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aktuelt 
11 PENSJONIST
Jarl Audun Rivedal (64) 
har sidan 1982 vore land-
postbod i Askvoll kom-
mune, med tilnamnet 
Postmann Pat.

12 TV-AKSJONEN
Longyearbyen samler 
inn mest penger til TV-
aksjonene per innbygger, 
mye takket være Anne Lise 
Klungseth Sandvik.

14 TRAFIKKHJELP
Sarpingen Espen 
Simensen (73) hjelper folk 
som føler seg usikre på 
egne trafikkferdigheter.

mat&reise
44 PORTRETTET
Wenche Myhre ble ikke født  
på scenen, men det var ikke  
så mye om å gjøre. Scenen ble
både lekegrind og manesje 
for et liv under spotlightenes 
skjær.

66 STILLHET
Inger Marie Aase (60) driver 
Sørlandets eneste retreatsted. 
Folk søker stadig hjelp i sam-
taler med henne.

76 LIVSSTIL
Visesang er Louis Jacobys livs-
stil. Nå holder han konserter 
igjen. Savnet av publikum var 
hardt å bære gjennom våren.

78 BARNEHJELP
Adina Stiftelsen i Bergen 
bygger mennesker på to 
kontinenter, og har gitt mange 
barn i Romania og Uganda 
fremtidshåp.

102 EDEL ÅRGANG
For 50 år siden åpnet Edel  
Dahl (75) hudpleiesalong
i Trondheim. Den driver hun 
fortsatt.

110 SJÅFØREN
91 år gamle Olav Karlsen har 
nettopp fornyet førerkortet for 
ytterligere ett år.

TEMA
Norge klarer å bruke 
oljepengene til å sikre 
vår felles velferd. Les 
den spennende historien 
om Statens pensjons-
fond utland, populært 
kalt oljefondet, verdens 
største statlige fond.

51 CANARIAS
Kanariøyene har vært et yndet reise-
mål for skandinaver i mer enn 50 år.

60 TRADISJONER
På Kanariøyene lages det vin  
i tråd med mange hundre år gamle 
tradisjoner.

62 FERMENTERING
Den naturlige gjæringsprosessen  
har vært viktig for hverdagskosten  
i tusenvis av år.
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ARBEID
Anita S. Dietrichson 
fra Kristiansand er 
pensjonist og ny-
bakt gründer, godt  
i gang med sin 
tredje karriere. 
Hennes motto er 
«Just do it!»
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OPPLAGSKONTROLLERT

PS!
Mestring av internett. Halvparten av eldre nettbrukere mestret internett i 2018. 
Seks av ti mener digitale verktøy er nødvendig i deres hverdagsliv. En av fire har be-
hov for veiledning og hjelp fra andre, mens tre av ti er redde for å gjøre feil. 

23 MANKO
Mellvin Steinsvoll slår et slag for 
å intensivere rekrutteringen til 
omsorgssektoren.

24 ALDERSVENNLIG
Stortingsvalget neste år må bli 
et vendepunkt for et alders-
vennlig samfunn, mener Jan 
Davidsen.

114 SKRÅBLIKK 
Å bry seg om, er tematikken  
i Knut Lystads tankefulle be-
traktninger denne gangen.

71 MINIINTERVJUET
Anders Baasmo 
Christiansen tolker Peer 
Gynt i Riksteatrets nye 
oppsetning.

72 VETERANER
Risør IIs Venner møtes 
hver onsdag på Kastellet 
for å drifte veteranred-
ningsskøyta.

82 FINN EN VENN
88 SUDOKU OG

LØSNINGER 
91 KRYSSORD

18 PENSJONEN DIN
Vi serverer tallenes tale fra 
årets trygdeoppgjør.

97 FARLIGE FALL
Levanger judoklubb lærer 
seniorer god fallteknikk for  
å forebygge skader.

100 EGENANDELER
Størstedelen av inntektene går 
til betaling for sykehjemmet 
under langtidsopphold.



Dyrker livet
Anita S. Dietrichson er pensjonist og nybakt 

gründer. – Jeg er i gang med min tredje 
karriere, sier bybonden, hobbykokken og 

kursholderen med mottoet Just do it!

Tekst: ANNE-LINE HENRIKSEN Foto: EVA KYLLAND

i hagen

SPISELIG HOBBY: 
Anita S. Dietrichson er 
lidenskapelig kjøkken-

hagedyrker, holder kurs 
i kompostering, matlag-
ing og inspirerer mange 

med matoppskrifter på 
selvdyrka mat.
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Det er sensommer og duskregn  
i Anitas kjøkkenhage i havgapet 
utenfor Kristiansand. I den grå 
ettermiddagen lyser oransje ring-
blomster, kongeblå kornblomster 

og gylne blomkarser opp i hagelandskapet. Det 
gjør også kålen. Mange sorter, i nyanser av grønt 
og lilla. 

Trim og terapi. I drivhuset står chili, tomater, 
agurker og basilikum og koser seg. Det gjør også 
Anita når hun plukker tomater til dagens suppe. 
Nyter lyden av regndråpene på glasstaket og ser ut 
på havet der kulingen lager hvitt skum på bølge-
toppene.

