
 

Høstemelding, 2018, uke 40, 5. - 11. okt. 
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 from are marked with a bamboo stick with a white ’flag’. 

Remember to bring a knife/scissors, and something to put your veggies into.  
______________________________________________________________________ 
Nytt fra Nat  (daglig leder) 
Hei Hei! 

Dysterjordet andelslandbruk kommer til å bli med i ‘SmakÅs’ marked neste helgen: 13. Okt. 
ca kl10-15. Siden vi ikke har en overflod av grønnsaker i år, vil vi ikke kunne selge noe. Vårt 
mål er å fremme andelslandbruket, forklare hvordan alt fungerer, og viktigere å samle navn 
og kontakter til folk som er interessert i medlemskap for neste år for å kunne holde seg 
borte. 

Jeg trenger din hjelp! Vil du frivillig for arrangementet: kanskje én timer, eller to, eller flere? 
Kan du lager en cake, eller brød? Hvem vil lage gresskarsuppe for oss å gi bort med 
gresskar fra jordet? 

ENGLISH: 
We, Dysterjordet CSA Farm, will be part of the SmakÅs market next weekend: 13 October, 
from ca.10am-3pm. Since we do not have an overabundance of vegetables this year we will 
not be able to have any at the market for sale. Our aim will be to promote the CSA, explain 
how it all works, and importantly to collect names and contacts of people interested in 
membership for next year in order to stay afloat. 

I’ll need your help! Would you like to volunteer for an hour or two or more on the day? Would 
you like to make a cake or make some pumpkin soup for the event?? 
I’ll bring a small stove top to heat the pumpkin soup on.  
 
En gang til… (in case you didn’t read the høstemelding last week… :D )  
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å minne dere alle på at Dysterjordet andelslandbruk 
basere seg på grunnprinsipper av "felles avling, felles risiko". Vær så snill å ikke ta så mange 
grønnsaker at de ikke blir igjen noe for de andre. Å høste forsiktig er også viktig så planter 
og bed ikke blir skadet. Hvis du ikke vet hvordan man skal høste, spør noen om hjelp. Og 
husk at man bare kan høste fra radene markert med pinner.  

Vi oppfordrer alle til å hilse og slå av en prat når dere treffer på noen på jordet. Bli kjent med 
noen nye hvis dere ikke kjenner dem fra før. Og hvis du ser noen som høster feil eller på feil 
sted så gå bort til dem. De trenger kanskje bare litt hjelp, og hvis de ikke hører til der i det 

 



hele tatt kan man be dem om å forlate stedet. Kjenner vi alle hverandre og kan hjelpe 
hverandre så styrker vi samholdet og eierskapsfølelses. 
Styret og de ansatte vil også foreslå som idé at medlemmer som har tenkt til å gå på jordet 
og høste og vil gjøre en liten piknik ut av det eller bare dele en kopp kaffe eller kakao kan 
dele det på facebook-gruppa. Så kanskje noen blir med  Hvis du ikke allerede er i gruppa 
så følg den her: https://www.facebook.com/groups/1642277466015424/  
 
Høsttakkefest! 
Jeg har allerede blitt sendt flere epostmeldinger med tilbud om hjelp fra noe 
medlemmer, tusen takk til dere! 
Høsttakkefesten er en stor feiring av sesongens arbeid og avling. Vi samles for å lage mat 
og spise av grønnsakene fra jordet. Festen er åpen for alle. Gratis for medlemmer, mens de 
med familie-andel (deler med fullt medlem) og ikke-medlemmer kjøper billett (nærmere info 
kommer). 
Festen blir i november (dato kommer snart) og vi trenger frivillige til å hjelpe med 
organiseringen. Gartner Håkon lager mat. Ellers trengs det hender til å dekorere lokalet, 
servering, billettsalg i døra, og oppvask og opprydding. 
Vil du være med i arrangementgruppa og være med å lage en flott høsttakkefest? Meld fra til 
meg på epost så snart som mulig  Takk! 
 
MVH  
Nat (dalig leder) 
 
 

Hva/What? Hvor/Where? Mengde/ 

Amount? 

Hvordan / How? 

