
  
 

Høstemelding, 2018, uke 29, (20.juli - 26. juli.) 

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? 

Spiselig blomster, som 
ringeblomst, blomkarse (og 
bladene), agurkurt, asters, 
shungiku 
 
Edible flowers, like calendula 
(aka English marigold), 
nasturtium (and the leaves), 
borrage, aster, 
shungiku/chrysanthemum  
 

 
 

raryggen 
 
on the ridge, On the 
other side of the 
berry bushes  to the 
seating 
 
 
 
 
 

 

 Litt til salaten, 
kakepynt eller 
blomstervasen. 
 
A little bit for the 
salad or vase is 
allright to pick! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klip av 
 
Snip off 
 
 
 
 
 
 
 

 



Potet - Arielle 
 
Arielle potatoes 
 

 
(Clearly Nat needs a newer photo 
of the potato field!) 

Potetfelt 
 
Potato field 

Eget forbruk 
 
Just enough for your 
own consumption for 
1 week 

 
Hvordan: bruk greip og 
vipp opp. La greipet stå 
igjen der du høstet, og høst 
ferdig en rad av gangen. 
Raden er merket med 
bambuspinne. 
 
Use a garden fork and tilt it 
up to get at the potatoes 
underground. Then leave it 
where you finished (so 
someone else will continue 
from there). Dig one row at 
a time. The row is marked 
with a bamboo stick. J  

Vårløk 
Spring onions 
 

 

Hvor: Ved siden av 
squash, midt på jordet 
 
Beside the squash int 
he middle of the field. 

Mengde: Eget 
forbruk 
 
Just enough for your 
own consumption 

riv opp 
 
Pull the whole thing up 
 

 
Squash 
 
Zuccini / Summer squash 
 
 

Hvor: midt på jordet 
 
In the middle of the 
field.  
 

Mengde: 1 til hver - 
førstemann til mølla! 
 
 
Just one each for 
now – first come first 
serve. 
 
(there’s not many 
yet). 

vri eller skjær av 
 
twist, or slice off. 

Knutekål / Khol rabi 

 
 

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

1 stk til hver andel 
 
1 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 stir-fries. 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 

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: 
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 
 
Endelig kom det en ørliten skur. Ikke nok til å dynke jordet, men til å gi alt en etterlengtet dusj og en liten 
slurk vann. Puh! Denne tørre sommeren kommer vi til å snakke om lenge. Det har ikke skjedd masse på 
jordet, men godt å se at dere endelig får kommet dere utpå for å høste! Denne uken gikk siste rest av potet 
i jorda (vel sent, men det blir nok poteter ut av det læll). Vi har også fått plantet siste rest av mangold - og 
halvannen seng med grønne bønner. Hundre grønnkålplanter gikk dessverre dukken i varmen forrige uke 
etter utplanting. Selv med vanning ved planting. Men de var uansett ekstra. Grønnkål blir det. Den er 
allerede småvoksen, og vi kan straks begynne å høste av den. Vil bare la de bli litt større… Denne uken 
har jeg sådd i pluggbrett igjen, - direktesåing er fortsatt vanskelig. Neper, rød- og gulbeter, lilla erter, dill, 
koriander, ny runde knutekål og mer salat. De plantes ut om et par uker og kan høstes i august/september. 
 
Jeg har testet å seriekoble spredere (vanlige hagespredere), men med lang slange blir trykket dårlig. Men 
det er bedre enn ingenting, og jeg sparer tid;) 
 
Vi får krysse fingrene for flere byger. 
 
Sees på jordet! 
 


