
Den er tannløs, liten og 
har rykte på seg for å være 
full av bein. Men når den 
spreller på kroken eller 
fyller garnet, blir det fest. 
For smaken av åbor er det 
lite – om noe – som slår. >

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.

ØRGE OUSLAND ble en 
gang spurt om det var noe 
han savnet å gjøre. Han 
svarte at han gjerne skulle 
fisket litt mer. Akkurat her 

er vi to på linje. Jeg sluttet en gang i 
 jobben blant annet fordi jeg ville ha tid 
til å fiske litt mer sammen med faren min 
før han stakk over til de evige jaktmarker. 
Den beslutningen førte til at vi rakk å 
telle noen flere vak og trekke noen flere 

garn sammen i morrasola på Øyangen i 
Nordmarka. Åbor i garnet er noe heft, 
mente faren min. Men i steikepanne da, 
kunne jeg si, og da var vi straks enige. 
Det er sånne enkle opplevelser som 
 skaper fellesskap og fargelegger følelsen 
av å ha levd livet til fulle. 

Aldri vil jeg glemme lukten av 
 sommerfrisk barskog, lyden av årer i 
 morgenstille vann og den stille, spente 
felles forventningen til hva som var å 

Lykken 
er åbor

B
finne i garnet denne gangen. Sik? Ørret? 
Åbor?

Garnet som forsvant
Min gode finske venninne Anne og jeg har 
siden vi traff hverandre i 19-årsalderen 
snakket jevnlig om fiske og fiskeretter. 
Hjemme i Finland, slik jeg forsto det, 
hadde fiskelykken vært stor og fisket noe 
dagligdags. Kala er ordet for fisk på finsk. 
Det var ett av de første ordene jeg lærte 

på finsk. Ett av de siste også. 
Etter nesten 30 års bekjentskap og fis-

kesnakk skulle vi gjøre alvor av praten. 
Turen gikk til hytta mi ved Tyrifjorden. 
Der er jeg den heldige innehaver av fiske-
rett, den har gått i arv gjennom familien. 
Hytta ligger innerst i ei stille grunn vik. 
Rett utenfor finnes en grunne som nær-
mest er som åborbanke å regne. Stang 
med spinner er en fulltreffer om du er der 
til rett tid. Kommer du til feil tid derimot, 

kan du glemme det hele. Vi var blitt 
 forsinket, det var kveld, og vi var skrubb-
sultne, men også fiskegale. 

«Vi setter garn,» sa jeg.
«Vil du ro eller sette?»
«Jeg vil ikke ro,» sa Anne.
«Da setter du garn, da» avgjorde jeg 

og følte meg litt suveren, nesten sånn som 
jeg erindret at faren min hadde pleid å 
framstå da vi var på fisketur. Han eide 
ikke problemer, den mannen. 

“Jeg kommer selvsagt aldri til å vise 
fiskebilder til noe mannfolk mer!

Randi Skaug

FISKELYKKE:  Å fiske med stang gir 
én og én spretten åbor, men å fiske 
med garn kan være mer fartsfylt enn 
du tror.
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«Jeg har aldri satt garn, jeg,» ymtet 
Anne forsiktig.

 «Det er enkelt, du trenger bare passe 
på én ting,» tilla jeg etter en hurtig-
introduksjon til garnsetting. 

«Pass på at du holder godt fast i enden 
av det siste garnet, slik at du får knyttet 
på denne plastflasken vi merker det med. 
Da har vi håp om å finne fisken vi skal 
steike til frokost.»

Anne sto på kne fremst i den røde 
ustøe robåten min og begynte litt 
 famlende å sette det første av flere garn. 
Snart klarte hun det fint. Jeg fikk god tid 
til å se meg rundt og satt litt uoppmerk-
som og nøt synet av fjorden som var  farget 
lilla av solnedgangen da hun skrek til. 

«Jeg mistet garnet!»

