
Norsk Hagetidend  7 • 2017   98   Norsk Hagetidend  7 • 2017

Harriet Beisland er et helt lite folkeuniversitet i seg selv der hun går  
i hagen og forteller. I en liten rekkehushage har hun skapt en jungel  
av blomster, vindruer, roser og epletrær. TEKST ANNE-LINE HENRIKSEN FOTO EVA KYLLAND

 Det er fortsatt lunk i sensommersola når Har-
riet Beisland står i hagen og plukker blå dru-
er. Bak henne tripper hønene Snøhvit og Sil-
ketopp fornøyd mellom epletrær og roser, 

fuksia og liljer.
Harriets hage er et lite paradis bak en støyskjerm 

langs en trafikkert ringvei. En hage ikke helt som andre 
hager, smiler hun og forklarer det med at hun er arvelig 

belastet. Hun vokste opp i foreldrenes gartneri i Aren-
dal og har priklet planter siden hun var liten. Familien 
har vært gartnere i generasjoner, og oldefar Ivar Beis-
land fikk Kongens fortjenestemedalje i gull fordi han 
var så flink til å stelle med jorda.

Gartnerarven til Harriet har resultert i en overflod 
av vekster. Hun fryder seg hver dag over å kunne rusle 
gjennom en grønn tunnel av busker, trær, blomster 

Harriets jungel

HAGEGLEDE Harriet fry-
der seg hver dag over 
alt som vokser og gror i 
hagen.

DRUELYKKE I veksthuset modner kilovis av herlig druer. 
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BØTTER OG SPANN 
Harriet fyller spannet 
med druer som skal bli 
til saft og gelé.

og bær. Her er det mangfold mer enn rene linjer. Det 
er helt utrolig hva hun får plass til rundt rekkehuset i 
Kristiansand.

– Jeg har alltid likt å bruke hendene, å skape noe. Å 
så et lite frø, prikle, og se at det vokser. Vil du kjenne 
lukten av sjokolade? Bøy deg ned og stikk nesa i denne 
brune blomsten. Det er en sjokoladekosmos. Og her får 
du eimen av After Eight, sier Harriet i det hun drar 
hånden gjennom en myntebusk, slik at duften sprer seg.

Plutselig skjærer en skikkelig mannfolkplystring 
gjennom lufta. 

– Det er vaktelen Lille mann, forklarer Harriet. 
Om hun også klekker ut vaktelegg? 
– Neida, og dette er en hannfugl. Men det er jo moro 

å bli plystra etter når du bor alene.

Fuksiajungel
Det er 20 år siden Harriet flyttet inn i det røde rekke-
huset. Da var hagen kun en plen og en tujahekk. Men det 
varte ikke lenge før hun gikk i gang med å lage det hun 
kaller en levende hage. Og da lokalavisa lagde reportasje 
første gang, skrev de at Harriet bodde i en fuksiajungel. 

– Mange spør hvor mange fuksia jeg har. Jeg vet ikke, 
men sier de er velkommen til å telle. Jeg har forsøkt, 
men kom ut av det da jeg kom til 300–400. Jeg lager 

stiklinger selv og har prøvd meg med å krysse noen 
planter. Fikk fram en utrolig fin variant av ‘Florellis 
Flower’ i rosa, men den klarte ikke vinteren. Fuksia-
en er jo en varmekrevende plante og må stå inne om 
vinteren her i landet. 

– Nå begynner jeg gjerne dagen med å gå rundt og 
hilse på ‘Celine Smedly’, ‘Vagabond’, ‘Compencera 
Sultana’, ‘Leo Pavell’, ‘Bacon’, ‘Granada’ osv. Navnene 
kommer når jeg ser planten. Med årene har noen vokst 
seg til store busker, forteller Harriet.

Helse i hver hagestund
I enden av hagen har hun snekret hus til hønene. Hun 
har oliventre og bornholmfiken i drivhuset. Også har 
hun kiwi. 

Og se, der vokser rosene oppover i treet. 
– Det er et forsøk på å lage en hengende hage. Jeg har 

en vond rygg og er ikke sterk nok til å grave store bed. 
Derfor henger jeg noen planter i trærne for at de skal 
være lettere å stelle. Urtene henger jeg på tørkestativet 
ved siden av klesvasken. 

Harriet, som har mye smerter, sier det er medisin å 
gå ut i hagen. 

– Så snart jeg kommer meg ut til hønene og blomste-
ne, får jeg det bedre. Jeg er i bevegelse, får masse frisk 

luft. Og så blir jeg i godt humør ved synet av alt som 
gror og lever rundt meg, sier hun.

Epletrær og liljer
I dag høster hun epler. Epletreet foran huset er ‘Aroma’, 
en kryssing av ‘Fillipa og ‘Inger Marie’. I småhagen, som 
hun kaller kolonihagen sin, har hun gamle ‘Fillipa’-trær. 
De bærer godt. Harriet forteller at hun tørker eplene i 
skiver, og det er utmerket snacks utover vinteren. Og så 
bruker hun eplene til å lage eplemos når hun serverer 
tilslørte bondepiker.

Sola skinner skrått på Harriet og hønene. Vandretu-
ren gjennom hagen er en fryd for sansene.

– Se den majestetiske ananasliljen, tenk at den har 
klart seg gjennom regnskyllene de siste dagene. 

