Glimt fra NES HISTORIE i bilder og tekst fra de eldste tider til ca. 1920

Nedslagsområdet/kraterområdet –
5 – 6 km i diameter. Bildet hentet fra
info om krateret utgitt av Nes
kommune i 2000.

Nedslagspunktet/epipunktet
Garnåsgardene helt til høyre.

Gardnos meteorittkrater
Nes i Hallingdal må vel ha en slags uoffisiell norgesrekord når det gjelder å kunne vise til
historisk hending langt tilbake i tid. Ja, det er et spørsmål om det til og med kan dreie seg om
en verdensrekord. Vi snakker da om meteoritten som slo ned i Garnåsområdet for ca. 546
mill. år siden. Den hadde en diameter på mellom 200 m og 300 m, og hadde en fart på over
20 km./sek. Ved nedslaget ble grunnfjellet knust, og det oppsto et krater på mellom fem og
seks km. i diameter. Det knuste fjellet ble kitta sammen igjen av steinstøv og karbonholdig
slam, og i løpet av mange millioner år ble dette til steinslaget Gardnosbreksje. Breksje er et
internasjonalt ord for knust fjell, og heter f.eks. på tysk Brekzie og på engelsk breccia.

Gardnosbreksje med senteret i bakgrunnen

Infosenteret åpnet i 2005

Istida
Sidemorene ved Garnås
Det har vært mange istider i løpet av de siste ca. tre mill. år. Siste istid varte fra ca. 120000 år
siden til ca. 9000 år siden. Det var i løpet av denne istida landet stort sett ble formet. I våre
områder skal isen ha vært mellom 2000 m og 3000 m på det tjukkeste. Den var ikke statisk,
men var i stadig bevegelse mot kysten. Isen og smeltevannet fra den formet Hallingdal med
sidedaler slik vi opplever områdene. Fjelltopper ble også jevnet ut slik at vi ikke finner spisse
fjelltopper i våre områder. Alt er avrundet.
På bildet ser vi ei stor og flott
sidemorene oppover mot
Garnås. Isen har lagt opp denne.
Det er Knut Bremer (tidligere
lektor og ordfører i Nes) som har
skrevet infotekstene om
morener på infoskiltet i
forgrunnen. Den står ved den
gamle Postvegen til Garnås

KVARTEIG – steinalderboplass
Ting som viser menneskelig aktivitet i dette området, er funn som har blitt gjort på garden
Kvarteig. Den ligger på østsida av storelva ca. 2 km sør for Nesbyen stasjon. Ut i åkeren sør
for gardshusa har en funnet ei fint tilvirket steinklubbe/- kølle og ellers rester av flint.
Arkeologene har sluttet at det har vært en steinalderboplass her, og at dette kan dreie seg
om tida fra slutten av steinalderen eller fra tidlig bronsealder.

Eldre steinalder
Yngre ----«-----Eldre bronsealder
Yngre -----«-------Eldre Jernalder
Yngre ----«-----

: Ca. 9000 f. Kr. – ca. 4000 f.Kr.
: « 4000 « « 1700 «
: « 1700 « – « 1100 «
: « 1100 « - « 500 «
: « 500 « - « 550 e. Kr.
: « 550 e.Kr.- « 1050 «

Bildene fra Kvarteig er hentet fra boka Far etter folk i Hallingdal.

Raggetjernområdet
I åra mellom 1986 og 1989 ble feltarbeidet i det såkalte Hallingdalprosjektet gjort. Det var
arkeologer og botanikere som sto for arbeidet. Dette omfattet da også Nes. For å finne spor
etter det første jordbruket i Nes, valgte fagpersonene seg ut området ved Raggetjern på
østsida av storelva, ca. en km nord for Kvarteig. De mente at dette området kunne være
spesielt egnet til tidlig jordbruk.

