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Andreas Viestad  
er matskribent,   

tv-kokk og 
kokebokforfatter. 

Sammen med fotograf 
Mette Randem 

serverer han sine 
favoritter 

i Magasinet hver  
lørdag.

Er det virkelig landets håp og 
framtid jeg har samlet foran 
meg i lastehengeren til bonden 
Osmund? Det virker urealistisk, 
som når en broket forsamling 

misfits skal redde verden i en amerikansk 
actionfilm. Her er Laurits, som er den eldste 
i gruppen og veldig eksentrisk. Det ene 
øyeblikket gnir han seg kjærlig mot deg, det 
neste stanger han. Ikke så hardt han kan, men 
hardt nok til at man med fordel kan ha en 
plan for hvor man har øyne og testikler når 
det skjer. Laurits kan ta sin innbilte lederrolle 
svært alvorlig, for så å plutselig legge seg ned 
og ta en lur. Turid er vennlig og tillitsfull, men 
uinteressert i å gjøre som noen andre sier, og 
nederst på rangstigen. Når flokken er på tur, 
er det hun som erklærer at «det er ikke så 
farlig med meg», og tar en annen vei, for så å 
komme springende engstelig etter når de 
andre ikke bryr seg. Jonny er den største av 
dem, helt klart den sterkeste, mest bestemte 
og minst intelligente. Geita som bare heter 
Geita – og av og til Sjampis - er litt reservert, 
bestemt, ikke spesielt menneskeglad, men 
svært hardfør etter å ha tilbragt tre vintre på 
Håøy. 

Ikke er de landets smarteste. Ikke er de 
spesielt hardtarbeidende, kan det virke som, 
for de elsker å ligge i sola og slappe av. Men 
de har to spesielle evner som gjør dem til en 
slags superhelter: De elsker å spise busker, 
småtrær og kjerr. Deres mager gjør dem i 
stand til å fordøye hasselkratt, rognebærbla-
der, bjørkeskudd og lønnekvister. Dessuten 
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Overgangstittel   

Livet på landet

Jeg takker bukker

har de hyperbalanse, og en grunnleggende 
forakt for tyngdekraften som gjør at de ikke 
lar seg skremme av bratte bakker, knauser, 
bakkar og berg.

Akkurat nå står de på en henger og lurer 
på hva som skal skje. Litt engstelige, inntil et 
av barna begynner å samle kvister med 
hasselblader som de stikker inn til geitene. 
Deres superkrefter aktiviseres, og de er bare 
bissniss.

- For kulturlandskapet, breker Laurits.
- For hvafforno, svarer de andre, og kaster 

seg over bladene.

Jeg har beveget meg forbi vakre Lindesnes 
og sørspissen av Norge, der det ligger en 
enda vakrere og nesten like sørlig halvøy 
som heter Spind, og enda mer bestemt til en 
bitteliten og helt ekstraordinært vakker 
grend som heter Viestad. Det er dette land-
skapet mine forfedre kjempet med, temmet, 
formet og så vidt overlevde på i hundrevis av 
år, og det er her jeg har min barndoms og 
mine somres drømmested: et lite småbruk 
ved havet, med et to hundre år gammelt hus 
ved foten av et fjell, noen uthus, litt eikeskog, 
et par små åkere som egentlig er myrer, ei 
gammal skjekte og en liten blå traktor.

Hver sommer fyller jeg Cadillacen til 
randen med unger, ost, skinke, olje, bøker og 
vin og bosetter meg her. I noen lange uker lar 
jeg skjegget gro og skrivebordshendene få 
vannblemmer inntil de til slutt blir grove og 
bærer preg av ærlig arbeid. Jeg steller i 
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Sitat inn her.

hagen, fisker og tenker at jeg lever nesten 
som i gamle dager. Med den lille, men avgjø-
rende forskjellen at jeg har tilgang på bykaffe 
og årgangsvin, og vissheten om at ethvert 
forsøk selvberging er lek, ikke en kamp om 
overlevelse. 

Men uansett hvor mye jeg raser rundt i 
utmarka med motorsag og traktor, uansett 
hvor mye jeg rister meg mør og ør bak slåmas-
kina, er det én ting som er klart: Naturen er i 
ferd med å ta over. Når jeg snauer Husefell for 
småtrær et år, er det fint og bart en stund. Men 
året etter, er det fullt av kratt og smått, ivrig 
villnis som klorer seg fast og vokser med 
rasende fart. Lar jeg det gå fem år, ser hele 
fjellet ut som en eneste stor busk. Og slik er 
det overalt rundt meg. Landskapet endres, det 
vokser igjen. Der man før kunne se åsene og 
fjellenes skarpe kontraster mot himmelen, er 
det nå et jevnt, grønt teppe av trær.

