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TOK OVER HJEMGÅRDEN: Elin Martine Fagervik viderefører sin mors livsv

Blomstrer i m
I HAGEN. – Det var her det begynte,
forteller Elin Martine Fagervik (38) og
peker på en jordkjeller i den tre mål
store, frodige hagen på Halland på
Hugløy i Nesna.
Lag på lag med flate steinheller
danner en korridor inn mot det steinbelagte inngangspartiet. Den gamle
jordkjelleren er ei koselig hule i hagen,
med lys og sitteplasser, for lange samtaler på seine kvelder. Den andre jordkjelleren er blitt røykeri. I hagen på
Litlehaug ligger nesten 40 års arbeid
med grønne fingre – en attraktivitet
som har lokket reisende fra fjern og
nær.
For to år siden kunne den begynt å
visne hen.
DEN FØRSTE BLOMSTEN. Det var slutten av 1970-tallet, og Bjørg Skjellerudsveen hadde funnet kjærligheten og
bestemt seg for å bli på den ukjente øya
hun flyttet til for å jobbe som lærer i et
års tid. De hadde overtatt hjemgården
til mannen Øyvind Fagervik, og her, på
toppen av jordkjelleren, i det som var et
gammelt hestebeite, plantet hun den
første blomsten.
I 1979 lå nyfødte Elin i ei vogn under selja, med moldete bleier, mens
mamma laget hage.
– Det er jo sånn jeg også husker henne. Hun hadde alltid mold på hendene,
fra april til september. Hun pleide å si
at den beste måten å få dem rene på, var
å sette brøddeig, ler Elin.
HAR OVERTATT. Nå er det Elin som er
vertinne på Litlehaug. Sammen med
mannen Runar Valåmo har hun overtatt gården som har vært i familiens
drift i over hundre år – gjennom nå fire
generasjoner. Huset nede i Uravolden i
Sandnessjøen er solgt. Jobben som prosesskoordinator i Aker BP på Horvnes
har hun fått et års permisjon fra. Nå er
det bare dette hun skal drive med.
Dette, sin mors livsverk. Hundrevis
av urter og stauder, rosebusker og bær.
Salver og syltetøy, krydder, te og geleer. Gjester i Urtestua, i Bodilbu og i
Lysthuset. Hagevandringer. I perioder
var produksjonen og gårdsturismen på
Litlehaug Staude & Urtegård Bjørgs
heltidsjobb. Nå skal Elin forsøke å
gjøre det samme.
– Det er nesten umulig å ta opp ei
bok og lese seg opp på dette. Min mor
var så genuint interessert i det. Men jeg
har fått gode råd fra andre hageinteresserte, og i alle fall avverget noen katastrofer, forteller Elin.
Hun viser vei til urtehagen, forbi
blomstrende bed, og peker på noen
høye planter underveis.
– Mamma kunne fortalt deg hva alle
disse heter, men jeg er ikke helt der
ennå.

teller Elin.
Selv hadde hun ingen særlig interesse for hagen da hun vokste opp. Den
var bare der. Og derfor må hun i grunnen starte fra bunn, og uten sin mors
ekspertise.
– Jeg får litt angst når folk spør meg

om planter. Jeg er ikke så stødig på det
ennå. Den eneste forklaringa jeg har på
at hagen er så frodig, er at jeg dumper
plengresset i bedene. Det gir god isolasjon, og man slipper luking, sier hun,
og legger til:
– Og så gjorde mamma det, så da
gjør jeg det også.

FÅ OPPSKRIFTER. Bjørg Skjellerudsveen døde brått i mai 2015, og etterlot
seg ikke utfyldige oppskrifter på alt hun
laget.
– Det var jo sånt som hun bare kunne. Hun trengte ikke oppskrifter, for-

Det er nesten
umulig å lese
seg opp på dette.