Storfangst
Garnets tynne røde nylontråder, som jeg 
tror det er meningen fisken ikke skal se, 
synes svakt i vannet. Ved hjelp av åra får 
jeg tak i flytesnora i toppen av det. Det 
kjennes blytungt. Anne forklarer at gar-
net bare forsvant ut av hendene hennes. 
En mistanke stikker i meg, og jeg ber 
henne ta opp igjen garnet. Litt forundret 
og spørrende går hun med på å samle 
garnet på garnpinnen igjen. Vannet 
 drypper og renner langs de stramme 
garntrådene. Min venninne stønner og 
strever. Det er som om vekta av noe usyn-

lig nede i det mørke vannet jobber mot 
henne.

«Ser du noe,» spør jeg ivrig.
Hun rister på hodet og påstår at garnet 

sitter fast i bunnen. Jeg hjelper til med å 
bakke robåten mot garnet og nok en 
maske legges over rorpinnens slitte spiss. 
Det er da jeg ser den. En liten oransje 
finne visper nede i vannet. Snart ser jeg 
flere. Det kryr av dem. Vi har fått en hel 
stim med åbor. De har rett og slett revet 
garnet ut av hendene på henne. Vi griper 
tak i garnet og slenger hele fiskestimen 
opp i båten. Det slår i haler og glinser i 
gattfinner. Garnet er et eneste kaos. Det 
sørger tretten feite åborer for. 

«Før garnet er satt – er det mulig?» 
hyler vi av lykke. 

Resten av garnet lar vi stå til neste 
morgen.

Tre åbor til unnsetning
De tre største var noen beist. Vi tok bilde 
av dem. Den ene ble grillet åbormiddag 
ved vannkanten for to. Den andre fikk 
min tante. Jeg tror hun spiser av den 
ennå. Den tredje havnet i fryseren som 
reserve til dårligere tider. Resten av bøtta, 
som jammen ble helt full av fisk etter at 
vi tok opp de siste garnene neste morgen, 
endte som spicy thaifiskekaker med chili, 
koriander og ingefær. 

Men fiskehistorien ender ikke her. Det 

Frokost:
PANNESTEKTE 
 ÅBORPINNER

Rensing:

1. Klipp av finnene, bortsett 
 fra halefinnen. 
2. Rasp deretter fisken fri for 
 skjell med ølkorkpinnen før 
 du spretter opp og renser den 
 for magens innhold. 
3. Sprett opp buken fra gatt til 
 hake. Vask godt for blod    
 innvendig.

Forberedelse:

Bland 1 ts salt, ½ ts pepper og 2–3 
spiseskjeer hvetemel i en liten pose. 
Legg Kviteseidsmør i en tett boks.
Ha kuttet gressløk og rømme i en tett 
boks. Putt ingrediensene i sekken.

Tilberedning:

Smelt 2–4 ss Kviteseidsmør i steike-
panne.
Rull fisken i melblandingen. Beregn 
én til to fisk per person.
Når smøret er brunt og har sluttet å 
skumme legges fisken i og stekes i ca. 
8–10 minutter avhengig av størrelse. 
Når fiskekjøttet løsner fra beina er 
fisken klar. Spises med skinn, men 
renses for bein. Sprøstekt halefinne kan 
du tygge som snacks mens du renser 
fisken. Kjempegodt!

Legg renset fisk på ferskt brød. Topp 
fisken med ei skje med rømme med 
kuttet gressløk i. Nydelig!

Lunsj: 
THAIFISKEKAKER 
AV ÅBOR 
(bruk mellomstore eller store åbor)

ca. ½ kg åborfilet
2 finhakkede sjalottløk 
3–4 finhakkede hvitløksfedd
2 ss hakket frisk ingefær 
1 bunt hakket koriander 
2 små røde chili i ringer (behold 
frøene om du liker sterk 
krydring, hvis ikke fjern dem)
2 lime 
1 ss fish sauce eller soyasaus
salt og pepper
søt chilisaus

Rensing: 

Klipp av ryggfinnen for å unngå 
å stikke deg. Det gjør vondt og kan bli 
betent. 

Forberedelse: 

Legg ingrediensene i forskjellige poser 
som du tar med i sekken.
Pose 1: Sjalottløk, hvitløk og ingefær. 
Hakk hjemme eller i skogen.
Pose 2: Chili, lime og frisk koriander.
Pose 3: Litt fish sauce eller soyasaus.
Pose 5: En liten plastflaske med 
peanøttolje eller rapsolje til steking.
Salt og pepper.

