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av forskning og erfaringer våre fremra-
gende fagfolk er komme til.” ”Skaff
Dem et godt fagbibliotek – det er en ka-
pital som gir gode renter!” lød oppfor-
dringene i reklamen.

Norske plante- og frøprodusenter
fikk nesten eventyrlig omsetning når
det meste av frø og plantemateriale
måtte skaffes innenlands. Det samme
gjaldt for produsenter av hageredskap
og gjødsel, selv om dette i perioder
kunne være vanskelig å oppdrive.

Fra 1942 av kan det synes som om
folk begynte å bli lei av det ensidige
kostholdet. Hagetidend anbefalte nå
folk også å dyrke litt av andre vekster
som spinat eller at de erfarne også for-
søkte seg litt nye grønnsaker som
brokkoli, sikori, mangold og succini.
Disse var mer utbredt i kontinentalt
kosthold, og med mange tyske solda-
ter og kokker i landet ble etterspørse-
len etter slikt større. Det kom frø på
markedet og flere salgsgartnere hadde
fått erfaringer med å dyrke dem. Fra
1943 anbefalte bladet å gjenoppta
kryddervekstdyrkingen for å få smak
på maten. Timian, merian, salvie, ba-
silikum, sitronmelisse, sar, karve,
anis, estragon, koriander, kjørvel og
dill var forsvunnet fra folks hager et-
ter at krydderdyrkingen var blitt in-
dustrialisert og krydder var å få i han-
delen. Allerede sommeren 1945 plan-
tet folk frukttrær igjen i stor stil.

Krigens nikotinsug. Mens poteter, kål og
rotgrønnsaker var vanlige vekster å
dyrke både før og etter verdenskrigen,
var tobakksdyrking et rent krigstidsfe-
nomen. I krigsårene ble det å røyke to-
bakk stadig mer utbredt. Tobakksrøy-
king var de foregående årene, gjennom
reklamens sterke påvirkningskraft, mer
og mer blitt oppfattet som en del av
menneskers identitet. ”Røyker” var noe
et menneske var. Og tobakk var ifølge
reklamen varen du var uløselig bundet
til for å være deg selv og leve ditt eget liv
slik du ville. Andre hagevekster var noe
mennesker brukte eller spiste, de fleste
helst i sesongen. Det var særlig menn
som ”var røkere”, og enten gjennom
vane, mote eller nikotinavhengighet, så
ønsket disse tobakken sin daglig og året
rundt. Sigaretter ble på denne tiden
markedsført som nytelsesmidler for
”sportsmenn” og filmstjerner og de fles-
te leger mente det var bra for helsa.
USA og andre amerikanske land var de
store produsentene av tobakksvarer.
Men nå gjorde forsyningssituasjonen
tobakk til en mangelvare i forretninge-
ne. Å dyrke såkalte ”heimavla sigarer”
ble derfor en ny stor mote.

Å dyrke tobakk var ikke så vanske-
lig for uerfarne. Det var bare litt små-
plunder i forspiringsfasen som helst
burde begynne i vinduskarmen i fe-
bruar, og deretter i priklings- og om-
plantingen. Kyndige småhagebrukere
kunne tjene på å selge ferdige små-
planter til nikotinsugne, som disse
drev videre frem selv ved å plante,
gjødsle, vanne og knipe av nye blom-
sterskudd slik at plantene ble kraftige
og fikk mange og store blad. Hver en-
kelt tobakksplante vokser raskt og gir

god avkastning. Hageselskapet fortal-
te hvordan ”enhver tobakksrøker kun-
ne ha sitt eget lille private tobakks-
hjørne hjemme i hagen”. De første
krigsårene kunne hver innbygger dyr-
ke en kvadratmeter tobakksplanter
skatte- og avgiftsfritt. Mange norske
røykere møtte slik hagebruk for første
gang. Mange satset nok også på at
myndighetene ikke dukket opp for å
kontrollmåle og skattlegge tobakksbe-
det, eller de dyrket de ekstra kvadrat-
meterne ”på vegne av” familiens og
slektens ikke-røykende medlemmer.
Det var ikke uvanlig å gjemme bort
noen ekstra tobakksplanter, og mange
så det nærmest som en patriotisk
handling under krigstidens regime.