Men de innrømmer at de ikke har mye erfa-
ring med teknologi.

- Vi jobber for det meste manuelt og hånd-
verksmessig, forklarer Laurits.

- Men vi er villige til å prøve det meste, så 
lenge det inkluderer grønne blader, skudd 
og kule steder med utsikt. 

Når jeg slipper dem ut på haugen over den 
gamle kårstua, er de først usikre. Jeg lar et 
tjor henge etter dem, og sammen med 
ungene forsøker jeg å hjelpe dem til å forstå 
systemet. Når de nærmer seg grensa, får de 
først en lyd, og den blir stadig høyere inntil 
de får et lite støt. Skjønner de ikke hva det 
dreier seg om, løper de bare videre, så vi 
forsøker å holde dem igjen med tauet når de 
nærmer seg grensa. Etter en halvtime med 
gymnastikk oppi einene, ser det ut til at de 
har skjønt poenget. 

Men som det svenske ordtaket lyder: «Det 

går ikke an å være religiøs og gjete geiter. Det 
er faenmeg sikkert.» Når vi skal slappe av 
med en kaffe, piper det fra mobilen. Geitene 
har tatt turen ned til det gamle skolehuset. 
Det er som om de har fått ferten av naboens 
nydelige roser, noen hundre meter lenger 
vekk. Når vi har fått to av dem på rett vei, 
springer de andre til siden, eller opp på en 
høy knaus. Det er som å gjete katter og 
banneordene ljomer friskt mellom eike-
trærne. Når vi omsider gjeter dem opp igjen, 
finner vi en rådyrunge som gjemmer seg i 
skogbunnen, forferdet over gjetebreking og 
menneskerop. 

Men det tar heldigvis ikke lang tid før de 
lærer, og troner oppå en haug som blir stadig 
mer snau og veldefinert. En frisk duft av geit 
sprer seg over gårdsplassen og får den til å 
lukte som en skikkelig bondegård. En svale 
gjør ingen sommer. Men det gjør virkelig fire 
geiter. 

Geita er ikke bare god til landskapsarbeid. 
Jeg har en forsendelse med norske geitoster 
fra ysteriet til Bo Jensen, som hver dag blir 
brukt til nye ting. Det er nesten som i 
Markens grøde av Hamsun, hvor Isak, i tiden 
før han fikk seg dame, overlevde på potet og 
geitemelk og «dristige retter uten navn». Én 
dag får osten følge med nettopp poteter, i en 
rett som smaker nydelig, men kanskje også 
står seg best uten navn, all den tid «geitegra-
tinerte poteter» høres litt rart ut. En annen 
gang er det grilla squash som får omtrent 
samme behandling. Når det lukes i kjøkken-
hagen blir alt som skal vekk til en deilig 
sommerpasta. Fra Husefjell kan jeg høre 
bjeller og ett og annet brek mens fjellet lang-
somt kommer til syne igjen. 

Hjemme i Oslo har jeg robotgressklipper. 
Men det er dette som er framtida. •

«Vi gror igjen i partier av lurvete krattskog», 
skriver Dag O Hessen i sin bok Landskap i 
endring, om det norske kul turlandskapet. 
Når Norge gror igjen, mister vi noe som på 
mange måter er like viktig som husene på 
Folkemuseet, maleriene på Nasjonalgalleriet 
eller bøkene på Nasjonalbiblioteket. Til  syne-
latende maktesløse ser vi et landskap som for 
det meste har vært uforandret de siste tusen 
årene, bli forvandlet, gå tapt. 

Tuturutu! Det skal ikke skje! Ikke hvis man 
tilkaller Geitegjengen, kulturlandskapets 
hevnere. The Avengers – Ruminants To the 
Rescue. 

I mange år har jeg drømt om å sende geiter 
inn i utmarka for å ordne opp. Men det har 
vært urealistisk, til nå. For selv om geiter 
elsker rogneblader, hassel, or og lønn, er de 
enda mer glad i roser, grønnkål, erter og 
salat, og hvis man ikke gjerder dem inne, går 

de dit de vil. Rosene vi hadde på gården 
forsvant første sommeren vi hadde geiter, 
selv om geitene i prinsippet sto på tjor nede 
på Framfeda. Åtte minutter med løst tjor var 
nok. Dessuten har geiter manglende respekt 
for privat eiendomsrett, så naboens roser er 
like utsatte som egne. Slikt kan det bli dårlige 
naboforhold av. 

