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FONTENE: Familien drar hvert år til Frankrike og koser seg på 
bruktmarkeder. Fra Provence har de tatt med en gammel brønn 
med fontene. Rundt den anla de en liten urtehage og plantet noen 
frukttrær. Huset er opprinnelig en 250 år gammel prestegård.

HØSTENS 
GUDINNE: 
Skulpturen 
foran 
inngangs-
døren 
symboli-
serer høst. 

STOKKROSE: Det blir en egen 
stemning når høye trær er 
bakteppe. Stokkrosene blom-
strer fremdeles, nå i overgangen 
mellom september og oktober.

BOLIG
– I skogen passer det best med 
høye blomster. Klatreplanter 
binder områder sammen, de er 
et fantastisk virkemiddel for å få 
hagen til å se vill og naturlig ut. 
Disse plantene legger seg. De 
vokser i ulike retninger og sprer 
seg ut i en liten, vill dans. Det 
blir til sånt som jeg ikke har 
planlagt, sier Ingvild Flesland 
(53). 

Rosebusker kan utfolde seg 
på noe av den samme måten. 
Frukttrær glir godt inn.

Og grønnsaker som står et 
ekstra år i jorda, får blomster 
med høye, svaiende stilker. 
Ingvild elsker disse innimel-
lom-plantene, som hun kaller 
dem. Gulrot har en skjerm av 
hvite blomster, det er yndlingen. 
Purrens mange små blomster 
former til sammen store baller. 

Ingvild forsøker også å holde 
seg til farger som fungerer godt 
sammen, kontrastene mellom 
dem må ikke være for store. 
Hun spiller mye på nyanser.

Så synes hun det er viktig at 
vi ikke ser hele hagen i ett blikk. 

– Jeg liker at vi må gå noen 
skritt før det åpner seg nye rom, 
litt som i livets hage.

FILTRERT LYS
Begge Ingvilds foreldre vokste 
opp på gård med mye selvber-
ging. Lille Ingvild elsket å være  
i mors og fars store hage i 
Bærum, der var masse grønn-

Navn:
Ingvild Flesland  
og ektemannen  

Olaf Rademacher
Hvor:
Asker
Hage:

Naturlig hage i skogkanten

HIMMELSK: Eksotiske engle-
trompet liker sol, mye vann og 
næring. Som takk sprer den søt 
og sterk duft.

frukttrær. Huset er opprinnelig en 250 år gammel prestegård.