FLYTEBRYGGE. Pappa Øyvind har flyttet inn i kårboligen, slik hans foreldre
gjorde før ham igjen, mens Elin og
Runar og barna bor i hovedhuset. Det
er mange år siden Øyvind kvittet seg

HAR OVERTATT: Elin Martine Fagervik viderefører sin mors virksomhet på Litlehaug på Hugløy i Nesna. Det innebærer blant annet å holde styr
med melkekvote og dyr på gården, og
nå er han pensjonist. Og medhjelper.
– Pappa er en krute god vaktmester,
forklarer Elin.
Nede i fjæra ved naustet ligger ei
splitter ny 50 meter lang flytebrygge
som Øyvind og svigersønnen har snekret. Nå er den klar for å settes ut, og det
gir flere muligheter for tilreisende med
båt. Litlehaug leier også ut båt til egne
gjester.
Urtestua, med plass til fire-fem personer, er fullbooka til ut i september.
Det er hovedsakelig tyske fisketurister,

HELG

Helgelands Blad 28. juli 2017

15

verk på Litlehaug.

mammas hage
STARTEN: Det var her, på toppen av denne jordkjelleren, at Bjørg Skjellerudsveen
plantet den første blomsten, på slutten av 1970-tallet.

FRODIG: Hagen på Litlehaug er frodig og fargerik. Mange av plantene bruker Elin
Fagervik i produkter hun lager, som moren også gjorde før henne.

LYSTHUSET: Elin serverer vafler med hjemmelaget pålegg i hagens lysthus.
UTLEIE: Bodilbu (nærmest) er gjestehuset som
Elins mormor Bodil pleide
å bo i. Det større huset i
bakgrunnen er Urtestua,
som leies ut til fisketurister, og er fullbooka hele
sesongen.

på en tre mål stor hage med hundrevis av ulike typer planter.
men innimellom kommer det andre
gjester også, og da ordner Elin sengeplass i Bodilbu eller i Lysthuset.
Hagen er for øvrig åpen for forbipasserende som vil se.
– Senest i går var det to damer fra
Porsgrunn innom, smiler Elin.
SALVER OG ROSEGELÉ. Det var først
etter morens død at Elin begynte å
prøve seg fram og lage noen av produktene hennes. Ingrediensene henter hun
i hagen.
– Jeg er egentlig imponert over at jeg

har begynt å interessere meg så mye for
dette nå når hun er borte.
Hun startet med salvene, sto og lagde salve utover sene kvelder, etter jobb,
og etter at barna hadde lagt seg.
– Småbarnslivet kan jo være hektisk,
og folk trodde nok at jeg kom til å gå på
en smell, men for meg var det rekreasjon. Det kom bare over meg, som en
bølge, sier hun.
Hun har funnet mammas oppskrifter
på noe, for eksempel den populære ringblomstsalven, som skal hjelpe mot
plager som psoriasis, eksem og sol-

brenthet. Andre produkter har hun
ikke knekt koden på ennå, og noe har
hun klart å prøve seg fram til. Etikettene moren etterlot seg, har hjulpet på.
Men noe har hun også funnet på selv.
– Løpstikke, for eksempel. Det

brukte mamma mest i suppe. Jeg har laget salt med det, og det er veldig godt.
Det er veldig artig når jeg kan finne på
nye ting å lage.
TEKSTEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➤➤➤
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NY FLYTEBRYGGE: Det er kort vei til sjøen fra Litlehaug. Ei nysnekret 50 meter lang flytebrygge er klar til å legges ut. Jenny (6) har nettopp brukt den til et forfriskende bad.
➤ ➤ ➤ FORTSETTELSE
FRA FORRIGE SIDE

I veikanten nedenfor gården
står produkter utstilt i ei lita,
koselig bu, som pappa Øyvind
har snekret. Marmelader av roseblomst og chili, salver og
badesalt, litt ulikt fra sesong til
sesong.
– På mange måter skulle jeg
jo ønske at mamma kunne se
dette, hva det er jeg driver og
pusler med, sier hun, og tenker
seg om.
– Jeg tror nok hun ville vært
fornøyd.
Akkurat nå blomstrer rosebuskene i hagen, så i dag har
hun plukket roseblader og kokt
rosegelé. Den hjemmelagde
rosemarmeladen serveres til
vaflene i hagens lysthus.
– Den var nydelig, roser
datteren Jenny på seks år.
– Mamma, du er flink til å
lage det, sier hun.
– Synes du? ler Elin.
– Det synes jeg og, nikker
Julie på tre.
TOK SKRITTET FULLT UT. Det
har vært et stort skritt å ta. Å gi
slipp på ei fast inntekt, og

KORTREIST: Noen sommerlige
produkter fra hagen på Litlehaug: Rosemarmelade og rabarbrasyltetøy.
flytte med mann og to barn fra
Sandnessjøen til Hugløya. I
fjor kuttet hun ned til 70 prosent stilling, og prøvde å
pendle litt imellom, å ha én fot
i hver leir. Men da de solgte
huset i Ura, tok hun skrittet
fullt ut og søkte hundre prosent ulønnet permisjon fra oljebransjen.
Den ble innvilget mandag
denne uka.
Runar jobber fortsatt offshore for Aker BP, og skal
fortsette med det. Denne uka
kommer han inn fra Nordsjøen, og da skal de hente flyttelass i Sandnessjøen.

