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Grønn poesi 
i nyttehagen

Barbro er kunstner og proff hageentusiast.  
Kjøkkenhagen hennes er til nytelse for både øye, sjel og munn. 

TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND

Mye glede
i kjøkken- 

hagen!

Selvforsynt med økologiske grønnsaker

FRA KUNST TIL HAGEBRUK: 
Barbro tar en liten pause fra 
verkstedet for å spre viktig 
komposttilskudd i hagen.
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NYTTIG OG VAKKERT:
Et vedlikeholdsfritt gjerde  
i kastanjetre beskytter mot 
skogens dyr. Mellom kjøkken-
hagen og verkstedbygget er et 
bredt bed beplantet med stauder 
og urter; fargesprakende kjem-
pevalmuer sprer glede.

SALAT: Minst 
fem sorter salat 
vokser i hagen. 

BØNNER: – Stangbønner og 
poteter trives sammen fordi de 
utnytter ulike næringsstoffer  
i jorden. I økologisk hagebruk 
praktiserer vi samplanting, 
forklarer Barbro. – Potetene 
ligger inne til spiring om våren. 
Vi setter seks til sju sorter. 
Egentlig burde vi dyrket bare 
poteter det første året, fordi de 
gjør jorden løsere med tanke på 
neste års grøde. Erter og bønner 
tilfører nitrogen, det er også bra 
for de vekstene som kommer 
etter.

HAGE

– Salatene gir oss aller størst 
glede. Vi nyter dem til både 
lunsj og middag. Fra midten av 
mai til frosten kommer går vi ut 
i hagen og høster salatblad i 
ulike farger og fasonger, sier 
Barbro.

Som kunstner er Barbro Raen 
�omassen kjent for blant annet 
skulpturer og vakre former 
passet inn i landskap. Også 
kjøkkenhagen hennes er en  
estetisk glede.

– Salatene våre er ikke bare 
kortreiste, men også fri for gi�, 
siden vi dyrker økologisk, sier 
hun.

Rundt påske sår hun salatfrø 
og lar dem spire i en vindus-
karm. Etter et par uker prikler 
hun de bitte små plantene om  
i potter av avispapir som hun 
har laget selv. Når faren for 
nattefrost er over, og salaten er 
stor nok, planter Barbro den ut 
og legger over en dyne av 
�berduk. 

– Den beskytter mot natte-
frost, intens sol og tørke, og 

Navn:
Barbro Raen Thomassen 

(63) og Tore Thomassen (63)

Hvor:
Birkenes i Aust-Agder

Hage:
En poetisk, økologisk, 

innholdsrik, profesjonelt 
dyrket kjøkkenhage

hardt regn. Det blir varmt under 
duken, noe som er bra for 
veksten. Kålplanter trenger også 
�berdukens beskyttelse mot egg 
og larver, forklarer Barbro.

Hele sommerhalvåret, med 
noen ukers mellomrom, sår hun 
salatfrø ute i hagen. 

Cossalat skal være den det 
dyrkes mest av globalt. Lett å få 
til, og det er mye mat i de tykke 
bladene, samtidig som de er 
sprø. Barbro har to sorter 
cossalat, Little Gem og Freckles. 

– Av frø som jeg samlet  
i kjøkkenhagen i �or høst, har 
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ET STYKKE JORD: – Å dyrke 
jorden er menneskets ansvar. 
Den som gjør det økologisk, 
forbedrer et lite stykke av 
verden, sier Barbro.

jeg denne sommeren fått stor, 
�n eikebladsalat, Royal Oakleaf, 
og Marvel of Four Seasons. Av 
nye sorter har jeg hatt hell med 
franske Murielle, en hodesalat, 
og Merlot, en plukksalat med 
skinnende blanke mørkerøde 
blad, lekker i salatbollen.

 
LAVERE UTGIFTER
Hun og mannen høster daglig 
fra hagen. Siden han kom og 
dro henne i �ettene en dag for 
veldig lenge siden, har det vært 
de to, Barbro og Tore. En 
kunstner. En visesanger og 
entertainer. 

Som studenter i Bergen �kk 
de låne en jordlapp og begynte  
å dyrke sin egen mat. Da gikk de 
månedlige utgi�ene ned. Begge 
studerte lenge, og ønsket 

deretter å leve som frilansere. 
De visste at det ville føre til usta-
bile og forholdsvis lave 
inntekter. Dermed fortsatte de  
å dyrke grønnsaker, urter og 
bær. I alle år har paret vært 
nærmest selvforsynt, også da de 
tre barna vokste opp i hjemmet  
i ei idyllisk bygd i Lillesand.  

