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REISE

KJENT FOR TOMATENE: 
Omtrent 20 ulike slag tomat er til 
salgs i gårdsbutikken. Det er et 
av flaggskipene til Hesnes Gart-
neri. Tomaten Arawak er vakker, 
svær og en av de mer sjeldne.

GRØNT SÅ LANGT ØYET KAN SE: Et 
helt drivhus stappfullt av lekre urter.

Åpningstider
Om sommeren holder 
Hesnes Gartneri & 
Kjøkken åpent mandag 
til lørdag, kl. 9–17 (15). 

TIDLIG KRØKES: Minstemann 
Fredrik nyter en bifftomat.

Katrine ler godt. Med nytt 
drivhus, kafé og butikk, håper 
hun og Frode at hele konseptet 
fortoner seg så attraktivt og gøy 
for fjerde generasjon, at de 
kommer til å ta over. Jenny (12) 
og Elias (14) hjelper til når det 
trengs, sånn unge må på en 
gård, både med plantene og i 
butikken. Og Fredrik (6) elsker 
fortsatt å hjelpe til med alt 
mulig.

I gartneriet har de en ansatt 
i full stilling og åtte til ni seson
garbeidere. I butikken arbeider 
fem til seks jenter deltid om 
sommeren og i helgene. Kafeen 
er et eget AS, to kokker er ansatt 
og flere arbeider der i sommer
halvåret. Katrine er på papiret 
direktør i gartneriet og daglig 
leder i kafeen. I praksis leder 
hun og Frode gartneriet 
sammen, mens én av kokkene 
og Katrine deler på å lede 
arbeidet med kafé, selskaps
lokale og catering.

– Vi er helt avhengig av alle 
de gode hjelperne våre. De 
trekker i trådene i bakgrunnen, 
understreker Katrine.

PRINSESSA OG 
HELE KONGERIKET
Frode var kokkelærling på 
Grand Hotel, og Katrine 

studerte til diplomeksport
økonom på BI da de 22 år gamle 
møttes på et utested i Oslo. 
Katrine kom gående nedover en 
trapp. Frode så henne og sa: 
«Der – henne skal jeg danse 
med». Sørlandsjenta holdt litt 
igjen, gutten fra Sunnmøre ga 
seg ikke. 

Åtte år senere var de foreldre 
til to små og tok over driften av 
gartneriet på Hesnes. Frode fikk 
prinsessa og hele kongeriket. 
Han ga opp sin drøm om å 
arbeide som kokk, og er blitt 
like lidenskapelig opptatt av 
tomater og urter.

At Katrine flyttet til Hesnes 
igjen var langt fra noen selvfølge.

– For det skulle jeg ikke, sier 
hun. – Jeg ville ikke ha et liv med 
arbeid til alle døgnets tider, og 
uten ferier. Akkurat det samme 
sier mine to eldste barn nå.

Men så ble far syk, og Katrine 
måtte komme hjem og hjelpe 
mor. Det passet seg sånn at 
Frode kunne bli med. Far ble 
heldigvis frisk igjen. Og etter et 
halvt år hadde Katrine oppfattet 
at det var både gøy og interessant 
med grønnsaker og landlig liv. 

– Det betyr selvfølgelig mye 
at Frode er med. Vi er et utrolig 
godt team som utfyller hver
andre. Frode er fantastisk, han 

er alfa og omega her, altså. Du 
kan virkelig si at han lever og 
ånder for det han gjør.                             

Mamma og Katrine har en 
avtale med pappa og Frode: Så 
lenge jentene ikke trenger lære 
å kjøre traktor, slipper gutta å 
lære å bruke datakasseapparatet. 

– Vi klarer å leve med 
arbeidspresset ved hjelp av 
humor. Vi har det mye gøy 
sammen. Og det er sant at der er 
god takhøyde oss fire voksne 
imellom, forteller Katrine. – Vi 
arbeider hele tiden for å klare å 
beholde den atmosfæren som 
gjør at folk setter så utrolig pris 
på oss. Det er viktig at vi er her 
personlig. Folk forventer det. Vi 
yter ganske mye av oss selv, det 
gjør vi.

KRAFTIGE PLANTER 
Årets enorme investering, nytt 
drivhus, er på hele 3120 
kvadratmeter. De andre drivhu
sene er til sammen på nesten det 
dobbelte arealet.

På sikt er det også et mål at 
tredje generasjon kan få noe 
kortere arbeidsdager. I land
bruket er mye av jobben fortsatt 
manuell. Vanningsrestriksjoner 
gjelder også for gartnere, så i 
perioder vanner for eksempel 
Frode mye nattestid. Hans mor 

forteller at Frode ikke har vært 
hjemme på Sunnmøre på fire og 
et halvt år. Foreldrene drar til 
ham og hjelper til med husar
beid.

Katrines far, Svein Olsen (76), 
kommer forbi med en svær 
jordbærplante i hendene, den er 
prydet med et vell av blomster 
og kart.

– Noe av kjennemerket vårt 
er fine, kraftige planter, sier 
Katrine. 

Kjendiskokk og nesegrus 
beundrer Bent Stiansen: 

– Grønnsakene blir dyrket 
med kjærlighet og omtanke. De 
blir høstet når de er modne. Det 
skjer om morgenen. Så blir de 
solgt, og forhåpentligvis spist, 
i løpet av dagen. Det er klart at 
grønnsaker, som er høstet før de 
rakk å bli modne, og i tillegg har 
vært lagret og nedkjølt, taper 
aroma, smak og identitet. Jeg 
anbefaler alle å besøke Hesnes 
Gartneri & Kjøkken. Opplev, 
smak, kjøp og nyt! 


