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To advokater
skal bruke
åtte år på å bli
vineksperter
Om seks-sju år kan du trolig kjøpe lokallaget hvit
eller musserende vin på Vinmonopolet på Tjøme
fra Søndre Sundene gård. Veien frem til ferdig
Tjøme-vin er lang, men vinbøndene Anniken
Rasch og Petter Kirkeby har planene klare.

Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

D

e er nemlig realister. Så langt
det går, når man starter vinproduksjon på Søndre Sundene gård.
Da hjelper det sikkert at begge i utgangspunktet er advokater og har gode
jobber der de er. Og så synes begge de
har tenkt lurt. For de skal tjene penger
på druene sine fra første år.
Med årets cirka 1.200 vinstokker i jorden, er det langt frem til de 45.000 vinflaskene som skal selges rundt 2030. For
å fylle de flaskene, kreves det 15.000
vinstokker. Det er et stykke opp fra
1.200. Det forhindrer ikke at Anniken
Rasch og Petter Kirkeby allerede i år skal
ha inntekter fra druene sine. Men da
ikke som vin eller druer.
De skal selge vinstokker til Færderboere og andre som vil dyrke druer på
verandaen eller i hagen.
Da får de druesorten Solaris, som er
drevet frem for nordiske forhold. Det
som ellers selges i markedet, er ikke det.

Målet er 37 mål med druer
Druene for salg dyrkes sammen med
dem som en gang i fremtiden skal bli
Tjøme-vin. Men det er én forskjell. De
1.200 vinstokkene som skal bli vin, står
trygt plantet i jorden. De 500 som skal
spres utover distriktet, står i potter mellom vinstokkene som skal bli vin. Dermed nyter de godt av de samme rammebetingelsene.

Det er ingen dårlige rammebetingelser. De 1.200 plantene og 500 pottene
står radvis i svært god orden. Og langs
det hele går det ståltråder i flere høyder
og rør for vann og gjødning.
Når vi kommer til 2028, skal det strekke seg slike installasjoner over alle de 37
målene med innmark som tilhører Søndre Sundene gård. Gården har i tillegg
rundt 300 mål skog.

Plantemaskin for juletrær
I år og neste år, selges potter med vinstokker. Om to og et halvt år kommer
det en inntektskilde til. Den inntekten
kommer fra en konkurrent.
– Vi har allerede fått mange gode råd fra
Grubbestad gård i Sandefjord og vinbonden der som heter Bjarne Trollsås. Frem
til vi har eget produksjonslokale, selger vi
druene våre dit, sier Anniken Rasch.
Fra Grubbestad fikk de også kjøpt en
brukt, dansk plantemaskin for vinstokker. Den er opprinnelig bygget for planting av juletrær.
Søndre Sundene gård ligger i sydenden av det som i dag omtales som Randineborg. Folk som har vært med en
stund, kaller det fortsatt gjerne Mølledammen. Men om noe skulle hete Randineborg, er det egentlig Søndre Sundene gård. For en gang på 1800-tallet het
fruen til gården Randine. Det var sikkert
en staselig kvinne.

Gård med eget pensjonat
Anniken Rasch og Petter Kirkeby kjøpte
Søndre Sundene gård i 2017. Da var det

ikke helt klart hva de skulle bruke de 337
målene til. Det første de gjorde, var å restaurere bygningsmassen. Der var det
ikke gjort noe særlig på en stund.
I tillegg til våningshus, bryggerhus og
noen driftsbygninger, hadde gården
eget pensjonat. Bygningen har tolv rom
med svært lav standard og så ut som om
den skulle falle sammen.
Det gjør den ikke lenger, den er reparert. Pensjonatet var sist i bruk som gjesterom tidlig på nittitallet. Da bygningen
sto ferdig i 1934, var kravene noe annerledes enn i dag.
Store deler av jordet er leid bort til Renate Ottesen på Skauen går. Hun dyrket
og dyrker fortsatt gress på det meste av
de 37 målene. Kyrne i automatfjøset på
Skauen konsumerer mye gress i løpet av
en vinter.

