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LANGS landeveien

Har du en landlig favoritt å dele med oss? Tips oss gjerne på Facebook eller send en mail til levlandlig@egmont.com

EGESKOV SLOTTSHAGE på Fyn, Danmark, 
med hekklabyrinter og et eventyrlig slott.  
I rosehagen finner du 100 forskjellige sorter 
som blomstrer fra midten av juni til midten av 
juli, egeskov.dk 
TRÄDGÅRDSFORENINGEN i hjertet av  
Göteborg med fire tusen duftende roser,  
tradgardsforeningen.se
ASPEGRENS TRÄDGÅRD i Jakobstad i Vest-
Finland. Besøk rosehagen som er rekonstruert 
etter beskrivelser fra 1700-tallet, rosenlund.fi 

FRA EPLEÅKEREN
På Åkre Gård i Hardanger lager Arita 
og Gjermund Åkre eplesider og 
økologisk eplemost, med god 
hjelp fra seniorgenerasjonen Marit 
og Olav. Siste produkt ut er Edel 
Eplesider. Gården deres ligger 
optimalt til for epleproduksjon, på 
vestsida av Sørfjorden i Ullensvang. 
åkregård.no 

OPERA PÅ LANDET
Kunstnerhjemmet Villa Lunde ligger 
i vakre Lunde i Telemark. Her arran-
gerer malerinne Elisabeth de Lunde 
og operasanger Jakob Zethner 
sommerkonserter i en rekke 
ulike musikksjangere. Sommeren 
starter med stjerneopranen Sine 
Bundgaard fra Det kongelige  
Teater i København, 23. juni kl. 19. 
Følg Villa Lunde på Facebook og 
se resten av programmet. 

BAKEKURS I GAUSDAL
Tre bakekurs i vedfyrt ovn arrange-
res på melkebruket Paulsrud Gård 
i Gausdal. Kurset er i regi av Aud 
Vegerstøl fra Vegårshei og varer 
i fem timer. Pris kr 1100 inkl. lunsj, 
middag og bakst med hjem. Holdes  
2., 3. og 4. juni, påmelding nå på  
tlf: 90519375, gaardsferie.com

URTEKURS I SØR  
På Fossdal Gaard i Fjotland i 
Kvinesdal arrangeres urtekurs med 
ville vekster med Sabine Heuman, 
9.–11. juni. Kurs i yoga og mindful-
ness holdes også jevnlig, fossdal-
gaard.no

BESKJÆRING I JUNI 
I juni kan du beskjære busker som 
har blomstret ferdig, som mars-
gulbusk, duftsyrin og brudespirea. 
Hvis du fjerner noen av de tykkeste 
eldste grenene hvert år, så vil nye 
skudd få vokse fram og busken vil 
holde seg tett og frodig. For flere 
blomsertips, se obp.no. 

Ingvar Hagen (38) fra Stryn og kona 
Bente Sundt Hansen driver bedriften 
Wall-it. De tilbyr et alternativ til tapet, 
maling, panel og fliser, nemlig bære-
kraftige vegger i 100 prosent natur-
materiale. Kle veggene dine med 
reinlav/mose fra Hedmark, sukkerrør 
fra Holland, kork fra Portugal eller 
kokosnøtt fra Indonesia. 
– Det siste er akustikkplater av torv 
fra Finland, forteller Ingvar. Veggene 
forbedrer akustikken i rommet og 
skaper en lun og estetisk atmosfære, 
samtidig som de har en trendy tre-
dimensjonal tekstur. De fikk ideen til 
bedriften da de så en vegg av kokos-
nøtt på en reise til Kuala Lumpur for 
halvannet siden. Det resulterte i egen 
bedrift med showroom på Torshov 
i Oslo. De er nøye med å sjekke at 
materialene de bruker ikke kommer 
fra truede tre- og plantearter og gir 
faste bidrag til Regnskogfondet og 
Kreftforeningen. wall-it.no

MODERNE KALLIGRAFI 
Fra sitt verksted i bygda Gjerstad i  

Aust-Agder driver Kristine Dalen Risan (26) 
Spring calligraphy. Hun tilbyr utrolig vakre 

håndskrevne bordkort og trykksaker med en 
moderne kalligrafiskrift. Perfekte til somme-

rens låvebryllup! Hun skriver med pennesplitt 
og blekk, tusj eller pensel, for inspirasjon 

og priser, se springcalligraphy.com 

VED HILDE TOBRO 

Gründeren
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Hva skjer?

Litt gronnere