Sirkelen viser Raggetjern

Raggetjern

Det ble tatt boreprøver i området, og resultatene viste bl.a. trekull som ble datert til ca. 2000
f.Kr. Disse prøvene viste at det var folk i området fra da og framover, men med avbrudd på
noen hundreår. Fra ca. 1100 f.Kr. fant forskerne indikasjoner på at det da var beitedyr
omkring Raggetjern, og altså de første tegn på jordbruk. Dette varte i ca. 300 år. Andre
gangen en ser tegn av jordbruk, er omkring 500 f.Kr. Da fant de også for første gang noen
usikre spor etter pollen som kunne være av korn. Det kunne da være de første tegn på
begynnende dyrkingsjordbruk. Mer sikre prøver kom fra ca. år 0. Da fant en pollenkorn av
bygg og hvete. Seinere kom også rug til. Fra da ble det påvist sammenhengende jordbruk i
Nes, og vi kan regne med at de eldste gardene ble til omkring den tida. Da er det naturlig å
tenke seg at garden Nes har blitt ryddet. Dette er den eldste påviste garden i bygda. Den ble
også avgjørende for navnet på hele bygda/kommunen.
Raggetjernområdet. Bosetting.
1
Spor etter mennesker fra ca. 2000 f.Kr. Dvs. for ca. 4000 år siden.
2
Varierende bosettingstid. Avbrudd på flere hundre år.
3
Ca. 500 f.Kr. : første tegn til åkerbruk/korndrift. Ikke varig drift.
4
Sammenhengende bosetting framover i tid.

Navn på fjella omkring Nesbyen
De første som slo seg ned på et sted, satte navn på spesielle trekk ved naturen i området.
Slike naturnavn kunne være knyttet til fjell, ås, berg, haug, elv, fjord, vik, nes o.a. Mange slike
navn har overlevd fra de eldste tider. Her omkring Nesbyen har vi noen fjell som har svært
gamle navn.

Beia er ett av dem. På bildet ser vi hvordan fjellet går rett ned i elva. Det er klart at dette
fjellmassivet i stor grad har stengt dalen. Det har vært vanskelig å komme fram sommerstid.
Her har navnet på vegen vært Beiakleiva fra gammelt. Vinterstid kunne en bruke elveisen. I
gammelnorsk er det et verb som heter begja. Det betyr stenge/hindre. Å stenge het da at
begja. Dette verbet er det som da har gitt navnet til hele fjellmassivet, og som har blitt Beia.

Hågeberg følger på Beia vestover. Det eldste navnet på dette fjellet vi har sett, er Håbjarg. I
gammelnorsk het høy/høg hå. På 1300-tallet kom Norge i union med Sverige, og
maktsentrum ble da liggende utenfor landet. Det at det kom svensk aristokrati inn i norsk
administrasjon, kom også til å påvirke språket til en viss grad. Det er trolig det svenske høg
da har kommet inn og har begynt å fortrenge det norske hå. Navnet på dette fjellet i dag er
trolig sammenblanding av hå og høg som altså har blitt Hågeberg. Dette fjellet skal fra
gammelt ha vært varslingspunkt. Hvis det var ufred i vente i landet, kunne en tenne en
varde/vete for å varsle videre innover i landet. I 1743 skrev den tidas fogd i Ringerike og
Hallingdal fogderi, Iver Wiel, at det da fantes to varslingsvarder i hans fogderi. Det var på
Gyrihaugen på Ringerike og Hågeberg i Nes. Det kan godt tenkes at fjellet hadde denne
funksjonen også i krigene fra 1807 til august 1814, men dette har vi ingen dokumentasjon
for.

På kartet over Nes har vi to fjelltopper på østsida av Rukkedalen som heter
Djupedokknatten og Bringenatten. Disse to toppene er så spesielle at de helt sikkert har fått
navna sine fra de eldste tider. Nå er det bare slik at Djupedokknatten har fått navnet etter
garden Djupedokk/Dypedokk, men i historisk sammenheng er ikke denne garden gammel. Vi
vet at hele Rukkedalen var folketom etter Svartedauden, så garden har kommet til etter den

tid, og toppene har helt sikkert hatt navn lenge før 1349. Da er de trolig at begge toppene
har blitt kalt noe annet, og det mest nærliggende er at de ble kalt Bringenattan. Fra Nesbyen
likner de på kvinnebryst, så dette navnet har trolig falt naturlig å komme på. Denne
flertallsformen blir også brukt av enkelte i dag.