Der hadde foreldrene lyst til  
å bli boende, men nye E 18 
klarte å velte de planene. Kunst-
nerparet rømte for omtrent ti år 
siden fra støyen fra europaveien. 
De bosatte seg i nabokom-
munen Birkenes, langt inne  
i skogen. Der var tomteprisen 
lav, og vinden og fuglesangen 
var de mest iørefallende lydene.

Den eldste sønnen studerte 
arkitektur, han tegnet et lite, 
moderne hus til bolig for forel-

Bøker og kunst
«Som liljene på marken. Om å leve enklere» er tittelen på 
Barbros bok. Den handler om hage og kunst og byr på et 
mangfold av personlige re�eksjoner. Andre opplag er i salg, 
se www.raenthomassen.no
I år kommer hun med en ny bok, på Vårt Land forlag: «Jord 
og himmel om du vil».  Boka følger kjøkkenhagen gjennom 
årets tolv måneder. 
Barbro deltar i en økokunst-utstilling som åpner i Beijing  
i slutten av mai. Den skal turnere til også to andre kinesiske 
byer.
Hun stiller dessuten ut på biennalen til Global Art Affairs 
Foundation i Venezia 11. mai til 24. november. Et stort 
pepperkorn hogd i larvikitt blir å se i Marinaressa Gardens, 
mens hun viser tekstil i Palazzo Mora.
Til høsten skal Barbro og datteren Mirjam Raen Thomassen, 
som er billedkunstner, ha utstilling sammen i Risør 
Kunstpark. 

FUGLESKREMSEL: Sånt kan 
skje når man både er prak-
tisk anlagt og lever med en 
humoristisk musikant.

FRA EGEN JORD: Barbros innsats gir en bugnende avling av 
grønnsaker.
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SQUASH: Allerede i midten av juli er squashen klar for innhøsting.

SUKKERERTER: Tre ganger i løpet av sesongen sår Barbro sukker- 
erter, og da varer de helt til frosten kommer. – Favoritten gjennom 
mange år, den tidlige, sprø og fine Norli, har fått hvile i år, slik at jeg 
kunne få prøvd ut Dwarf Sweet Green som alternativ. Jeg holder fast 
ved den høytvoksende franske med lilla blomster og store belger; 
Carouby de Mausanne. Den er det lett å samle egne frø av.

Innhøsting
... av grønnsaker skjer hele sommeren. Salat, gressløk og 
karvekål er klar allerede fra midten av mai. Reddik og de 
første sukkerertene kommer midt i juni. De tidligste 
potetsortene fra månedsskiftet juni-juli. Fra midten av juli 
kommer hvitløk, tomater, agurk, squash, mer salat og 
sukkererter. I juli er det også mulig å høste de første 
gulrøttene, kepaløk, hvitløk, bønner og mer salat. I august–
september er det gresskar, rødbeter, mer gulrøtter, 
grønnkål og purre. Stadig byr hagen på dill, persille, 
koriander, basilikum, timian, løpstikke og oregano. 
Pastinakk skal få stå i jorden til over første frostnatt, først 
da kommer den riktig fyldige smaken. Grønnkål har de hele 
vinteren.

HARDFØR: Purre som ikke 
er spist, overvintrer ute og 
høstes inn ved behov.

LØK: – Når det gjelder løksorter, fore-
trekker jeg å kjøpe ferdige purreplanter og 
stikkløk framfor frø. Løkfrø trenger nemlig 
lang voksetid for å bli til noe, forklarer 
Barbro, som har mange typer løk: Gressløk, 
bendelløk, hvitløk, luftløk, to sorter 
kepaløk, gul og rød, og ramsløk fra skogen.

Carouby de Mausanne. Den er det lett å samle egne frø av.

«Kunstner er noe jeg er hele 
tiden, like mye når jeg arbeider 

med jord som i verkstedet.»
Barbro Raen Thomassen

drene, og en større bygning, 
som rommer verksted og skrive-
stue. Ytterkledningen i malm-
furu gråner og glir stadig mer  
i ett med omgivelsene. 

Sør for det to etasjes verk-
stedbygget har Barbro og Tore 
laget et utvendig arbeidsrom på 
14 ganger 18 meter – det er 
kjøkkenhagen. Å dyrke mat er 
først og fremst hennes jobb. 

