
Porten skaper førsteinntrykket, gjerdet er det første du ser. I århundrer har skigarder, murer, 
stengarder og smekre stakittgjerder i tre og metall beskyttet hagene mot husdyr og nysgjerrige 
blikk. I enkelte tilfeller kan de være et syn for guder. Men de varer ikke evig og mange er 
forsvunnet i årenes løp. Hvilke forhold vi skal vektlegge ved restaurering og hvilke valg vi står 
overfor når gamle gjerder og porter skal gjøres på nytt er temaet i Breidablikk 3. november. 
Seminaret arrangeres i forbindelse med at prestegårdshagen i Melhus nå restaureres. 

Praktiske opplysninger:
Seminaravgift er NOK 800,- og inkluderer varm 
formiddagsmat, kaffe, te etc. Seminaret finner sted i 
Prestegårdslåna, Melhus i Sør-Trøndelag og varer fra kl. 
10:00 til kl. 16:15. Antall plasser er begrenset til 50.

Bindende påmelding skjer til sjur.harby@disenkolonial.no 
eller på telefon 488 97 714 innen 1. november. 
Oppgi adresse for faktura ved påmelding.

Transport:
For buss- og togtider: Se www.ruteinfo.no 

Med oss i programmet har vi: 
• Antikvar og sivilarkitekt Cathrine Reusch, Oslo
• Forfatter Knut Langeland, Bærum
• Landskapsarkitekt Ingeborg Mellgren Mathiesen, 

Arkadia Landskap, Stor-Elvdal
• Styreleder Kristine Kaasa Moe, 
 Stiftelsen Prestegårdslåna
• Etnolog Per Hvamstad, Alvdal
• Arbeidsleder Jon Holm Lillegjelten, 
 Rørosmuseet

Prestegårdslåna i Melhus, torsdag 3. november 2011, kl. 10:00–16:15

«Kyss meg over gjerdet» 
– om porter, gjerder og stengsler i norsk hagekultur
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Revidert program

Ordstyrer:  
Sjur Harby, Disen Kolonial 

Fra kl. 09:30: 
Registrering og kaffe

Kl. 10:00: Velkommen

Kl. 10:10: Hva er et gjerde? 
v/etnolog Per Hvamstad, Alvdal

Kl. 10:40: Hvor kom 
forbildene fra? Om motens 
luner på gjerdefronten 
v/forfatter Knut Langeland, 
Bærum  

Kl. 11:20: Pause

Kl. 12:00: Hvorfor porter 
og gjerder er noe å bry seg 
om? v/antikvar og sivilarkitekt 
Cathrine Reusch, Oslo 

Kl. 12:30: Formiddagsmat

Kl. 13:30: Hagevandring i 
Prestegårdslåna

Kl. 14:00: Hvorfor gjerde, 
hva slags gjerde? Valgets 
kvaler i Prestegårdslåna 
v/styreleder Kristine Kaasa Moe, 
Stiftelsen Prestegårdslåna 
i Melhus.

Kl. 14:30: Hva du må 
tenke på før du gjerder inn 
en gammel hage 
v/landskapsarkitekt Ingeborg 
Mellgren Mathiesen, Arkadia 
Landskap, Stor-Elvdal.

Kl. 15:00: Pause

Kl. 15:20: Det skal stå 
støtt og vare evig. Ti råd 
om skjøtsel og vedlikehold 
v/arbeidsleder Jon Holm 
Lillegjelten, Rørosmuseet

Senest 16:15: Vel hjem

Seminarprogram 03.11.11:

S a M a R B e I D S P a R T n e R e :

Fylkesmannen
i Hedmark 

FYLKESMANNEN I
SØR-TRØNDELAG

Fortidsminneforeningen
MELHUS

NLA
Norske 
Landskapsarkitekters 
forening

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 et nasjonalt forum for kulturarv. Årlig gjennomføres seks til åtte møter med ulike temaer. 
Seminarene er åpne for alle. Rekken startet i februar 2009 og arrangeres i samråd med en rekke landsdekkende 
organisasjoner. Programmene legges ut løpende.
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