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Husmorferie
I høst drar 140 000 nordmenn ut på jakt. 
Aldri før har så mange av dem vært kvinner.
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RYPER PÅ JAKT

ENDEN PÅ VISA: I flere timer har 
Mia Karine Mækelæ Johansen (28) 
vært stille som ei mus for å 
komme på skuddhold på ungoksen, 
som intetanende så etter mat og 
elgfrøkner i krattskogen. Han falt 
på første skudd – og Mia brøler inn 
i jaktradioen.



25. AUGUST 2018 | MAGASINET 13

TEKST OG FOTO: INGERID JORDAL

Jaktlaget Tikka har det best når mannfolka sitter hjemme.
RYPER PÅ JAKT
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Der datt han!
– Å fy faen … sattan … hælvette!
– Pass språket litt nu, vi har unga som 

hører på her!
Vi er ved Djuphola, øverst i Jakobs

elvdalen på Varangerhalvøya i ØstFinnmark. Jaktlaget 
Tikka er i en tilstand av vill jubel og intens jobbing. Når 
et digert, dødt dyr ligger langflatt, er det laginnsats som 
gjelder. Elgen skal vommes (tømmes for innvoller) og 
fraktes ned til bygda så fort som mulig. Jegerne står 
krumbøyd over oksen,  innimellom klunker med 
 Jägermeister, klemming og knipsing av trofébilder. 

Skytteren selv gliser bredt, mens hun haler og drar i 
en tarm. 

– Først tenkte jeg: «Elgjakthvor vanskelig kan det 
være?» sier Mia Karine Mækelæ Johansen (28). 

– Men før den første turen min gruet jeg meg skikkelig. 
Jeg håpet at jeg aldri skulle se en elg, så jeg slapp å ta den 
beslutningen det er å skyte.

Hun har jaktet rype så lenge hun kan huske, men elg, 
det er noe ganske annet. Nå står finnmarkingen med 
armene begravd i vomma på en 300kilos ungokse.

– Å fytti grisen, det var intenst.

På jaktlaget Tikka er det bare kvinner, unntatt en og 
annen mannlig gjestejeger. Laget tilhører den voksende 
skaren norske damer som tar opp jakt som hobby. I 1972 
var det 400 kvinnelige jegere i Norge, forrige sesong var 
det 10 000.

«Ordentlig husmorferie», kaller Gunlaug Egeland (41) 
jakta. Det er hun som er jaktleder og har styring på 
vomminga av dyret. Selv om oksen var et ungdyr, er det 
mye av ham. Blod og innvoller dekker snart bakken.

– Jeg liker spenningen, å få være med gode venner, og 
selvsagt å bruke elghunden min, sier Gunlaug. Gleden 
hennes over at lagvenninna har skutt, er nesten like stor 
som om hun hadde felt dyret sjøl.

Birgitte Mietinen (24) står med rødlakkerte negler og 
holder elghunden på avstand, så de andre får armslag til 
å jobbe. Birgitte er den yngste på laget, og tror ikke hun 
ville ha blitt med på et jaktlag med masse eldre mannfolk 
da hun var fersk jeger som attenåring.

– Jeg husker at det kjentes litt tryggere med kvinner. 
Nå hadde det nok ikke hatt så mye å si, men jeg synes 
fortsatt det er kjekt at det er «oss jentan». Jeg er glad for 
at mamma fikk meg med på dette laget.

Mamma, det er Torunn Elisabeth Bernhardsen (51), 
som kommer kjørende gjennom småskogen på en ATV. 
Den robuste doningen brøyter seg fram hvor enn det skal 
være. Når elgen skal fraktes ned til bygda, kan det være 
det samme om jegeren er mann eller kvinne. Et 
menneske klarer uansett ikke å bære en voksen elg på 
flere hundre kilo. En vinsj og mange hender lemper dyret 
opp på hengeren.

– Vi må kunne mye for å være med på jakt. Skytinga er 
bare en veldig liten del av det. Vi trener året rundt, løfter 
vekter og holder oss i form, forteller Torunn.

«Jeg håpet  
at jeg aldri 
skulle se en 
elg, så jeg 

slapp å  
ta den 

beslutningen 
det er å 
skyte.»

