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Tre bittesmå hus i en hage og oppvaskbenk midt på plenen. Det 
er den lille familiens hytteglede. For da Mia ble farmor, kjøpte 

hun kolonihage for å være mer sammen med barnebarn.

Kolonitiden

         Hvor stor må en 
hytte være for  

å kunne nyte en kaffe 
på trappen?

                                                                                                        
Solveig Egeland, kunster

sommer i Norge
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solcellepanel som lager nok strøm til å 
lade duppedittene våre. Dessuten er det 
deilig å stå ute i hagen og vaske opp, 
påstår Mia – som egentlig heter Maria – og 
som lever ut en liten drøm om den leke-
stua hun aldri fikk da hun var liten. 

Alt som er annerledes er jo gøy for en 
liten stund, fortsetter Mia og sikter til 
oppvasken i det grønne. Det blir jo en 
opplevelse å varme vann og vaske opp for 
hånd som vi gjorde i gamle dager.

Hva med kaldt drikke på en heit dag 
uten kjøleskap?

Jeg hadde et gasskjøleskap i 
begynnelsen, men det var så 
trøblete at jeg kvittet meg 
med det. Vi har kjøleboks og 
sykler til butikken hver dag og 
kjøper is i løsvekt. Det tar bare 
tre minutter. 

De første årene hadde Mia 
egenlaget dusj i hagen, kaldt-
vann, selvsagt. Men nå finnes 
det dusj og do i fellesanlegget 
en sykkeltur unna. Inne i hytta 
der det er tre soveplasser, har 
Mia en solcellelampe for å lese 
om kvelden. Bunker med interi-
ørblader, Donald og bøker i hylla. På 

Fretex får hun en pose bruktbøker for en 
femtilapp. Alt inventar i hytta har Mia fått, 
eller bygget selv. Men alt som får plass, må 
kunne brukes, og gjerne ha flere funksjo-
ner.

– Når jeg tar noe inn i hytta, tar jeg noe 
annet ut. Et must med så liten plass.

 Alle logger av. – Det er 
helt spesielt å komme hit. 
Når jeg låser meg inn og 
hører portene lukke seg 
bak 

meg, er det som å stenge den travle verden 
ute. Skuldrene senker seg, sier Mia og 
forteller at sønnen også elsker å være der. 
Thomas Moen (32), som hun kjøpte koloni-
hagen sammen med, lever et hektisk liv og 
jobber med blogging og kommunikasjon. I 
fjor skrev han boken «Logg av» og det er 
nettopp hva han, Sebastian, Mia, Alf og de 

andre gjør når de er i 
kolonihagen.

BURSDAGSFEST: Fra v. Mia Marlena Nordstokke som er mamma til Sebastian (bursdagsbarnet helt foran), onkel til Sebastian, Andre Nordstokke, 
og mormor Mona Nordstokke . Ved siden av sitter bestefar  Tom Moen og Mias sønn Thomas Moen. Helt foran: Mia og Sebastian.

DRIVHUSGØY: Mia blåser og henger opp ballonger  
oppunder taket i det hjemmelagde drivhuset.

TEKST: Anne-Line Henriksen
FOTO: Eva Kylland

Mia Moen (51) henger opp ballonger som 
danser om kapp med vimplene i vinden. 
Dekker bord i drivhuset, vanner tørste 
agurkplanter og retter 
litt på drueplanten som 

slynger seg oppunder taket. På sensomme-
ren er det bare å strekke ut hånden og 
forsyne seg med blå druer.

Benken er hjemmesnekret og lyser av 
rosa puter hun fikk med hjem fra siste 
Thailandtur.

Mia forbereder bursdags-
fest for Sebastian. Barnebar-
net som fyller tolv når vi er 
på besøk, men som fortsatt 
kalles for Mini. Det er alltid 
stas å feire i kolonihagen, 
synes han. Særlig når to 

bestemødre har bakt brownies og 
marengskake. Og pappa har stekt mini-
pizza på grillen.

Gir frihet å leve enklere. Mia viser 
rundt på sine 300 kvadratmeter med ren 
og skjær hage- og hytteglede. Peker på 
blomster og grønnsaker som knapt spirer. 
En frodig stikkelsbærbusk og et epletre i 
blomst. Hytta er på 15 kvadrat og har fått 
navnet Eplehuset. Der har Mia snekret 
seng og laget sittekrok foran et lite bord. Så 
har hun satt opp en bod, og i fjor ble driv-

huset bygget opp av gamle vinduer. Et 
herlig sted å ha drivhus-
lunsj, med plass til seks, og 
der urtene vokser en arm-
lengde unna. Det er bare å 
drysse basilikum over sala-
ten. Eller knabbe en tomat. 
Den villige mynten spares 
gjerne til en mojito når kjæ-
resten Alf og Mia setter seg 
ned etter en lang dag.

– Du trenger ikke strøm og 
varmtvannstank for å kose 
deg på hyttetur. Det blir gode 
middager med et par gassbluss 
og en grill. På taket har jeg 

DETALJER: Det går i sort og hvitt, rødt  
og rosa inne i kolonihagehytta.

