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PÅSKEKLAR: Maud Jane Høvik er snart ferdig med å sette påskeliljer i jorden på nok en grav.  FOTO: TOM R. HJERTHOLM 

GLAD: Fint lite kan 
måle seg med det 
å kunne spre glede 
med blomster, mener 
Adelin Olsen. Her med 
en trillebår full av 
påskeliljer.   
FOTO: TOM R.  
HJERTHOLM

TOPP INNSATS: Else Lø-
ken Gjemdal (t.v.) beundrer 
jobben de to rutinerte ka-
rene, Arve Nygård og Inge 
Eidsheim gjør med gravene 
som skal få påskeliljer.                                      
FOTO: TOM R. HJERTHOLM

I fjor var en pent nødt å bruke 
ekstra tid. En lite blid vinter la en 
kald demper på utplantingen. – Da 
måtte vi sette pottene oppe på 
jorden. Sånn er det ikke nå!
MØLLENDAL: Maud Jane Høvik har 
nettopp satt en potte med påskeliljer – i 
jorden. 

– Alt er så mye enklere nå, så her går 
det unna.

Siden 2012 har hun vært med på pås-
ke-utplantingen på byens gravplasser.

– Nå er det fem personer i sving her på 
Møllendal, men det vil nok øke på, når 
vi setter i gang med stemorsblomstene.

Else Løken Gjemdal hos Akasia kan 
denne våren trekke et lettelsens sukk.

Vinteren og den senere våren i fjor, 
førte til at telene satt i jorden.

– Og dermed måtte vi la pottene stå på 
jorden til neste utplantingen over pås-
ken. Først da fikk vi de i jorden.

Litt lenger borte treffer vi på en riktig 
så smilende og opplagt Adelin Olsen. 
Før Akasia fikk gleden av å ha Adelin på 
laget, drev hun blomsterforretning i 15 
år.

Blant alle påskelil-
jene er hun i sitt ess.

– Favorittblom-
sten er klosterklok-
ker, men den er ikke 
her. Men stemors-
blomster jo også fan-
tastisk, fordi med 
disse kan vi variere 
fargesammenset-
ningene slik at hver 

grav blir litt annerledes enn de andre, 
forteller Adelin med skikkelig entusias-
me.

– Og nettopp stemorsblomster skal 
vi plante ut like over påske. Første 
hverdag, tirsdag 23. april, setter vi gang 
– og da skal det plantes ut ca. 60 000 
stemor, opplyser Løken Gjemdal.

Men før Akasia kommer så langt, må 
en få ut alle påskeliljene.

– Vi har satt 12. april som sluttdato for 
utplantingen, men med det tempoet 
som folkene våre holder, skal en ikke se 
bort fra at vi er ferdig før tiden.

Else Løken Gjemdal forteller at det to-
talt nå plantes ut ca. 3300 påskeliljer    
fordelt på helårsstellavtaler, stell med 

– Langt enklere denne våren
bedplater og til kundene som ønsker på-
skeliljer på familiegraver og enkel stell 
avtale.

Totalt holder Løken Gjemdal orden på 
de 8000 stelleavtalene som Akasia grav-
stell har inngått.

– Det er elleve ansatte som utfører job-
ben, og vi har 27 gravplasser vi skal inn-
om.

To av alle dem som sørger for at byens 
gravplasser stelles til vår, finer vi øverst 
mot Haukelandsveien.

Både Arve Nygård og Inge Eidsheim 
har vært ute en tidlig vårdag før.

Inge har fartstid helt tilbake til 1980 
(!), og husker en del vintre bakover i tid.

– I fjor slet vi på grunn av vinteren, og 
vi hadde vel samme forhold i 2014, og i 
2010 hadde vi masse snø.   

Løken Gjemdal forteller at de tar gjer-
ne imot bestillinger og strekker seg langt 
for at alle som ønsker det, skal få påske-
liljer hos Akasia. Frist for bestilling er 8. 
april. Dette kan gjøres på telefon 55 59 

UTPLANTING: Else Løken 
Gjemdal hos Akasia har ansva-
ret for rundt 8000 gravstell-
avtaler. Disse dagene går med 
til å få ut alle påskeliljene.                  
 FOTO: TOM R. HJERTHOLM


