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den fo/ rste jagt

Jeg sad sammenkrøbet i skyggerne under en gruppe birke-
træer. Jeg løftede hovedet og vejrede i brisen. Den jordagtige 
lugt af fugtigt mos og skovbund fyldte mine næsebor, men 
der var også noget andet. Noget varmt og vildt.

Jeg forholdt mig i ro og lyttede efter den mindste bevæ-
gelse.

Dér. 
Der var noget lidt længere fremme, gemt i skovens grønne 

halvlys.
Uden at fjerne blikket fra træerne rakte jeg ned og tog en 

lille håndfuld af sidste efterårs blade. De var brune og stø-
vede og blæste hen imod mig, da jeg lod dem falde. Så vidste 
jeg, at det, der var derude, ikke kunne lugte mig. Vinden bar 
mod mig.

Min hånd strammede grebet om buen i min venstre hånd. 
Med min højre rakte jeg bagud og tog en pil fra koggeret. 
Spidsen var skarp og ren.

Jeg satte pilen på buestrengen og tog et lydløst skridt frem-
ad. Jeg standsede op, tog så endnu et skridt, langsomt. Foran 
mig var skovbunden overstrøet med tørre blade og kviste, 
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men jeg var jæger. Den bedste i landsbyen. Jeg ville glide hen 
over underlaget som et spøgelse.

Jeg trådte ud på det kobberfarvede, plettede tæppe af blade 
med flad fod. En hjorts klov rører kun jorden én gang, og det 
samme gælder elgens, og de bevæger sig som tåge gennem 
skoven. Jeg måtte gøre det samme.

Tiden stod stille. Min puls blev langsommere. Mine musk-
ler føltes afslappede, og mine tanker var rolige.

Og da så jeg den. Ikke langt væk. En skikkelse kom til 
syne mellem grenene.

Det var det største dyr, jeg nogensinde havde set. Det stod 
stolt og rank, med hovedet vendt i retning af mig. Geviret på 
dets hoved var enormt, mindst lige så bredt som mine arme, 
hvis jeg strakte dem helt ud.

Jeg rettede mig op og tog en dyb indånding. Jeg hævede 
buen og trak strengen hen mod kinden. Jeg lukkede det ene 
øje og tog sigte, mens jeg roligt åndede ud.

Nu.
Jeg slap strengen, og pilen susede gennem skoven. Den 

skar sig gennem luften og tilbagelagde den korte afstand på 
et øjeblik. 

Et dødbringende missil af træ og fjer, affyret præcist og 
direkte.

Men pilen strejfede en gren, der bevægede sig i brisen, og 
ændrede retning mod højre. Den drejede og snoede sig i luf-
ten, ramte en birkestamme og faldt til jorden som en harmløs 
kvist.

”Lort!”
Jeg rakte med det samme ud efter en ny pil, satte den på 

strengen og skød. Denne gang fandt pilen vej gennem gre-
nene, men den havde mistet næsten al sin kraft, da den nåede 
frem til hjorten. Den ramte dyrets bagparti, men prellede af 
og forsvandt i underskoven.

”Årh nej!”
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Jeg gik tættere på og skød igen. Denne gang ramte jeg der, 
hvor hjortens hjerte var, men heller ikke nu trængte pilen 
gennem huden.

”Jeg er død,” sagde jeg og sænkede buen. ”Jeg klarer al-
drig Prøven.”

Virkeligheden ramte mig med fuld kraft. Jeg var ikke den 
bedste jæger i landsbyen. Jeg var ikke engang den bedste i 
min aldersgruppe. Jeg var håbløs. Min bue var svagere end 
de andre drenges, fordi jeg ikke havde kræfter til at spænde 
en, der var større, og desuden var jeg ringere til at sigte.

Jeg sukkede, mens jeg traskede hen til dyret bag træerne. 
Jeg masede mig gennem grenene og stillede mig ved siden 
af det. På afstand så det meget ægte ud, men tæt på var det 
ikke andet end en bunke pinde og mos, hvorover der var lagt 
et gammelt, kaffefarvet tæppe. Far og jeg havde lavet det for 
en måneds tid siden, så jeg kunne øve mig lige her mellem 
træerne bag ved vores hus.

