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BUNNDEKKE: Marikåpe trives  
i bedet foran huset.

jeg godt, gjenstandene har gjerne 
form og funksjon, og de passer 
sammen med naturmaterialer.

FERSKE GRØNNSAKER
Fra første stund hadde de stor 
glede av å høste inn blåbær og 
sopp i egen skog. Etter hvert 
vokste det fram en lyst til å 
dyrke grønnsaker. Å ikke bruke 
sprøytemidler eller kunstig 
gjødsel var en selvfølge. Ingvild 
er hjemmets praktiker, hun lærte 
om permakultur, og nå lager 
hun bed der det kan gro et 
mangfold av grønnsaker, pryd-
planter og blomster på knøtt 
liten plass. 

Da spar hun seg 60 til 70 
centimeter ned i jorda og legger 
lag på lag med gress, gjødsel, 
mye kompost og et dekke med 
halm øverst. Man kan også 
bruke tang, aske eller papir. Og 
det er lurt å legge kvister eller 
andre grove materialer helt 
nederst.

– Jeg lager en tett, næringsrik 
bløtkake, eller holme. Siden 
bedet er oppbygget, må det 
holdes på plass, og jeg bruker 
hønsenetting rundt. Det blir en 
kompost som utvikler mye 
varme og næring. I dette bedet 
kan jeg plante ekstremt tett. Her 
er grønnkål, jordartisjokk, urter, 
persille, blomkarse som har sådd 
seg selv, og dessuten blomst av 
purre og gulrot. 

Ingvild kjøper fortsatt det 
meste av grønnsakene i 
butikken. Hun tror de �re barna 
deres, som er fra 12 til 23 år 
gamle, har fått en forståelse av 
hvor mye arbeid det er å dyrke 
sin egen mat, den som inne-
holder ferske, sunne nærings-
sto�er. Hun merker at barna har 
arvet en kjærlighet til – og 
respekt for denne maten.

ERNÆRING
I forbindelse med overgangsal-
deren mistet Ingvild mye energi. 
Hun hadde lenge levd på det 
hun selv kaller en fuglediett. 
Utfordringene førte henne 
gjennom en prosess, og Ingvild 
ble nøye på å få i seg ulike 
næringssto�er, også fra sunne, 
friske dyr. Nå er hun blitt mye 

sterkere og mer harmonisk. 
Slitenheten handlet også om 

at hun spredte seg på for mange 
ulike aktiviteter. Nå lar hun 
akupunktøren, stylisten og anti-
kvitetshandleren hvile – og 
konsentrerer seg yrkesmessig 
om Akademi for Potensial 
Psykologi, som hun driver 
sammen med Olaf. Både pasi-

enter og elever kommer hjem til 
paret, de bruker hus og hage til 
undervisning, gruppearbeid og 
pauser. Olaf er psykolog, Ingvild 
underviser i ernæring og holder 
temakurs om hagestell. 

– Det vi arbeider med nå er 
ideelt, synes jeg, det er rett på 
hva jeg selv har erfart: Kropp og 
psyke spiller på lag.   

HAGEARBEID: Ingvild jobber 
på vestsiden av huset. Rodo-
dendronen ved husveggen liker 
seg i den sure jorda her  
i skogen. Ingvild gjødsler  
den med masse barnåler.




