
Vea – Statens fagskole for gartnere- og blomsterdekoratører, 
fredag, den 6. september, kl. 10.00–16.00

1800-tallets blomsterprakt 

Det kunne være intrikate mønstre og gilde farger. 1800-tallets blomsterhage var et 
resultat av den industrielle revolusjon, av de nye koloniene, av bedre kommunikasjoner 
og motesvingninger i hagekunsten. Det mest iøynefallende stilelementet var de 
maskinklippede gressplenene overstrødd med teppebed, skriver hagehistorikeren 
Madeleine von Essen i boken Hager til lyst og nytte fra 1997. Bed ble skåret ut i plenene 
som sirkler, rektangler, ellipser eller franske liljer og beplantet med eksotiske vekster i 
sterke farger. 

I Breidablikk 6. september ser vi på anleggenes forbilder, historie og endelikt, frø- og 
plantemateriale, variasjoner og hvordan vi kan gjenskape og vedlikeholde slike anlegg 
i dag. Seminaret gjennomføres i samarbeid Vea – Statens fagskole for gartnere- og 
blomsterdekoratører ved Moelv og Hagehistorisk marked på Sveinhaug gård i Ringsaker. 
Se www.sveinhauggard.no >

Med oss i programmet har vi blant annet: 
•	 Avdelingsleder	Linken	Apall-Olsen,	 
Oslo	Museum,	Oslo

•	 Landskapsarkitekt	Mette	Eggen,	Asker
•	 Postdoktor	Bjørn	Fredriksen,	Institutt	for	
landskapsplanlegging,	UMB, Ås

•	 Gartner	Jan	Høvo,	Det	Kongelige	Hoff,	Oslo
•	 Professor	emeritus	Dagfinn	Moe,	 
Universitetsmuseet		i	Bergen

•	 Studenter	ved	studiet	Historiske	grøntanlegg	 
(HG) 2013, Vea – Statens fagskole for gartnere  
og	blomsterdekoratører,	Ringsaker

•	 Museumspedagog	Inger	Bondevik	Grimm,	 
Drammens	Museum,	Drammen

Praktiske opplysninger:
Seminaravgift	er	NOK 900	og	inkluderer	lunsj,	kaffe,	te	etc.	

Seminaret	finner	sted	på	Vea	–	Statens	fagskole	for	
gartnere-	og	blomsterdekoratører	ved	Moelv	og	varer	fra	
kl.	10.00	til	senest	kl.	16.00.

Bindende	påmelding	skjer	til	
sjur.harby@disenkolonial.no	eller	på	telefon	488	97	714	
innen	4.	september.	Oppgi	adresse	for	faktura	ved	
påmelding.	

Overnatting m.m.:
Torsdag	kveld	inviterer	vi	til	omvisning	og	middag	kl.	19:00	
NOK	300.	Overnattingstilbud	i	området	finner	du	på	
www.midtimjosa.no
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For	ytterligere	informasjon	om	seminarrekken,	se	www.disenkolonial.no 
Kontakt	med	Sjur	Harby	oppnår	du	på	telefon:	488	97	714	eller	e-post:	sjur.harby@disenkolonial.no

Hvorfor BreidaBlikk?  
BreidaBlikk  er	en	seminarrekke	som	retter	seg	mot	alle	som	er	opptatt	av	kulturarv	i	praksis.	Seminarrekken	er	
et	forum	for	deg	som	savner	et	sted	å	treffe	likesinnede	og	samtidig	lære	noe	nytt.	Rekken	startet	i	februar	2009	
og	arrangeres	i	samarbeid	med	en	rekke	landsdekkende	organisasjoner.	Programmene	legges	ut	løpende.

S a M a R B E I D S P a R t n E R E :

Kveldsprogram
I	samarbeid	med	Hagehistorisk	marked	på	
Sveinhaug	arrangerer	vi	fredag	en	guidet	tur	i	egne	
biler	til	hageanlegget	på	Hovelsrud	gård,	Helgøya,	
NOK	200.	Prisen	inkluderer	enkel	servering.	

Direkte	påmelding	til	sjur.harby@disenkolonial.no

For	den	som	vil	avsluttes	turen	med	et	belevent	
aftensbord	på	Sveinhaug	gård	kl.	20.00, NOK 500.

Direkte	påmelding	til	ingeborg@sveinhaug.no

Seminarprogram

Ordstyrer:	Sjur	Harby,	Disen	Kolonial	

Fra	kl.	09.30:	Registrering	og	kaffe	

Kl.	10.00:	Velkommen	v/	Eva	Cecilie	Godager,	
Vea – Statens fagskole for gartnere 
og	blomsterdekoratører,	Moelv

Kl.	10.10:	Hva er en blomsterhage? 
v/	landskapsarkitekt	Mette	Eggen,	Asker

Kl.	11.00:	Blomsterteppene i de kongelige 
hager	v/	gartner	Jan	Høvo,	Det	Kongelige	Hoff,	
Oslo

Kl.	11.30:	Pause

Kl.	12.00:	«Georginer, bregner og kaktus 
– 1800-tallets blomsterbed »	v/	postdoktor	
Bjørn	Anders	Fredriksen,	Instititutt	for	
landskapsplanlegging,	UMB, Ås

Kl.	12.40:	Om de bergenske hager generelt 
og Gamlehaugen spesielt	v/	professor	emeritus	
Dagfinn	Moe,	Universitetsmuseet	i	Bergen

Kl.	13.20:	Lunsj 

Kl.	14.00:	Blomster i funksjonalismens tid, 
kontinuitet eller brudd?	v/	avdelingsleder	Linken	
Apall-Olsen,	Oslo	Museum,	Oslo	

Kl.	14.30:	Grønne fotavtrykk og røde frosker 
– formidling av hagekultur ved Drammens 
Museum v/museumspedagog	Inger	Bondevik	
Grimm,	Drammens	Museum,	Drammen

Kl.	15.00:	Pause

Kl.	15.10:	teppebed etter statsgartner nøviks 
anbefalinger fra 1891	v/studentene	ved	HG 
2013, Vea – statens fagskole for gartnere og 
blomsterdekoratører,	Moelv

Senest	kl.	16.00:	Vel hjem 
–	eller	bli	med	til	Helgøya.

Program 

1800-tallets blomsterprakt 
Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, 
6. september, kl. 10.00–16.00

Fylkesmannen
i Hedmark 

NLA
Norske 
Landskapsarkitekters 
forening

Fortidsminneforeningen
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