Jeg bandede og gjorde endnu en pil klar og skød den kun-
stige hjort på helt tæt hold. Pilespidsen borede sig ind gen-
nem tæppet og ind i det kunstige hjerte.

Jeg rystede på hovedet. Måske ville det gå, hvis jeg kunne 
komme tæt på nok på et eller andet. Eller måske ville jeg 
være heldig, eller … 

Fodtrin bag mig.
Jeg vendte mig om og ventede. Jeg vidste, at det var far, 

fordi jeg kunne genkende rytmen og tyngden af hans skridt. 
Han var en stor mand, der tog lange skridt, men han var let på 
fødderne.

”Oskari,” sagde han og skubbede grenene til side, mens 
han så på mig. ”Lidt ekstra træning her til sidst?”

Jeg skubbede håret væk fra øjnene og trak på skuldrene, 
mens jeg prøvede at ignorere min snigende rædsel over det, 
der ventede mig. I morgen var det min trettenårs fødselsdag, 
men før jeg blev en mand, skulle jeg gennemgå Prøven.



”Nå, men …” Han tøvede, som om han ikke helt vidste, 
hvad han skulle sige. ”De venter alle sammen. Er du klar?”

”Ja, det tror jeg nok.” Men jeg blev, hvor jeg var.
Far så på mig et øjeblik. Så kom han hen og tog fat om min 

hage og vippede mit ansigt opad, så var jeg var nødt til at se 
ham i øjnene. ”Det skal nok gå,” sagde han. ”Du klarer den.”

Jeg nikkede og prøvede at smile, men jeg havde det ikke, 
som om det nok skulle gå. 
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kraniesletten

Jeg havde sommerfugle i maven, da jeg stillede buen fra mig 
i et hjørne af mit værelse og gik ud igen.

Far sad og ventede i bilen, og motoren var allerede tændt. 
Han trommede med fingrene på rattet. ”Kom nu,” råbte han 
gennem det åbne vindue. ”Vi skal af sted.”

Jeg lukkede døren bag mig og småløb hen til bilen. Men da 
jeg gik hen for at åbne fordøren, rystede far på hovedet.

”På vej til Prøven sidder du bagi,” sagde han. ”Når den 
er overstået, kan du sidde oppe foran som en mand. Det er 
sådan, det er.”

Uden at svare satte jeg mig ind på bagsædet. Det var længe 
siden, jeg havde siddet der, og det fik mig til at føle mig lille.

Far satte bilen i gear og begyndte at køre. ”Du skal ikke 
være bange,” sagde han.

”Det er jeg heller ikke.”
”Du klarer det, Oskari. Du er min søn.” Han skævede til 

mig i bakspejlet og gned sig i skægget, som om han tænkte 
dybt over noget. ”Jeg ved godt, at du helst ikke vil, men tradi-
tioner er traditioner.”

”Jeg vil gerne,” sagde jeg.
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Han åbnede munden for at sige noget, men kom på andre 
tanker og lukkede vinduet. Med ét stoppede den kølige brise, 
og det føltes meget varmt på bagsædet. Luften var stillestå-
ende og lugtede af gamle støvler.

På begge sider af den hullede vej gennem landsbyen holdt 
der biler og ventede. Efterhånden som vi kørte forbi dem, 
dyttede de og faldt ind på række bag os. Jeg prøvede at glem-
me, at de alle sammen fulgte efter mig. De var på vej til min 
Prøve.

”Lav elsdyret,” sagde min far.
Jeg trak vejret dybt ind, satte hænderne for munden og 

prøvede at frembringe den lyd, han havde lært mig.
”Muuuahh! Muuuahh!”
Far rynkede panden. ”Okay, tæt på, men det lyder mere 

som en gammel mand, der snorker. Måske er din hjort bed-
re?”

Men da jeg prøvede den, lød det snarere som en druknende 
kat. Far rystede på hovedet og rettede opmærksomheden mod 
vejen.

Jeg lukkede øjnene og ønskede, at jeg var et helt andet 
sted. ”Undskyld.”

”Du klarer den, Oskari,” sagde han for måske femte gang. 
Men det lød mere, som om han prøvede at overbevise sig selv 
om, at jeg ikke ville skuffe ham.

