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jobber på kongsgården: Dette epletreet er et av de over 50 frukttrærne som er representanter for 27 organisasjoner plantet på et felt på Kongsgården. Midt på feltet er det en ledig
Foto: Sven Otto Rømcke
plass. Der planter kronprins Haakon et tre under et arrangement den 16. juni. 
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En grønn drøm oppfylles
på Kongsgården
Marianne Leisner føler at ringen er sluttet
når hun nå utvikler et urbant landbrukssenter.
Leisner er vokst opp i Oslo, men har
tilbragt alle sine 58 sommere på Sandø,
en kort båttur fra Krukehavn på Hvasser.
Hele livet har hun ønsket å holde til på
gård. Som voksen har hun og familien
flyttet rundt i landet og bodd landlig,
men aldri på gård. Og hun måtte bli 58 år
før det skulle skje.
Den gården heter til gjengjeld Kongsgården, er på to tusen mål og ligger på
Bygdøy, fem kilometer fra Oslo rådhus.
Skjønt hun bor ikke der, hun er leder for
utviklingen av et spennende prosjekt og
tilbringer store deler av døgnet der. I 18
år har hun bodd i Ødekjære ved Røssesundet, men etter at hun kom til prosjektet på Bygdøy, har hun pendlet til
Oslo og overnatter hos foreldrene i
uken.
På Bygdø Kongsgård står hun i spissen
for et prosjekt som skal utvikle et urbant
landbrukssenter.
På Sandø er Marianne Leisner fjerde
generasjon etter dem som kjøpte øya i
1917. Hun sier at det er for henne som for
alle andre som er vokst opp på Sandø:
Man har alltid Sandø i sine tanker.
Om utdannelsen forteller hun at hun
er sivilagronom fra Landbrukshøyskolen på Ås. Det som nå heter NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Der studerte hun først litt landskapsarkitektur, men gikk så over til hagebruk.
– Av og til tror jeg at alt i mitt yrkesliv er
forankret i barneårene på Sandø, sier
hun og forteller at arbeids- og yrkesliv
har bestått i å planlegge hage- og uteanlegg med tanke på å dyrke nyttevekster.
Målet er at vekstene skal gå til konsum,
men at de også skal inn i en arkitektonisk virkelighet.
– Sammen med Rolf Jacobsen og våre
to barn, jobbet og flyttet jeg rundt forskjellige steder i Norge. Men for 18 år siden fant vi et svært vakkert sted i Ødekjære, hvor vi i en årrekke arbeidet med
økologisk arkitektur og planlegging.
Marianne Leisner har også drevet
kursvirksomhet og holdt kurs for Landbrukshøyskolen på Ås. Det har dreiet
seg om alt fra kurs om skolehager til
kurs om permakultur, som er helhetlig
planlegging for bærekraftig utvikling.
Og så har hun jobbet en del med urbant
landbruk, og den erfaringen kommer
godt med på Bygdø Kongsgård.
Før hun kastet seg over hagebruket på
Bygdøy, rakk hun å gjøre nybrottsarbeid
på Tjøme.
– For cirka ti år siden spurte jeg Tjøme
kommune om den ville ha et tilbud om
grønn omsorg for folk i psykiatrien. Jeg
hadde tatt et etterutdanningskurs i Sverige, og kommunen svarte umiddelbart
ja. Jeg hadde tilbudet om grønn omsorg
i Ødekjære i ti år. Det ble mange fine
stunder, både for brukerne av tilbudet
og for meg.

Men så skjedde det store endringer i
livet til Marianne Leisner. Etter et liv
som selvstendig næringsdrivende, var
hun på jakt etter et nytt arbeidsfelt med
faste arbeidsformer. Hun prøvde ut forskjellige ting, og da hun og et par andre
gikk til Norsk Folkemuseum og Statsbygg og spurte om de ville ha et urbant
landbrukssenter på Bygdøy, ble det full
klaff.
– Det var helt fantastisk da Statsbygg
sa at man ville prioritere et gartneri og et
urbant landbrukssenter på Kongsgården.
Landbruksdirektoratet
bevilget
lønnsmidler, og plutselig hadde Marianne Leisner jobb som prosjektleder.
Etter det begynte ballen å rulle, og
det kom til midler fra mange andre støttespillere. Det var tydelig at dette var
rett prosjekt til riktig tid. Det har vært
mange gode krefter inne i bildet for å få
til noe à la Rosendals Trädgårdscafé på
Kungliga Djurgården i Stockholm. Nå er
hun
ansvarlig
for opparbeidelse av Gartneriet
som skal formidle kunnskap
om
økologisk
hagebruk
og
kretsløpslandbruk på Bygdø
Kongsgård. Her
blir det et besøks- og aktivitetssenter med
drivhus, kursrom, kafé og butikk. Og det hele
bygges opp på
tuftene av et
godt forankret
historisk hagebruk.

driften av eiendommen. Da Marianne
Leisner meldte seg, så Statsbygg muligheten til å få et økologisk kunnskapssenter for landbruk og hagebruk, og som
illustrerer lokale kretsløp.
Nå etableres det frukt- og bærhage
og grønnsakhage. Når renovering og nybygg er ferdigstilt, skal kafeen servere
svært kortreist mat med en smak av
Bygdø Kongsgård.
– Da skal vi få en gullmerket, økologisk kvalitet. Men uten eksklusive priser. Det skal være for alle, sier Marianne
Leisner.
Hun forteller videre at mange gode
krefter er med når det som en gang var
et orangeri, gjenoppstår som et urbant
landbrukssenter. Blant medspillerne er
Unikum, som er del av Kirkens Bymisjon. Mange som er på siden av samfunnet, kommer til Gartneriet, som allerede
driver grønn omsorg for folk som er falt
ut av arbeidslivet.

