
 
 

 

Generasjoner med matglede 
 

 
Låven på Hov ble bygd som høylåve av min oldefar på 1950 tallet. 

 
Det aller beste både min far Tor Alfred og min bestefar Åge kunne få, uansett årstid, var småsteik av 
okse som var slaktet på gården. På søndagene, som ellers i uka, var det ho mor Ågot lagde maten og da 
også fra grunnen av. På søndager putret småsteika på komfyren i mange timer og fylte huset med god 
matlukt og matlyst før herligheten endelig ble servert med selvplukket tyttebær, ertestuing og gulløye 
eller mandelpotet som ble dyrket på de fine sandjordene på gården.  
 
På søndager var det på den tiden vanlig å ta av fløten på toppen av melkespannene da meieriet ikke 
målte fettprosenten på mandagene, ifølge min onkel Roald. Dette var da også helt avgjørende for at 
søndagsdesseten skulle bli vellykket med fersk fløte på rabarbra- eller sviskegrøten.  Ellers serverte 
mor Ågot ofte gomme og kjelost, men som regel var det suppe til dessert til hverdags, mye suppe. Det 
var blåbær eller rabarbrasuppe, og ikke minst melkebaserte supper med makaroni. Til finere 
anledninger ble det gjerne servert trollkrem av tyttebær, og selvsagt molte med fløte som var for de 
viktigste høytidene. En kan skrive flere bøker om alle historiene rundt molteplukking og feidene rundt 
dette. På nattestid kunne en gjerne møte naboen på vei hjem med bøtta full av molter fra din moltemyr 
når du gjerne kom motsatt vei fra hans. Om Kveite var alvor på havet var molta like alvorlig på land.  
 
Det ble også fest når en fikk smaker fra andre steder, som da min mor Unni fikk kasser med rips og 
solbær sendt fra sin mor i Finneidfjord. Åge ble så ivrig at han snek seg til en smak før de andre i all 
hemmelighet, men brukte salt istedenfor sukker og ble avslørt til stor underholdning for alle.  Unni gikk 
i lære på kjøkkenet hos Ågot allerede fra hun besøkte Hov om somrene som ung dame, noe som vi i 
familien nyter stor glede av fortsatt. Mange av rettene til Ågot blir stadig servert og tradisjoner holdes 
i hevd som når vi fortsatt syr gårdens kjøttrull sammen til jul.  
 



 

På sommeren før ble det spist mye flyndre og småsei som ungene på gården gjerne fisket etter med 
dorge eller pik i vikene nært land. Jeg husker godt at bestemor gjerne ville ha seien så stor at hun kunne 
kutte den i 3 biter i passelig størrelse. Det var som om «3 betaseien» smakte av sommer og den var like 
god neste dag, servert kald med agurksalat, rømme og potet. Det samme ble laksen servert med på 
store anledninger, kald laks var festmåltid på gården. Festmåltid ble det også med storsei eller aller 
best kveite som nesten var som en hellig fisk. Å være på storhavet på yttersia av Lofoten og oppleve 
når det biter fra 2-3 storsei på juksa samtidig eller å dra opp en stor kveite på åpent hav er ikke noe en 
glemmer så lett. Når en da fikk servert egen fangst med eget dyrket eller sanket tilbehør ble det et 
festmåltid. Det var kanskje til tider et arbeidsomt og strevsomt liv, men det var fylt av matglede, og 
overflod av ferske og lokale råvarer som bare lå der og ventet på en.  
 
Kveitefiske var alvor, og hadde en mistet en kveite ved ripa på båten hadde en gjort skam på familien i 
lang tid. Det gikk også historier om et eget kveite haill en burde gjennomføre før en dro ut på slikt fiske, 
noe som vi ikke skal komme nærmere inn på her. Derimot elsket min bestefar Åge, som var kjent for 
sitt gode humør, å fortelle nettopp slike historier til oss barnebarn i pausen mellom hesjinga, under 
potetopptakinga eller på båten ut til Vikarøya for å sanke sauer på høsten.   
 
Faren til Åge og min oldefar Tor hadde et godt lag med både klippfisk, boknafisk og tørrfisk han hang 
opp på nordøst veggen på naustet som er vanlig her på yttersia.  Dermed ble dette også vanlig kost på 
gården spesielt på våren og sommeren. Tor var veldig driftig og bygde ut gården sammen med Elfrida, 
samtidig som han drev aktivt fiske med egen større båt. Det sies at han bygde låven og fjøset ekstra 
stort for at etterkommerne skulle slippe å måtte velge fiske som yrke om en ikke ville det da. Min 
oldefar var nemlig gjennom hele sin yrkeskarriere som fisker plaget med sjøsyke.   
 
Fordelen med stor fjøs og mange dyr på bås var da også at det sjeldent manglet kjøtt, fersk melk og 
fløte på gården. Det meste fra dyrene ble også tatt vare på og brukt i kosten og lite eller ingen mat ble 
kastet. Mitt sterkeste barndomsminne med bestefar var da vi slaktet en okse på låven sammen bare 
han og meg. Min jobb som 6-7 åring var å røre i blodet så det ikke stivnet. Når bestefar hadde tatt rede 
på skrotten og hengt det i talja på låven, gikk vi ned til bestemor og lagde fersk blodpannekake med 
sirup. Senere samme dag kokte vi innmaten til lungemos som vi spiste med gulløye og smør.  Alt dette 
var det mest naturlige i verden for meg og som jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve. Kanskje 
får vi ta med lungemos og blodpannekake med sirup i neste versjon av menyen, men nå har vi valgt å 
ikke være fult så tøffe … Vi håper likevel det smaker.  
 
Vel bekomme.  
Frode Hov 
www.hovgard.no 
 
 
 
 
 
 
 
 