”Alt hvad du behøver, er på ATV’en. Men hvis du husker 
på det, jeg har lært dig, får du slet ikke brug for noget af det. 
I min tid var der slet ikke nogen ATV’er, vi havde kun vores 
egne ben, og vi klarede os fint. Okay, fortæl mig nu, hvad de 
to vigtigste ting er.”

”Øhh …”
”Kom nu, Oskari. De to vigtigste ting.”
”Min kniv.”
”Ja.”
”Og mit båltændingsudstyr.”
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”Har du begge dele med?”
”Ja, lige her.” Jeg klappede på kniven, der sad i mit bælte, 

og førte så hånden op til min jakkelomme, hvor jeg havde en 
vandtæt bøtte med båltændingsudstyret i.

”Godt. Så længe du har de to ting, kan du overleve hvor 
som helst og hvad som helst. Hav dem altid på dig. Læg dem 
aldrig i rygsækken, og pas på ikke at tabe dem. Derude kan 
de betyde forskellen mellem liv eller død.”

”Det er kun én nat,” sagde jeg og prøvede at lyde modig.
”Det er lige meget. Én nat i vildmarken er nok. Du ved jo 

godt, at alt muligt kan gå galt. Kniven og båltændingsudsty-
ret sørger for, at du er i sikkerhed, kan holde varmen og få 
mad, så længe du har brug for det. Og så har du jo selvfølge-
lig buen.”

Buen. Bare tanken gav mig et sug i maven.
Jeg sukkede og vendte mig om for at se ud gennem den 

snavsede bagrude. Jeg svajede frem og tilbage i den skrump-
lende bil. Landsbyen var nu langt bag os, forsvundet mellem 
træerne, mens vi bevægede os gennem forbjergene op til det 
højeste punkt i denne del af vildmarken – Akka-bjerget.

Bag os raslede traileren hen ad den ujævne vej. Fars terræn-
gående køretøj stod solidt fastspændt på den, men ruskede 
i remmen, som om den var levende og prøvede at slide sig 
fri. Den gamle, mudrede, firehjulede motorcykel med den 
 skrammede grønne maling havde far haft, så længe jeg kunne 
huske, og han var altid i gang med at reparere den eller prøve 
at forhandle sig til reservedele, fordi han ikke havde råd til en 
ny.

Bagved traileren sås rækken af biler, der fulgte efter os: 
en blanding af gamle, rustne pickupper og firehjulstrækkere. 
Nogle af dem var læsset med udstyr og dækket af presen-
ninger, der blafrede i vinden, andre havde tilkoblet camping-
vogne. Jeg kiggede lidt på dem, og jeg fik det skidt af at 
tænke på alle mændene i dem: mænd på vej op ad bjerget for 
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at se mig tage Prøven, mænd, der regnede med, at det ville 
gå galt for mig, fordi jeg hverken var den stærkeste eller den 
bedste til noget som helst.

Mor sagde altid, at jeg var lidt sent udviklet. Når jeg kom 
hjem fra skole med blå mærker, lavede hun varm kakao til 
mig og sagde, at det kun var et spørgsmål om tid, før jeg var 
større og stærkere end drenge som Risto og Broki, men at 
de aldrig ville blive lige så kloge som mig. Far smilede og 
sagde, at han var enig.

”Større, stærkere og klogere,” sagde han. ”En dag bliver 
du mere end bare en jæger.”

Men han smilede ikke så meget mere, nu da mor var væk.
På venstre side af vejen var der klippefremspring og ende-

løs nåleskov – en stor vildmark, der omgav Akka-bjerget. 
Deroppe var forårsskoven tæt og mørk og fuld af liv. Men 
lige nu havde jeg ikke lyst til at tænke på de væsner, der le-
vede der – bjørne, der kunne slå éns hoved af med et enkelt 
slag med labben, jærve på størrelse med hunde og med tæn-
der, der kunne knuse knogler. Mor plejede også at fortælle 
mig historier om andre ting, som for eksempel Ajatar, skov-
dæmonen, der lignede en drage og gjorde én syg, hvis man 
så meget som så på hende. Og så var der näkki, der boede i 
sumpene og søerne, monstre, der skiftede skikkelse og bare 
ventede på at trække én i døden under vandet. Det var selv-
følgelig bare røverhistorier, men jeg elskede, når hun sad ved 
min seng og fortalte mig om monstrene, før hun kyssede mig 
på panden og slukkede lyset. Hun kendte alle historierne.