– Jeg er takknemlig for det gode livet jeg får leve, 
og at jeg oppdaget hvor mye glede og nytte som kan 
komme ut av en jordflekk og et drivhus. En ting er å 
dyrke mat, men jeg får trim og terapi på kjøpet!

Spisskål, selleri, rødbeter, neper og gulrøtter 
har vokst seg store i jorda som er full av næring. 
Fennikel, grønnkål, løk, persille, bønner og den 
hurtigvoksende Pak Choi-kålen, likeså. Frøene 
Anita sådde i vinduskarmen i vinter og vår, er blitt 

en overflod av jordiske gleder.
– Nå holder jeg på å lage hügelbed, forteller hun 

og forklarer at hun legger tykke kvister i bunnen 
og tang, gressklipp og kompostert hestegjødsel, lag 
på lag. Akkurat som en lasagne. Det smaker godt 
for alt som gror. 

Fikk drivhus i gave. Fra å være administrerende 
direktør i Næringsforeningen i Kristiansands-
regionen har hun trappet ned til en pensjonist-
tilværelse som består av å dyrke lidenskapen på 
heltid. Den egentlige historien om virksomheten 
«Drivhuset mitt» begynte for 16 år siden. Da Anita 
fikk kreft, og fikk et drivhus i gave av mannen sin.

– Jeg bestemte meg for å dyrke grønnsaker i 
stedet for sorgen. Og jeg plantet asparges. Det tar 
fire år fra du sår til du kan høste. Og jeg håpet at jeg 
ville leve lenge nok til å dra opp den første. 

Det var godt å få tankene over på noe annet og driv-
huset ble hennes fristed. Slik har hun det også i 2020 
hvor koronaviruset sprer frykt over hele verden. 

Dyrker egen mat. Drivhus og kjøkkenhage har 
vært Anitas ladestasjon i mange år. I sommerhal-
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LEVE LØKEN: 
Ingen mat blir den 
samme uten løken, 
mener Anita. – Den 
er skarp, har stor 
dybde og lar de 
andre grønnsakene 
skinne mens den 
holder seg i bak-
grunnen.

SMAKSBOMBE:
Chilien er en av de 
«sintere» grønnsak-
ene Anita hage, men 
ikke mindre populær 
av den grunn.

VOKSER VILLIG: Lett 
å dyrke og en av 
sommerens favorit-
ter. – Egendyrkede 
poteter er den 
største luksus jeg 
kan tenke meg, sier 
Anita.

våret var det rett hjem fra jobb, skrelle av seg drak-
ten og de høyhælte skoene for å dra på seg den litt 
for store kjeledressen. Så skrittet hun ut til palle-
karmene sine. 

Den gang sa hun: «Jeg kunne ha brukt alle
timene mine, hver dag på denne tiden, inne i driv-
huset eller i kjøkkenhagen.» Nå gjør hun det, og 
fyller dagene med kurs og med å putte sommeren 
på krukker og glass. Anitas farmor var spesielt flink 
til å safte og sylte, og familiens spesialitet er fort-
satt sylteagurker og snittebønner. Hun har laget 
granskuddsirup og hylleblomstsaft. Tørket urter 
og syltet chili.

– Jeg tror kjærligheten til å dyrke egen mat 
begynte allerede da jeg var liten. Tomatdyrking  
og kjøkkenhage var en del av barndommens somre. 

Ro i sjelen. Anita skjenker nylaget, lyserød ra-
barbrasaft med ananasmynte i et glass. På bordet 
ligger hvitløken hun har dyrket til tørk, og hun 
forteller om et fulltegnet hvitløkkurs hun holdt 
tidligere på sommeren. Ideene myldrer, og hun 
lager kort og plakater, med flotte tegninger av mat-
retter og oppskrifter.

– Jeg opplever økende interesse for å dyrke. Når 
jeg holder kjøkkenhagekurs, er folk lydhøre og vi 
utveksler mye kunnskap. Samtalene fortsetter 
rundt langbordet under en tre retters middag av 
det vi har høstet i kjøkkenhagen. Å spise hjemme-
dyrket mat, prøve seg fram med forskjellige opp-
skrifter, med fyr i grua på kjøkkenet, gir ro i sjelen. 
I hagen våkner sansene, og jeg får brukt skaper-
trangen. Å lukte på basilikum og mynte, stikke 
nesa i en rose og grave opp poteter, har en vel-
gjørende kraft. Etter en lang dag i hagen, følger det 
med så mye takknemlighet. Det er mye helse i å ha 
litt jord og noen planter å stelle med, sier Anita. 
Endelig har hun fått den tiden hun drømte om. 
‚Les mer på drivhusetmitt.no

Jeg bestemte meg for å 
dyrke grønnsaker i stedet 

for sorgen.

September Pensjonisten

HOBBY | 95

LAGRER SMAKEN:  
Akkurat nå putter 
Anita sommeren på 
krukker og glass. - 
Se her har jeg syltet 
tomater og chili, 
som jeg har utover 
vinteren. Å sylte er 
en smakfull måte å 
bevare grønnsaker 
på.

VAKKER OG VIKTIG: 
Kornblomsten er 
ikke bare dekora-
tiv, den tiltrekker 
også pollinerende 
insekter som veps 
og humle. 




