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RET VAR 2004. 
Jeg kan trygt si det 
var mitt livs vår og 

mitt livs «påske-
tur». Målet var 
Mount Everest. 
Det var lagt 

opp til teltliv i minimum 56 dager. Vi var 
omtrent på dag 45. I Advanced Base 
Camp på 6.400 meter over havet, lå flere 
hundre klatrere og sherpaer og ventet på 
værvinduet vi trengte for å begi oss mot 
toppen på 8.850 meter. Et værvindu 
består av noen få vindstille dager og opp-
står når monsunen fra øst tar et maga-
drag og utligner jetvinden fra vest med 
et solid pust. Så lenge jetvinden fortsetter 
å blåse over fjellet i tre hundre kilometer 
i timen, risikerer vi å bli feid av toppeg-
gen der ruta på vei opp passerer. Det er 
3.500 meter ned til bunnen. Vi har ikke 
annet å gjøre enn å vente, spise, sove og 
håpe. 

Lavt kokepunkt
Jeg kortet tiden med å besøke noen staute 
karer fra Nederland i naboleiren. For det 
første hadde de tilgang til værmelding. 
For det andre hadde de for vane å by på 
lunsj. Eller kanskje det var jeg som hadde 
for vane å komme rundt lunsjtider? 
Avveksling i matveien var kjærkomment. 
Jeg satte meg fornøyd ned ved bordet. 
«Kunne du kokt egget litt lenger?» spurte 
Ron, en av de nederlandske klatrerne. 
Kokken gjorde et forsøk på å se ydmykt 
i bakken, slik skikken er for fjellfolkene 
i Nepal. Men sammen med ordene sivet 
skuffelsen over gjestens manglende for-
ståelse for hans utfordrende kokketilvæ-
relse ut. «Jeg har allerede kokt dem i over 
én time,» brummet han mutt og la 
armene i kors i stedet for å ta tallerkenen 
i retur. Det lave lufttrykket i den ekstreme 
høyden gjør at kokepunktet reduseres – 
for folk også. 

Kokepunktet for vann i denne leiren 
er omtrent 82 grader. For et egg som har 
overnattet noen dager eller uker i høyden 
og er frossent i utgangspunktet, blir veien 
fram til hardkokt lang. 

Under åpen
himmel

Randi Skaug
er fjellklatrer, even-
tyrer, forfatter og 
foredragsholder. Hun 
var første norske 
kvinne på toppen av 
Mount Everest, og har 
besteget de høyeste 
toppene på hvert av 
de syv kontinentene.

I Mat fra Norge 
skriver hun om gode
spiseopplevelser under 
åpen himmel, og deler sine tips 
og oppskrifter med leserne.

Å egge til noe betyr å inspirere, utfordre 
eller oppildne til noe. Kanskje ikke tilfeldig at egg 
dukket opp på menyen dagstøtt – og særlig 
da vi nærmet oss verdens høyeste topp.

Eggende godt 

Å
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Høna og egget
Ikke ett galt ord om Real Turmat – det er 
mat som gjør mang en langtur mulig, men 
over så lang tid er innslag av fersk mat en 
nødvendighet, om ikke annet for trivselen. 
Nede i hovedleiren på 5.200 meter – det 
er for øvrig det høyeste noe menneske kan 
oppholde seg uten å få livslengden redu-
sert av ekstremhøydens påvirkning – var 
det fra tid til annen tilgang til fersk kyl-
ling og friske grønnsaker. Dit gikk det 
bilvei, og kokkene for de forskjellige 
ekspedisjonene kaptes om å ha godt for-
hold til de få sjåførene som kjørte til og 
fra, slik at de skulle få levert ferske varer 
til nettopp sitt telt. Fra tiden på Base 
Camp har jeg statistisk materiale som 
viser at det ikke var høna, men egget som 
kom først. 

Vi fikk stekt egg, kokt egg, posjert egg, 
omelett, halvt egg i suppa, egg curry, egg 
i nistepose, egg på pizza, egg til kvelds og 
egg i pannekake. Dette var et sted hvor 
man risikerte å få egg i halsen. 