”Du tænker på mor.” Far talte lavt. ”Det kan jeg altid se, 
når du gør.”

Jeg sagde ikke noget.
”Jeg savner hende også.” Han hviskede næsten, som om 

han ikke rigtig ville indrømme det. 
På den anden side af vejen var der en stejl skråning, et frit 

fald ud i ingenting. Hvis far drejede for langt i den retning, 



15

ville vi vælte ud over kanten, og der ville gå lang tid, før vi 
ramte bunden.

”Jeg har noget til dig,” sagde far. Han åbnede handskerum-
met og rodede rundt derinde, mens han så på vejen og lænede 
sig til siden. Der var alt muligt i handskerummet. Foldede 
stykker papir, patroner til hans riffel, en gammel kniv med 
benskæfte, stumper af snor og en åben pakke cigaretter. Men 
det, han tog ud, var en krøllet rulle papir, som han rakte om til 
mig. ”Værsgo. Til dig,” sagde han.

Papiret var gulnet, som om det var meget gammelt. Det 
var stift, men der var folder i det, fordi det havde været prop-
pet ind i handskerummet, og det lugtede af olie.

Far tog cigaretpakken og rystede en ud, før han smed pak-
ken tilbage i handskerummet og lukkede det. Da han tændte 
den og åbnede vinduet, blæste vinden røgen i hovedet på 
mig, og jeg rykkede mig for at undgå den.

”Kom nu,” sagde far. ”Rul den ud.”
Jeg tøvede et øjeblik, så tog jeg en dyb indånding, rullede 

papiret ud og så på en gammel tegning. 
”Er det et kort?” Jeg kunne genkende et eller to af de ste-

der, der var markeret på det. Jeg kunne se vejen, vi kørte på 
lige nu, og skoven, der bredte sig til venstre for os. Og lidt 
højere oppe, for foden af selve Akka-bjerget, var Kranieslet-
ten, som vi var på vej til. Helt nede i bunden af kortet var 
vores landsby. 

”Der er et rødt kryds,” sagde far.
Jeg førte en finger hen over kortet. Jeg kunne mærke fol-

derne og bulerne i det gamle, stive papir. ”Ja. Hvad er det?” 
Jeg holdt fingeren på det røde kryds. Det så nyt ud, som om 
nogen havde tegnet det med en tuschpen.

”Det er vores lille hemmelighed,” sagde far. ”Det er et sted, 
hvor der garanteret er hjortevildt.” Han slap rattet og bredte 
armene ud. ”Jeg mener flotte bukke med store gevirer.”

”Et hemmeligt jagtområde?” Jeg stirrede på det røde 
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kryds, mærkede allerede stedets mystik. Jeg kom i tanke om, 
at mor havde sagt, at bukken skulle blive mit dyr – at det var 
det, som skoven ville give mig.

”Netop. Så sørg for at komme derhen, vent til daggry og 
hold øje med vindretningen.”

”Okay, far.” Jeg så væk fra kortet og hen på ham. ”Jeg ved 
godt, hvordan man lokker dem til sig.”

Men jeg så godt hans reaktion. Jeg så, hvordan han hævede 
øjenbrynene og rettede blikket mod vejen. ”Det hemmelige 
jagtområde er på et stort plateau tæt ved toppen af bjerget,” 
sagde han. ”Sørg for at få hvilet dig, før du når op til toppen, 
så kan du klatre resten af vejen ved daggry. Du finder en buk 
og består Prøven.”

Hvile mig. I mørket. Alene i skovene på Akka en hel nat. 
Jeg havde nærmest ikke tænkt på andet de sidste to uger. Jeg 
havde drømt om det og var vågnet med en tung følelse af 
angst i maven. 

Jeg gjorde en synkebevægelse og prøvede at gøre mig 
stærk – for min egen skyld og fars. Det her var vigtigt for os 
begge to.

”Far?”
”Hm?”
”Altså, jeg ville bare sige … Prøven … Jeg skal nok gøre 

det, så godt jeg kan.”
”Det ved jeg, du vil.”
Jeg kastede endnu et blik på kortet, så rullede jeg det sam-

men og stak det i lommen. Da jeg så op igen, kiggede far på 
mig i bakspejlet.

