Lørdag 6. og søndag 7. september
på Sveinhaug gård i Ringsaker

Hagehistorisk marked

Årets kunstutstiller:
Ådne Løvstad
TRIKOLOR. Installasjon/kunstaksjon i landskapet. Ådne Løvstad tar oss med
på omvisning i og omkring verket, lørdag og søndag kl. 14.

Årets markedsutstillere
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører; historiske stauder,
informasjon om studieretningene, og kanskje studiet for deg som er opptatt av
gamle hager. Hesleberg gartneri; stort utvalg av historiske roser. Urtehagen på
Domkirkeodden; urter for salg. Gamle Hvam museum; plantehefter, kort og
akvareller fra museets plantesamling. Konservatoren har med akvarellutstyr og maler
blomster. Marit Myrstad; historiske stauder. May Sissel Haave Houmb; gamle og
lokale stauder. Fredholm besøkshage; cottage garden, historiske roser, stauder, hagemøbler, blondegardiner. Hagehuset på Sveinhaug; historiske stauder, tradisjonssorter
av frukt og bær, hagebøker, hageutstyr, hageantikviteter, grønt fra kjøkkenhagen.
Venner av hagen på Sveinhaug viser rundt i kjøkkenhagen sammen med gartneren.
Fra Oldemors Hage; håndlagde kopier av gamle hagemøbler og annet hageutstyr.
Disen kolonial – Sjur Harby; håndlagde kopier av gamle hage- og verandamøbler.
Norske hjem; magasinet for oss som er opptatt av historiske hus og hager. Else
”Sprossa” Rønnevig, kulturminnevernets Grande Dame; rådgivning i bygningsvern,
egne bøker for salg. Vien Compagniet; klassisk engelsk hageverktøy. DeWit;
nederlandsk håndsmidd hageverktøy. KLeeVA as; vannposter og damutstyr. Garden
Girl; hageklær og arbeidstøy for kvinner. Liv Kristin Espelien; hageskulptur og
kunsthåndverk for hagen. Skafferiet på Hovinsholm; hagevarer, Skafferiets egne
kokebøker, berømte bakst og egenproduserte matvarer. Leonoras rom; interiørog hagevarer, gaver og klær. Simenstad Gard; bakerovnsbrød og grønn gourmetinspirert mat. Helgøya Bie; honning og biprodukter. Hovelsrud gård; ferske grønnsaker, gårdens saft, syltetøy m.m. Norsk spelt – Ousdal gård; speltbrød og såfrø av
spelt fra gården. Valborgs gulrøtter; og andre grønnsaker fra lokale produsenter.
Bente Lereim; pelargonier, vaktelegg, grønnsaker.
Billettsalg i porten, kr 100,– for voksne og gratis for barn. Billetten inkluderer alle åpne
foredrag og demonstrasjoner. Det kan komme endringer i programmet,
sjekk nettsiden:
www.sveinhauggard.no
www.facebook.com/hagehistoriskmarked.no
Sveinhaug gård, Åshøgdvegen 606, 2360 Rudshøgda. Mobil: 909 38045

Fredag 5. september

Fagseminar på Vea – Statens fagskole
Om «kjøkkenurter, der maaske kunde være nyttig.»
Se programmet på www.disenkolonial.no.
Pris kr 900,– inkl. lunsj og kaffe. Egen påmelding til sjur.harby@disenkolonial.no

Søndag 7. september

Hagetog fra Oslo S med Knut Langeland
Kl. 09.34. Kåseri på toget om norsk hagekunsthistorie.
Billetter: post@hamarregionen.no

Lørdag 6. og søndag 7. september

Hagehistorisk marked på Sveinhaug gård
i Ringsaker
Uthus, tun og hage er fylt opp av utstillere med varer og tjenester vi trenger i en gammel hage. Historiske stauder, roser, frukttrær og busker. Håndlagde kopier av gamle
hagemøbler. Klassisk hageverktøy, arbeidsklær, hageantikviteter. Gartnere og grønne
kokker i aksjon. Godværskafeen er åpen med grønn mat og hjembakst, også vegetar
og raw.
Alle åpne foredrag og demonstrasjoner er inkludert i inngangsbilletten:
Lørdag kl 11:

Søndag kl. 12:

Portene åpner

Portene åpner

Kl 12
Inne: Helen Fredholm: Historiske roser.
Ute: Aud Jovall, urtehagen på Domkirkeodden: Demonstrasjon av ugrasbrenner.

Kl 9.34
Hagetog fra Oslo S med Knut Langeland.
Kåseri på toget om norsk hagekunsthistorie. Billetter: post@hamarregionen.no

Kl. 13
Inne: Kjell Anders Lier, gartner på Jarlsberg hovedgård og student på Historiske
grøntanlegg på Vea: Hvordan studiet har
påvirket arbeidet i anlegget på Jarlsberg.
Ute: John Erik Hansen, Helgøya bie:
Om bier og blomster.

Kl. litt over 12:
Inne: Mari Marstein, konservator,
Gamle Hvam: «Georginenes renessanse –
fra vulgære til populære».
Ute: John Erik Hansen, Helgøya bie.
Om bier og blomster.

Kl. 14
Inne: Heidi Hemstad, Norsk Spelt:
Fra korn til brød.
Inne: Else ”Sprossa” Rønnevig. Om
istandsetting av Bjørkheimstølen.
Ute: Garden Girl: Visning av arbeidsklær.
Ute: Årets kunstutstiller Ådne Løvstad
tar oss med på omvisning, i og omkring
verket ”Trikolor”.
Kl. 15
Inne: Aud Jovall, urtehagen på
Domkirkeodden: Demonstrasjon av
eplepresse.
Ute: Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker,
eier og driver av Sveinhaug gård:
Hagehistorisk vandring.

Kl 13:
Inne: Knut Langeland. Om 1900-tallets
stauder.
Ute: Aud Jovall, urtehagen på Domkirkeodden: «Grønt i hagen, sunt for magen.»
Dyrking og bruk av krydderurter.
Kl. 14:
Inne: Arild Sandgren. Planter for bier,
humler og sommerfugler.
Ute: Garden Girl: Visning av arbeidsklær.
Ute: Årets kunstutstiller Ådne Løvstad
tar oss med på omvisning, i og omkring
verket ”Trikolor”.
Kl. 15
Inne: Kari-Marte Reisz Frøyset, redaktør
i Norske hjem: Norske lekestuer.
Ute: Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker,
eier og driver av Sveinhaug gård:
Hagehistorisk vandring.
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