FLYTTELASS: Elin Martine Fagervik har bestemt seg for å videreføre sin mors virksomhet på Litlehaug. Denne uka hentet familien
flyttelass i Sandnessjøen.

GJENBRUK: Denne sofaen i
hjørnet av naustet har Øyvind
Fagervik laget av en halv robåt.

– Jeg var litt betenkt, og
tenkte at vi kom til å bli helt
asosiale her. Men vi dro jo hit
så snart vi hadde fri uansett.
Og det er ikke langt til Sandnessjøen. Vi bruker 20 minutter med båten, sier hun, og
legger til:
– Men det hadde jo ikke gått
hvis det ikke hadde vært for at
Runar også liker seg så godt
her. Det var jo ingen selvfølge,
han som er sandnessjøgutt.

henne på Nesna i neste måned.
– Jeg synes det er fint å bo
her, sier hun til mamma Elin,
som svarer:
– Ja, det synes jeg og. I morfarhuset, som dere kaller det.
– Hva synes du er mest spennende i hagen, da?
– Trampolinen.

FÅ BARN. Jenny på seks år
vandrer rundt i hagen i prinsessekjolen sin. Det er litt av en
boltreplass for unge oppdagere. Hun og lillesøster Julie
har nettopp vært nede ved
naustet og badet i sjøen. Her er
kort vei til hav og til fjell.
Antallet barn på Hugløya
kan telles på to hender, men
Jenny kjenner allerede ei annen nytilflyttet jente som skal
begynne i første klasse med

MULIGHETER. Elin tør ikke
lage seg altfor luftige planer
for Litlehaug ennå, men hun
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TILBAKE TIL HUGLA: Elin Martine Fagervik og døtrene Jenny (6)
og Julie (3) vandrer ned til sjøen fra sitt nye hjem – Elins barndomshjem – på Halland.

EGEN SALGSBOD: Her, inni denne «Kramboden» som står ved
veien nedenfor gården, står produkter fra Litlehaug utstilt og til
salgs. Her kan folk sette seg ned og ta en rast også.

NAUSTET: Naustet til Litlehaug har langbord og sitteplasser for ei
sosial stund under tak ved sjøen.

Jeg synes
det er fint
å bo her.
Jenny (6)
har tanker og ideer om framtida.
– Det er sånne tanker som
må modnes først. Det er lettere å snakke om det enn å virkelig tørre å gjøre det. Men jeg
tror dette kan være bærekraftig. Det kan bli et levebrød,
sier hun.
– Jeg vil gjerne videreføre
det som mamma holdt på med.
– Har du følt noe press for å
gjøre det?
– Ikke fra andre enn meg
selv. Men heldigvis vil jeg det.
Jeg har vært litt bekymret for
om jeg kom til få det til, og hva
hadde mamma sagt nå, men
jeg ser heller på det som et privilegium at jeg faktisk får muligheten til å gjøre dette.

Tekst og foto:
Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

GJESTESENGER: Lysthuset står midt i hagen på Litlehaug, og brukes normalt ikke til overnatting, men til helga er det noen damer
fra Sandnessjøen som skal få sove her.

FAKTA
Litlehaug
■ Ligger på Halland på Hugløy i Nesna kommune.
■ Litlehaug Staude & Urtegård ble drevet av Øyvind og Bjørg Skjellerudsveen inntil hun døde i mai 2015. Bjørg drev med gårdsturisme og
laget produkter av det hun hadde i hagen, i tillegg til å jobbe som lærer, mens Øyvind hadde melkekvote og kyr på gården.
■ Nå har fjerde generasjon overtatt Litlehaug: Elin Martine Fagervik
og Runar Valåmo. Gården kom inn i familien i 1903, da Elins oldeforeldre bøkslet den. Hennes besteforeldre kjøpte gården.
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