Gresskar GRØNN og GUL 
HOKKAIDO 
Pumpkin-GREEN 
HOKKAIDO, and a few 
yellow  

Nederst på 
jordet ved 
hovedveien 
 
All the way 
down by the 
main road 

Få igjen, så 
førstemann 
 
Few left, first 
one first 

Skjær av / cut off 
** Husk/remember - leave 
some of the stem on the 
vegetable: this way it will 
store better.  
 

 

https://www.facebook.com/groups/1642277466015424/


Hodekål / white cabbage 

  

Ved siden av 
knutekål 
Besides 
kohlrabi 
  

 
 
Eget forbruk 
Own 
consumption 
  

 
 
Vri/skjær av 
Twist or cut off 
 
JUST PEEL OFF DAMAGED 
LEAVES! 

Beter/ Beets 

 
  

Ved salat 
nederst på 
jordet 
 
Beside the 
salad/lettuce 
down in the 
field 
  

A few 
Noen 
  

Dra opp 
Pull up 
  

Blomster, som ringblomst, 

asters, shungiku, solsikke. 

Flowers, like calendula aster, 

shungiku/chrysanthemum 

and sun flowers.  

  

Raryggen 

On the ridge 

 HER KAN 

DERE OGSÅ 

HØSTE FRØ; 

feks 

ringblomst, 

shungiku osv 

(ta de som har 

blitt brune og 

tørre) 

SAVE SEEDS: 

THEY ARE DRY 

AND BROWN 

  

  

  

 Litt til salaten, 

kakepynt eller 

blomstervasen. 

  
A little bit for the 

salad or vase is all 

right to pick! 

  

  

  

  

Klip av 

Snip off 

<< Klipp gjerne av gamle 

blomster, takk! 

<< Snip off the old flowers, 

thanks!  

(more will come) 

  

 



Grønnkål, 4 typer 
(Vanlig, lilla, russisk og 
palme) 
 

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

Eget forbruk,  
Enough for your 
own 
consumption. 
  
  
  

 Skjær/brekk av. 
HUSK: høst de nederste 
bladene først, da 
vekstpunktet er i toppen. 
Kutter du toppen stopper den 
å vokse! 
Cut/snip off the leaves from 
the BOTTOM and up. If you 
take the top, it will stop 
growing! 

Potet / Potatoes 
 Arielle (gul) & Troll (rødt 
skall), Kjøttpotet (ruglete), 
Eufonuka, Sarpomira (rødt 
skall) 

 

Potetjordet 
The potatoe 
patch 

Eget forbruk 
  
Enough for your 
own 
consumption 

Grave opp med spade, eller 
greip. La greipet stå - og følg 
radene! 
 
Dig up with a  spade, or a 
gardening fork. Let the fork 
stay where you have 
harvested, and follow the 
lines. 

Mangold / Chard or 
Silverbeet 

 

Midten av 
jordet og mer 
lengre ned 
mot 
hovedveien. 
 
VI KAN 
HØSTE AV 
ALL 
MANGOLD 
PÅ JORDET 
 
In the middle 
of the field 
and also 
further down, 
there is a sign 

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 
 
Se på vår Facebook 
medlems grupper: flere 
diverse oppskrifter der.  
 
See our FB members’ group 
for several different recipes.  

 



facing the 
road 
  
ALL CHARD 
EVERYWHER
E IN THE 
FIELD CAN 
BE 
HARVESTED 

Savoykål 
Savoy cabbage 
 

 

Ved hodekål 
 
Besides white 
cabbage 
  
  

TIl eget forbruk 
 

 Kutt/cut 
  

Brokkoli 
Mange nye små skudd 
igjen. They have set small 
new shoots. 

Bakken på 
jordet 
Kålfelt (se på 
kart) 
In “hill” of the 
field, there is 
a sign facing 
the road 
 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 
 

 Kutt av buketter, den danner 
nye 
  
Cut heads, new florets will 
sprout 
 

 

 



Solsikker 
Sunflowers 

  

Raryggen 

  

on the ridge 

 

Eget forbruk 
Own 
consumption 
 
Førstemann til 
mølla 

Kutt av 
  
Cut 

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

I urtebedet 
In the herb 
bed 
  

En smak 
  
Just a taste 

  
 
Urtebedd (the half moon) 
trenger luking, hvis du kan. 
 