Ens egen havanneser. Det store arbeidet
med tobakksplantene kom imidlertid
etter høstingen; tørking på ståltråd,
fermentering og gjæring under press.
For de mest avanserte; snitting til ”mix-
ture” eller sausing og spinning til skrå-
tobakk. Dette var mer komplisert og
ville fra de ukyndiges hender lett kom-
me til å fremstå som ”surrogat og ikke
tobakk”. For de fleste anbefalte Hage-
selskapet derfor å bruke bladene hele til
å rulle seg sigarer. ”Det er ingen kunst
å rulle seg sin egen havanneser. Det kan
læres på kort tid. (…) Øvelse skaper
mesteren. Det gjelder også tobakksdyr-
king og sigarfabrikasjonen. Med erfa-
ringen kommer den nødvendige øvelse,
og jeg er overbevist om at det ikke blir
få som til høsten røyker sigarer av eget

velgjort og vellykket fabrikat” oppmun-
tret Hageselskapets blad våren 1941.

Det avgiftsfrie arealet per person
ble i 1942 utvidet til 5 kvadratmeter.
Dette kom vel med for de fleste, men-
te Hagetidend: ”Tobakkmangelen pla-
ger folk på mange måter. I første rek-
ke går det ut over røykerne naturlig-
vis, men da det er de færreste av disse
som klarer å lide i stillhet, kan livet bli
surt nok for deres omgivelser også.”
Lukten av erstatningstobakken som
folk dyrket selv kunne også bli ganske
sur, og bladet anbefalte å blande mys-
ke i for å gjøre den mindre illelukten-
de. Andre sendte stolt inn bilde av to-
bakksplanten deres som hadde ”skaf-
fet meg mang en god røyk utover vin-
teren”. Våren 1943 klaget Hagetidend

over mangel på tobakksfrø i handelen
og at det bare var syv sorter i vanlig
frøhandel nå: Havanna, Virginia,
Portorico, Ohio, Conneticut, Mary-
land og Amersforter, men alle trivdes
godt i Norge og var lette å dyrke. Ha-
vanna, Conneticut og Portorico egnet
seg best til sigarer, Maryland, Amers-
forter og Ohio best i pipa og Virginia
til sigaretter, fortalte bladet i enda en
artikkel som lærte leserne om frem-
gangsmåten ved tobakksdyrking og
minnet om å gjødsle godt, særlig med
gjødsel av hest, sau eller ku.

Variert utnyttelse. Tobakken skulle
imidlertid ikke bare røykes. Nikotin-
preparater var i årene før krigen også
blitt et av de mest brukte midlene i be-
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kjempelse av en del skadeinsekter på
hagevekster. Institutt for landbruks-
kjemi satt i gang store og systematiske
undersøkelser av nikotininnholdet i
ulike tobakkssorter og fra ulike for-
søksfelt og voksesteder. De konkluderte
at Virginiatobakk hadde høyest niko-
tininnhold, og at denne tobakken triv-
des best i Lier og dårligst i Levanger.
Mens de nest giftigste tobakkene, Ohio
og Conneticut, trivdes best på Dømme-
smoen og ble dermed anbefalt for hage-
eiere i sør.

I januar 1944 fikk alle gårdbrukere
og hageeiere i Norge lov til å dyrke to-
bakk på inntil 40 kvadratmeter ”pr.
voksen mann (over 18 år), brukeren og
hans mannlige familiemedlemmer,
kårfolk og faste arbeidere medregnet”.

Dette hadde både med matforsynin-
gen og kontrollmulighetene å gjøre.
Kvinner ble ikke forventet å bruke to-
bakk. Tobakk skulle være et mandig-
hetssymbol, og kvinner hadde ingen
rettigheter til nikotin verken som
”røykere” eller hagebrukere med plag-
somme småkryp. Samlet areal måtte
imidlertid ikke overstige 10 % av are-
alet som ble dyrket til poteter og
grønnsaker. Myndighetene var altså
svært imøtekommende overfor dette
”mannskravet” om økt tobakksareal.

Søte alternativer. Også søtstoff var noe
mange savnet i krigsårene, antakeligvis
flere enn de som savnet tobakken. På
grunn av mangelen på sukker som følge
av importvanskene, fikk andre måter å

konservere frukt og bær på økt opp-
merksomhet i spørre- og husmorspal-
tene, som tørking i tørkekasser til å
sette over ovner og varmepærer, og
gjennom tilsetting av ”større doser” av
”kjemiske konserveringsmidler”. Inter-
essen for utvinning av sirup av sukker-
roer og beter, som erstatning for annet
sukker- og søtningsstoff, økte også, og
Hagetidend trykte artikler om hvordan
en best kunne lykkes med å dyrke dem
og få søtstoffet ut.
Noen eldre mimrer ennå om krigsto-
bakken de dyrket. I minnene har den et
patriotisk snitt. Ingen dyrket imidlertid
selve tobakksplantene lenger når havet
igjen ble fritt.
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