
		
	

Høstemelding	uke	27,	(6.	Juli	–	13.	Juli,	2018)	

Radene	det	kan	høstes	fra	er	merket	med	pinner	med	hvitt	“flagg”.	Husk	å	ta	med	deg	noe	å	høste	i,	og	en	
kniv/saks	til	å	høste	salat.	The	rows	you	can	harvest	form	are	marked	with	a	bamboo	stick	with	a	white	’flag’.	
Remember	to	bring	a	knife/scissors,	and	something	to	put	your	veggies	into.		

	

	
Hva/What?	 Hvor/Where?	 Mengde/Amount?	 Hvordan	/	How?	

Knutekål	/	Khol	rabi	

	
	

Midten	av	jordet	
Kålfelt	(se	på	kart)	
	
In	the	middle	of	the	
field,	there	is	a	sign	
facing	the	road	

2	stk	til	hver	andel	
	
2	for	each	andel	

Vri	av	-	bladene	kan	også	
spises	
Twist	off,	you	can	also	eat	the	
leaves.	

Sukkererter	/	Snowpeas	“Tidlig	
engelsk	sabel”	

	
	

Nord	for	tunnelen	
	
North	of	the	tunnel	

Et	knippe	til	hver	
andel.	
	
One	bundle/portion	
per	andel/share.	

Vri	eller	klipp	av	
	
Twist	or	snip	off.	
(try	not	to	break	the	plant!)	



Hvitløk	/	Garlic!	
(I’m	going	to	add	a	photo	of	my	
own	garlic,	because	i	don’t	have	
one	of	Dysterjordet’s!)	

	

Nord	for	tunnelen	
	
North	of	the	tunnel	

1	stk	hver	ande	
	
1	head	per	andel	
(shareholder)l	

Grave	opp	med	littne	spade,	
eller	hage	gaffel	
	
Dig	up	with	a	little	spade,	or	a	
gardening	fork.	

Salat	/	Lettuce	(various)	

	
	

Nord	for	tunnelen	
(mellom	erter	og	
bondebønner)	
	
North	of	the	tunnel	
(between	the	peas	
and	the	borad	
beans!)		
	
OG	/	AND	
	
På	raryggen.	
Just	beyond	the	berry	
bushes	past	the	
seating	area	

Eget	forbruk	
	
Enough	for	your	
own	consumption	

Skjær	av	blader	-	de	vokser	ut	
igjen	
		
Just	snip	off	some	leaves	
more	will	grow	out	
	
	

Meldestokk	/	Lambs	quarters	

	

Hele	jordet	
Over	the	whole	field!	

As	much	as	you	like!	

	
Så	mye	du	vil		

Dette	er	et	ugras	på	hele	
jordet,	men	er	godt	å	spise!	
Prøv	den	i	salat,	i	stuing,	
blanchert...		

Rykk	opp	hele	planten	men	
knip	av	rota	og	ta	med	
skuddet.		
This	is	a	’weed’	but	its’	totally	
edible	and	delicious	in	salads,	
or	steamed,	or	in	soups	or	
stirfries.	Rip	up	the	whole	
plant,	and	you’ll	be	doing	us	a	
favour!	



Mangold	/	Chard	or	Silverbeet

	
	

Midten	av	jordet	
In	the	middle	of	the	
field,	there	is	a	sign	
facing	the	road	
	
	
	
	
	
	

Eget	forbruk	
Just	enough	for	your	
own	consumption	

Skjær/knip	av	store	blader	-	
flere	vil	vokse	ut	
Slice/break	the	big	leaves	off	
at	their	base	

Mynte	(diverse)	/	Mint	(various)	

	
	

I	pallekarm	ved	
kompostbingene	
In	the	pallet	box	next	
to	the	compost	bins	

TIl	eget	forbruk	
Get	enough	for	your	
own	consumption	

	

Rips	/	Red	currents	

	
	

På	raryggen	
In	the	berry-border	
before	the	crops,	just	
passed	the	seating	
area.	
	

En	liten	smak!	
Just	a	little	taste!	
(There’s	not	much)	

	

Månedsjordbær/Strawberries	 På	barnejordet	
	
In	the	kids’	garden	
(	beside	the	shed)	

En	liten	smak,	og	
mest	til	barna!	
Just	a	taste	but	save	
the	most	for	the	
kids!	

	

Bringebær/	Raspberries	 Langs	gjerdet	
Along	the	fence	
	

Til	eget	forbruk	
Enough	for	your	
own	consumption		

	

Urter	(løpstikke,	oregano,	timian)	
Herbs	(lovage,	oregano,	thyme)	

	
(foto:	løpstikke	/	lovage)	

I	urtebedet	
In	the	herb	bed	
	

En	smak	
	
Just	a	taste	

	

 
 



 
Juli og august dugnader fremover: 
Mandag 09.07 
Friuke (Gartner Håkon på ferie) 
Mandag 23.07 
Tirsdag 31.07 
Onsdag 08.08 
Tirsdag 14.08 
Mandag 20.08 
Tirsdag 28.08 
	
 
 