– Kunstner er noe jeg er hele 
tiden, like mye når jeg arbeider 
med jord som i verkstedet, sier 
Barbro.    

Den fruktbare kjøkkenhagen 
hennes er usedvanlig poetisk, 
med en ren, enkel stil og bevisst 
bruk av naturnære materialer.  

  
SMÅKRYP I ARBEID
«I økologisk tankegang er det 

jorden som dyrkes, stelles og 
forbedres – mer enn det som 
plantes og sås i den. Gjødsling 
og jordbearbeidelse gjøres 
nettopp med det formål å gi 
jordorganismene best mulig 
leveforhold. Når bare jords-
monnet er sunt og balansert, 
kan nesten alt vokse og gro.»

Sitatet er hentet fra Barbros 
bok «Som liljene på marken. 
Om å leve enklere». Blant mye 
annet deler hun raust av sine 
erfaringer med å dyrke mat.

 Da Barbro og Tore skulle 
anlegge den nye kjøkkenhagen, 
�kk de tilkjørt noen lass 
matjord. Siden har de blant 
annet tilført kompost fra 
kjøkkenavfall, pellets av hønse-
gjødsel, lupingjødsel og lang-
tidsvirkende skjellsand. 
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Barbros 
beste tips
... for å få en god avling:
● Sunn jord der �est mu-
lig småkryp trives, er 
grunnleggende. Bruk jord-
dekke: Legg strø av kvist 
og kvas mellom radene. 
Kompostkvern er nyttig. 
Bruk gress-avklipp fra 
plen.
● Økologiske frø kan be-
stilles hos svenske Runå-
bergs fröer på nett, 
runabergsfroer.se.
● Å så frø inne kan gi  
tidlig mat ute.
● Beskytt særlig unge 
planter med �berduk om 
våren. 
● Så noen av grønn- 
sakene �ere ganger  
i løpet av sesongen.
● Vekselbruk: Varier, helst 
fra år til år, hva du sår og 
planter hvor. 
● Samplanting er lurt av 
ulike årsaker.
● Prøv nye sorter for  
å �nne ut hvilke som  
trives best i din hage.

JORDKJELLER: Rødbeter, poteter, kålrot, 
gulrot, epler, pastinakk og løk er vel i hus, 
det vil si lagret i den frostfrie jordkjelleren. 
Mose mellom lagene av rotgrønnsaker er bra 
for holdbarheten. Langs muren trives druene.

JORDBÆR: Til nytelse her og nå, og på brødskiva noen måneder 
senere. Barbro putter ned blant annet løk mellom nye jordbærplanter, 
fordi de trives sammen.

DRUER: Av druer og bær 
blir det saft og syltetøy.

– I jorden bor det et mylder 
av bakterier, sopp, insekter og 
meitemark. De bryter ned orga-
nisk og mineralsk materiale og 
gjør næring tilgjengelig for plan-
tene, forklarer Barbro. 

– Tore har snekret gangveier  
i kjøkkenhagen av restmaterialer 
fra kledningen på husene. Der- 
med forstyrrer vi ikke småkry-
pene mer enn nødvendig. 

      
ØKOLOGISKE FRØ
Hun bestiller frø fra svenske 
Runåbergs fröer, som dyrker og 
selger økologiske frø. Katalogen 
deres inneholder tegninger  
i svart-hvitt. De inspirerte for 
mange år siden Barbro til  
å forstørre små frø og hugge 
dem i stein. Å synliggjøre det 
nesten usynlige. Barbro brenner 
for dette når det gjelder både 
planter og mennesker. I hennes 

virkelighet har det noe å gjøre 
med sorteringssamfunn og rett-
ferdighet.

– Ugressfrø kan ha en over-
�od av forunderlige og særdeles 
vakre former, sier hun. – Et stort 
frø-objekt sto ferdig i den nye 
Byhaven i Grimstad i april. Det 
er frøet til ugresset byvortemelk, 
en såkalt ballastplante som kom 
med seilskuter, mest sannsynlig 
på 1800-tallet.

Barbro samler mange frø av 
egen avling om høsten. Likevel 
starter arbeidet med kjøkken-
hagen hver vår med at hun 
bestiller frø.

– Og hver gang er jeg like 
spent på hva som er med i årets 
sortiment av grønnsaker og 
urter i frøkatalogen.

