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Bolig 
Hage 

Selvforsynt med økologiske grønnsaker, urter og 
bær 
Kunstnerparet har skapt en økologisk kjøkkenhage langt inne i 
skogen. 
Hva de gjør i hagen, varierer med årstidene. Alt har sin tid. 

– 
Det er en glede å tilberede mat av sunne råvarer som vi har sådd frøene til, 
arbeidet for og gitt nok tid til å modnes, før vi høster dem. Den som har 
kjent denne prosessen på sin egen kropp, kaster ikke brukbar mat, sier 
Barbro Raen Thomassen. Foto: Eva Kylland 
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Da Barbro Raen Thomassen og Tore Thomassen var nygifte, fattige 
studenter, lånte de et stykke jord og begynte å dyrke sin egen mat. Siden har 
paret vært nærmest selvforsynte med økologiske grønnsaker, urter og bær. 

Hun er en allsidig kunstner, mest kjent for skulptur, installasjon og 
stedskunst (land art). Han er tekstforfatter, komponist og musiker. 

Barbro Raen Thomassen har hovedansvaret for kjøkkenhagen. Hun ser på 
den som en del av jobben sin. Begge har så å si alltid vært frilansere. Da er 
det ekstra viktig å begrense utgiftene. 

For 13 år siden flyttet de til Birkenes i Agder. Det var støy fra nye E18 som 
fikk dem til å rømme fra hjemmet sitt i en idyllisk bygd i nabokommunen. 
Langt inne i skogen var tomteprisen lav og vinden og fuglesangen de mest 
iørefallende lydene. 

Sønnen tegnet huset 
Alle de tre barna hadde flyttet ut. Den eldste sønnen studerte arkitektur. Han 
tegnet en liten, moderne bolig til foreldrene og en større bygning, som 
rommer verksted og skrivestue. Ytterkledningen i malmfuru gråner og glir 
stadig mer i ett med omgivelsene. 

Sør for det to etasjes verkstedbygget har paret laget et utvendig arbeidsrom 
på 14 ganger 18 meter. Det er kjøkkenhagen. Ellers er mose, lyng og 
fjellknatter hagen deres. 

Aller først fylte de på noen lass matjord. Siden har de blant annet tilført 
kompost fra kjøkkenavfall, hønsegjødsel, lupingjødsel og langtidsvirkende 
skjellsand. 

– I jorden bor det et mylder av bakterier, sopp, insekter og meitemark. De 
bryter ned organisk materiale og gjør næring tilgjengelig for plantene, sier 
hun. 

Kjøkkenhagen har en ren, enkel stil med bevisst bruk av naturnære 
materialer. Han har snekret gangveier mellom parsellene av restmaterialer 
fra kledningen på husene. Dermed er det mulig å gå i hagen uten å forstyrre 
småkrypene. 



Mellom kjøkkenhagen og verkstedbygget er et bredt bed beplantet med 
stauder og urter. Et vedlikeholdsfritt gjerde i kastanjetre omkranser hagen. 
Det beskytter mot skogens dyr. 

– Å dyrke jorden er menneskets ansvar. Den som gjør det økologisk, 
forbedrer et lite stykke av verden, sier Barbro Raen Thomassen. 

Kvistavfall fra vedhugst og beskjæring av frukttrær går i kompostkvernen 
og brukes som jorddekke. Det beskytter jorden fra å tørke ut og får 
meitemark og mikrobakterieliv til å trives. Raen Thomassen lar aldri jord 
ligge bar og åpen. Foto: Eva Kylland



– Kunstner er noe jeg er hele tiden, like mye når jeg arbeider med jord som 
i verkstedet, sier Barbro Raen Thomassen. Foto: Eva Kylland 

Vurderer grundig hvilke frø 
Hva hun gjør i kjøkkenhagen, varierer med årstidene. Kontrasten er stor 
mellom stille hvile under hvitt teppe og det bugnende fruktbare grønne. Alt 
har sin tid, vet hagens kvinne. 

I begynnelsen av mars henter hun settepotetene i jordkjelleren og legger 
dem til spiring på et lyst og svalt sted. 

Barbo Raen Thomassen samler mange frø av egen avling om høsten. 
Likevel starter arbeidet med kjøkkenhagen hver tidlig vår med at hun 
bestiller frø på nett. I mange år har hun vært kunde hos svenske Runåbergs 
fröer, som dyrker og selger økologiske 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 plantesorter ut fra erfaring, smak, estetikk, nysgjerrighet, 
helsebringende virkning, motstandsdyktighet mot sykdom og skadedyr, 
klima og nyttig samplanting. 



