Under åpen
himmel
Randi Skaug
er fjellklatrer, eventyrer, 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.

K

AJAKK er en fenomenal oppfinnelse. Inuittene på Grønland og i
arktiske havstrøk har
benyttet den til jakt,
fiske og transport i årtusener. Det inuitiske ordet qajaq betyr mannebåt eller
fangstbåt. Umiaq betyr konebåt og er
betegnelsen på en større båt som alltid
ble rodd av kvinner og alltid styrt av en
mann. Begge båttyper var konstruert av
lette trespant stramt overtrukket med
skinn. En konebåt er opptil 10 meter lang
og 1,5 meter bred. En kajakk er omtrent
5 meter lang og 0,5 meter bred. Den sist
omtalte typen kan ha en lei tendens til å
rulle rundt. Det er så vanlig at inuittene
utviklet en teknikk for å komme på rett
kjøl igjen, den såkalte eskimorullen.
Tøft farvann

Rekende
langs
kysten
Mitt neste eventyr lar
ikke vente på seg lenger.
Det består i å padle langs
kysten av Nord-Norge
i kajakk. Da jeg var i
Nevlunghavn for å lære
å få hodet over vann,
dukket det opp en
uventet kulinarisk
godbit fra dypet.
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I midten av mai settes åra i vannet. Turen
starter der fenomenet trønderbart opphører og slutter der folk begynner å
snakke russisk, nærmere bestemt fra Rørvik til Russland. Det utgjør sånn omtrent
1400 kilometer kystlinje. I mine øyne er
det verdens vakreste, og samtidig finnes
noen av verdens tøffeste farvann her. Vær
og bølger kommer på egen bestilling selv
om jeg sjøsetter i vindstille. Uansett hvor
høyt jeg verdsetter sjømat, blir det ikke
hver dag det er forhold til å sitte og duppe
med fiskesnøret slengt ut over ripa.
Den viktigste målsettingen med mine
turer er å komme hjem til middag, for å
si det med filosofen Arne Næss’ ord om å
ferdes trygt. Jeg har vært en flatvannspadler i flere år. Nå ligger det både store
bølger og flatt hav foran meg, men eskimorulle behersket jeg ikke.
Mitt gamle slagskip av en kanadisk
kajakk er romslig, stabil og god, men den
tar inn vann gjennom lukene. Vi kan ikke
ha noe av månedsvis med dryppende
dunpose og våte fyrstikker. Jeg trengte
en ny skute til å frakte meg mot nord. Før
jul startet jakten på en ny kajakk – ikke
på en verstingkajakk, men heller på noe
i retning av en bestevenn.
Navnet var allerede bestemt. SAKTERUTA skulle den nye kajakken hete.

Konseptet med turen er at det tar den
tiden det tar. Tenk hvilken luksus – hver
dag kommer 24 nye timer og min eneste
oppgave er å få den dagen til å bli fordømt
bra. Sjansen er størst om jeg behersker
den nye kajakken i bølger.

På hodet i matfatet

Å få kjøpt kajakk er enkelt, men hvor finnes et kompetent miljø som dessuten kan
gi gode råd og tilby realistisk trening?
«Kontakt Kajakkentusiastene i Nevlunghavn,» foreslo den erfarne padlosofen
Lars Verket. En uke etter hang jeg med
hodet ned under en kajakk i et varmt basseng og gjorde slik som instruktøren sa,
uten at det var noen automatisk garanti
for at jeg kom opp igjen til overflaten på
egen hånd. «Bli med på Entusiasttreffet
på Lydhusstranda, du,» sa instruktøren
med et inviterende smil. Jeg ristet vannet
ut av ørene og takket ivrig ja.
Den andre søndagen i mars var vi åtteti padlere som padlet side om side ut fra
Lydhusstranda mellom Stavern og Nevlunghavn. Vanntemperaturen var rundt
null grader, bølgene skvulpet og det var
Danmark neste. Det blåste 5–6 sekundmeter og var ventet å øke til 8-9, altså
frisk bris. Lånekajakken min var gul og
smekker. Den het Nordkapp og viste meg
tydelig sin iver etter eskimorulle, særlig
når farten saknet.
Vannet var glassklart. I luften hang
duften av tang og saltvann. Her satt jeg
og fløt i det store matfatet som Norge
eksporterer så mye godt fra. Normalt blir
jeg litt rødhissig i kinnene når jeg tenker
på alle burgere og dårlig fastfood som
serveres langs norskekysten når havet
bugner av godsaker rett ved siden av. Jeg
enset en udefinert drøm om å starte en
folkeaksjon For-fersk-fisk-rett-fra-båt-tilbutikk. Men forholdene her og nå tillot
ikke ernæringstanker. Mot meg kom en
meterstor bølge rullende, så enda én, og
i det den tredje hvitfrådende bølgen skyllet over meg gjorde kajakken et rundkast
og sendte hodet mitt ned til fiskene, uten
at det ble flere tanker om torsk, steinbit
og reker på tallerkenen av den grunn.
Eskimorulle var heller ikke i mine tanker.
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REKER MED CHILI: Disse
eksotisk krydrete rekene smaker
så godt at du slikker fingrene
dine for å få med deg alt.

øvelse. På vei inn mot stranda bestemte
jeg meg: Et kajakksenter som tilbyr både
virkelighetsnær trygg trening og raust
deler sin kunnskap var det jeg ville ha.
Kajakk som passet meg skulle vi nok
finne. Men først trengte jeg mat – noe
ordentlig mat, ikke noe fastfood og fjas.
Men i Nevlunghavn hvor jeg bodde for
anledningen, hva ville det være å finne
der?

