
Bratt hage og

I løpet av nærmere 40 år har Berit 
og Svein Gjelseth på Sunnmøre 
forvandlet en bratt naturtomt til 
en blomstrende oase med mange 
spennende innslag.
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Krypmispelen (Cotoneaster 
horizontalis) var i ferd med 
å ta over hele blomsterbedet, 
så Berit var nødt til å bok-
stavelig talt stramme den 
opp (bildet over).
Fra en av stiene ser man ned 
på huset fra 1976. Hagen er 
nøyaktig like gammel 
(bildet over til høyre).
Berit liker den rustne fargen 
mot grå stein og grønne 
planter. Flere steder har hun 
laget tablå av gamle ting hun 
har funnet i fjæra (bildet til 
venstre).

rusten 
kjærlighet

– Det var det første Berit gjorde. Å 
plante blomster i jordmassene som lå 
ved siden av den utgravde tomta, for-
teller Svein Gjelseth. 

Han står på verandaen med utsikt 
mot skipsleden, der Hurtigruta leg-
ger til i Torvik og går forbi to ganger i 
døgnet. I 37 år har familien nytt utsikt-
en over havet fra dette stedet. 

Naturen rundt er vill og vakker, det 
var også tomta da Berit og Svein først 
startet på den. Men to mål med stein 
og karrige vekster, har med tålmodig-
het, iherdig innsats og en god por-     
sjon kreativitet i dag blitt til et sted for 

rekreasjon og nytelse som det går gjet-
ord om i området. 

Det ser nemlig ut som om Berit og 
Svein kan forvandle gråstein til gull. 

kreative hagerom
Krypmispel oppstammet som søyle. 
Hengemispel som kule. Her verken 
kryper eller henger misplene, men 
siden misplene en gang holdt på å ta 
helt overhånd, klipte Berit dem ned og 
formet dem. Et gammelt ror fra en båt 
er brukt som benk. Hundehuset med 
det råtne taket har fått ny funksjon som 
blomsterbed og dekorasjon. ▶ 
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I den bratte hagen har Berit 
og Svein bygd opp steinmurer, 
trapper og små stier. Høye og 
lave planter, ulike nyanser av 

grønt og forskjellige bladstruk-
turer skaper variasjon 

og spenning i hagen. Den 
skrinne jorden på berget har 
møysommelig blitt erstattet 

med mer næringsrik hagejord.
Svein skjønte ikke helt hva 

Berit skulle med en haug 
rustne spiker som hun en 
dag fant i fjæra. Men i en 

leirkrukke og sammen med 
drivved har det blitt et artig 

blikkfang i hagen.

Overalt kan man se resultater av 
Berit sine kreative påfunn. Og vi snak-
ker ikke hagearbeid. For Berit er nem-
lig hage en måte å få utløp for skaper-
trangen sin på. 

– Hage for meg er nesten som en lek. 
Jeg elsker å være ute, og koser meg 
med å pusle i hagen, sier Berit. 

Hun kan bruke hele dagen i fjære-
steinene og leite etter skatter, små ting 
hun synes kan passe inn i hagemiljøet. 
Som svære, rustne spiker samla i ei 
lita krukke. Et stilleben og farger som 
gjør seg fint mot grønn bakgrunn. Rust 
og rekved er ting hun hyppig bruker 
rundt om i hagen. Gjerne i kombina-
sjonen med hverandre. Gjenbruksbu-

tikkene får også ofte besøk av Berit, da 
ser hun gjerne etter vaser og krukker 
som kan passe inn ute. Så lenge de ikke 
er lagd av plast. 

– Nei, plast blir for kunstig. Jeg vil ha 
det ekte, rustne og rustikke. Ting som 
er laget i naturmateriale og som ikke er 
for jålete, sier Berit. 

stein for stein
Selv om Berit liker å komplettere det 
grønne med menneskeskapte ting, 
er det likevel det levende som spiller 
førstefiolin i hagen hennes.  Her er det 
et vell av planter, blomster og busker 
som skaper struktur, dufter og opplev-
elser. ▶
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1) Rododendron er det mye av i 
hagen. Den blomstrer friskt om 
våren, og skaper struktur i hagen 
resten av året med sine evig-
grønne blader. 
2) Karminrøde fjørnellik 
(Dianthus pulmarius) stikker 
opp over kryptimianen (Thymus 
serphyllum) her og der. Selv om 
nellikene bare er toårige, frør de 
seg gjerne selv og kommer opp 
år etter år.
3) Selv om denne er avblomstet, 
er rakettblomsten (Kniphofia) fortsatt 
vakker og spesiell.
4) Det er utrolig at man kan få en 
så innholdsrik hage ut av det som 
opprinnelig bare var en bratt fjell-
skrent. Stigen har Svein snekret.
5) Enda et av mange rariteter i 
hagen. Et rede med steinegg.
6) Overalt han man se resultater 
av Berit sine fantasifulle stilleben. 
Men alt hun bruker er fra naturen 
eller gjenbruksmaterialer.

