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Kolonihytte
Hage midt i byen
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for deg som er glad i kaffe

De på Teen

Høyesterett drikker ikke kaffe

Tour de kaffe

Kameratskap på to hjul
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Kaffebesøket: Kolonihage

Naturlig

start på dagen

Fra hytte til hytte
Í Arne og Edith

Lundeberg har hatt
kolonihage i 37 år, og
laget mye mat av frukt
og bær fra hagen til
hele familien. Kaffen
lager de alltid traktet,
og helst kald for Arne
sin del. Til kaffen spiser
de Ediths melisboller
marihøneserviset.

Hvilken kaffe drikker de i Portveien 2?
Kaffe har besøkt Sogn Kolonihage i Oslo
der livet er som grønnest og kaffen som
svartest.
De fleste som handler hos Coop har et
ønske om å gi både seg selv og familien
et best mulig utgangspunkt. Derfor har
vi utviklet Coop Änglamark. Vår egen
serie av økologiske, miljø- og allergivennlige varer.

– Jeg pleier å drikke kald kaffe når jeg tar pauser i lukinga. Det er
en god tørstedrikk, sier Arne Lundeberg. Arne og kona Edith har
hatt kolonihagehytte på Sogn kolonihage i Oslo siden 1971.
– Da vi fikk kolonihage var det blant annet for å kunne dyrke
selv. Det vi betalte for hytta fikk vi igjen i form av frukt og grønt,
forteller Edith.
Før hadde de både jordbær, bringebær, rips, poteter, epler, solbær, stikkelsbær, tomater, kirsebær og rosenkål. Bærene ble syl
tet ned og varte hele vinteren. Men med tiden har både butikk
maten blitt billigere og ungene har vokst opp og fått egne familier. Nå har fire rader bringebær blitt to, og potetåkeren er blitt
plen.
Espresso i fellesferien

Ingrid, mannen Ragnar og de fire ungene mellom 9 og 13 år bor
ikke hjemme om sommeren. Da flytter de opp til hytta som lig-
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Jon liker kaffen sterk og svart, og han drikker
gjerne en kanne før han skal på jobb på Gardermoen. I Nord-Norge, der han vokste opp, var det
mest kokkaffe. Kaffekjennere er fisefine, synes
Jon. - Derfor kaster jeg ikke bort nykvernet kaffe
på deg, sier samboeren Soley.

ger fire t-banestopp hjemmefra. Ingrid og Ragnar har hatt kolonihage siden 1998. Den gang var hyttene ikke så ettertraktet som
nå. De stod halvannet år i kø, og slapp inn fordi barnefamilier
iblant prioriteres. Siden kolonihager ikke er i fritt salg, må man
stå i kø og vente på tur.
– Det er synd, sier Ingrid, som har slåss både for å bevare
kolonihagene, og for at kommunen skal anlegge flere.
– Dette en fantastisk måte for folk som bor i blokk til å få egen
hage.
Familien flytter opp i hytta rundt 15. april og ned igjen i
midten av september.
Kolonihytta er bare tretti kvadratmeter, men til gjengjeld er
det stor tumleplass ute. Dusje gjør de i fellesanlegget.
På hytta går det for det meste i traktekaffe. – Men i helgene og
de lange frokostene i ferien, unner vi oss en espresso, forklarer
Ingrid.

Ingrid og Ragnar har hatt kolonihage i ti år, og synes «hytta
på t-banen» er et sommerparadis som gir familien på fem i en
liten leilighet et halvt år til å utfolde seg på masse plass. Det
blir også mer tid til kaffe. På helgedager og feriedager lager de
hjemmelaget espresso. På hverdager nøyer de seg med traktekaffen.
Grønne fingre og Blå Java

– Alltid mørk sjokolade til kaffen, det er regelen her, sier
Elisabeth i hytte 54. Hun tar sitt vertinneansvar på alvor når det
gjelder kaffen som serveres.
– Jeg tror jeg har vært student for lenge, ler hun, det var slik jeg
ble en kaffesnobb.
– En barista jeg kjenner, sa en gang at kaffe er ferskvare, det
synes jeg er et poeng som ofte glemmes, sier hun.
I dag serveres Blå Java som jeg har blandet med en fancy kaffe
kjøpt på Grünerløkka, sier hun.
– Dere er så fisefine! Kaffe skal være svart, sier naboen Jon.
Kona Soley ser på ham og sier: – Jeg vet du synes det. Jeg kjøper
også nykvernet kaffe, men kaster ikke den bort på deg! Jon flirer,
og sier han egentlig skjønner det med nykvernet kaffe.

Ø

Tekst: Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen
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Kaffeskolen 1 - 2 - 3

Kolonihagene
i Oslo

Visste du at...

