
«Paa skraa gjennom parken gik «Filosofgangen», ganske tæt og mørk som en tunnel av 
asp, gran og løn», skrev kunsthistorikeren Carl Wille Schnitler i 1916 om parken ved 
amtmannsgården Stenberg på Vestre Toten, før han fortapte seg i frukttrærne og «nogen av 
de mæktigste grantrær i landet – med helt lysthus under grenene». 

Men hvordan skal vi nærme oss et parkanlegg som det på Stenberg? Hvilke kilder til kunnskap 
har vi og hvordan bevarer vi det som egentlig er forgjengelig med små ressurser? 

I Breidablikk 8. mai ser vi nærmere på hvilke utfordringer den grønne kulturarven står 
overfor, og hvordan vi skal møte behovene for skjøtsel og vedlikehold av Norges gamle hager. 

Stenberg, Vestre Toten, fredag 8. mai, kl. 09:30–16:00

Hvordan bevare det forgjengelige?    
Om skjøtsel og vedlikehold av Norges gamle hager

Med oss i programmet har vi (med forbehold om endringer): 
• Landskapsarkitekt Heidi Froknestad, Mjøsmuseet
• Landskapsarkitekt Ingeborg Mellgren Mathiesen, Arkadia Landskap
• Daglig leder Vibekke Vange, Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim
• Landskapsarkitekt Mette Eggen, Asker
• Arkeolog Irene Skauen Sandodden, Oppland fylkeskommune
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Stenbergparken har en særegen atmosfære med sine mange, gamle trær og store sletter. Utsnitt av den eldste 
delen av parken med rondellen i forgrunnen og hovedbygningen fra 1796 til høyre.



Ordstyrer: Sjur Harby, 
Disen Kolonial

Fra kl. 09:00: 
Registrering og kaffe 

Kl. 09:30: Velkommen til 
Stenberg v/ landskapsarkitekt 
Heidi Froknestad, Mjøsmuseet

Kl. 09:45: Hvordan nærme 
seg en gammel hage? 
v/ landskapsarkitekt 
Mette Eggen, Asker

Kl. 10:15: Hagene langs Mjøsa 
– skodd over samme lest? 
v/ landskapsarkitekt Ingeborg 
Mellgren Mathiesen, Arkadia 
landskap, Koppang.

Kl. 10:45: Pause 

Kl. 11:00: Hvordan skal vi 
skjøtte det forgjengelige – 
problemstillinger knyttet til 
landskapsparken på Ringve? 
v/ daglig leder Vibekke Vange, 
Ringve botaniske hage, NTNU 
Vitenskapsmuseet, Trondheim.

Kl. 11:30: Den som graver, 
finner? Om hage arkeo
logiske undersøkelser 
v/ landskapsarkitekt Ingeborg 
Mellgren Mathiesen, Arkadia 
landskap, Koppang. 

Kl. 12:10: Hva er LIDAR? 
v/ Irene Skauen Sandodden.

Kl. 12:30: Lunsj
 
Kl. 13:15: Stenbergparken 
– fullverdig skjøtsel med 
begrensede midler? 
v/ landskapsarkitekt Heidi 
Froknestad, Mjøsmuseet.

Kl. 13:45: Vandring i parken 
Diskusjon rundt løsninger og 
utfordringer i forhold til skjøtsel 
og vedlikehold.

Avrunding med kaffe og kake i 
kafeen Ditlevines utsikt. 

Avslutning senest kl. 16:00.

S A M A R B E I D S P A R T N E R E :

Seminarprogram 

Hvordan bevare det forgjengelige?   
Om skjøtsel og vedlikehold av Norges gamle hager
Stenberg, Vestre Toten, fredag 8. mai, kl. 09:30–16:00

Praktiske opplysninger:
Pris: Seminaravgift er NOK 900 og inkluderer lunsj, kaffe, te etc. 
Tid og sted: Seminaret finner sted i på Stenberg i samarbeid med Mjøsmuseet og varer fra kl. 09:30 til senest 
kl. 16:00. Stenberg ligger i Vestre Toten kommune og adressen er Sillongenvegen 230, 2846 Bøverbru
Påmelding: Antall deltakere er begrenset til 45. Siste del av seminaret gjennomføres i parken. Bindende 
påmelding skjer til sjur.harby@disenkolonial.no eller på 488 97 714 innen 5. mai. Oppgi adresse for faktura 
ved påmelding. 
Informasjon: For ytterligere informasjon om seminarrekken, se www.disenkolonial.no. 

Fortidsminne-
foreningen

Fylkesmannen
i Oppland 
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