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FRODIG: I bedet mot sør foran 
glassverandaen har Ingvild 
laget en næringsrik kompost. 
Der vokser det en liten jungel, 
som består av kiwi-, agurk- og 
drueplanter, gresskar, litt urter, 
tagetes, en rose, stokkroser, 
engletrompet og tomat. 

GRESSKAR-TID: 
Grønnsaker trenger 
høyere temperatur 
enn det ofte er inne i 
en skog. Ingvild fikk 
støpt to avlange bed i 
sement, som drar 
varme til seg og 
holder lenge på den. 
Vekstvilkårene har 
vært gode i de 
bedene.

DILL: Hagen er viltvok-
sende nok til å være en 
del av den opprinne-
lige naturen. Samtidig 
er her en følelse av 
rom og struktur. 

GLADE HØNER: – Høns tilfører 
en hage god, naturlig gjødsel. Og 
jeg vil spise egg fra høner som 
lever på naturlig kost, forklarer 
Ingvild. – Så har jeg oppdaget at 
jeg elsker høns. Jeg ler til dem – 
og håper de ler tilbake.

Til inspirasjon
Boken «Norwegian Woods – Grønt liv med stil» med tekst av Ingvild 
Flesland og Olaf Rademacher blir solgt på www.wildwood.no. Der er 
det også informasjon om Akademi for Potensial Psykologi. 
Ingvild selv henter inspirasjon fra den engelske hagedesigneren Dan 
Pearson, som har gitt ut �ere bøker. Se: www.danpearsonstudio.com

VINBALLONG: – Jeg 
trenger mye lys. Glass 
speiler himmelen og 
trekker lyset inn i det 
grønne. Vi har samlet 
brukte vinballonger. Jeg 
fyller dem også med 
vann, da får vi vannspeil 
inne i skogen, her hvor 
det ikke er naturlig vann.

EGEN DAM:  
– Jeg er glad  
i lyden av 
rennende vann, 
sier Ingvild, som 
har laget en 
dam. - Siv og 
vannliljer har jeg 
hentet i tjern i 
nærheten. Det 
er mye liv i 
dammen vår, 
firfisler, frosk  
og padder 
holder til der.

SINKBALJER: – Jeg liker ikke å spre gjenstander utover. Om 
jeg samler dem innimellom planter, blir det et eget lite land-
skap. Så får det sin egen skjønnhet, forklarer Ingvild.