Det finnes ni hagesamfunn med rundt 1200
kolonihytter i Oslo; Rodeløkka, Hjemmet,
Solvang 1-5, Etterstad og Sogn. Koloni
hagene er ikke privattomter, men parseller
i byparker. Kommunen eier grunnen, men
kolonistene dyrker sine egne parseller.
Hagene er åpne for publikum fra klokken
ni til ni fra tidlig vår til sen høst. Om vinteren er kolonihagene stengt.
Hver hage fungerer som et lite lokalsamfunn med institusjoner som grendehus, aktiviteter for barn, bingo, loppemarkeder, høstmarkeder for syltetøy, vårmarked for blomster og frø og juletrefest. Hver kolonihage
har et eget styre og mange komiteer. Disse
sørger for at det lille samfunnet fungerer,
og framstår som den parken området er
regulert til.
Den eldste kolonihagen, Rodeløkka, ble
etablert i 1907, de siste på 1930-talllet.
For tiden er det lange ventelister på hytter.
Dette skyldes en økende interesse for denne
boformen. Kriteriet for å få hytte er at du
bor i Oslo. Barnefamilier prioriteres, men
hagene ser det som viktig å ha en blanding
av familier og single, og unge og gamle.
Maksimumsprisen for kolonihageparsell
med hytte er 250.000 kr, men de fleste selges for mellom 50.000 og 100.000 kr. Alle
betaler en årsavgift som skal dekke grunnleie, vann, søppeltømming og andre felles
utgifter. I tillegg betaler man for sitt eget
strømforbruk.
Parsell med hytte kan bebos i perioden 1.
april til 31. oktober. Det er forbundet en del
plikter og krav til parselleierne i forbindelse
med stell og vedlikehold. Det forventes at
alle bidrar med det de kan. Foruten å holde
egen parsell med bebyggelse i god stand,
ha et passende utvalg av frukttrær,
bærbusker og kjøkkenhage, har man også
et solidarisk ansvar for stell og vedlikehold
av hagenes fellesarealer og bebyggelse.
Portveien 2 er en adresse i Hjemmets
kolonihager på Bjølsen i Oslo.
Det er også kolonihager i Stavanger,
Drammen, Tønsberg og Trondheim.
Kilde: Norsk Kolonihageforbund
og Sogn Hagekoloni
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❚■ Kommer kaffe fra Kaffa i
sydvestlige Etiopia? Nei, selv om
vår kaffehistorie antagelig begyn
ner i Kaffa, har navnet kaffe ikke
noe med stedet å gjøre, og er kun
en fonetisk tilfeldighet. Kaffe er
antagelig fra det arabiske ordet
qawah.
❚■ Kaffeplanten blir kalt både
plante, busk og tre. Den kan bli
mer enn 10 m høy, men på plan
tasjer blir den gjerne trimmet
til mellom to og fire meter.
❚■ Kaffeplukking har en lang
sesong, fra juli til februar, men
det varierer fra land til land.

Foto: thomas haugersveen
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Trakte, koke, presse?
Hvert tredje år gjennomfører Norsk Kaffe
informasjon en vane- og holdningsundersøkelse. I denne undersøkelsen oppgir hele 72
prosent at de bruker en elektrisk trakter for
å lage kaffe. Dette er en økning på fire prosent bare på de siste tre årene. Stadig færre
bruker kokekaffe (seks prosent mot 23 prosent for 15 år siden). Imidlertid er det for
mange forskjell på hvilken type kaffe man
faktisk lager og hvilken man foretrekker.

Ingen bønner smaker likt
Det finnes to hovedtyper kaffe: Arabica og Robusta.
Arabica regnes for å være av best kvalitet, og rundt
98 prosent av kaffen vi importerer til Norge er av
denne sorten. Innenfor de to hovedgruppene finnes
det igjen en lang rekke varianter og kvaliteter. Hver
variant har særegen smak og karakter, som ikke bare
varierer med arten, men også med klima, jordsmonn
og vekstforhold. Hvordan kaffen smaker henger også
sammen med hvordan bønnene blir bearbeidet og
brent. Det er flere foredlingsmetoder som benyttes
ved innhøsting.
Robusta har et høyere koffeininnhold enn arabica
og har også en mer utpreget bitterhet enn arabicabønnene. Robusta smaken beskrives ofte som nøtteog litt treaktig.
Coffea tilhører den botaniske familien Rubicae som
består av 6000 arter.
Den kaffen som i hovedsak dyrkes og omsettes tilhører enten Arabica eller Canephora arten (Robusta).

Coffee Arabica
Ø ca. 75 prosent av verdensprod.
Ø Ni måneders modning
Ø Blomstrer etter regn
Ø Vekst sone 1000 - 2000 moh
Ø 0,8 - 1,4 prosent koffein

Trendy?
Til tross for at mange tenker at caffe latte
og cuppucino er nye trenddrikker, så er
dette i realiteten bare en internasjonali
sering av den måten man har drukket
kaffe på i lange tider. Kaffe med melk var
for mange introduksjonen til de voksnes
verden. I Frankrike og Italia er kaffe først
og fremst en kafédrikk, i Norden en

hjemme- eller på jobbdrikk. Så selv om vi
stadig drikker kaffe på nye steder, er det
fortsatt på arbeidsplassen (29 prosent) og
i hjemmet (55 prosent) vi drikker mest
kaffe. Av det totale konsumet er det ca
2,5 prosent som inntas på en kafé eller
kaffebar.
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Testet: Kaffetraktere

www.crema.no

crema lyd

crema kaffe

Det lille kaffebrenneriet med den store smaken
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