Garnås

Garnås blir gjerne markedsført som stedet der kong Hadding skal ha bodd. Han skal ha holdt
til der på 800-tallet, og var da kongen over hele dalen. Styringsområdet hans fikk navn etter
kongen, og ble hetende Haddingjadalr. På 1400-tallet begynte navneformen Hallingdal å
innarbeide seg. Dette med kong Hadding er sagn og kan aldri bli noe annet. Men
Garnåsområdet er interessant også av andre grunner. Det har alltid vært snakk om gammel
bosetting på Garnås, så det var grunn til å undersøke nærmere om det skulle være noe å
finne av jordnære ting som da kunne slå fast gammel bosetting der. I 2007 kom det
arkeologer til Garnås for å se om de kunne finne noe i terrenget som skulle indikere noe av
interesse i den sammenhengen. Det tok ikke lang tid før en fant rester etter åkrer,
rydningsrøyser og et par jernvinneplasser. Dette var rett ovenfor Tandberggarden som er
den øverste garden i grenda. Åkerreinene var her svært tydelige. Prøver som ble tatt her for
å tidfeste funna, viste at det dreide seg om bosetting fra 700-tallet. Det har også blitt funnet
røyser som en mener kan være gravrøyser, men de har ikke blitt undersøkt nærmere ennå.

Tandberggarden

Aldersmålinger av kull som ble gjort i 2014, viste aktivitet på Garnås fra 200-300 tallet! Da
nærmer vi oss noe av den eldste, påviste bosettingen i Nes. Det er bare i området omkring
Raggetjern at en har påvist eldre åkerbruk og dermed også bosetting. I 2017 kom en ved
grøftegraving tilfeldig over kullrester noe lenger ned i grenda, og disse viste at det dreide seg
om bosetting fra 400-tallet e.Kr.

Richard Binns med gradiometerundersøking

I det samme området fant Sigmund Øen
også rester av slagg noe som skulle tyde
på jernvinne her.

I 2012 ble det foretatt såkalte gradiometer- / geofysiske undersøkinger. Dette gikk kort
fortalt ut på å bruke et apparat som kunne bæres over et område, og som kunne «se» gamle
tufter, veger, jernvinner o.a. ned til over en meter under torva. Disse undersøkingene
resulterte ikke i noen sikre funn. Det var ting som kunne tyde på funn av et langhus og ellers
andre hus, men for å få dette helt avklart, måtte en grave i dette området, og det har så
langt ikke blitt gjort.

Nes historielag har helt fra de første undersøkingene ble gjort, vært med på prosjektet, og
har gjort en del arbeid som måtte gjøres for arkeologene. I 2015 gikk folk fra historielaget i
gang med å rydde og gjerde inn området med åkerreinene og jernvinneplassene. Gudbrand
Gulsvik er grunneier av området, og han har vært velvillig til at området kan brukes som

beiteområde for sau slik at vekstene skal holdes nede, og fornminnene blir tydelige, som vist
i bildet nedenfor.

Like nedenfor Garnås der isen har lagt opp den store sidemorena, ligger det et
dyregropanlegg med ti groper/dyregraver som da ligger i et slags system. De fleste gropene
ligger litt øst for sidemorena. Mange av dem har rast mye sammen, men den første,
nærmest bilvegen til Garnås er i god stand. På bildet ser vi godt konturene av gropa. Disse
gropene er tidfestet til 1300-tallet. Thomas (sittende øverst) og Vegard Lundberg og Kira
markerer den nederste dyregropa (2017).

Veslestølen og jernvinneanlegget der.
Veslestølen ligger litt vest for Trondrud. Dette var en heimstøl. I dette området ligger det fire
slagghauger som har blitt tidfestet til 700-800 e.Kr. Dimensjonene på disse haugene viser at
det må ha vært stor produksjon av jern her, og at denne aktiviteten må ha gått for seg over
lang tid. En kan bare gjette seg til hva denne produksjonen ble brukt til, men sikkert er det at
det umulig kan ha vært så mye folk i nærområdet at dette var nok til å bruke alt jernet. Da er
det nærliggende å tro at det må ha vært fraktet vestover. Dette var det mest aktive
vikingeområdet, og kan ha hatt behov for jern til skipsbygging. Nordmannsslepene kan ha
vært i bruk alt på den tida.

Knut Holtermann og Olav Trageton på en av slagghaugene 1995

Jernvinna ved Veslestølen ca. 790 m.o.h.
1

Fire slagghauger. Den største er en og en halv m. høg og mellom åtte og
tolv m. vid.