Tilberedning:

Filéter fiskene ved å skjære langs 
 ryggraden fra hodet mot halen med 
en skarp, tynn tollekniv.
Skjær på nytt fra hodet av fisken og 
nedover, men denne gangen lar du 
kniven følge sidebeina på fiske og du 
står igjen med en filet i hånden. 
Legg kniven inntil innsiden av skinnet 
og skjær løs kjøttet. 
Sjekk for bein og fjern alle beinrester.
Gjør det samme på andre siden av 
fisken.
Kutt filetene i biter. Bruk kniv og gaffel 
til å mose fiskebitene sammen med 
sjalottløk, hvitløk og ingefær. 
Rør inn koriander, chili, revet limeskall 
av to lime, fish sauce eller soyasaus og 
rør godt sammen. 
Lag små kaker med spiseskje og stek 
i peanøttolje eller rapsolje.
Server som fingermat med søt chilisaus, 
limebåter og litt hakket koriander.

Middag:
FOLIEGRILLET ÅBOR 
MED SALVIE

Rensing: 

1. Klipp vekk alle finner. 
2. Rasp vekk skjellene med 
 ølkorkpinnen.
3. Fjern innvollene ved å åpne  
 buken fra gatt til hals.
4. Vask vekk alt blod.

Forberedelse:

Ta med stekefolie, smør, litt frisk salvie, 
gressløk og kokeferdige byggryn, 
 alternativt nypoteter, samt grønnsaker 
til en enkel salat, for eksempel agurk, 
salathode og paprika. 

Tilberedning:

Strø godt med salt og pepper inni og 
utenpå fisken.
Legg fisken i stekefolie.
Fyll buken med et godt stykke smør, 
frisk salvie og litt gressløk.

Legg fisken til grilling på forvarmet 
grill. Etter ca 20–30 minutter, avhengig 
av fiskens størrelse og grillens varme, er 
middagen klar. Server med kokte 
 byggryn og en enkel frisk salat. Kraften 
fra fisken øses over maten med skje!

Vel bekomme!

Åbor eller abbor, tryte eller skjebbe som den 
også kalles, har en tendens til å tulle seg inn i 
garnet på en måte ingen andre fisker klarer. 
Den kan kun forveksles med gjørs og hork i 
norske fiskevann. Åboren kjennetegnes av 
5–7 vertikale svarte striper på grønnlig skinn 
og sine karakteristiske oransje eller røde 
bryst- og gattfinner. Den finnes godt 
 representert så langt nord som i Finnmark 
og er dessuten utbredt i hele Europa, blant 
annet i store mengder i Finland, de tusen 
sjøers land. I Nordmarka ligger størrelsen 
på 50–200 gram. 

Fakta

er noen år siden dette skjedde. Bildet av 
de tre største reddet meg ut av ei knipe i 
Russland i 2007. En diger russer i bak-
setet på bilen jeg selv var passasjer i 
 forsetet av, glemte helt å tafse mer på meg 
da jeg viste fram åborbildet av de tre 
sværingene pent plassert på bakken 
sammen med en meterstokk som viste at 
lengden var nesten førti centimeter fra 
snute til halespiss. 

Jeg kommer selvsagt aldri til å vise 
fiskebilder til noe mannfolk mer!

Åbor hele døgnet
Ta med telt eller gapahuk, sovepose, 
 liggeunderlag, primus, steikepanne og 
fiskestang og begi dere ut på selvber-
gingstur ved et fiskevann i skauen i mini-
mum ett døgn. Det er sjelden nødvendig 
å gå så langt. Det viktige er å la tiden få 
litt fred og gleden få litt arbeidsrom. Alle 
måltider spises ute. Husk sitteunderlag!

Brød, smør og øvrige ingredienser tar 
dere med i små poser i sekken. En liten 
skjæreplate eller en plankestump kan 
være kjekt som underlag for å bearbeide 
fisken. 

Spikre en eller to ølkorker på en pinne 
før du drar hjemmefra og ta den med i 
sekken sammen med fiskestanga. 

Fisken ordner dere selv. Kanskje finner 
dere litt bær til dessert hvis det er den 
riktige tida av året.
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