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– Vi er en symbiose. Vi 
trenger hverandre. Hånd i 
hanske, pleier jeg å si.

Trofaste kunder er opptatt av 
at grønnsakene skal inneholde 
minst mulig gift fra sprøyte-
midler. Det er et ansvar som 
familien tar på alvor. Inne i 
drivhusene dyrker de biologisk. 
Da er det nyttedyr som 
bekjemper skadedyr. 

– Her surrer humlene, vi 
hører svaler, spurv og linerler. Vi 
har et mangfold rundt oss. Det 
har noe å gjøre med at vi tar vare 
på jorden, forklarer Katrine.

– Vi er vanvittig glad i yrket 
vårt. Det er utfordrende, inspi-
rerende og engasjerende.

TREDJE GENERASJON
Mens vi snakker sammen, 
stopper Katrine helt opp, midt  
i setninger. Ikke til å undres 
over, siden hun samtidig skifter 
sim-kort på mobilen, henter inn 
urter til butikken, pynter bord i 

selskapslokalet med 
blomster, snakker med 

kunder, snakker med ansatte, 
ekspederer i butikken, pynter 
utendørs med blomster, og 
smaker på deilig bakverk fra 
kafeen. Alt skjer stående eller 
gående.

– Jeg er potet her, slår hun 
fast.

Hun og ektemannen Frode 
Jarnes (41) er tredje generasjon 
grønnsaksbønder. Farfar kjøpte 
gården for 77 år siden. Den 
hadde 115 mål dyrkbar mark, 
og i tillegg skog, totalt 550 mål. 

– Hver generasjon har tatt 
gården ett skritt framover. Og 
jeg må si at generasjon nummer 
to, som er mamma og pappa, 
ikke har hindret generasjon 
nummer tre i å gjøre det vi har 
bestemt. Foreldrene mine har 
rett og slett bare støttet opp 
under oss og vært med hele 
tiden. De er virkelig positive.  
Og så tuller vi jo litt. Folk 
stusser veldig på at vi har bygget 
et så høyt drivhus. Og da sier vi 
det, at vi trenger å ha det litt 
høyt under taket i denne fami-
lien, for vi har noen diskusjoner.

BLOMSTRENDE: I mai og juni er det planteutsalg i ytterste del av det 
nye drivhuset. – Blodbeger er en populær plante, som vi har solgt 
lenge, forteller Inger Marie. 

kjøper masse grønnsaker. Når 
nye tomater og poteter kommer, 
er det himmel på jord. 

FØLGER SESONG
– Det vi er mest stolte av, er alle 
de fantastiske kundene, som gir 
varme tilbakemeldinger og tar 
hånd om jungeltelegrafen, sier 
odelsjente Katrine Hesnes Jarnes 
(41). – Vi er heldige som har det 
kundegrunnlaget. Dermed 
prøver vi å beregne, så vi høster 
inn det vi trenger av grønnsaker 
til hver dag. Noe av gimmicken 
vår er at vi følger norsk sesong.  

Det betyr for eksempel at med 
rekesmørbrødet følger alltid 

raust med grønnsaker, men 
hvilke kommer an på hva 
familien kan høste akkurat 
den dagen.

Grimstad er den største 
landbrukskommunen i 
Aust-Agder. Folk her er 
flinke til å bruke grønt. 
Kundene er fra null til 
hundre år. De fleste er kvinner, 
men det kommer også mange 
menn som er glad i å lage mat. 
De har interessen for råvarer til 
felles. Og så oppdager de kafeen. 
Andre er gjester der – og får øye 
på grønnsakene. Noen skal kjøpe 
blomster – så ser de at her er 
både grønnsaker og kafé. 

Utmerkelser
Hesnes Gartneri vant 
i januar Det Norske 
måltids førstepris for 
delikatessepoteten 
Cerisa. I 2009 fikk de 
bygdeutviklingsprisen i 
Aust-Agder. Da hadde 
de drevet utsalg av 
grønnsaker kombinert 
med kafé i to år. Det var 
mindre vanlig på den 
tiden. Dessuten vant 
restauranten Smag & 
Behag i 2012 Ganefart 
og ble dermed kåret til 
Norges beste med fokus 
på lokale råvarer. Og 
råvarene kom, da som 
nå, fra Hesnes Gartneri. 

MANGFOLD: 
Hesnes Gartneri er 
kjent for å ha et 
mangfold av 
grønnsaker i høy 
kvalitet: Knutekål, 
neper, kålrot, 
paprika, cherry 
klasetomat, lollo 
rosso – rød salat, 
noen snack- 
agurker …

GOD PLASS: I dette enorme 
drivhuset, som ble satt opp i 
vinter, har Katrine og Frode 
fått til en enklere drift. Alle 
tomatene er samlet der. 
Hennes foreldre er i 70-årene 
og må få mulighet til å bli 
pensjonister.