– Det siste er et av grunnprinsippene i økologisk hagebruk, og det er lurt av 
ulike årsaker. Stangbønner og poteter trives for eksempel sammen fordi de 
utnytter ulike næringsstoffer i jorden. Løk og jordbærplanter liker å vokse 
ved siden av hverandre. Gulrot har nytte av å stå nær løk. Det begrenser 
angrep fra gulrotfluen. 

Vekselbruk er også godt innarbeidet her i kunstnerhagen. Hun varierer fra år 
til år gjennom en fireårs syklus hva hun sår og planter hvor. Poteter gjør 
jorden løsere. Det er bra for de som kommer etter. Erter og bønner tilfører 
nitrogen, som mer næringskrevende vekster kan dra nytte av påfølgende år, 
for eksempel purre og selleri. 

 
Gulrøtter ligger lagvis med mose i jordkjelleren. I fjor skadet gulrotfluer 
avlingen, så hun må skjære vekk mer enn vanlig når hun skreller 



gulrøttene. Det er en trøst at hønene spiser alt avfall. Foto: Eva Kylland

I bakgrunnen ser vi den frostfrie jordkjelleren, som gjør det mulig for paret 
å være selvforsynt med grønnsaker hele året, for eksempel med rødbete, 
potet, kålrot, gulrot, eple og pastinakk. Løk holder seg best i et tørrere rom 
i verkstedbygget. Foto: Eva Kylland



Grønnkål og purre kan stå ute og høstes hele vinteren. Foto: Eva Kylland 

Både strev og fryd 
I begynnelsen av mars sår Barbo Raen Thomassen salatfrø og lar dem spire i 
en vinduskarm. 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 
fiberduk. Den beskytter mot intens sol, tørke og hardt regn. Det blir lunt 
under duken, noe som er bra for veksten. 

Hele sommerhalvåret, med noen ukers mellomrom, sår hun salatfrø ute i 
hagen. Og som kunstner hugger hun frø i stein. 

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

Hun velger bevisst ikke å spre seg på for mye, konsentrerer seg om 
kunstnerskap og hagebruk. Streben 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 skapelsestanke, av det følger omsorg for natur og 
jordklode. 



– Jeg opplever arbeidet med å dyrke jorden som meningsfullt. For meg er 
det sånn at livet bare kan være godt når arbeidet mitt er godt. Dessuten 
holder det meg i form fysisk. 

Hun har ingen tro på lettstelt hage, altså en hage som nesten ikke trenger 
stell. Hun vet heller at alt arbeidet som legges ned for å skape og 
opprettholde en levende hage, kan oppleves som lett og frydefull. For det gir 
så mye tilbake. 

– 
Salatene gir oss aller størst glede. Vi nyter dem til både lunsj og middag, 
forteller Barbro Raen Thomassen. Foto: Eva Kylland



Katalogen fra svenske Runåbergs fröer inneholder tegninger i svart-hvitt. 
De inspirerte for mange år siden Barbro Raen Thomassen til å forstørre 
små frø og hugge dem i stein. – Ugressfrø kan ha en overflod av 
forunderlige og særdeles vakre former, sier hun. Foto: Eva Kylland 



 
Valurten i bøtten skal brukes til å lage gjødselvann. Det står og gjærer en ukes tid, må daglig røres i og 
deretter blandes med vann omtrent 1:10. Foto: Eva Kylland 



Store valmuer. Foto: Eva Kylland



Teksten er en av flere som poet Paal-Helge Haugen har skrevet til Barbros 
frø-objekter hugget ut i stein. Nå pryder ordene gulvet i drivhuset. Foto: 

Eva Kylland 

 

 
Fakta 

Hvem, hva, hvor 

Hvem: Barbro Raen Thomassen (66) og Tore Thomassen (66), fire 
frittgående høner og en mengde småfugler. De tre barna, som er mellom 36 
og 41 år, har flyttet ut. Raen Thomassen har skrevet boken «Jord og 
himmel om du vil», og hun har flere utstillinger i sommer. 

Hva: Økologisk kjøkkenhage på 252 kvadratmeter, anlagt i 2009. 

Hvor: Røynås i Birkenes kommune i Agder. 



Bålplass og ved beskyttet av bølgeblikk, alt i materialer som glir inn i 
naturen, sammen med det moderne verkstedbygget kledd i grånende 
malmfuru. Foto: Eva Kylland



Raen Thomassen arbeider med et egg av den sterkt truede sommerfuglen 
lakrismjeltblåvinge. Dette er ett av fire egg i marmor av utrydningstruede 
sommerfugler. De skal plasseres utenfor Svartdal gamle skolehus i 
Telemark. Foto: Eva Kylland



Hønene bor i drivhuset om vinteren. – Slik gjødsler de jorden for oss på 
aldeles naturlig vis og klargjør den for årets tomater, basilikum, chili og 
agurk, sier Barbo Raen Thomassen. Foto: Eva Kylland 
 


