
Ikke noe minne står så 
levende for meg som 
ungdomsminnet om 
mammas pannestekte 
rådyrfilet etter jakt. Jeg 
trodde den tiden var 
over. Det var før jeg 
møtte Alf. 

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.

JAKT-
LYKKE

ET VAR VIN på bordet, filet 
på tallerkenen og levende lys. 
På min venstre side satt en 
norsk oljearbeider. På min 

høyre side satt plattformsjefen. Applau
sen etter direktørens avskjedstale hadde 
akkurat lagt seg. Det var medarbeider
samling for en oljeplattform i Nordsjøen. 
I 15 år hadde den produsert velstand for 
landet. Denne dagens innhold hadde jeg 
vært sjef for, og jeg beseglet at en god dag 
var blitt sen kveld med en skjult gjesp. 
Helt siden morgenkvisten hadde det 
handlet om kvalitet, sikkerhet og effekti
vitet.  

–Jakter du da, spurte oljearbeideren. 
Med ett fikk kvelden en fornyet glans.

Jakt og slakt
Min barndom og ungdom fant sted i tett 
samspill med naturen. Husdyrhold, jakt 
og fri ferdsel ute var slik vi levde livet. 

Faren min lærte meg å slakte. Moren min 
lærte meg å dele opp slaktet. Rundbiff, 
flatbiff, ekte og uekte lårtunger. Mørbrad, 
indrefilet og ytrefilet. Bare spør meg – jeg 
kan det på rams, og jeg vet hvor på dyret 
de beste stykkene sitter. Lyden av kniver 
som slipes skaper bilder i hodet av faren 
min som står lett tilbakelent og skjerper 
bladet mot jernet i sikre innarbeidede 
håndbevegelser. Han så spesielt rakrygget 
og tilfreds ut da. Kanskje var det urbildet 
av jegeren som kom hjem med byttet som 
fremtonte seg?

– Stiene der vi jaktet er nok gjengrodde 
nå, svarte jeg. 

 – Men jeg likte godt å jakte. Jeg savner 
det også, la jeg til og begynte å legge ut 
om hunden min Jason og jaktposter, slak
ting og fersk indrefilet. 

– Spesialiteten til mora mi det, avslut
tet jeg og løftet glasset til en skål. 

Det var litt gravølstemning over det å 

skåle ved det faktum at jeg ikke hadde 
jaktet på tretti år. 

– Tida løper raskere enn rådyr, sukket 
jeg og konstaterte at det sto Alf på navne
skiltet hans.

Sjelden vare
Næringslivet hadde tatt meg. I gamle 
dager krevde det bare å ta støvlene på og 
lade børsa for å komme seg ut på jakt 
hjemme på gården. Nå bor jeg i byen. Fry
seren har vært fylt med elg og rein hvert 
år, men dyrene har vært skutt av andre 
og hengt til modning før jeg har fått det 
til oppdeling. Ferskt uhengt vilt er sjelden 
vare. Det heter seg at kjøtt skal henge og 
modnes i 40 døgngrader for å bli mørt. 
Det er en sannhet med én modifikasjon.

En indrefilet som er så blodfersk at 
dødsstivheten – rigor mortis – ikke har 
inntrådt er tvert imot mør og smakfull, 
men delikatessen oppnås kun ved å være 

like ved når det smeller. Etter vellykkede 
jaktstreif ved gården var dyret fortsatt 
varmt da vi hadde båret det på ryggen 
hjem. Pappa pleide å snitte ut indrefileten 
fra nyskutt bytte og slenge den på 
kjøkken benken til mamma som sto klar 
og ivret med gloheit jernpanne. 

Hun skar kjøttet i fingertynne skiver 
og stekte det kjapt i godt smør kun tilsatt 
litt salt, men godt med pepper. Delikates
sen ble servert på nybakt brød. Hennes 
egen oppskrift. Det sivet jernpannefarget 
mørk, varm steikesaft ut av stykkene. 
Kjøttet smakte skau med en tydelig spiss 
av nykvernet svart pepper. Skaulukta som 
fortsatt satt i nesa blandet seg med duften 
av rykende nystekt vilt og innprentet seg 
som et sterkt godt minne i hele kroppen. 
Foran meg på tallerkenen nå lå en nydelig 
filet. Stakkars, den bleknet blant minnene 
om blodfersk rådyrfilet.

– Vil du bli med oss på reinjakt, da, 

spurte Alf? 
Nå begynte kvelden virkelig å skinne. 

Selvskutt indrefilet av villrein står ikke 
noe tilbake for rådyr. Det smaker fjell. Jeg 
elsker fjell. Jeg været et bytte.

Snøhettastammen
Villreinjakt er noe av den tøffeste og flot
teste jakten som finnes. Det levner dyret 
en sjanse, og det krever konsentrasjon, 
kunnskap og utholdenhet av jegeren. Alle 
sanser skjerpes. Alf og svogeren Inge, som 
viste seg å sitte på andre siden av bordet 
den kvelden, jakter på Snøhettastammen 
i Dovre og Sunndalsfjella, et kjerneom
råde for fjellrein av den eldste opprinnel
sen vi har i Norge. Arten heter Beringa. 
Det er kun reinen i dette området og i 
Rondane som deler disse urgamle genene. 
Den skal visstnok være spesielt var og 
krevende å fange.