Tjøme ideelt vinland
– Vi hadde lyst til å utnytte de mulighetene som lå i gården, og vi så på flere alternativer. Avtalen med Renate kunne
trappes ned, og vi landet etter hvert på
vindruer, som på grunn av klimaendringene absolutt er mulig å få til i Norge.
Klimaendringene har gjort det veldig
spennende. Og vi er i Vestfold, som er
solfylket og på Tjøme, hvor det kanskje
er aller mest sol.
– Skal du lykkes med vingård, kan du
lykkes på Tjøme, sier en entusiastisk
Anniken Rasch.
– Vi har brukt mye energi og penger
for å få den standarden vi ønsket. Og vi
prøver å få gården opp på et håndter-

bart nivå. Da har Renate Ottesen vært
kjempefin å samarbeide med. Helt super. Nå tror vi at vi har funnet en løsning hvor dette kan bli lønnsomt. Målet er at vindruene etter hvert skal betale utbyggingen videre, sier hun. Men
det tar nok åtte år.
Dessuten har de to i sum fire barn og
mange hjul som skal gå rundt. Det med
barn er alltid krevende, men samtidig
har de fire vist stor stå på-vilje når det
gjelder å ta i et tak i foreldrenes prosjekt.
Kanskje aner de noen vinflasker der i det
fjerne?

pH-verdi midt i blinken
Anniken Rasch og Petter Kirkeby er rimeligvis opptatt av at det ligger til rette
for vinproduksjon på Tjøme. Og de kan i
noen grad dokumentere at de ikke tar
munnen for full.
– Vi har verdens beste jordsmonn.
Kalkinnholdet i jorden der druer trives,
skal ha en pH-verdi mellom 6 og 6,5. Da
vi sendte inn en prøve på vår jord, viste
den 6,2, sier Petter Kirkeby som til tross
for, eller på grunn av, advokatbevillingen, fremholder at han er bonde.
Han legger til at vårt klima trenger
druesorter som ikke krever så mye sol
som sortene ved Middelhavet. Samtidig
gjør klimaskiftet at det er blitt varmere
her.
– I tiåret fremover kommer dette til å
ta av. I EU er Vestfold allerede til godkjenning som eget vindistrikt. Når vi
kommer ut i den andre enden, blir det
nok både arbeidsmuligheter her og skat-
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LOKAL VINMARK: De første 1.200 vinstokkene er i jorden. Pottene med vinstokker for salg var under utplassering da Øyene kom på besøk. Anniken Rasch og Petter Kirkeby lyser
av begeistring over det de er i ferd med å gjennomføre. Pensjonatet sees i bakgrunnen. De sier nordiske sommere med korte netter, vil være like positivt for druer som for norske
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jordbær når det kommer til kvalitet og sødme. 

Anniken Rasch (51)

■■ Fra Asker
■■ JM Norge, avdelingsdirektør salg og marked
■■ Sør-Øst-politidistrikt, politiadvokat
■■ DNB Eiendom, advokat
■■ Cand.jur.

Book gratis
billetter på
ticketco.no

Petter Kirkeby (54)

■■ Fra Horten
■■ Advokatpraksis i Horten
■■ Miljøterapeut
■■ Cand.jur.
■■ Ila landsfengsel, idrettskonsulent/betjent

tepenger til kommunen.

God dialog med Færder
Apropos kommunen. De to advokatene snakker pent om Færder kommune.
– Vi har vært i forhåndskonferanse med Færder, som har vært
på tilbudssiden og vist stor interesse og velvilje. Men så snakker
vi om en stor eiendom hvor særlig bygningene har ligget brakk i
mange år.
Anniken Rasch er vokst opp med halve sommeren på Tjøme
og har stor glede over naturen og det å få ting til å gro. Arbeidet
med jorden, er en fin kontrast til å jobbe med konfliktsaker, sier
kvinnen, som har bak seg 15 år som politiadvokat.
– Naboene har vært svært hyggelige. Vi møter utelukkende
begeistring. Folk synes det er flott at vi pusser opp og tar vare på
den gamle stilen. Noen stiller spørsmål ved vårt forslag til veiløsning, men vi håper det løser seg. Dagens løsning er både trafikkfarlig og nesten ufremkommelig om vinteren.
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