2

Stor produksjon over lang tid. Hvem var avtakere og hvordan ble prod. frakta ?

3

Tidfesting: Merovingertid: Dvs. 600 – 800 e.Kr.

Stavkirkene

I 1965 ble det gjort utgravinger av stavkirketomta. Denne ligger der Nes menighetshus ligger
nå. Ved utgravingene fant en lett restene etter grunnmuren til stavkirka som ble revet i
1864. Men en fant også brannrester som viste at det hadde vært ei kirke der før den siste
kirka ble bygd. Denne ble bygd ca. 1250, og kirka som brant, ble trolig bygd ca. 100 år før,
altså ca. 1150. Nå fant en også rester etter graver under brannlaget som viste at det faktisk
hadde vært en kristen gravplass der før denne kirka ble bygd. Det kan altså har vært enda ei
kirke på stedet. Det ble tatt C 14 aldersprøve av et kullstykke fra den brente kirka, og denne
prøva viste at dette treet hadde blitt hogd på 800-tallet. Da er det lett å tenke seg at dette
stedet kan ha vært et kultsted før kristendommen ble innført i bygda, og at stokken som ble
brukt til kirkebygget, hadde vært brukt i et hov tidligere. Vi kan også nevne at navnet på
garden Onsgard som ligger like ved stavkirketomta, er ei avkorting av Odinsgard. En kan
tenke seg at goden/høvdingen for hovet, kan ha holdt til på denne garden. Det er da trolig at
det var den norrøne guden Odin som ble tilbedt i hovet.
På dette stedet har nesninger blitt gravlagt siden ca. 1100 og fram til den nye kirka ble
tatt i bruk i 1862, dvs. i ca. 760 år. Som kultsted kan vi plusse på kanskje så mye som 300 år.

Det første bildet ovenfor av stavkirka er ei tegning av Oscar Wergeland fra 1861, altså bare
tre år før den ble revet. De to neste bildene viser en modell av stavdelen av kirka, og
hvordan den ble bygd. De to sidevingene og våpenhuset og sakristiet var påbygg fra

1700-tallet og altså ikke stavdeler i kirka. Når det gjelder modellen av den stavbygde delen,
får vi her se at stokkene eller stavene som disse ble kalt, er det som er bærende for
konstruksjonen. Hjørnestavene hadde en diameter på over 50 cm. Det var tre staver på hver
langside pluss en stav til i koret. Til sammen på begge sidene var det da åtte staver. I tillegg
kom det en stav i lengderetningen av apsis. Denne kirka var ei såkalt midtmastkirke. Dvs. at
det var en stav midt i skipet som da var bærende til takrytteren/klokketårnet.

Svartedauden i Nes
Pesten som rammet landet i 1349, er uten sammenlikning den verste katastrofen som landet
har vært ute for noen gang. Pesten i året 1349 til 1350 ble kalt Den store mannedauden.
Seinere har den blitt kalt Svartedauden. I løpet av dette året kan oppimot halvdelen av folket
strøket med, men pesten dukka opp igjen mange ganger i et par hundre år framover i tid,
men da i mindre omfang. Ikke alltid ble hele landet rammet heller. Verst rammet var
østlandsdalene. Her var over 80 % av folket borte sammenliknet med folketallet i 1349. Kåre
Olav Solhjell fra Gol skrev i 1983 ei hovedoppgave i historie ved universitetet i Oslo. Det var
ei oppgave som omfattet bostedsutviklingen i middelalderen i nedre del av Hallingdal. I 1987
skrev han et tillegg til denne oppgava som han kalte Øydegard og rudning. Her var
Svartedauden i Hallingdal sentralt tema. Opplysningene jeg har brukt her, er henta fra disse
undersøkingene. Solhjell kom fram til at bunnen på folketallet i dalen kom så seint som ca.
1500. Ja, han utelukker ikke at bunnivået kan ha kommet enda noen år seinere. Han regner
med at oppimot 85 % av folketallet i dalen var borte på det verste.

På kartet markerer alle svarte
punkt ødegårder. De kvite punkta
markerer de gårdene der det var
folk etter pesten. Alle gardene på
kartet er navngitt under. På alle
garder markert med gul farge,
hadde folk overlevd.