Akkurat nå hadde nettopp det skjedd 
med nederlandske Ron. Jeg forsøkte å 
oppmuntre ham med å fortelle om den 
gangen min finske venninne og jeg hadde 
kledd oss ut som gule kyllinger og dratt 
på ungkarskvinneferie på hytta i påsken. 
Det skjelmske smilet da hun spurte om 
jeg ville ha morgenegget mitt hardt eller 
bløtt, hadde avslørt at ordet egg på finsk 
har dobbel betydning. Litt utilslørt mann-
folkhumor slo an hos en høydesliten kla-
trer. Han vendte seg mot sherpakokken 
og berømmet ham for all den gode maten 
han laget her oppe i høyden, inklusiv inn-
satsen med å få eggene kokt – selv om de 

nok ville ha virket aller best i rå tilstand 
og ikke det at det var sånne ting han 
tenkte på først og fremst akkurat her og 
nå … Kokken gikk fra smilende til storøyd 
og forsvant hoderystende ut på kjøkkenet.

Eggende
Rått egg har rykte på seg for å gi potens. 
I de fleste gamle kulturer betegner egg 
nytt liv og fertilitet. De gamle grekerne 
spiste spurveegg fordi Afrodite hadde 
erklært spurven for å være kjærlighetsfu-
glen. Og det er ikke bare finnene som leg-
ger en dobbel betydning i ordet egg. På 
tysk kan egg også bety testikler, selv om 
det ikke står i ordboka. Telur heter egg på 
indonesisk, mens det nesten identiske 
ordet telor brukes om mannens kjønns-
organ. Vi bruker ordet eggende om rytmer 
som oppildner oss – om ikke til strid eller 
kamp, så til sex.

Her oppe på fjellet fikk vi egg fordi det 
gir kraft. Den som spiser egg som niste 
på tur, erfarer at det gir en varig mett-
hetsfølelse. Og det var ingen tvil om at vi 
trengte å egges opp før glidelåsen i dun-
dressen ble dratt opp under haka. Det er 
bare tretti prosent av dem som forsøker 
seg på Everest som klarer det.

Fjell + egg = påske
For første gang på flere år blir det ikke 
fjellekspedisjon på meg i påsken. Tvert 
imot skal jeg ligge ved kysten og trene til 
sommerens ekspedisjon til vanns. Men 
gjett hva som står på utemenyen! Det blir 
den eneste eggeretten jeg ikke fikk på 
Everestekspedisjonen, nemlig eggehakk 
og røkelaks. 

SEN LUNSJ 
I SOLVEGGEN 
MED BESTEMOR 
SOFIES EGGEHAKK  
OG RØKELAKS
(4 personer)

Min bestemor hadde høner og lagde 
verdens beste eggerøre. Hun kalte det 
eggehakk. Hemmeligheten ligger i å 
røre passe sjelden og servere den skik-
kelig varm uten å steke den ihjel. Da 
smelter den i munnen.
Rå egg på tur kan være en utfordring, 
så knekk eggene hjemme og ha innhol-
det i f.eks. en termos eller en tom Bama 
appelsinjuiceflaske med vid helletut.

Forberedelse

6 egg 
6 ss melk eller vann
½ ts salt

¼ ts sort pepper
1 neve gressløk
ferskt brød
Skjæres opp på forhånd og legges i en 
tett brødpose i en boks, f.eks. isboks, 
slik at skivene ikke går i stykker.

Røkt laks
Skjæres i tynne skiver og pakkes i alu-
miniumsfolie

Godt smør
Ta med nok smør til å steke i og til å ha 
på brødskiven

Utstyr

Primus og drivstoff, en litt tykkbunnet 
turpanne, stekespade i tre, turtallerke-
ner, stettglass i plast

Drikke

En flaske Prosecutto og en flaske 
Ringi

Tillaging

I påsken er det verken Marcialonga eller 
Birken. Ta en stopp og finn et lunt sted 
å sitte i solen, fortrinnsvis med utsikt.
Tenn primusen. 
Et par spiseskjeer smør smeltes i pan-
nen.
Hell i røren. Stek over middels varme. 
Skrap fram og tilbake i pannen av og 
til, slik at egget koagulerer i passe store 
biter.
Sett fram brød og laks.
Server rykende varm eggehakk rett fra 
pannen.
La gjestene forsyne seg med laks.
Server et glass med sprudlende drikke.
Spis, drikk og nyt. Eggende godt!

FJELLGEIT: Randi Skaug fikk servert egg i de 
utroligste former da hun i sin tid ble første 
norske kvinne til å bestige toppen av Mount 
Everest, verdens høyeste fjell. Nå i påsken er 
det derimot kysten som teller for Randi, der 
hun akter å servere bestemor Sofies eggehakk 
med røkelaks. En ganske jordnær rett!  
Foto: RANDI SKAUG/PRIVAT

OPP MOT EGGEN: I 2004 var Randi Skaug på vei mot toppen av Mount Everest, og man kan vel si 
at veien opp var belagt med egg i alle varianter.