Gjerde kunne vært en mulighet, hvis jeg 
hadde hatt kilometer med strømgjerde, og 
det var praktisk gjennomførbart å sette det 
opp i ulendt terreng. Løsningen i år er tekno-
logisk, en elektronisk klave som heter 
Nofence, som stenger dem inne i et begren-
set område som man definerer med en app. 
Det er slutt med vaier og staur. Gjerdesten-
gene henger rundt halsen på geitene, og er 
inni mobilen min. 

Geitene har ingen prinsipielle innvendin-
ger mot ordningen, etter at selve klaven – 
som ser ut som en diger bjelle – er satt på. 
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POTETER MED DILL OG 
HALVSMELTA HVIT GEITOST

De siste årene har det kommet en rekke 
framragende norske osteprodusenter. Den 
geitosten jeg liker best, er Lille aske fra 
Rogaland laget av Bo Jensen. Den er bedre 
enn de fleste franske chevre-oster, men 
merkelig nok er det lettere å få tak i det. Hvis 
du ikke finner Lille aske, etter en ost som er 
litt kremet i konsistensen.

En smårett eller tilbehør til 6 til 8

1 hvit geitost, 150 til 200 gram

600 gram små poteter

2 ts smør

Salt

Dill

Ta ut osten i god tid – helst noen timer i forkant. 
Kok poteter som du pleier. Bryt dem i mindre bi-

ter. Ha i en bolle med litt smør, salt og dill og bland 
godt. 

Bak i ovnen ved 200 grader i 5 til 10 minutter, el-
ler gjør som jeg og sett i utkanten av grillen, så de 
blir skikkelig varme og kanskje litt brent i kantene. 
Ha en ost oppå og bak videre til osten har begynt å 
smelte. 

 

URTE- OG RAMSLØKPASTA

Jeg har fri tilgang på ramsløk, men den er 
best tidlig på sommeren, så jeg lager en pure 
av bladene som jeg bruker gjennom resten av 
året. (Blader, olje, salt, blender. Er omtrent 
som ramsløkpureen du får kjøpt i butikken, 
bortsett fra at den er gratis.)
 Så supplerer jeg med urter fra hagen: Jeg 
synes ofte det er godt med en ikke helt logisk 
blanding av urter, altså gjerne litt søte urter 
som dill, mynte og sitronmelisse i en blanding 
med oregano, persille og gressløk. (Men ikke 
bruk peppermynte, tannpastasmaken funker 
ikke i en pastarett.)

Nok til 4

300-350 gram pasta

Salt

2 ss olje

50 ml ramsløkpure, ev pesto

30-50 gram fint revet pecorino, parmesan eller 
annen hardost

1 dl blandede urter, for eksempel oregano, persille, 
dill, iblandet litt mynte, gressløk og sitronmelissse, 
hakket

Gressløkblomster, eller andre spiselige blomster, 
hvis du har

Kok pasta i lettsaltet vann.
Bland olje, ramsløkpure og revet ost i en bolle.
Ta vare på litt av kokevannet når du heller ut 

vannet av pastaen.
Bland med ramsløk, olje og ost, og spe litt med 

kokevann så du får en jevn konsistens. Ha i hakke-
de urter, dryss over blomster og server. 

GRILLA SQUASH MED  
BAKT CHEVRE, PEPPER  
OG  HONNING

Squash er noe mer enn bare den kjedelige 
fetteren til agurken: Nå på sommeren har den 
en egen sødme og friskhet den ikke har 
resten av året. Se etter små squash, de er 
best.

Smårett til 6 til 8

400-600 gram små squash

2 vårløk

1 ts timian

Salt 

1 hvit geitost, 150 til 200 gram

1 ss honning

Grovmalt pepper

Ta ut osten i god tid – helst noen timer i forkant. 
Fyr opp grillen. (Eller varm en stekepanne over 

høy varme.)
Grill squashen til den er røff og litt brent i kante-

ne på alle sider, og vårløken til den er svart i kante-
ne og nokså kollapset. Squashen inneholder først 
og fremst vann, så selv om den er brent i kantene, 
er den god inni. 

Legg osten oppå grillen i 1-2 minutter. Er den al-
lerede ganske rennende, legg den på en plankebit.

Ha squashen på en tallerken. Fjern det mest 
brente ytterst på vårløken og hakk eller klipp opp. 
Dryss over timian og salt. Legg osten oppå. Krydre 
med pepper og hell over honning. 

Sitat flama
NAVN, YRKE INFO