Berits tips 
til bratte hager 

• Slipp kreativiteten løs
• Dropp gressplen
• Bruk naturmaterialer 
   som stein og tre
• Bygg opp litt etter litt

6

5

1452014 | BO BYGG OG BOLIG

hage & uterom



Orkidéprimula (Primula vialii) er svært spesiell og vakker. Lavendelen (Lavandula 
augustifolia) har Berit sådd selv, og med det rimelig milde klimaet på Sunnmøre 
overlever den hver vinter. Den støvete lavendelfargen er en fin kontrast til ball-
blommen som rager over de sølvaktige bladene. Lysthuset troner øverst i hagen, og 
er et etterlengtet uterom for eierne. Her har de utsikt mot den storslagne naturen.
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Bare noen få kvadratmeter foran huset 
er gressplen, resten av hagen består 
av blant annet rododendron, selvsådd 
akeleie, primula, rakettblomster og 
Molderoser. Humlene elsker misplene 
hennes, og til og med katten i huset ser 
ut til å kose seg i hagen. Mange steder 
snor det seg trapper laget av steinhel-
ler, et arbeid Svein og Berit har delt på. 
Men mye av arkitekturen og muskel-
kraften bak, kommer fra Svein. 

– All steinen kommer fra hagen og 
naturen rundt. Her har det ikke vært 
mulig å få inn maskiner, forteller Svein. 
Litt etter litt har de byttet ut den 
næringsfattige myrjorda med hage-

jord, støttet opp med stein og erstattet 
vier med stauder. Furu som mot alle 
odds har vokst ut av den karrige jorda, 
er blitt formet til oppstammede, små 
trær. Lykkekløveren sprer seg omtrent 
som ild i tørt gras, men Berit hilser 
dem vennlig velkommen og lar dem 
være. Den unnselige blomsten med de 
burgunderrøde bladene er en hyggelig 
overraskelse i alle bed. Og innimellom 
kan man se en og annen …ugle?

Uglesett
– He-he, ja, jeg er veldig glad i ugler, 
smiler Berit, som ikke ser bort fra at det 
er akkurat ugler som har vekket  ▶

Berit elsker liv i hagen. Både 
humler, bier, katter og fugler er 
velkomne (bildet venstre side).
En furu som har sneket seg ut av 
berget har fått bli værende, men 
er klippet og formet etter hvert.
(bildet øverst)
I det værharde klimaet er det 
ikke alle trær som trives like godt. 
Men hjertetreet (Cercidiphyllum 
japonicum) har fått en lun plass i 
hagen og kommer med nye hjerte-
blader hvert år (bildet over).
Berit lager små bonsaitre av dverg-
rogn (Sorbus reducta). De står på 
rekke og rad på terrassen (bildet 
øverst til høyre).
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Hage for meg 
er nesten som 

en lek

hageinteressen hennes. Da hun var 
lita oppdaget hun nemlig en sovende 
ugle i prydtrærne bak barndomshjem-
met sitt. Siden den gang har ugler fulgt 
henne både i hagen og hjemme. Mest 
som dekor på vegger og mellom busk-
er og stein. I det vakre lysthuset som 
troner på toppen av hagen, henger en 
ugle og titter klokt på gjestene. Her 
oppe spiser Berit og Svein ofte frokos-
ten sin, og kan nyte en fantastisk utsikt 
over skipsleden og Ulsteinvik, Vattøy, 
Godøy og Flø. 

For Berit er det imidlertid utsikten 
til å drive mest mulig i hagen som er 

den mest flatterende. Helst vil hun 
være ute i frisk luft og holde på i hagen 
hele tiden. Det er fra barndomshjem-
met hun har de tidligste hageminnene, 
og som lita jente var hun ivrig med 
på å stelle i bedene og var til og med 
borte hos naboene og lukte. Stadig 
ser hun nye muligheter i hagen, ideer 
som ofte må realiseres ved hjelp Svein. 
Han understreker at det gjør han med 
glede. Og at det ikke først og fremst er 
plantene han er mest stolt av i hagen. 

– Det er Berit. Når hun tusler i vind 
og vær rundt i hagen og gjør et umulig 
prosjekt om til en liten perle. ◾

I drivhuset driver Berit frem 
sommerblomster, tomater, agurk 
og sukkererter (Pisum sativum). 

Når sukkerertene er i blomst 
er de et vakkert skue med sine 

sommerlige farger. Som roman-
tisk følge står en værbitt kurvstol 
og venter på at hageentusiasten 
skal sette seg ned og nyte fruk-

tene av arbeidet.
Bak drivhuset dyrker Berit fram 

krydder og urter på friland. 
Disse kan høstes hele somme-

ren og langt utover høsten i det 
milde klimaet. 
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