RUSKEVÆR: Om det skulle regne er hytta koselig å være i. Her er det stol for liten og for stor og tre soveplasser. Alle møblene er gjenbruk og 
har fått et strøk sort bengalakk.
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Markens grøde. Det gir en spesiell 
følelse å sitte inne under åpen himmel, 
som du gjør i et drivhus. Når sola steiker 
som nå, kan det bli hett, men et par av 
vinduene kan åpnes og dermed slipper 
brisen inn. Den andre spesielle følelsen er 
at måltidet finner sted på et bord mindre 
enn tre meter fra der gulrøtter, poteter, løk 
og sukkererter er hentet opp av jorda. I et 
hjørne av drivhuset står gassblusset og en 
velbrukt vedkasse fungerer som kjøkken-
skap.

Mia fører plantekartotek sånn at hun vet 
hva hun sår og planter hvor og når. Etter 
en lang sommer er det tid for å høste og 
nyte. Fryde seg over at de små frøene som 
ble sådd i vinter, er blitt deilig mat på fat. 
Og at hun kan putte noe av sommeren på 
krukker og glass.

– Da Thomas og jeg kjøpte kolonihagen 
for snart ti år siden, husker jeg det var 
gamle, koselige damer som holdt til her. 
Nå ser vi barnefamilier og par på min egen 
alder. Det er en fin måte å rekreere på. En 
kolonihage er rene lykkepillen!

Fakta om kolonihager:
Å ha en kolonihagehytte stiller større 
krav til medvirkning enn om man har en 
«vanlig» hytte ved sjøen eller på fjellet. 
Alle kolonihageeiere må forholde seg til 
reguleringer av tomtestørrelser, størrel-
ser på hyttene og regler for vedlikehold 
av både egen parsell og fellesområder. 
For kolonihager som er medlem av 
Norsk kolonihageforbund er botiden i 
den enkelte hytte fra 1. april til 30. 
oktober.

Mias kolonihage:
Mia kjøpte kolonihagen i 2007 for  
85 000 kroner. Den er en av 109 parsel-
ler som utgjør Kongsgård kolonihager i 
Kristiansand. Anlegget ble etablert i 
1910, først og fremst for de av byens 
borgere som ikke hadde egen hage. Da 
betydde parsellene mye for familienes 
helse og økonomi, det var mat som ble 
dyrket. Dagens kolonister lar det også 
bugne av blomster, felles for alle er at 
parsellene er et område for rekreasjon. 

OASE FOR LIVSGLEDE: Dette er oppfyllelsen av Mias store drøm. Kolonihagehytta har fått navnet Eplehuset. Hagen er på 300 kvm, hytta på 15 
og boden på tre.

ENKLE GLEDER: Oppvaskbenken står midt i hagen mellom  
drivhuset og hytta. Å vaske opp på «gammelt vis» er en herlig forandring  

fra dagliglivet, synes Mia.

– Her finner vi andre gleder, og vi får et 
nytt syn på stjernehimmelen. For når 
høstmørket legger seg over småhytter og 
hager, blir det virkelig steinmørkt i koloni-
hagen som ikke har gatelys. Men for et 
fabelaktig skue med stjerner, sier Mia.

Det primitive livet føles som 
en god avveksling. Om somme-
ren står Sebastian opp, og går 
rett ut og plukker inn jordbær 
til frokost. I tre uker er 

de tre generasjoner på få kvadrat og har en 
ferie uten stress.

Får brukt skapergleden. Mia liker å 
løse praktiske utfordringer. Snekring har 
gitt mersmak og når nye ideer dukker opp, 

prøver hun å løse 
oppga-

vene selv. Enten det er hagebenk ved 
inngangen, hyller i hytta eller køyeseng.

– Jeg har praktisk sans og det har kjæres-
ten min også. Det var da han fant en haug 
gamle vinduer at vi satte opp drivhuset. Vi 
holdt på i en uke, og det var øs pøs mye av 
tiden!

Mia samler også skatter når hun går tur. 
Kvister og steiner og andre av natu-
rens skulpturer. Kvistene har hun 
laget espalier av som rosene kan 
klatre på. 

Kontrastene mellom om å være i 
kolonihagen og hjemme, er store. Og 
sånn liker Mia å ha det. Hun bor på 

Hovden øverst i Setesdal og bruker tre 
timer med buss eller bil til kolonihagen 
når hun ikke overnatter i Kristiansand.

– Det er en fantastisk reise, særlig på 
forsommeren. Da reiser jeg fra snøen og 
fjellet, og jo lenger nedover Setesdalen vi 
kommer, jo grønnere blir det. Toppen er 
å komme fram til vårt grønne paradis.

Om Mia ikke har brukt mye penger på 
møbler og ting og tang, har hun investert i 
levende vekster. Blant annet har hun 
plantet bøkehekk mot veien. Den har tett 
buskas hele året og skrifter farge med 
årstidene. 

KORTREIST: Urtene vokser et par meter fra spisebordet, over henger en drueplante og i pallekarmene utenfor dyrker hun sukkererter og gul-
røtter, løk og poteter.

MARKENS GRØDE: Mia fører plantekartotek sånn at hun  
vet hva hun sår og planter hvor og når. Etter en lang sommer er det tid 

for å høste og nyte.