Rått er godt

REKEFISKERE: Tvillingbrødrene Rolf Morten og Petter Christian Larsen fra Mølen har fisket reker
på 80–210 meters dyp utenfor Tvistein fyr med i 15 år.

Om ikke jeg var ute av kajakken og fikk
ny luft i lungene innen 1 ½ minutt var det
overlevelse som ville bli tema.

Sulten på mer

Under overflaten i null graders vann er
det pussig nok vrient å holde hodet kaldt.
Dette øyeblikket hadde jeg trent på
hjemme i sofaen. Jeg hadde sett for meg
hvordan det ville være å velte rundt og
henge opp ned i panikklammende iskaldt
vann. I detalj hadde jeg programmert
hvordan jeg skulle flytte hendene langs
kajakkåpningen, finne hempa på sprut-
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trekket, skyve bestemt fra og trekke rolig
opp, sparke meg kontrollert ut og svømme
opp med et fast grep om kajakken i ei
hånd og åra i den andre. Jeg hadde gjentatt og gjentatt de samme trinnene i
hodet. Det virket. Frihetsfølelsen som
følger ekstrem mestring boblet om kapp
med vannet i det hodet stakk opp. Jeg var
klar med det samme to karer ilte til med
sine kajakker for å utføre kameratredning.
Ikke så mye som én slurk med saltvann
hadde jeg svelget. Stolt var jeg – litt redd
og stiv også, men sulten på enda mer

Nevlunghavn er et sjarmerende lite tettsted to timer syd for Oslo. Brygga ligger
ytterst på kysten mot Tvistein fyr, men
likevel beskyttet. Om sommeren yrer det
av liv både på land og på skjærene utenfor. Nå på vårparten er det rolig og stille
mellom de hvite sørlandshusene. Jeg satte
kursen rett fra parkeringsplassen mot
fiskebåtene ved kaia. Det dampet heftig
ut av skipssiden på den ene, og lukten av
kokte reker bredte seg utover havna. Bare
det ikke er for seint, tenkte jeg, men
næret et håp ved lyden av sildrene vann
og synet av glinsende fersk fisk. I en hvit
plastikkfiskekasse innenfor relingen lå
det jeg håpet å finne.
Nevlunghavn Sjømat og Delikatesse
ligger i umiddelbar gangavstand fra fiskebåtene. Det får varene sine fra de lokale
fiskerne. Skal du ha ferskere reker eller
fisk enn det de selger, må du kjøpe egen
trål. Butikkens utvalg er stort og fristende, men jeg er sær. Om jeg bare kunne
få kloa i noen av de saltvannsdryppende
rå rekene i fiskekassa før de ble sendt til
Åna Sira for å bli reker i lake, skulle jeg
egenhendig forvandle dem til varme fristende thaichilireker.
Når du smiler og ser fiskeren i øynene,
er alt mulig. Et par kilo av de gylne rå
rekene ble mine. Har man ikke rå reker,
kan kokte fint benyttes. Og er du en av
dem sier sj-lyden i stedet for kj-lyden blir
det rett og slett morsomt å erstatte reke
med kylling bare for å kunne si Chilisjylling-på-skjæret. Men rå reker, det er
uslåelig i denne retten. Ååå … som de
rekene varmet min småkalde, men akk
så lykkelige kropp.

THAICHILIREKER PÅ SKJÆRET
til 4 personer
Forberedelser

Bland rapsolje, grovhakket hvitløk og halvdelte chili i en
tett plastflaske, f.eks. en tom vannflaske.
Pakk øvrige ingredienser i en plastpose.
Husk primus, brensel, turtallerkener, kniv, stekespade
i tre og tørkepapir.
Skal dere ut på sjøen igjen etter maten,
så sørg for alkoholfri drikke.
Ingredienser

2 kilo rå reker, eventuelt kokte
2 lime
5 fedd hvitløk
3 røde chili
2 dl rapsolje til steking (eller annen olje som egner
seg til steking)
1 pakke cherrytomater
1 bunt vårløk
korianderblader
4 små pakker ris av typen boil-in-bag – jasminris er
ypperlig til thaikrydret mat

Slik går du fram

Sett risen til koking i kaldt saltet vann. Det tar 8 minutter.
Kutt vårløk i små skiver.
Varm oljen, som allerede har tatt smak av
hvitløk og chili, i pannen.
Ha oppi rekene som de er og la dem frese til de har skiftet
farge til lyserøde. De er ferdig i løpet av et par minutter.
Vend dem av og til. Steker du dem for lenge blir de seige.
Det er bedre at de er litt mer rå. Rått er godt!
Del limene og press saften over rekene.
Ha vårløken oppi pannen. Vend igjen.
Del cherrytomatene i to og fordel over rekene.
Strø litt frisk koriander på toppen.
På tide å servere – men ingen hast! Det er fint om rekene
avkjøles litt slik at de blir lettere å skrelle, men litt lune
skal de være.
Spises gjerne med fingrene. Selv skreller jeg rekene og legger
dem oppå risen på tallerkenen, sammen med tomater og
vårløk, for deretter å blande med fingrene og spise med
fingrene. Det smaker faktisk litt ekstra godt, på grunn
av all den kryddersterke oljen på fingrene.
Øl smaker nydelig til denne maten.
Velbekomme!
(P.S. Om du bruker kokte reker, så fjern hodene før steking.
Hårene på rå reker blir sprø og velsmakende under steking.
Det gjør ikke kokte rekehår! Og forresten – glem det der med
”sjylling”, det er reker som er greia når du er på skjæret.)
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