Amtmannsgården Stenberg sett fra parken.
Foto: Ingeborg Mellgren Mathisen

1814 – et avgjørende år for Norge
Mjøsmuseet feirer grunnloven i bygningene
der lokale Eidsvollsmenn møttes, diskuterte
og bestemte.
1814 var et viktig år i norsk og europeisk historie,
og også i vårt distrikt skjedde det begivenheter
som skulle få betydning for nasjonsbyggingen og
grunnloven.

Tingbygningen på Hunn

1814 var et viktig år i norsk og europeisk historie.
På våren, 14. mars ble våre lokale Eidsvollsmenn
høytidelig valgt i Tingbygningen på Hunn på
Gjøvik. Valgmenn fra det vi i dag kaller Oppland
møttes for å utveksle meninger. Sammen skapte
de 37 mennene politikk som skulle få betydning
for nasjonsbyggingen og grunnloven.
Vil du høre mer om lokale drømmer for Norge
i 1814 og se de bevarte rommene hvor det hele
foregikk er du velkommen til åpen dag i Tingbygningen 16. mars.
Skoleelever på ungdomstrinnet og videregående
er invitert til omvisning i mars-april.

Amtmannsgården Stenberg
Stenberg i Vestre Toten er en av landets best bevarte embedsmannsgårder. Gjennom tilknytningen til sorenskriver
og senere amtmann Lauritz Weidemann hadde Stenberg en
sentral plass i norsk politikk i første halvdel av 1800-tallet.
Fortsatt kan du besøke kontoret hvor Weidemann skrev sitt
eget grunnlovsutkast. Grua i kjøkkenet forteller om en tid hvor
man fortsatt laget mat over åpen ild. I stuene ble det dekket
med det fineste glass og porselen til gjester som var med på å
endre Norgeshistorien. Den store parken rundt gården er like
stemningsfull som for 200 år siden. Weidemann var en betrodd person blant Eidsvollsmennene og ble valgt til sekretæren som førte grunnloven i pennen. Sammen med kone, barn,
husmenn, skrivere og tjenere levde Weidemann på Stenberg til
han døde i 1856.
Har du lyst til å se og høre hvordan amtmannens familie levde
på Toten i 1814, er du velkommen til Stenberg i sommer. I anledning Grunnlovsjublieet er Amtmannsgården Stenberg blitt
restuarert og Mjøsmuseet har laget nye omvisninger. Et nytt
publikumsmottak huser utstilling om hendelsene i 1814 og
tanker om dagens demokrati. I kafeen «Ditelvines utsikt» kan
du spise deilig mat fra fru Weidemanns oppskrifter.

Anlegget åpnes den 18. mai og er åpent for publikum hver lørdag og søndag klokka 12-16. Fra St. Hans og ut august holder
vi i tillegg åpent på onsdager fra 12 til 18 med «Sammarskvæller» klokka 18.30.
Grunnskoleelever i 4.-9.trinn er invitert til å besøke Stenberg
i mai og juni. Både på Hunn og Stenberg tar Mjøsmuseet i mot
grupper etter avtale.

Bli med og feir Grunnlovsjubileet i Gjøvik og Toten i 2014!
Arrangører: Mjøsmuseets med andre
23. februar

Februar 2014

 arkering av bededagen i 1814 (kirkeM
valget) i Hoff kirke og bygdestua
Arrangert av Østre Toten kommune og
Kirken

16. mars 

 pen dag i tingbygningen på Hunn kl
Å
12-16

Arrangert av Gjøvik kommune, Gjøvik spelmannslag og Mjøsmuseet

17. mai 		

 7.maifeiring på Stenberg for Ihle og
1
Bøverbru skole

Arrangert av Stenberg FAU Ihle og Bøverbru
skoler, Ihle i vekst, Vestre Toten kommune
og Mjøsmuseet

17. mai 		

 ransenedlegging på gravstedet til alle
K
eidsvollsmennene i distriktet ved ord-
førere i respektive kommuner
Steder: Biri kirke, Hoff kirke, Balke kirke og
Stenberg. Arrangert av Gjøvik, Østre Toten
og Vestre Toten kommuner

18. mai		

 jenåpning av amtmannsgården StenG
berg og utstillingsåpning kl 12-16

Sammarkvæll på Stenberg. Foto Ragni Engstrøm Nilsen, Mjøsmuseet

Sammarskvæller på Stenberg
I perioden 25. juni - 27. august arrangerer Mjøsmuseet
Sammarskvæller med ulike temaer på Stenberg hver
onsdag kl. 18.30.
25. juni

Bli kjent med 1800-tallets danser

Ved Toten Contradans

Arrangert av Toten historielag, Mjøsmuseet,
Ø. og V. Toten kommune, Oppland fylkeskommune og Riksantikvaren

2. juli

Folkelig musikk tidlig på 1800-tallet

21. juni

Kulturhistorisk vandring til Grøna

9. juli

Smaker fra amtmanninnens kjøkken

22. juni 		

Stenbergdagen med 1814-vri kl 12-16

16. juli

I Weidemanns fotspor på Stenberg.

31. august

Arrangert av Østre Toten kommune

Arrangert av Mjøsmuseet og lag og foreninger

 ktivitetsdag, Festivalen Friluftsliv for
A
alle
Arrangeres på Stenberg av Vestre Toten
kommune og Mjøsmuseet

Ved Stein Villa m. fl.

Ved Anne Mari Amlien og Kirsten Gustad

Lauritz Weidemann som politiker og
embetsmann
Ved Evald Fredholm

23. juli

Bli med på ljåslått

30. juli

Uthusa i amtmannsgården

6. august

Amtmanninnen og hennes døtre

13. august

1814 i Oppland med vekt på Toten

20. august

S tenbergparken – en særegen representant for den norske landskapsstilen

Ved Toten historielag

Ved Olaf Nøkleby

Ved Rita Wentzel- Larsen og Vigdis Bjørhovde

Ved Tore Pryser

Ved Ingeborg Mellgren Mathisen

27. august
Tingbygningen på Hunn. Foto Trond Raddum, Mjøsmuseet
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Sanger fra Weidemannsamlingen

Ved Kristin Fyrand Mikkelsen, Cecilie C. Ødegården og Ragni Engstrøm Nilsen

Med forbehold om endringer i programmet.