1 En dagpåfugløye-sommerfugl har landet på sommerfuglbusken. 
2 Kvitrogn er en av mange ulike busker i hagen. 3 Harriet har flere 
eplesorter; Aroma er en favoritt. 4 En av Harriets mange fuksia-
sorter. Alt i alt har hun et sted mellom 300 og 400 sorter, mener 
hun. 
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kan tro jeg var glad da de blomstret! 
Harriet er et helt lite folkeuniversitet i seg selv der 

hun går og forteller. 
Hun leser seg til stadig mer kunnskap i gamle bøker 

om nyttevekster som Gratis mat av ville planter av Jens 
Holmboe som kom i 1941 og Urter i hagen av Ansof 
Wüller Christophersen. 

– Ansof, som holdt til på Songe mellom Risør og 
Tvedestrand, var en kunnskapsrik dame som jeg lærte 
mye av. Blant annet nytten av å gjødsle med fiskemel 
og tang.

Skaff deg høner
I vintermånedene er stua er full av planter som må stå 
inne, lyst, men ikke for varmt.

– Jeg har det med å fryse folk ut, smiler Harriet, som 

passer på at innetemperaturen ikke blir for høy. Når 
våren kommer, er det så fullt av små spirer og stiklinger 
at det knapt er plass til gjester ved middagsbordet …

Om Harriet har noen hagefilosofi? 
– Skaff deg noen høner og la dem gå løst. Da får du 

spredd hønsegjødsel og alt vil gro i hagen. Dessuten 
får du venner som fotfølger deg når du er ute. Ser de 
meg med spaden, kommer de i full fart! 

– Jeg får så mye ig jen av å holde på i hagen. Du 
blir aldri utlært. Og det gjør godt å holde på med noe 
levende, enten det er blomster eller høner.

– Selv om… humrer Harriet, – det hender at jeg må 
snakke litt hardt til hønene. For tror du ikke at her i 
fjor hadde jeg gravd ned en haug tulipanløk sent på 
høsten. Det er jo en fryd når de blomstrer om våren. 
Men så gikk altså hønene og gravde løkene opp igjen n

Sommerfuglblomsten også, du skjønner vel hvorfor 
den bærer det navnet? Harriet retter seg opp, samti-
dig som en vakker sommerfugl letter fra den lillablå 
blomstergreina.

Opptatt av natur
Siden Harriet ble pensjonist er hun i hagen det meste 
av dagen fra den første vårdagen viser seg og helt til 
frosten kommer. 

Vi vandrer under et rognebærtre som bugner av hvite 
bær, forbi en jungel av fuksia, ser noen flotte dahlia, og 
der står et avblomstret magnoliatre.

– Jeg er så fornøyd med klematisen. Den er så elsk-
verdig at den kommer igjen og igjen.

Harriet slutter ikke å undre seg over naturen, over 
mangfoldet av farger, former, fasonger og dufter. 

Nå har hun tid til å leve i det fullt ut, etter et langt 
yrkesliv der hun har vært alt fra vaktmester til rektor 
og bibliotekar. Lengst var hun ansatt ved Husflidsko-
len i Kristiansand, og hun holder fortsatt kurs i alt fra 
spinning av ull til plantefarging. Hun underviste blant 
annet ved Raulandsakademiet.

Kolonihage, krydderurter og plantefarging 
Når Harriet snakker om småhagen, er det kolonihagen 
hun mener. Den er en av 109 parseller som utgjør 
Kongsgård kolonihager i Kristiansand. Anlegget ble 
etablert i 1910, først og fremst for de av byens borgere 
som ikke hadde egen hage.  Harriet fikk kjøpt parsellen 
allerede i 1985. Den gangen bodde hun i leilighet og sier 
hun ble nesten gal av å ikke ha et jordstykke å dyrke. 

– Mange har kolonihage til pynt, jeg har den som 
en brukshage med epletrær hvor jeg dyrker det jeg har 
bruk for: Grønnkål, poteter, jordskokk, bringebær, rips, 
stikkelsbær og portulakk. Så langt det er mulig ønsker 
jeg å være selvforsynt, sier Harriet, som safter, sylter, 
tørker og hermetiserer bær, frukt, grønnsaker og sopp.

Om vinteren vever hun. Spinner og strikker og fletter 
julekurver i papir. 

Og så bestiller hun frøkataloger, fra Storbritannia, 
Sverige og Nederland. Det er en fest når de dumper 
ned i postkassa og hun kan se og lese om blomster og 
grønnsaker.

– Jeg bestiller en del fra et frøfirma i Nederland. Sist 
bestilte jeg løk slik at jeg kunne dyrke safran selv. Du 

1 – Nå må dere være 
snille, sier Harriet til de 
fjærkledde. Noen har 
navn, som Snøhvit og 
Silketopp. 2 Harriet 
dyrker mange forskjel-
lige bær. 3 Hver høst 
drar Harriet på mat-
marked. Med seg har 
hun geleer av kvann  
og kvede, syltetøy av 
nyper, stikkelsbær  
og bringebær, saft av 
hyllebærblomst, tørket 
sopp og syltet portulakk.

1 I veksthuset vokser 
det agurk, tomat og 

Bornholm-fiken.  
2 Liljer gir farger til 
hagen. 3 – Jeg har  

alltid likt å bruke 
hendene og trenger 

noe å holde på med, 
sier Harriet.
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