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Han er gartner, nybakt pensjonist 
og skal nå sørge for at klostergår-
den på Utstein ser innbydende og 
vakker ut for besøkende. Først-
kommende søndag åpner vår-
sesongen i middelalderklosteret. 
Sigbjørn berentSen 
sigbjorn@bygdebladet.no

- Hadde munkene vært her i dag, ville de vært 
mine beste kunder, sier Jostein Gard til Bygde-
bladet. 

- Hvorfor? 
- Munkene var interessert i alt som var nytt, og 

det var de som var gartnere på den tida, svarer 
70-åringen, som er født og oppvokst på Talgje i 
en søskenflokk på seks. 

klostergartner
I klostergården på Utstein er det satt opp en del 
store kasser med planter formet som et kors. 

- Vi planter urter, roser og andre planter som 
relaterer seg til munketiden. Dette må holdes 
vedlike jevnlig, så jeg var bortom Utstein kloster 
ukentlig gjennom hele sommeren, sier Gard. 

Det har ført til et mer formalisert samarbeid 
mellom ham og Museum Stavanger, som Utstein 
Kloster ligger under. 

- Vi har noen plantekasser i klostergården, som 
en ildsjel stelte med tidligere og som tok slutt. Så 
vi ble kjempeglad når Jostein Gard tok kontakt 
med oss slik at dette kunne fortsette. Han steller 
med plantene og er der den første timen vi har 
åpent på søndagen, og det er så bra fordi museet 
skal vi formidle hva vi holder på med. Jostein er 
gartner, og en ildsjel, som vi er glad for å ha et 
samarbeid med, sier avdelingsdirektør Britta 
Goldberg til Bygdebladet. 

gode møter med folk
Jostein Gard synes det er veldig kjekt å møte pu-
blikum i klostergården. Han begynner søndag 
rundt klokka 10 på formiddagen, og da har han 
tid til å jobbe med å stelle plantene før klosteret 
åpner klokka 12. 

- Og så er jeg tilgjengelig i en time slik at folk 
kan spørre meg om ting de lurer på. Jeg gjorde jo 
dette i fjor sommer også, og merket at folk var iv-
rige til å spørre og samtidig lærte jeg mye selv 
også. Jeg lærer også mye av å møte publikum, 
sier han. 

- Du er i klostergården førstkommende søn-
dag, hva er aktuelle råd og tips på denne tiden av 
året? 

- Om planting av urter, roser og ikke minst lil-
jer, som er viktig i klostersammenheng. Det er 
mye blomster i bibelhistorien og her på Utstein 
Kloster handler det om planter som er viktige i så 
måte, svarer gartneren. 

gartnerutdanning
Noen av historien hans er at han var odelsgutt og 
skulle overta gartneri og gardsbruk på den lille 
øya bortenfor Hanasand på Rennesøy. I 2009 ble 
Talgje landfast med Finnfast-forbindelsen. 

Det ble gartnerutdanning i tre år for Jostein i 
tillegg til ett år som gartner på Gjennestad gart-
nerskole i Stokke i Vestfold. Etter fire måneder på 
bibelskole i Oslo, tre måneder militærtjeneste 
ved Heimevernet i Os, et tre måneder langt opp-
hold i kibbutz Gonen i Israel i 1974 og seks måne-
der som gartner ved en forsøksstasjon i Sør-Eng-
land i 1975, har han vært innom mye. 

Sommeren 2008 fikk Jostein anledning til å 
jobbe som gartner på en forsøksstasjon på Grøn-
land i fire måneder og fortsatt i ytterligere to må-
neder der sommeren 2009. Han ble glad i både 
land og folk på Grønland, som har ført til oppdrag 
både som reiseleder og turoperatør dit for norske 
grupper ved sju anledninger.

Nå kan du få råd fra klostergartneren
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