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Bodil Alver Moen (76) har lagt ned rakfisk 
siden 1967. På høstens siste fisketur fikk 
hun 170 fisk i åtte garn. 
– Vi var fem i familien som var med, alle 
bidrar og har sine oppgaver. Vi brukte hele 
dagen, når fisk og garn skal renses tar det 
sin tid. Garna blir tuggete, det blir mange 
knuter når det er så mye fisk.

Skrubber og børster
Bodil vasker fisken flere ganger under renn-
ende vann. Først skrubber hun med fiske-
børste, etterpå bruker hun neglebørste. 
- Fisken er litt slimete for vi tar den når røya 
gyter. Gjennomsnittsvekta denne gangen 
var på ca. 250 gram. 
– Jeg er ingen ivrig sportsfisker, men garn-
fiske er matauk, så det er greit. Jeg har holdt 
på siden 1967 så det har blitt mye fisk, fy 
fillern, det skal jeg love deg! 

Ført tradisjonen videre
Det var mannen til Bodil som introduserte 
henne for rakfisk. Han var fra Tynset og 
hadde fiskerett i Finstadsjøen, der fisker 
familien fortsatt både ørret og røye. Bodil 
har for lengst videreført rakfisktradisjonen 
til sine barn, svigerbarn og barnebarn. De 
synes det er gøy å være med selv om det er 
mye jobb. 

Saltingen, en viktig balansegang
Når fisken er ferdig vaska legges den ned i 
en bøtte, tett i tett med litt salt inni buken 
på hver fisk. Litt sukker mellom lagene 
med fisk for å få i gang gjæringsprosessen. 

Den skal lake seg sjøl. Til slutt legges et 
press oppå lokket, deretter skal den stå 
i ca. tre måneder før den er ferdig raket. 
Hvis du salter for lite råtner fisken, og 
hvis du salter for mye tar det lenger tid. 
Bodil understreker at dette her er en fin 
balansegang. Det er sønnen Tor som har 
ansvaret med å salte. Han har det i fingra. 
De har aldri målt opp salt, men mange gjør 
det. 

Mandelpoteter og flatbrød med smør
– Da jeg var ung og entusiastisk bakte 
jeg flatbrød også. Oppi Østerdalen der 
mannen min kom fra bruker de ikke lefse, 
men det gjør vi jo i Gudbrandsdalen. I 
Østerdalen bruker de flatbrød med smør og 
mandelpoteter til rakfisk. Ikke noe annet. 
Mannen min pleide å si at alt annet tilbehør 
er bare for dem som ikke liker rakfisk, eller 
hvis rakfisken ikke er god. Men jeg har 
begynt å la folk få litt mer tilbehør altså, 
men ikke mye. 

Rakfisklag 55 år på rad
Den fisken som Bodil legger ned i 
september/oktober er ferdig til lille julaften. 
Først da er det på tide å smake på årets 
rakfisk. Og 5. juledag, da fyller hun huset 
med gode venner fra Lillehammer og Øyer 
til tradisjonsrikt rakfisklag. Det har hun 
gjort i 55 år på rad.  – Jeg synes det er 
morsomt å drive med dette her, å holde 
rakfisktradisjonen vedlike. 

Kjøpte alt de hadde av vellagra fisk
Det var to år Bodil ikke fikk fiska sjøl, da 
kjøpte ho fisken på butikken. Det var en 
overgang og litt nedtur for det hadde ho 
aldri gjort før. – Men da kjøpte jeg likeså 
godt alt de hadde av vellagra fisk, tror det 
var 15 pakker, haha, jeg måtte jo sikre 
meg alt så det skulle bli nok. Jeg synes 
mye av fisken er alt for salt. Den må være 
smørevillig, og som regel er fisken mer 
smørevillig når den er vellagra. Den er aller 
best, sier Bodil.

Munkholm og akevitt
– Til rakfisken drikker jeg Munkholm, 
jeg vil ha mest mulig akevitt skjønner du. 
Flere av vennene mine har begynt med det 
samme, Munkholm og akevitt. Det må helst 
være Gammel Opland, den er best.

Aktiv og sosial
Bodil er tidligere rektor og jobbet i skolen 
frem til hun ble pensjonist i 2013. På fritida 
spilte hun tennis i alle år helt til revmatiske 
knær satte en stopper for aktiviteten. Men 
Bodil presiserer at hun fortsatt får med meg 
seg det som skjer av sosiale aktiviteter.
– Jeg er fortsatt med på det sosiale som 
skjer i tennisgjengen min. I en annen 
vennegjeng er vi åtte stykker med gamle 
Søre-Ål arbeidere som møtes jevnlig og 
spiller spill, det er veldig moro. Jeg kjeder 
meg ikke. Også har jeg fem bobledamer 
som jeg drikker bobler med.

– Jeg har holdt på siden 1967 så det har blitt mye fisk, fy fillern, det skal jeg love deg!
Bodil Alver Moen 

1. Nå blir det rakfisk til jul. Fra venstre Bodil og sønnen Tor. 2. Omar har lært å renske fisk og garn av svigermor Bodil. 3. Bodil har lagt ned fisk i 67 år. 
4. Klar til å nyte.



ØYERmagasinet  57

I rakfiskens navn

– Når du skal lage din egen rakfisk kreves det 
at du er ekstremt nøye og renslig for å unngå 
botulisme. Hvis en fisk faller ut av bøtta tar 

vi den ikke med. Vi er supernøye!

Av Åse Kari Gravråk


