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For Tone Minde er hagedesign både jobb og 
lidenskap, og kundens ønsker, stil og smak, 
er utgangspunktet når hageplanen skal la-
ges. Da må det bli bra!
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Kjærligheten til alt som gror fikk hun som liten da hun 
«tusta» rundt i hagen sammen med foreldrene. Og denne 
kjærligheten har siden holdt seg levende. For en del år til-
bake utdannet hun seg til hagedesigner. Hun har bodd i 
Cornwall, og lært mye av hagekjennere i dette fylket som er 
kjent for å ha Englands vakreste hager. I 2000 begynte hun 
å ta oppdrag her hjemme. Minde Hagedesign er navnet på 

foretaket og damen bak har etter hvert skaffet seg bred er-
faring fra planlegging av alt fra små hager på noen få kva-
dratmeter til de store på flere mål.

Utgangspunktet for all god planlegging er å lytte til kun-
den. Der er Tone helt klar. Kundens ønsker, smak og stil er 
utgangspunktet, i tillegg til hva som faktisk lar seg gjøre.

– På befaring tar jeg alltid utgangspunkt i adkomsten 
til huset, parkeringsplass, garasje og uteplass, sier Tone. 
– Det er viktig å ha dette for seg før man fortsetter den 
videre planleggingen.

Trenden er matvareplanter
Hun er opptatt av at spiseplassen ute skal være nær hu-
set, og best av alt synes hun det er når spiseplassen er på 

bakkenivå. Det gjør kontakten med hagen helt naturlig, 
og det blir enkelt å forsyne seg av det som er spiselig i 
hagen. For Tone er også opptatt av trender, og nå er tren-
den at det man har i hagen skal være spiselig. Hun abon-
nerer på engelske hageblader som kun dreier seg om 
dyrking.

– For jeg har ikke hatt så mye grønnsakhage selv, så 
jeg trenger å lære mer, sier hun, og skryter av de unge 
som er opptatt av å spise økologisk og sundt, og attpåtil 
dyrke maten selv.

Til de som foreløpig ikke har så mye kunnskap om 
dyrking har hun følgende råd å gi: - Begynn med å så 
salat, reddiker, mais og grønnkål. Alt dette kan såes rett 
på friland. Innimellom kan man så ringblomster som er 

spiselige og kan brukes som pynt i salaten. Det finnes 
mange spiselige blomster som man gjerne kan ha i kjøk-
kenhagen. Roser kan man også plante. Gjør kjøkkenha-
gen til et blomsterbed!

Kreativt plantebruk
Hun foreslår å lage hekk av bærbusker, gjerne skjerme 
uteplassen med dem, og å dyrke bønner på espalier 
sammen med klematis. Jordbærplantene kan man ha i 
en plantepyramide eller henge dem i ampler. Også eple-
trærne kan man lage hekk av. Noe av det nyeste på mar-
kedet er søyleepletrær.

– Disse passer perfekt i en liten hage, sier Tone. – Har 
man flere kan man lage en smal hekk av dem.

Hun er opptatt av at barna også må være med. Ungene 
kan så solsikker og lage fugleskremsel av sølvpapir. Fu-
glene elsker frø, så man er avhengig av å gjøre noe for å 
holde dem borte.

– Kjøkkenhagen bør plasseres et sted hvor det er mye 
sol og lys, men det behøver ikke å være sol hele dagen, 
understreker hun.

Gamle og nye hager
Tone kan mye om jord og kompostering, valg av planter, 
busker og trær ut ifra lys og vindforhold på tomta.

– Folk er mest usikre på den store planen, sier hun. – 
Det er vanskelig å forestille seg en hage når det bare er 
sprengt stein.

Hun hjelper til med både å pusse opp gamle hager og 
å planlegge nye. Det handler om å skape gode rom, skjer-
ming, og å gjøre materialvalg slik at man får en helhetlig 
stil som harmonerer med huset. Tone lager også detal-
jerte planteplaner. Det er penger på spare på å kjøpe de 
rett plantene helt fra starten.

– Hagen skal berike hverdagen, sier Tone. – Når du er 
ute så treffer du naboen over gjerdet. Det er også en kva-
litet.

Hagedesign – jobb og lidenskap

Epletrær på rad kan bli en fin hekk. Grønnsakhagen i krukke kan være et godt alternativ. Det er viktig å stelle godt med innsektene. Et eget 
insekthotell kan være en god ide.

Plasseringen av uteplassen er viktig. Tone har den 
rett utenfor døra.

Arbeidsplassen i hagen. Tones hage i september.

Hagedesign er både jobb og lidenskap for Tone Minde 
som har kontor i Pranahuset på Tyholmen i Arendal.

Gjør hagen din tilgjengelig for bier. De elsker kryp-
timian.

Det er lettere å komme til i et opphøyd bed.

Sortkål i krukke.