Hun velger frø og plantes-
orter ut fra erfaring, smak, 
estetikk, nysgjerrighet, helse-

bringende virkning, 
motstandsdyktighet mot 
sykdom og skadedyr, klima  
og nyttig samplanting. Et 
eksempel på det siste er at 
reddik, sådd i en rad av 
pastinakk, gjør det enklere å se 
raden med små matplanter når 
ugresset skal vekk. Sukker- 
erter, bønner og gulrot hører 
også til de helt nødvendige 
sortene.

«Stangbønner gir stor avkast-
ning på lite areal. Dessuten 
skaper det liv i kjøkkenhagen 
med planter som slynger seg 
vakkert oppover i høyden og  
i stor fart til planteverdenen  
å være. Er været varmt og plan-
tene skikkelig i gang, kan 
veksten faktisk måles i opptil 
�ere centimeter per dag. Jeg 
bestemmer meg for Neckargold, 
som ifølge katalogen er en voks-
bønne med lange gule belger,  
av beste kvalitet og smak. 
Suksessen fra i �or med 
Prizewinner blomsterbønner er 
verd å gjenta. På svensk kalles 
forresten blomsterbønner for 

rosenböner. De dyrkes for sin 
blomsterprakt, men er også 
utmerket å spise. Prizewinner 
heter så fordi den regnes som en 
av de aller beste blomsterbønne-
sortene, helt fra 1892. Den får 
mengder av skarlagensrøde 
blomster, som gir en overdådig 
høst av lange, grønne, kjøttfulle 
og trådfrie belger.» 

TIL PAPPA
Dette sitatet er også hentet fra 
boken til Barbro, og den er 
tilegnet pappa. Det var han som 
lærte henne kunsten å dyrke 
grønnsaker. Pappa var gartner 
og lektor i hagebruk på Vest-
Agder landbruksskole i Søgne. 
Fra Barbro var 11 år hadde hun 
sommerjobb med å luke på 
åkrene.

– Der ble jeg kjent med 
lukten av jord, forteller hun.

– Det krever mot å bli ved sitt 
arbeid. Å gjennomføre. Være 
trofast. Ikke �ykte. Det er det jeg 
strever med, sier Barbro.   

Hun velger bevisst ikke å spre 
seg på for mye, fokuserer på 
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VINTERMAT: Grønnkål kan stå ute og høstes hele vinteren.

KASTER IKKE MAT: – Det er en glede å tilberede mat av sunne 
råvarer som vi har sådd frøene til, arbeidet for og gitt nok tid til  
å bli helt modne, før vi høster dem. Den som har kjent denne 
prosessen på sin egen kropp, kaster ikke brukbar mat, sier 
Barbro.

GULRØTTER: – Amsterdam Forcing, Atomic Red og Yellowstone  
er alle gulrotsorter jeg kommer tilbake til, især den tidlige og sprø 
Amsterdam Forcing, og den store, kraftfulle, gule Yellowstone.  
Sistnevnte egner seg dessuten godt for vinterlagring. Jeg har videre 
satset på Autumn King – navnet sier sitt – og Berlikum 2, som er en 
klassisk høstgulrot med fast kjøtt og utmerket smak. Den blir stor og 
kraftig, uten grønn nakke, forklarer Barbro. Hun planter løk sammen 
med gulrot, fordi det begrenser angrep fra gulrotflua. Gulrøtter 
trenger å beskyttes under fiberduk hele sommeren.

kunstnerskap og hagebruk. 
Lengsel etter enkelhet har vært 
en del av Barbro siden hun var 
ung. I hverdagen skal det være 
rom for tanke og ånd. Barbro er 
forankret i kristen skapelses-
tanke, av det følger omsorg for 
natur og jordklode. 

– Jeg opplever arbeidet med 
å dyrke jorden som menings-
fullt. For meg er det sånn at 
livet bare kan være godt når jeg 
føler at arbeidet mitt er godt. 
Dessuten holder det meg  
i form fysisk. Og vi spiser mat 
som har et høyt innhold av 

mineraler, vitaminer, antioksi-
danter og andre helsefrem-
mende sto�er, sammenlignet 
med grønnsaker som er dyrket 
på vanlig måte.

– Innholdet av vesentlige 
sto�er i for eksempel tomater 
blir dramatisk redusert over tid, 

det er altså best å spise dem  
rett etter at de er høstet inn. 

Barbro nyter ikke bare  
å hente råvarer til ekteparets 
måltider i egen jord. Arbeidet 
gir henne også en dypere forstå-
else for sammenhenger i tilvæ-
relsen.   