The half-moon herb bed 
needs weeding!!!  
 
 

Vinterreddiker - rød og hvit 
Winter radish - red and 
white DAIKON 

 

Et stykke ned 
på jordet - 
nærmere 
gresskar 
 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 

Dra opp  
 
TYNNEHØSTE; ta de 
STØRSTE først 
 
Pull up  
 
THINNING: harvest the big 
ones first 
 
 

 



Spisskål 
Pointy Cabbage ( I don’t 
actually know the variety 
name in english!) 

 

Raryggen 
 
On the ridge 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Vri/plukk eller skjær av 
  
Snip or pick off carefully 

Kålrot/Sweed 

 

Kålfelt - ved 
siden av 
grønnkål 
 
By the kale 
 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 
 
Only a few left. 

Dra opp / vri av 
  
Pull up / twist 

 

Salatmix - miniblad 
Msculun (salad leaf) mix 

 

Nesten nede 
ved 
gresskarene 
 
Almost down 
by the 
pumpkins 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Skjær av 
 
Cut 

 



Orach (lilla og grønn) - en 
plante som kan brukes som 
spinat. En test! 
 
Orach - can be used as 
spinach. This is just a 
test-grow. 

 

Ved siden av 
reddikene 
 
By the 
radishes 

En smak 
 
A taste 
 
(I’m loving this 
lightly sauteed 
with a little 
garlic, and 
water: Nat) 

Skjær av blader 
 
Snip off leaves 
 

Stangselleri og rotselleri 
Celery and celeriac 
 

 

Midten av 
jordet - ved 
fennikelen 
 
Middle of the 
field, besides 
the fennel 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Kutt/vri eller dra opp 
 
Cut/twist or pull up 
 

 



Tomat /  tomatoes 
“Vi tømmer lageret” 
“We harvest all now!” 
And hang upside-down 
indoor (photo: tomatoes 
from Nat’s own garden).

Tunnel Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

PLUKK DE GRØNNE og 
ettermodne hjemme! 
 
PICK GREEN ONES and 
ripen at home! 
 
Cut off a small brans and 
hang upsidedown for slightly 
further ripening. 

Ruccola - bredbladet 
Broad leaf arugula/rocket 

 
(photo by Brita Jaksjø) 

Nede på 
jordet, ved 
reddiker og 
salatmix. 
 
Down by the 
field by 
radishes and 
mesclun mix 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Skjær / bryt av 
 
Cut / pick 
 

Aronia / svartsurbær 
 

 

På raryggen Et syltetøyglass 
 
A jelly jar 

Plukk 
 
Pick 

 



Koriander og persille 
Coriander and parsley 

Ved reddiker 
By the 
radishes 

Eget forbruk 
Own 
consumption 

Kutt / cut 

Purre / Leek 

 

Midt på jordet 
 
Middle of field 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Kutt / cut 

 Hon Sai Tai 

 

Ved 
reddiker/by 
radishes. 

Til eget forbruk / 
own 
consumption.  

Kutt hele planter eller blader. / 
Cut whole plants or pick 
leaves. 
Upper part of stems are best! 

 

Rød kål 

 

Kålfelt Til eget forbruk / 
own 
consumption.  

Vri av /twist 

 



Gulrot / Carrots 
 
Yellow/orange/purple 

Ved beter og 
ved bønner 

Eget forbruk / 
own 
consumption 

Dra opp, evt bruk greip 
 
Pull up or use a fork 

  
 
Dugnader fremover: 
 
Potetopptaksdugnad 21.10 kl 12 - 15 og 27.10 samme tid, men vi er avhengig av ok 
kjøreforhold for traktor så det er værforbehold. 
 
Nytt fra gartner’n 
Nå kan dere høste av alt på jordet! Ta de største grønnsakene først (noen av betene, 
nepene osv vokser fortsatt litt). Og husk; gresskarene er sarte, så ta dem før de røffeste 
frostnettene slår inn. 
 
Håkon. 
 
 
 

 


