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SOLEM forfatter bøker omtrent i samme 
tempo som et av de store bryggeriene tap
per øl ved anlegget på Gjelleråsen utenfor 
Oslo! Hans hittil siste er en oppdatert 
oversikt over de mange små og store 
bryggerier som finnes her i landet. De 
som presenteres spenner fra knøttlille 
Grimaas Bryggeri på Raufoss til gigan
tiske Hansa Bryggeri i Bergen.

Mer enn en katalog
Ølprodusentene er brutt ned på fylker og 
landsdeler, og presentasjonene er temme
lig detaljerte og informative. Om Bøm
meløen Bryggerhus i Bømlo kan vi lese 
at her i huset produseres det ca. 3000 
liter øl i måneden, basert på dugnads
arbeid. Produktene er lettest å få tak i 
hos Rema 1000 i Haugesund, Karmøy, 
Stord og Bømlo.

Men Norsk øl er langt mer enn en 

avansert telefonkatalog over de som 
 brygger øl. Ølhund (og kulturminister, 
strengt tatt) Trine Skei Grande skriver i 
sitt forord at hennes kjærlighet til øl opp
stod først i godt moden alder, ja faktisk 
etter at hun ble leder i Venstre. Hun krys
ser av for hvert bryggeri hun besøker, og 
har hittil over 80 navn på blokka.

Skei Grande skriver at «mikrobrygget 
øl er lokal matkultur, tradisjoner og 
gründerskap i ett.» Hun avslutter med at 
norsk øl i høyeste grad er en del av den 
norske kulturen, og utbringer en skål.

Knut Albert Solem skriver også om 
ølets historie, og tar oss med til et sted 
på slettelandet mellom Eufrat og Tigris 
for mer enn 8000 år siden. Det sies at det 
var på de trakter og på de tider at en eller 
annen smarting fant ut at det gikk an å 
lage en berusende drikk hvis du bare 
hadde korn. Her hjemme har vi brukt 
humle i ølbryggingen siden 1200tallet, 
den industrielle fremstillingen kom i 
gang rundt år 1800.

Forfatteren drikker nok en del brygg 
i løpet av et år, og kommer bl.a. med 
anbefalinger om hvor du og jeg kan leske 
strupen. Morsomt nok trekkes St. Pauli 
Biergarten ved Paulus sykehjem i San
nergata i Oslo fram som et bra sted. Der 
er det en sommeråpen ølhage som slipper 
inn også andre enn hjemmets beboere.

Bakerst får vi en oversikt over de van
ligste øltypene som finnes, og ikke minst 
en komplett samling av menneskene som 
er kåret til Årets ølhund her i landet. 
Eksempler på slike spenner fra Frode 
Øverli og hans figur Pondus til kollega 
Pedro Salo Grenning, VGs legendariske 
tegner fra 1945 til 1986.
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SERVERINGSSTEDET Henjatunet i 
grenda Henjum i Leikanger i Sogn og 
Fjordane er midtpunktet i denne boka, 
som Åse Kongsvik denne gang har laget 
«hjemme på kjøkkenet.» Hun har 
 tidligere forfattet flere andre kokebøker 
om og med mat og tradisjoner fra hjem
traktene.

Skryt fra Navarsete
Matskatter fra de fruktbare bygdene 
rundt Sognefjorden utgjør hovedingredi
ensene i boka, men den er krydret med 
hilsninger fra en rekke notabiliteter og 
kjentfolk. Senterpartipolitiker Liv Signe 
Navarsete skriver at det er mange år 
siden hun første gang kom til det gamle 
klyngetunet som gjest, og forteller om 
«en stad med sjel.» Hun fortsetter: «No 
er kortreist mat med historie noko av det 
finaste ein kan få servert. Og helst i 

autentiske lokaliteter.» Navarsete beskri
ver en kveld i Henjatunet som et frimi
nutt fra de standardiserte hotell  
middagene. Det er som å komme hjem, 
humøret stiger, praten går lett og latteren 
sitter løst, skryter hun. 

Så hva står på menyen? Kokebokdelen 
i denne utgivelsen tar utgangspunkt i 
årstidene, og om vinteren er jordskokk 
en sentral råvare. Så lenge det ikke er tele 
i jorda kan denne veksten høstes vinteren 
igjennom og ta rollen som en evig fersk 
grønnsak. Vi får en svært fristende opp

skrift på jordskokksuppe basert på 
hønse kraft, fløte og litt sitronsaft. Jord
skokken dukker også opp igjen i kremet 
versjon sammen med lammefilet og sjy
saus. 

Vårens tilfang av råvarer gjør at det 
kan havne en breiflabb på tallerkenen, 
eller et lammelår med kinakål i pesto. 
Sommeren kommer med blomkålsuppe 
med spekeskinke, sjøkreps og selvsagt 
jordbær. Det er bare å glede seg til  høsten, 
da det serveres varmrøkt fjellørret med 
smørstekt grønnkål og kantarellsaus, 
hjortefilet med syrlig kremsaus og panne
stekt rosenkål, kveite med nøttesmør og 
potetmos og kjelår med kremet trakt
kantarell.

Moroa avsluttes med besøk hos en 
rekke lokale produsenter av mat og 
drikke, som for eksempel Balholm i 
Balestrand. Der i gården produseres det 
bl.a. sider og sprudlende fruktviner. 
Undredal stølsysteri byr på ost av høy 
kvalitet, mens Sognefjord Naturkjøkken 
sørger for at alle som vil kan fråtse i god
saker fra bl.a. Lustrafjorden, som røyke
laks og sjøkreps.

Du snakker om å sitte midt i matfatet!
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Øl, ølhunder, øltyper og ølsteder

Året rundt med lokale råvarer fra Sogn

Lokale bøker