Også innvandrere får et tilbud. De skal
dyrke grenseløse grønnsaker.
Det er et prosjekt som Hageselskapet
har
gitt til dronning
Sonja.
– Her blir det
eksotiske
grønnsaker som
innvandrere har
kunnskap om,
og som kan berike norsk kosthold. Og så har
vi
samarbeid
med Bybi som
har satt ut forskjellige typer
Huset der Øybikuber,
som
ene møter Mari- fra barndommen: Marianne Leisner ved
anne
Leisner, frokostbordet på Sandø i 1960. Foto: Privat skal holde kafeen med honble bygget i 1850
i kjølvannet av Oscarshall, og inspirert ning, forteller den entusiastiske gartnerilederen.
av Djurgården.
Bygdøy hadde tradisjon som et sted
hvor adelen holdt til, og kong Oscar ville Hun legger til at anlegget er åpent for
bygge en folkepark hvor borgerne kunne frivillige. Barn kan komme hit med sine
spasere. Der ble det også bygget et såkalt foreldre, og det er mange som har lyst til
orangeri med eksotiske planter. Ute ble å arbeide litt praktisk. For dem er det
det plantet sjeldne trær, som det fortsatt stiftet et eget dyrkerlag, og medlemmene her kan komme to timer hver onsdag
er rester av i folkeparken.
Rundt 1900 ble det opprinnelige or- og være med på arbeidet og samtidig
gangeriet revet, så nå bygges femte ge- lære litt om planting og dyrking.
nerasjon veksthus på området. Veksthus har begrenset levetid, fordi prinsip- Leisner lister mange spennende
samarbeidspartnere og beskriver landpene for drift endrer seg.
brukssenteret som en fargerik palett
I 2004 overlot kongefamilien den store med stort mangfold av mennesker og
landeiendommen til staten ved Stats- planter. Kanskje blir det også høns på tubygg. Og Bygdø Kongsgård ble lagt om net.
til økologisk landbruk i 2011. Der er det
60 kuer på bås, men det har ikke vært I kafébygget blir det butikk der besønoen dyrking av grønnsaker, frukt og ur- kende kan kjøpe planter og fine redskater på over 30 år. Mens Statsbygg er eier, per, og i et annet bygg blir det rom for
er Norsk Folkemuseum ansvarlig for kurs og seminarer, samt litt utleie av

kontorer til folk med relevante aktiviteter. Her skal det bli yrende liv.
– Området er både natur- og kulturfredet, sier Marianne Leisner som forteller
om positiv velvilje fra beslutningstagerne som kunne satt foten ned. Riksantikvaren, byantikvar og miljøavdelingene
både i kommunen og fylket har vært positive. De har åpnet dørene og gjort det
hele til en smidig prosess. Innen året er
omme, er veksthus og kafé ferdig, og kafeen blir riktig spennende.
– Det skyldes ikke minst at vi har fått
med noen unge, dyktige kokker på laget.
Om et års tid skal det være full drift, men
allerede nå tar vi imot omvisninger, sier
Marianne Leisner.
Og når dette leses, har alle landbruksavdelingene i Vestfold fylke vært på besøk på Bygdø Kongsgård.
Nå er det Marianne Leisners jobb å sikre at dette går rundt økonomisk. Bevilgninger fra staten har gjort det mulig å
virkeliggjøre prosjektet. Men nå begynner hverdagen. Hun arbeider ut fra mottoet om at de grønnsakene som dyrkes
på Kongsgården er mest verdt om de har
vært i berøring med mange hender og til
slutt kommer på en tallerken. Derfor
legges det mye arbeid i å få frem grønnsaker, bær og hagevekster. Veksthusene
skal sikre at det også er produksjon av
varmekrevende vekster.
Helt spesielt for Kongsgården er det
at den blir en genbank for norsk plantemateriale. Den får for eksempel en sikkerhetskopi av aurikkelsamlingen i
Troms. Fra Grimstad kommer en rabarbrasamling, og i år dyrkes det 21 forskjellige tomatsorter.
Marianne Leisner føler at hun har
vært utrolig heldig. Prosjektet på Bygdøy står for alt hun har arbeidet med hele
livet. Kongsgården har vunnet hennes
hjerte.
– Men Tjøme er mitt ankerfeste. Jeg
reiser lite rundt i verden, fordi Tjøme er
et av de vakreste steder jeg vet om.
Likevel er hun nå borte fra Tjøme i
hverdagene, så der har Gerdelin Bodvin
overtatt kommunens prosjekt med
grønn omsorg.
Nå holder Marianne Leisner foredrag
om prosjektet på Bygdø Kongsgård over
hele Norge.
– Dette skjer på helt riktig tidspunkt,
sier hun. – Grønn omsorg er en internasjonal helsefremmende bevegelse. Nå
skal mange byer ha urbant landbrukssenter. Det er en global trend. Det handler om bevissthet rundt hvor maten
kommer fra, verdien av å dyrke litt selv,
ha hendene i jorden og drive grønn
egenomsorg. Man har visst i tusenvis av
år at det er godt for kropp og sjel å arbeide i en hage. Men slikt går i glemmeboken, og så dukker det opp igjen, avslutter Marianne Leisner, som nok skal sørge for at vi ikke glemmer det på en
stund.
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