian. Han er så
heldig å ha en mormor, som har
et lite reiseprosjekt gående.
Hun har nemlig besluttet å
gjøre en reise med hvert av de
fire barnebarna sine.
– Kristian foreslo at vi skulle
dra og se på hesteskokrabber,
og slik ble det. Vi fant ut at Pickering Beach ved Dover i den
amerikanske delstaten Delaware måtte bli målet for en slik
ekspedisjon, forteller Gry.

Henrykte amerikanere
I Delaware finnes det en egen
organisasjon som jobber for bevaring av hesteskokrabbene,
Ecological Research & Development Group. Glenn Gauvry
i denne organisasjonen ble
svært så henrykt da han hørte
at to personer fra Norge ville se
på hesteskokrabber. Han og
kona Mariko var velkomstkomité da Kristian og Gry ankom

Dover, Delaware med buss
etter først å ha flydd til Philadelphia med innlagt overnatting hos elverumskvinnen Tale
Andresen.
– Allerede første kvelden tok
Glenn oss med ut på Pickering
Beach. Vi var spente på om det
ville være noen krabber der, for
det sies at det er størst sjanse
for å møte på dem fra midten
av april til midten av juni, og
aller helst ved fullmåne. De
kommer bare på land for i forbindelse med paringen. Vi var
egentlig for sent ute og ikke var
det fullmåne heller, men det var
ingen fare. Det var fullt av
krabber på stranden, forteller
Gry.

Snudde krabber
Så snart de var ute på stranda
gikk de i gang med å snu krabber.
Hvorfor?
Jo, hesteskokrabbene blir
gjerne skylt på land av tidevan-
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FIKK DRØMMEN OPPFYLT: Kristian Rørhus Fjeld (12) fra Elverum fikk
oppfylt drømmen om å se hesteskokrabber. Her med en stor hunnkrabbe
FOTO: GRY HANDBERG
på Pickering Beach i Delaware i USA.

KRABBEKUNST: Kristian Rørhus Fjeld har laget krabbekunst, som har
fått plass i den amerikanske boka «Young Voices: Horseshoe Crabs and
FOTO: BJØRN-FRODE LØVLUND
the Arts».
FOTO: GLENN GAUVRY

Pickering Beach i Delaware i USA.

steskokrabbene
net. Mange av dem blir liggende opp ned på stranda. Da
er de i stor fare for å tørke inn
og bli spist av fugler.
– Jeg gjetter på at det ikke er
mange nordmenn som har reddet like mange hesteskokrabber som Kristian. Vi var ute
hver kveld fem dager på rad og
snudde krabber, noe som gikk
helt fint, for de er ikke farlige.
De verken biter eller klyper, sier
Gry.
Nå er ikke hesteskokrabbene
på Pickering Beach noen truet
dyreart. Kristian sier det trolig
er millioner av dem i Delaware
Bay. De har klart å overleve i
millioner av år ved å legge og
befrukte enorme mengder egg.
– Av 30 millioner klekkede
egg, er det bare en krabbe som
vokser opp, leser Kristian i en
spesialbok han fikk under besøket i Dover.

Vil bli marinbiolog
Til høsten skal Kristian be-

gynne på Elverum ungdomsskole, men han sier yrkesvalget
allerede er klart: – Jeg vil bli
marinbiolog, fastslår han.
Kristian sier turen til USA
var utrolig lærerik. Han og
mormoren var også innom
Washington D.C. og Baltimore,
selvsagt for å se kjente steder
som Det hvite hus og Capitol
Hill, men også for å finne ut
mer om hesteskokrabbene.
Men det var oppholdet i Dover
som gjorde størst inntrykk.
– Vi blir nå kalt The Norwegian Connection av Glenn
Gauvry og folkene som jobber
for å bevare hesteskokrabbene,
sier Gry.
– Jeg drar mer enn gjerne tilbake, fastslår Kristian.
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PARING:
Her en
hunnkrabbe med
13 interesserte
hanner rundt seg.
FOTO:
GRY HANDBERG

VISER FRAM
SAMLINGEN:
Kristian Rørhus
Fjeld og Gry
Handberg viser
fram ulike
hesteskokrabbeskall de fant på
Pickering Beach
og tok med hjem
til Elverum.
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