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 Satser på 
        hav, kunst  
og yoga

unhild Olsen 
på Reine vil 
lære folk mer 
om maten som 
vokser på 
stein, berg og 
bunn i havet. 
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TANG: Runhild Olsen på Reine har lyst til å lære flere om nytteverdien av tang og tare.                      Foto: Christina svanstrøm

Christina svanstrøm
christina.svanstrom@lofot-tidende.no

Runhild Olsen ser havet for 
mer enn fisk og saltvann. Like 
under overflaten ligger et mat-
fat som ennå ikke mange – 
men stadig flere – har oppda-
get. 

– Se her! Her var det noe ny-
delig fingertang!

Entusiasmen fra kajakken 
ved siden av meg er ikke til å ta 
feil av. 

– Kan vi kanskje fortøye den 
litt her i stolpen mens jeg hop-
per utti? Er du klar? 

Og før jeg vet ordet av det er 
Runhild Olsen under vann, 
med kniv og dykkerbriller, og 
kommer kort tid etter fornøyd 
opp igjen med en stor neve 
tang. 

– Her har jeg både fingertang 
og vingetang, sier Runhild, og 
vifter med vekstene. 

Som oppvokst ved kysten 
har jeg sett tang mang en gang 
før; og vært fornøyd med å 
kunne benevne grisetanga i 
fjæresteinene. Men et par ti-
mer med Runhild Olsen ute i 
skjærgården utenfor Reine har 
gitt kontrast og navn til det 
store mangfoldet av tangarter 
vi har bare rett utenfor stuedø-
ra. 

Da vi kommer i land, har vi 
festet fingertang, vingetang, 
grisetang, nori, sjøgress og en 
haug dulce på baugen av ka-
jakkene. Flere kilo med godsa-
ker som kan spises rå, tørkes, 
marineres, bakes eller forvel-
les. 

 
Lære om tang
Etter mange år langt fra hjem-
me, kom Runhild Olsen og 
sønnen Sverre tilbake til Reine 
for ett år siden. I april i år kjøp-
te og overtok hun det gamle 
kommunehuset på Moskenes, 
og når sommeren nå har kom-
met i gang er hun i full sving 
med oppussingen. 

Huset skal først og fremst 
være et hjem for henne og 
Sverre, men de historiske væ-
reiergårdslokalene og den 
romslige utformingen tillater 
mange visjoner for variert 
bruk. 

Akkurat slik den skal for en 
person som Olsen; med mange 
ressurser og flere ideer enn no-
tatblokka har plass til.

– Likevel kan vi oppsumme-
re det i hav, kunst, mat og 
yoga, sier Olsen. 

I den store salen nede i før-
ste etasje er skal det holdes yo-
gaundervisning. Den står for-

håpentlig klar til november. Et 
rom ved siden av er satt av 
med tanke på ulike kunstner-
workshops. I løpet av somme-
ren skal et kunstbibliotek også 
opp. Og så var det tanga. 
– Tanken bak tanga, er å kunne 
holde kurs i hvordan man kan 
dra nytte av og bruke mer av 
den gode og kortreiste maten 
vi har i havet. Lofoten har noe 
av verdens beste tang å by på. 

Med kajakk eller vadebukser 
skal de besøkende få oppleve 
tanga på en ny måte.

– Her ønsker jeg at vi skal få 
til et konsept hvor folk selv 
kan være med på sankingen, 
forvellingen, og kreativ matla-
ging med hva vi selv har hen-
tet inn. 

 
Atmosfære
Hvordan det endelige tilbudet 
skal utformes, er fortsatt i ide-
fasen. Men hver dag kommer 
nye perspektiver og tanker inn 
i prosessen. Gjestene som er 
innom byr også på inspirasjon 
og gode forslag.

– Med utgangspunkt i dette 
som et hjem, kommer også 
ideene og tankene om hvor-
dan jeg kan spille på de ulike 
ressurser jeg selv har til å ska-
pe en arbeidsplass men også et 
behagelig sted å være. Hit skal 
folk kunne komme som på et 
retreat. Med yogaen, kunsten, 
maten, og nærheten til havet, 
blir det en helhetlig opplevelse 
hvor man kan komme i kon-
takt med seg selv. 

Mens vi prater forveller 
Runhild noe av vingetanga vi 
nettopp plukket uti havgapet. 
Den steikes med litt rapsolje 
og gojibær, før den has oppi en 
blandet frisk salat med eple og 
tomater. En besøkende venn 
hjelper til med malinga i eta-
sjen under, og Sverre slapper 
av ute i campingvogna til en 
familie som har kommet på 
besøk. 

Om ikke lenge er det duket 
for kveldsmat for hele gjen-
gen, med grillmat og tangsalat 
på plenen. 

– Det første jeg opplevde når 
jeg kom tilbake hit til Reine, et-
ter mange år der jeg var vant til 
å ha teater- og musikkollegaer 
rundt meg, var et stikk av en-
somheten. Noe av det viktig-
ste med dette huset er at det er 
åpent, og at det er folk her, sier 
Runhild. 

– Folk som vil hverandre vel. 
Alle har noe unikt å by på, bare 
de er seg selv. 

Tang (o) i skjærgården

½ presset stor appelsin
2–4 ss Tamari  
(smak deg til mengden)
ev. 1 ts eddik
ca 1 cm ingefær – revet
½ fedd hvitløk – finhakket
ca ½ kopp olivenolje
1–2 stilker vårløk eller 1  
sjalottløk – finsnittet eller 

hakket
ca 2 kopper av noe tang, som 
for eksempel vinge tang, 
sukkerklyper, grisetang 
(mengden refererer våt tang 
kuttet i mindre biter)
ev. grovhakket / skjære 
gulrot, kål / hvit kål, erter 
(eller hva du har hjemme)

Kok tangen til den er 
moderat myk. Avkjøl i kaldt 
vann. Bland alt.  
Og nam nam! 
 
(Oppskriften er lånt fra min 
samarbeidspartner på 
tangworkshop: Catxalot) 

Tamari & Appelsinmarinert tang
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Tang (o) i skjærgården

Litt fakta om  fingertang: Høyt innhold av kalsium, kalium, magnesium, selen, fosfor og jern. Rik på vitaminene A, B, C, E og K.Øker forbrenningen, hjelper mot jod og mineralmangel, renser kroppen for avfallsstoffer og bedrer lavt  stoffskifte.  
Anbefalt daglig inntak av fingertang er 3 g (tørket). 

Kilde: Fremtidens mat