Børtnesødegårdene/Børtnesøygardan i dag. (foto Audun Aasheim).
For Nes sitt vedkommende ser vi at kartet som Solhjell utarbeida, viser at hele Rukkedalen
var folketom. Det samme gjaldt Børtnesødegårdene. Det var igjen bare 12 garder i Nes som
var skattepliktige. I Ytre Nes var det liv bare på gardene Børtnes, Berg og Sevre, og nordover
mot Gol var det folk bare på Garnås. Bildet av Ødegårdene/Øygardan er tatt av Audun
Aasheim. Dette viser sjølsagt mange flere gårder enn det må ha vært før Svartedauden, men
likevel kan en tenke seg hvor dramatisk det må ha vært når hele bygda ble avfolka på grunn
av pestbølgene. Det var ikke for ingenting at navnet ble Ødegårdene/Øydegardane/Eigardan.

Folketallet i Hallingdal/Nes før og etter Svartedauden
Folketallet i Hall. dal 1349 (før pesten)
--------«------ Nes
«
«

ca. 4350
« 600

Minimumstall
Folketallet i Hall. dal ca. 1500
-------«------- Nes
« 1500

ca. 870 (- 80 %)
« 120 ( --«--)

Folketallet i Hall. dal ca. 1700
------«------ Nes
« 1700

ca. 4350
« 600

Det eldste treet i Nes
Sevreeika
Ute på Sevre står det ei svær eik som etter det Magne Akervold har funnet ut, skal ha begynt
å vokse omkring 1300. Den er altså ca. 700 år gammel. Dette må være den eldste levende
organismen i Nes. I alle fall vet vi ikke om noe tre som er eldre. For å sette perspektiv på
dette kan vi nevne at treet har begynt å vokse i regjeringstida til Håkon 5. Magnusson som
døde i 1319. Han var den siste kongen av den gamle, norske kongsætta på mannssida.
Hvordan eika har kommet dit, får vi aldri vite, men Magne Akervold mener at treet mest
trolig må ha blitt plantet der. Eik finnes så å si ikke i Hallingdal, i alle fall ikke naturlig. Eika
står like ved der den gamle kongevegen gikk, men kongevegen ble ikke laga før ca. 1820, så
før den tid har det vært bare en sti eller rideveg. Men en tilfeldig vegfarende har kanskje av
en eller annen grunn planta treet.

Sevreeika. Foto Olav W. Sveinsson

Jørgen Kristenson Garnås
Den 18. september 1990 var den tidas kronprinspar, Sonja og Harald, på besøk i Nesbyen.
Kronprinsessa åpnet da den nye Garnåsparken ved å avduke den første av seinere fem
statuer i parken. Dette var kopier av statuene i Nordmannsdalen ved Fredensborg slott på
Nord-Sjælland. Dette er en skulpturpark med over 70 statuer. 60 av dem forestiller norske
bønder og fiskere. Historia er kort fortalt: Jørgen Garnås var fra Garnås i Nes. Han var
odelsgutt, og skulle da ha overtatt garden, men da han var vanfør både på hender og føtter,
var han ikke til å drive noen gard. På underlig vis var han trass i de fysiske manglene svært
flink til å skjære ut figurer i tre med kniv. Han kunne få til de fineste ting med spikkinga si.
Omkring 1750 reiste han til Bergen der han ble postfører. Her har noen personer med
tilknytting til hoffet sett noen av trefigurene som Jørgen hadde laget. Disse ble sendt til
København der de ble vurdert så høyt at Jørgen ble budsendt, og han reiste så til

hovedstaden for å gjøre si lykke der. Det må vi vel kunne si at han lyktes med. På den tida var
planleggingen av skulpturparken ved Fredensborg slott i full gang, og Jørgen fikk da i
oppdrag å skjære ut figurer i elfenbein som så skulle være modeller for statuene i parken.
Dette gjorde han også på mesterlig vis. Etter det Aagot Noss skriver om statuene, er dette ei
enestående kilde til studiet av norske folkedrakter på 1700-tallet.