MIA KARINE 
MÆKELÆ JOHANSEN, 

JEGER

PÅ POST: Birgitte 
Mietinen (24) speider 
etter dyr. På øret har 
hun jaktradioen. I 
bygda sitter 
pensjonerte jegere 
og følger med på alt 
som blir sagt. 
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Nå skal elgen ut på Instagram og på snap. Mødre, 
kjærester, alle må få høre om det fantastiske som 
har skjedd. Det er Mias andre elg, og den første 
oksen. Den er også et av få dyr som er felt i dette 
området de siste åra. Hele laget er stolte og glade. 
På vei nedover mot bygda slår 4G-en inn, og verden 
får vite. Det piper og lyser og tikker i telefonene.

I garasjen i bygda Vestre Jakobselv samles gamle 
jegere, naboer og slekt. Alle vil kikke, og mange vil 
hjelpe. Gamlekara tar skytteren i hånda og gratu-
lerer. De har sittet i godstolen hjemme og fulgt med 
på jaktradioen.

Torunn Elisabeth Bernhardsen er vant til at 
hobbyen hennes vekker en viss forundring.

– Folk som ikke kjenner meg, kan spørre om ting 
som: «Hva gjør dere når dere har skutt dyret – 
vommer dere selv?» Og jeg forteller at ja, det gjør 
vi. Selvfølgelig. Det må vi.

Torunn mener at menn har fordelen av å være 
fysisk sterkere. 

– Men det betyr ikke at vi kvinner ikke kan lære 
oss akkurat de samme tingene. Her får vi det jo til.

Vi skal ikke mange tiåra tilbake i tid før et jaktlag 
som Tikka var utenkelig. 

– For 30 år siden fantes det nesten ikke 

 kvinnelige jegere, sier sosiolog Hans Peter Hansen 
ved Universitetet i Aarhus. Dansken er en av få 
forskere i Skandinavia som har studert jakt og 
jegere. Ifølge Hansen er det historisk og kulturell 
bagasje som er årsaken til den kjønnsmessige 
ubalansen i jaktsporten. 

– Jakt har tidligere vært noe som går i arv fra far 
til sønn. Kanskje det er en mannsbastion som nå 
står for fall, sier Hansen. Han mener det mest 
interessante spørsmålet ikke er hvorfor det var så 
få kvinnelige jegere før, men hvorfor det nå 
 plutselig er blitt så mange av dem. 

– For å svare på det, vil jeg først spørre: Hvorfor 
jakter vi i det hele tatt i 2018, når vi kan gå i 
 butikken og skaffe kjøttet både raskere og  billigere? 
Svaret på dette er det samme som svaret på hvorfor 
det er blitt flere kvinner som jakter: Vi får et stadig 
større behov for å forsone oss med naturen. I det 
moderne samfunnet blir vi hele tida minnet på at 
vi ikke lever bærekraftig, og vår følelse av distanse 
til naturen bare øker. Derfor finner vi måter å bøte 
på vår dårlige samvittighet. I jakta blir vi en del av 
den grunnleggende prosessen som er liv og død. 
Dette tror jeg appellerer til både kvinner og menn, 
sier Hansen.

I et samfunn som har fjernet seg fra naturen, er 
jakt noe som gir sosial gevinst, mener Hansen. 

JAKTFAKTA

I 1972 gikk 400 norske 
kvinner på jakt.

I 2017/18 gikk over 10 000 
kvinner på jakt. Samlet 
antall norske jegere var 

140 000. 
For å jakte må du ha 

Jegerprøven, og være over 
16 år for småvilt, og 18 år 

for storvilt. 
En halv million nordmenn 
har tatt Jegerprøven og 
står i Jegerregisteret.  

70 000 av disse er kvinner. 
Av dem som besto 

jegerprøven i fjor var  
30 prosent kvinner. 

I Norge jaktes hovedsakelig 
rype, hjort, elg og rådyr, i 

tillegg til hare, rev og 
villrein. 

Mesteparten av jakta 
foregår på høsten, med 
oppstart i september og 

oktober.

Kilder: Store norske 
leksikon, SSB, NJFF

LAGARBEID: Jaktlaget 
Tikka har skutt årets 
første dyr, og jaktleder 
Gunlaug Egeland er 
lykkelig.

FOR EGEN MASKIN: 
Hundrevis av kilo kjøtt 
skal ned til bygda, og 

Torunn Elisabeth 
Bernhardsen styrer 

ATV-en gjennom krattet. 
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«At kvinner deltar i noe som før var forbeholdt en lukket  
gruppe, gjør at det blir akseptert av større deler av befolkningen.»