Siden jeg jaktet sist var det innført 
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krav til jegerprøve og storviltprøve. Jeg hadde et knapt år på 
meg for å få formalitetene på plass. Et år i et menneskes liv er 
en lang og glemsom affære, og det hadde vært langt nede i 
 rødvinen den kvelden. Ville Alf holde ord?

Skuddene på Høgtangan
En lyd trengte inn i øret. Var det et skudd? 

– Dyr, hvisker det spent i naboteltet. 
En knapt hørbar lyd av jeger som kryper i lyng med myke 

klær treffer øret mitt. Jeg rister søvnen ut av hodet, griper børsa 
og lister meg ut på alle fire. En kalv løp rett mot oss med mor
gensola rett i øynene. 

– Den er din, Randi, hvisker Alf. 
Ikke bare hadde oljegutta holdt ord. De var gentlemen også. 
Jeg legger an, men kalven endrer kurs, kommer ut av skudd

hold og redder livet. Det var jaktens aller første dag. Den begynte 
lovende, så slo vinden inn fra øst, og dyrene gikk mot den. Det 
førte dem ut av vårt terreng. Kvoten i 2011 var på 990 dyr. 414 
ble felt. Skuddet fra jaktlaget nedenfor oss hadde felt mora til 
kalven. Dagen etter gikk kalven samme vei. Vår kvote overlevde. 

Sånn er det med jakt. Vi så ikke flere dyr det året.

Ny sjanse
Sekken tynget. Pusten gikk.  

– Oi, en kvinne med lyddemper, bemerket den danske fot
turisten på 1688, et utsiktspunkt bak Snøhetta. 

Det var geværet mitt han siktet til. Det var blitt 2012. Høstsola 
smilte over Dovre. Ville det bli fangst i år? Jeg skuet utover 
 terrenget. Med 50 prosent sjanse for fangst hadde jeg lært å 
forberede meg. I sekken lå en «juksefilet» av elg, tørket kantarell 
og sjalottløk. Gutta skulle få merke at jeg satte pris på kamerat
skapet. Når de kom fra jakt, skulle de få ei skive med stekt kjøtt 
i den ene hånda og en dram i den andre. Og så kunne jakta 
begynne, også for meg.

Drømmen lever videre
Men vips så var den over. Å bære tomt ut av jaktterrenget kan 
også være å bære tungt. Jeg bar lett. Ei uke i vær og vind, 
 spenning og livlig fellesskap hadde gitt livet et løft. Jeg hadde 
hatt en kalv i kikkertsiktet og sett to hundre dyr i flytende flukt 

Pannestekt indrefilet av villrein

1. Kom deg ut på reinsdyrjakt
2. Husk ferskt hjemmebakt brød, Kviteseidsmør,  
 salt og pepper.
3. Legg maten, panne, primus og gass i sekken.
4. Ta med børsa og patroner.
5. Gå i posisjon i terrenget. 
6. Sett deg på post og vent. 
7. Nyt naturen, stillheten og tiden.
8. Bruk alle dine sanser.
9. Når du har dyr på skuddhold, så legg an og skyt.
10. Ta frem kniven. Gjør opp slaktet. 
11. Skjær ut indrefileten.
12. Skjær den i fingertykke skiver.
13. Fyr opp primusen og varm pannen godt.
14. Ha i smør og la det bli brunt.
15. Legg i kjøttet. Stø over litt salt og godt med pepper.  
 Stykkene stekes ca et halv til ett minutt på hver side.
16. Serves rykende varmt på brødskiver i hånda til resten  
 av jaktlaget.
17. Kan toppes med et garnityr av sjalottløk og kantarell,  
 men ikke påkrevet.
18. Nyt lukten, kjenn smaken!
19. Hvis dere er ferdige med dagens jakt, så er det ikke noe  
 galt i å avslutte måltidet med en støyt med Faun,  
 et godt norsk matbrennevin.
20. Nå har du sikret deg plass på jaktlaget neste år også.

Litt garnityr på toppen

Tørket kantarell legges til bløt i vann i ca 2 timer.
Kutt en pose sjalottløk i båter. Forvell den i kokende, 
lettsaltet vann i 2 minutter.
La kantarell og sjalottløk renne av seg. 
Stek i godt smør til soppen mykner og løken er lett brun. 
Krydre med litt salt og pepper.

JAKTSMØRING: Kjøttet på bildet er ikke identisk med drømmefileten 
i artikkelen. Mennene er identiske med Alf (f.h.) og Inge.

HELT FERSK: Om ikke jeg fikk skutt et dyr, så gleder jeg meg over dyret 
som Inge felte.

OG SOLEN GÅR SIN GANG: På vei til 
hytta fra lang dags jakt – uten bytte, 
men full av opplevelse.

på tvers av dalen. Det var majestetisk og mektig. Jeg hadde 
sett gleden hos en kompis som skjøt sin første rein. I sekken 
bar jeg to tomme reinsdyrskinn fra nye jaktkamerater. Jeg 
snudde meg og skuet en siste gang inn i jaktterrenget før det 
forsvant bak fjellkammen. Skal se det blir fangst neste år? 
Drømmen om blodfersk indrefilet består. Det er fint å ha noe 
å glede seg til. Jeg tror juksefileten gjorde nytten.
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