MANNSKAP: Sig Hansen er mest kjent som
kaptein på F/V Northwestern i Discovery-serien
«Deadliest Catch». Nummer to fra venstre
er Norm Hansen. Deretter Sig, hans datter
Mandy og så Edgar Hansen.
BARSKE
FORHOLD:
F/V Northwestern
på Beringhavet.
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KAPTEIN: Sig Hansen besøkte
tidligere i år Norge. Her er han
på krabbefisk i Oslofjorden.

Krabbekaptein
som agn

Et norsk mannskap vil revolusjonere krabbefisket
med et bærekraftig agn. Med på laget er verdens
mest kjente krabbekaptein.
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NASJONALDAG: Sig Hansen
feirer 17. mai i Ballard.

J

eg er veldig entusiastisk
og spent på mottagelsen
av produktet, sier Sigurd
Jonny Hansen (52), bedre kjent som Sig Hansen,
den norskættede kapteinen på F/V «Northwestern», og kanskje den største
stjernen i serien «Deadliest
Catch» (Livsfarlig fangst på
norsk) som er inne i sin 14. sesong på Discovery.
Produktet han snakker om er
«Captain Sig’s Krabbeagn», et
norskutviklet agn basert på
restråvarer fra fiskeindustrien og
naturlige kjemikalier. Agnet er en
slags tablett som legges rett i
agnposen, og som kan redusere
bruken av matfisk som agn. I
Norge alene brukes det opptil 20
tonn agn per dag, ifølge folkene
bak produktet, gründeren Jens
Inge Eng og Sturla Fjellvang, daglig leder i Attraqua Specific Baits
AS. Produksjonen er lagt til Skudeneshavn, hvor det bygges en
fabrikk som man håper skal gi
flere arbeidsplasser. Initiativet er
støttet av Innovasjon Norge. Produktet er ifølge Attraqua utviklet
på bakgrunn av forskningsresultater om krabbens luktesans.
Kaptein som 22-åring
Sig Hansen forteller at han selv
har testet produktet på krabbefiske i Beringhavet.

– Vi oppdaget ganske raskt at
restråvarene i agnet må stamme
fra området der fangst en foregår. Vi eksperimenterer hele
tiden, og dersom vi kan slutte å
bruke matfisk som agn på «Northwestern», så sparer vi både tid,
penger og miljøet, sier Sig.
Han bør vite hva han snakker
om. Som sønn av Sverre Hansen
fra Åkra, en av pionerene på krabbefiske i Beringhavet, er Sig flasket opp med krabbefiske. Han
begynte å jobbe på farens båt da
han var 14 år, og allerede som
22-åring debuterte han som kaptein på «Northwestern». Det har
gitt ham lang erfaring.
På Beringhavet kjemper han
mot naturkreftene i jakten på
krabbene i likhet med de andre
«Deadliest Catch»-kapteinene
som Keith Colburn («Wizard»),
Jake Anderson («Saga»), «Wild»
Bill Wichrowski («Kodiak») og
Josh Harris («Cornelia Marie»).
Hillstrand-brødrene («Time
Bandit») har trukket seg fra
serien.
Dersom du følger med på
«Deadliest Catch» har du antagelig lagt merke til at Sig ofte er den
dyktigste til å finne krabbene og
fylle teinene.
– Jeg har den beste båten, det
beste mannskapet og 30 års erfaring som setter meg i stand til å
fange krabbe, sier Sig.
Han har ikke mistet mannskap
på havet og ingen er blitt alvorlig

skadet under hans oppsyn som
kaptein.
Rammet av infarkt
Etter at han avsluttet high school
var han ofte 10 måneder på havet.
Det er litt roligere nå. Han fisker
kongekrabbe i oktober-november
og opiliokrabbe i perioden januar-mars. Han er ikke lenger med
når «Northwestern» går på torskefiske.
Han ble rammet av et hjerteinfarkt i fjor, og innrømmer at det
satte en støkk i ham.
– Det har gjort meg mer
bekymret Men det er krabbefisker
jeg er, så jeg har ingen planer om
å gi meg som kaptein på «Northwestern».
Med på båten er også de to
yngre brødene hans, dekkssjefen
Edgar og den mer tilbaketrukne
og yngste bror, Norman. Om bord
hersker det aldri tvil om den norske bakgrunnen: «There›s the
right way, the wrong way and the
Norwegian way», heter det på
«Northwestern».
Hvert år besøker Sig Åkrahamn
på Karmøy hvor begge foreldrene,
Sverre og Snefryd, stammer fra.
Kona June er også fra Åkrahamn.
Og Sig er svært stolt av sine
norske røtter. Han er født i Ballard som en gang var en tilnærmet norsk forstad til Seattle.
Fortsatt er det norske innslaget
der betydelig. 
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