ANNE TJØNNDAL, IDRETTSVITER

KNALLHARDT ARBEID: «Vommer dere dyret 
sjøl?» spør folk Torunn Elisabeth Bernhardsen 
når de får høre at hun er elgjeger. Når dyret er 
felt, gjenstår det å få ut magesekk, innvoller og 
transport. Dette kan ta mange timer. 
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HELBREDENDE: Linn Hansen (50) begynte å 
jakte etter at barna var blitt store. Hun sier at 
hennes første jakttur «omtrent kurerte henne 
for depresjon». Hun hjelper å flå elgoksen i en 
garasje i Vestre Jakobselv.
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– Å håndtere og mestre naturen er forbundet med høy 
status i vår kultur. Om du kan si «jeg går på jakt», gir det 
deg en ekstra dimensjon. Og spesielt om du er kvinne.

Et trekk som ifølge sosiologen er spesielt for vår tid, 
er at kvinnene har begynt å oppsøke jakta selv.

– Da kvinner begynte å komme inn i jakta på 1980- og 
90-tallet, var det hovedsakelig sammen med en 
 ektemann eller samboer, sier Hans Peter Hansen.

– Nå tar de børsa i egne hender.

Så hvorfor er det fortsatt noen som rynker på nesa når 
jenter vil inn i jaktlaget?

Idrettsviter Anne Tjønndal har forsket på kjønn i en 
annen mannsdominert arena: boksesporten. Hun mener 
kvinner som oppsøker mannsdominerte fritids-
aktiviteter utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av 
hva det vil si å være kvinne. Og det kan de få svi litt for.

– Kvinner møter både positive og negative holdninger 
i mannsdominerte idretter som boksing. For eksempel 
at det ikke er «kvinnelig» å slå, noe som kan være en 
parallell til det å skyte. Det som er paradoksalt, er at noen 
aktiviteter blir så kjønnede. Både boksing og jakt er, når 
vi bryter det ned, fysiske aktiviteter, og har ingenting 
med kjønnet ditt å gjøre. 

Tjønndal tror at negative holdninger til de kvinnelige 
jegerne kan bunne i en maktkamp. 

– Når kvinner gjør sitt inntog på arenaer der mannen 
har hatt «all makt», betyr det at noen menn må gi opp sin 
makt. Det er det få som liker. Da kan man spille på 
 tradisjonelle kjønnsroller.

Samtidig er det mange menn som ønsker kvinner 
velkommen. Når kvinner inntar nye arenaer, kan det 
bidra til å normalisere aktiviteter som tidligere har vært 
mer marginale. Som eksempel nevner Tjønndal  bokseren 
Cecilia Brækhus, og måten hun har påvirket nordmenns 
forhold til boksesporten.

– Boksing har vært forbundet med kriminalitet og 
aggresjon. At en kvinne deltar i noe som tidligere var 
forbeholdt ei lukket gruppe, og blir et ansikt utad, gjør 
at aktiviteten blir akseptert av større deler av 
 befolkningen, sier Anne Tjønndal.

Mørket har senket seg når jaktlaget Tikka er ferdige 
med å flå elgen. Jegerne lar dyret henge, og reiser opp 
igjen til leiren i Djuphola. Her venter fredagstaco og 
feiring med prosecco i det kamuflasjefargede teltet. 

– Skål! roper Ingvild Halvorsen (39). I kveld er hun 

ikke ute for å skyte elg, men for å kose seg. Hun har flere 
gode jakthistorier på lager. Ingvild kan godt gråte en 
skvett når hun har felt et dyr.

– Det skal stikke litt. Naturen gir meg et gode som jeg 
kan nyte og ha glede av. Du skal være takknemlig for det 
naturen gir deg. 

Mia får ei blodrød T-skjorte med SKYTTER skrevet i 
gull. Jaktlaget Tikka leker ikke lag.

– Jeg misunner deg, Mia, den følelsen du sitter med 
nå, sier jaktleder Gunlaug.

Hun utdyper hva følelsen består i.
– Når jeg har skutt et dyr, blir jeg først og fremst glad. 

Jeg har fått til det jeg hadde som mål. Får en skikkelig 
mestringsfølelse. Jeg kan òg bli lei meg. Jeg har faktisk 
drept et dyr, sier Gunlaug ettertenksomt.

– Men jeg blir mest glad. •

 «Når jeg har skutt et dyr blir jeg 
først og fremst glad.»

GUNLAUG EGELAND, JAKTLEDER

VARMESTUE: Det  
er godt å stikke 
høstkalde 
jegerhender inn i 
den dampende 
vomma på en elg.

SKYTTERSKJORTE: 
Etter tretten timers 
gåing, smyging, 
vomming, kjøring 
og flåing, får 
skytter Mia sin 
belønning: 
Prosecco, taco og 
ei blodrød t-skjorte.