”Men jeg ved altså ikke, om det er godt nok … ”
”Det er godt nok.” Far nikkede til mig og fremtvang et 

smil, men vi vidste begge to, at far var en helt, en levende 
legende, og uanset hvad jeg gjorde, ville det aldrig være godt 
nok.
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Verden blev mørkere, da vejen snoede sig ind mellem træ-
erne, højere og højere op. Vi fortsatte opad i en eksplosion af 
grønt og brunt, omgivet af fyrretræer og grantræer, der strak-
te sig så højt, at jeg var nødt til at trykke ansigtet ind mod den 
snavsede rude for at se toppene. Den friske, sødlige lugt, der 
kom ind gennem fars åbne vindue mindede mig om tidlige 
morgener i skoven. Hver dag den seneste måned havde han 
vækket mig, så snart det var blevet lyst, og havde taget mig 
med ud i skoven, for at jeg kunne øve mig i at tænde bål og 
bygge bivuakker. Han fik mig til at spore dyr og bruge ca-
mouflage og skyde talløse pile efter den kunstige hjort med 
hans bue i stedet for min egen. Jeg havde aldrig været stærk 
nok til at spænde hans bue ordentligt, og jeg vidste, at det 
bekymrede ham, lige så meget som det bekymrede mig.

Far skoddede sin cigaret i askebægeret og rullede vinduet 
op. ”Så er vi der næsten,” sagde han. ”Er du klar?”

Jeg fik et sug i maven, men jeg tvang mig selv til at nikke. 
”Jeps.”

”Så klar som du kan blive, ikke?”
”Mm-hmm.” Jeg rykkede mig lidt til den ene side, så jeg 

sad lige bag ved ham, og tog det billede frem, som jeg havde 
taget fra opslagstavlen i Jagthytten. Det var omtrent på stør-
relse med et postkort, gammelt og foldet på midten. Jeg fol-
dede det ud og stirrede på billedet af far på hans trettenårs 
fødselsdag. Han stod med en stor bue i den ene hånd, lidt 
sammenkrøbet under vægten af det brune bjørnehoved, han 
bar på ryggen. Jeg spekulerede på, hvordan jeg nogensinde 
skulle kunne blive lige så stærk og modig som ham. 

”Du skal nok vise dem,” sagde far, som om han havde læst 
mine tanker.

Jeg foldede billedet sammen og stoppede det i lommen, 
netop som han igen så på mig i bakspejlet.

”Du har din mors gode forstand, Oskari. Du er klog. Langt 
klogere end jeg nogensinde har været. Det her handler om 



mere end bare at være størst og stærkest. Det har jeg fortalt 
dig mange gange.”

Jeg kunne nu komme i tanke om noget, der ville være bed-
re end at være den største og stærkeste. Måske at være den 
modigste. Eller at have en riffel. 

”Husk kortet,” sagde far. ”Pas godt på det.”
Som den forreste i rækken af biler, var vi de første, der nå-

ede frem til Kraniesletten for foden af Akka-bjerget. Vi ras-
lede og skrumplede hen over en stor, flad, stenet lysning, som 
jeg aldrig havde set, men kun hørt om fra de ældre drenge. 
Den var næsten helt omkranset af tæt skov og forrevne klip-
per, der rejste sig hele vejen rundt, men i den fjerneste ende 
var der en åbning med en skrænt, der skrånede stejlt nedad, 
og jeg kunne se tykke, rullende skyer, der hang tæt om top-
pene på andre bjerges fjerne tinder. Far kørte næsten helt hen 
til kanten. Dækkene knasede mod de løse sten. Far parkerede 
bilen med front mod Kraniesletten og slukkede motoren.

I modsatte side af lysningen steg en sort sky pludselig op 
fra trætoppene. Den nærmest eksploderede op i det grålilla 
himmel og blev til en flok på mindst hundrede krager. De 
cirklede og bevægede sig udad i forskellige retninger, før de 
igen faldt til ro i træerne.

Når mændene i min landsby talte om dette sted, lød det på 
dem, som om det var helligt. Det var en del af dem selv. Og 
selv om nogle af mine venner havde beskrevet det for mig, 
og far havde prøvet at forberede mig på det, havde jeg ikke 
forestillet mig, at det så sådan her ud. 