 
Nytt fra gartner’n 
 
Hei alle! 
Først må jeg si beklager for å ikke ha vært så god på å kommunisere hva som skjer på jordet de siste 
ukene. Dere er jo så klart nysgjerrige! I blant er det fort å se seg litt blind i egen hverdag, og når ikke noe 
var høsteklart lot jeg vente med nyhetsformidlingen. Nå blir det hver uke fremover! 
Tørken har som dere skjønner forsinket innhøstingen, - mye har stått tørst og stura og  men nå åpner 
endelig dørene til grønnsaksmarkedet! 
De første grønnsakene er nå klare til henting: Lilla knutekål, mangold, hvitløk, sukkererter, plukksalat, litt 
urter, rips, jordbær og solbær. Og villbringebær langs gjerdet. 
Følg pinner med hvitt “flagg” til det som er høsteklart. (Jeg har en plan om å nummerere alle bedene slik at 
det er enklere å finne fram - men det får komme neste gang). 
Det er enda ikke blitt lagt til flere timer i et døgn, og været er som vanlig ikke helt som man skulle ønske 
seg. Men sånn er det jo alltid når en dyrker jorda. Det blir fort mye prat om været. Men jordet forandrer seg 
sakte, og sikkert. Det blir grønnere - og saftige grønnsaker har begynt å be seg frem - fra små oaser i 
ørkenen.  
Med regnet vi hadde besøk av i midten av juni satt jeg montering og utlegging av dryppvanning litt på vent, 
for da begynte lukingen, - men nå er fokuset på vann tilbake igjen. Det er knusk. Det tar som tidligere sagt 
tid å legge ut slanger, borre og skru fast nye punkter, feilsøke osv, så det er lett å utsette. Og dugnadene 
har jeg prioriter  “Kanskje kommer det regn snart” tenker jeg ofte, men dette kan kanskje bli året hvor vi 
endelig får montert det meste av vanningsanlegget. Og laget et godt system på å pakke det ned, slik at det 
lett og fort kan legges ut. Det er første sesongen jeg legger det ut selv Det bør nok modifiseres til å også 
kunne suppleres med små spredere. Feks flere seriekobla småspredere. Eller noe lignende. Noe sånt kan 
trolig lett kobles på og man kan overvanne. Da får vi ut vanning fort, - og en kan direkteså, eller lage falskt 
såbed (vanne for å få ugress til å spire, for å så fjerne dem, for å tømme frøbanken i jorda. Jeg har nå laget 
en enkel løsning med hageslange og spredere. 
Det går etter forholdene ganske greit på jordet. Veldig mye klarte seg gjennom forrige tørkeperiode - og 
vanningsforbud. Noe salat, sellerirot, sylteagurker og purre gikk dukken, men ny salat er i jorda. Snart 
kommer det nye sylteagurkplanter også. Kålen knirker av glede og grønngjødslinga er på vei opp. 
Dugnader har vært godt besøkt - forrige mandag var det virkelig en stor lukemaskin som suste over 
kålfeltet. Tistler i potetfurene ble også fjernet. Denne uka har vi luket mer kål, men også fjernet det største i 
flere bed med gulrot. Jeg var redd det ikke hadde spiret noe særlig gulrot, da den spirer veldig treigt, og er 
avhengig av god vanntilførsel i spirefasen. I tillegg har leiren i jordoverflaten blitt pisket hard av regn som så 
ble herdet i solsteik. Jeg har fulgt med, men kun sett en spire hist og pist. Men, nå ser jeg at de dukker opp 
- en måned etter jeg sådde. Så gulroten er endelig i gang! Men den må nok håndlukes litt fremover. Jeg sår 
fortsatt i pluggbrett og vil plante ut enda mer i løpet av sommeren. Rødbeter, mer fennikel, brokkoli osv. 
Jeg har fått tak i noen potetsorter som ikke er å få tak i kommersielt nå på tampen av juni. Sarpo Mira 
(tørråteresistent), Efonuka (xxx) og en som blir kalt for kjøttpote. Visstnok utrolig god. Men med en veldig 
rar form og utseende. Det skal det bli spennende å teste. Selv om de nå settes seint i sesongen, blir det 
helt sikkert poteter ut av dem. Vi hadde igjen litt på såvarebudsjettet, og de fleste av dere setter jo pris på 
egendyrkede potet, så da tilbudet kom slo jeg til. Tre sorter som er verdt å teste synes jeg. De er bevart av 
Johan Swärd, en bonde på Hadeland. Han har samlet og oppformert mange eldre kornsorter, og også en 
del potet.  Det er et par lenker til artikler om han nederst i nyhetsbrevet hvis du vil lese mer om han og 
sortsbevaring. 
Traktoren låste seg desverre i første gir forrige uke og er under reparasjon, så settingen av dem er blitt 
utsatt, men trolig går de i jorda de nærmeste dagene. 
Om Johan Swärd: 



http://www.biodynamisk.no/uncategorized/plantearven-pris-til-johan-sward/ 
https://www.dn.no/d2/d2mat/2011/07/22/han-far-ikke-ha-rent-mel-i-posen 
Hjelp på jordet 
Jeg hyret inn en god venn og kokkekollega av meg - Damian Burgess i midten av man. Han har jobbet 
noen timer i mai og juni som ekstrahjelp. I år var overgangen mellom vår og sommer veldig rask og jeg så 
det mer nødvendig med hjelp i den perioden enn gjennom sommeren, (selv om dere møtte sterke opp på 
dugnad). Han vil også bidra når jeg tar ut ferie i en uke 16. - 22. juli. Å ha noen å dele dagen og arbeidet 
med har vært givende. 
Besøk av arbeidstilsynet 
Vi hadde besøk av arbeidstilsynet denne uken, og alt gikk greit - kun er par ting vi må sjekke opp ift 
sikkerhet med traktoren 
 
Hilsen, Håkon  
	


