
 «Med Have-Væsenet har det her i Egnen ey den Art, som i og ved Kiøb- og Søe-stæderne, hvor  
der er tiiligere Vaar og mildere Luft», skrev presten Jacob Nicolaj Wilse i sin Physisk, oeconomisk  
og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge 
fra 1779–80. Selv anla han en av landets mest berømte hager ved sin prestegård i Spydeberg, 
Østfold. Nå skal den gamle hagen restaureres og lørdag 21. april setter vi søkelyset på Østfolds 
gamle hagekultur. Hva er egentlig en gammel hage? Hvorfor er hager og parker viktige kultur-
minner og hvilke forhold skal vi vektlegge ved restaurering når gammelt skal gjøres på nytt. 

Praktiske opplysninger:
Seminaravgift er NOK 800 og inkluderer varm lunsj, kaffe, te etc. 

Seminaret finner sted i Fredrikshalds Teater i Halden og varer 
fra kl. 10:00 til kl. 17:00. Deretter blir det omvisning i parken på 
Rød Herregård kl. 17:30. Seminaret arrangeres i samarbeid med 
Fortidsminneforeningen i Østfold, Halden historiske Samlinger 
og magasinet Gamle Hus, Hager og Interiør.

Bindende påmelding skjer til sjur.harby@disenkolonial.no eller 
på telefon 488 97 714 innen 18. april. Oppgi adresse for faktura 
ved påmelding. 

Hvordan komme dit?
Første tog fra Oslo S kl. 08.00 ankommer Halden kl. 09:45. 
Deretter 10 minutters spasertur over elven til teateret. Retur 
med tog fra Halden kl. 19:00 eller eventuelt kl. 17:00.

Med oss har vi landets fremste fagfolk:
• Hagehistoriker Madeleine von Essen, Bærum
• Landskapsarkitekt Mette Eggen, Asker
• Landskapsarkitekt Kolbjörn Wærn,  

Wærn Landskap AB, Göteborg
• Antikvar Magne Roar Murtnes,  

Østfold fylkeskommune, Sarpsborg
• Styremedlem Jens Bakke, 

Fortidsminneforeningen i Østfold, Idd
• Fagkonsulent Svein Nordheim, Halden 

historiske Samlinger

Skuespiller Bente Børsum leser fra  
J.N. Wilses Spydebergbeskrivelse.

Fullstendig program finner du på 
www.disenkolonial.no

Fredrikshalds Teater 21. april 2012, kl. 10:00–17:00.
Gamle hager er ingen spøk.
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Ordstyrer: 
Sjur Harby, 
Disen Kolonial, Hamar

Kl. 10:10: Velkommen.

Kl. 10:20: «Med Have-
Væsenet har det her i Egnen 
ey den Art …». Skuespiller 
Bente Børsum leser fra J.N. 
Wilses: Physisk, oeconomisk 
og statistisk Beskrivelse over 
Spydeberg Præstegield og Egn 
Egn i Aggershuus-Stift udi 
Norge fra 1779–80

Kl. 10:30: Restaureringen av 
Wilses hage på Spydeberg 
prestegård v/ hagehistoriker 
Madeleine von Essen, Stabekk

Kl. 11:00: Østfolds gamle 
hager. En reise v/ antikvar 
Magne Roar Murtnes, Østfold 
fylkeskommune, Sarpsborg

Kl. 11:30: Pause

Kl. 12:00: Kommandantens 
hage på Fredriksten v/
hagehistoriker Madeleine von 
Essen, Stabekk

Kl. 12:30: Byen under 
festningen. Om Haldens 
grønne lunger v/fagkonsulent 
Svein Nordheim, Halden 
historiske Samlinger

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: «Jeg skriver Dig 
dette Brev til fra Paradis, 
min Ven», Skuespiller Bente 
Børsum leser fra Mauritz 
Hansens novelle Luren (1819).

Kl. 14:10: Standsmessig 
hagebruk - om forskjeller 
mellom bønder, 
borgere og herremenn 
v/styremedlem Jens Bakke, 
Fortidsminneforeningen Østfold

Kl. 14:40: Norske hager 
etter svenske forbilder? 
Et blikk over grensen v/ 
landskapsarkitekt Kolbjörn 
Wærn, Wærn Landskap AB, 
Göteborg. 

Kl. 15:10: Pause

Kl. 15:40: Hva er en gammel 
hage? v/ landskapsarkitekt 
Mette Eggen, Asker

Kl. 16:10: Når gammelt skal 
gjøres på nytt. Gode råd til 
deg som skal bevare eller 
restaurere v/landskaps-
arkitekt Mette Eggen, Asker

Senest kl. 17:00: Seminaret 
avsluttes og de som ønsker det 
kan bli med på en omvisning i 
parken på Rød Herregård.

Seminarprogram 21.04.12:

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 :

Fortidsminneforeningen

Østfold
fylkeskommune

NLA
Norske 
Landskapsarkitekters 
forening

http://www.disenkolonial.no
mailto: sjur.harby@disenkolonial.no

