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TANGEN: Hagen 
på Fredheim skal 
igjen bli slik den 
var da Ingeborg 
Refling Hagen 
bodde der. 11 
gartnere som spe-
sialiserer seg på 
gamle planter har 
fått kartlegging 
som oppgave.

Gjermund Trøan
post@stangeavisa.no

Nylig var elleve gartnere 
på Fredheim for å kart-
legge hagen til  Ingeborg 
Refling Hagen (1895-
1989). Gartnerne, som 
kommer fra mange for-
skjellige steder i landet, 
tar videreutdanning for å 
bli gartnere med antikva-
risk kompetanse. Hagen 
på Fredheim er et historisk 
grøntanlegg som trengte 
kartlegging, og var derfor 
et naturlig ”klasserom”.

”Skatter” i hagen
Gartnerelevenes oppgave 
var å lage en restaure-
ringsplan for hagen. Det 
gjorde de ved å samle inn 
plantemateriale. Målet 
er å føre hagen tilbake til 
slik den var på Ingeborg 
Refling Hagens siste tid på 
Tangen, 1944-1989.

– I et buskas finner man 
gjerne de gamle ”skat-
tene”. Det er disse vi leter 
etter, forteller Jan Høvo, 
som til daglig jobber som 

Skal føre hagen tilbake til Ingeborg Refling Hagens tid:

– I et buskas finner man gjerne 
de gamle «skattene»

gartner på slottsgartneriet.

Tilbake i tid
Alle endringer som er gjort 
etter Refling Hagens tid, 
skal flyttes til et eget om-
råde av hagen, slik at det 
flotteste får tilbake sine 
plasseringer. Det gjelder 
for eksempel Florillaha-

gen, som ligger i den sør-
østlige delen av tomta. 
Den ble etablert på 90-tal-
let. Tidligere var dette en 
blomstereng.

Jakten på de gamle 
plantene gjøres med ut-
gangspunkt i gamle bilder, 
og etter hva som er blitt 
fortalt.

KARTLEGGING Bente Bøyesen (t.v.), Veronica Skoglund og Wenche S. A. Sponvik kartlegger hagen.

LETER: Gartnere leter etter gamle planter i dagens 
buskas på Fredheim. Ingeborg Refling Hagens hage 
skal tilbakeføres slik den var da hun levde. På bildet: 
Berit Swensen, Jan Høvo og Frida Persson.

Via nett 

 

ticketmaster.no eller  tlf. 815 33 133. 

Få s  også kjøpt hos Narvesen og 7-eleven.  

Billettsalget starter 15.10 kl. 09.00

Nytt i år!   Billettsalg på 

Fredag 04/11 kl. 19.00

Lørdag 05/11 kl. 17.00

Søndag 06/11 kl. 17.00

Pris kr. 269,- inkl. avgift

Tirsdag 08/11 kl. 19.00

Onsdag 09/11 kl. 19.00

Torsdag 10/11 kl. 19.00
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