Ei av statuene forestiller et dansepar fra Nes, og viser helt klart at paret svinger seg i en
hallingspringar. Vi vet at folkemusikken og – dansen sto sterkt i Nes på denne tida. Vi vet
også at det ble fortalt sagn og eventyr i bygda, så til sammen har kulturlivet stått høyt i
bygda vår. Sjefen for steinarbeidet ved parken i Nordmannsdalen beskrev alle statuene, og
om danseparet skrev han bl.a.: «Dette par forestilles at dandse den, hos dem bekiende,
meget konstige Bonde-Dands, Halling Dands kaldet, hvortil stor Legems Færdigheder
udkræves. Bønderfolkene i denne Egn holdes for de bedste Dandsere af Bondestanden i
Norge».

Bautasteinen fra 1914
På denne bautasteinen er det hogd inn navn på alle nesningskarene som var med i krigene
mot svenskene i åra mellom 1807 og august 1814. Det var med 73 mann i denne krigstida.
Steinen ble satt opp da det var 100 år siden de siste ble utkalt. Det var krigen i sammenheng
med striden om grunnloven, og om Norge skulle gå i union med Sverige eller ikke. Dette var
de siste krigshandlingene i Norge før andre verdenskrig.

Husmannsvesenet
På bildet ser vi ei typisk husmannsstue. Dette er Roppestugu fra Flå, og er fra 1850 åra. Slik
bodde de fleste husmannsfolka. Det var svært mange husmannsplasser i Nes uten at vi har
noe bestemt tall å vise til. Husmannsplassene ble til på 1700- tallet som følge av at
folketallet da gikk raskt oppover, og det måtte brytes ny jord for å livberge folk. Mange fikk
da en liten plass i utkanten av en gard, og måtte overleve på det plassen kunne gi av avling.
Dette var ei tid da naturalhusholdningen var helt avgjørende for livberging. Betalinga til
hovedgarden var som oftest pliktarbeid i onnene på garden. Ikke alle gardeiere var like gode
å ha med å gjøre for husmannsfolka. Forskjellen på folk var stor den gangen. Mange
husmannsfamilier var avhengige av hjelp fra fattigkassa. I Nes var det eksempel på at
kommunestyret bevilga reisepenger for husmannsfolk som ville til Amerika, men som ikke
hadde mulighet til å betale billettene sjøl. Det var ikke snakk om veldedighet fra de
kommunale styresmaktene, men rett og slett at det ble sett på som en fordel å bli kvitt den
belastningen for kommunen å ha disse folka her. I Nes hadde prestegarden flest
husmannsplasser med 13 på det meste. Tallet på plasser steg til ut i andre halvdel av 1800tallet, men som følge av utvandring og effektivisering innen jordbruket gikk det da raskt
tilbake med husmannsordningen, og ca. 1920 var det slutt.

Typisk husmannsstugu.
Roppestugu fra Flå. Hallingdal museum

Her ser vi «husmannsfolket»i Roppestugu.
Det er Berit Vestheim og Per Liahagen.

Tradisjonelle boligbygg i Nesbyen
Det var stor forskjell på folk i det gamle samfunnet. Dette ga seg mye utslag i husa folk
bodde i. Vi husker bildet av husmannsstua, og skjønner at detter var fattigmannshus. De var
det mange av. På bildet under ser vi ei hallingstue. Dette stedet heter Olaåkeren, og ligger
like nedenfor kirka. Denne stua er fra 1860-åra, men ble flytta hit fa en annen plass som vi
ikke kjenner. Det var ca. 1890. Denne type stue finner vi mange av i Nes. Bare i Nesbyen
sentrum har vi ennå fem. Den eldste av dem er den i Hagaled. Den er fra ca. 1620, og er med
det det eldste våningshuset i Nes, og trolig også i Hallingdal. Hallingstua var vanlig byggestil
omkring på gardene, men det kunne være stor forskjell på hvor stor og staselig stua var. Sjøl

om disse husa for det meste heller ikke var stashus, var det likevel et skritt opp i status i
forhold til husa som husmannsfolket måtte ta til takke med.

Hallingstua på Olaåkeren
Nesbyen var et sentrum i dalen for embetsmannsfamilier. Også andre såkalte
kondisjonerte dvs. overklassefolk var det flere av her. Dette ga seg tydelige utslag i husa de
bygde. Dette er de bygningene som i dag dominerer i Gamle Nes, og som gjør stedet spesiell
på landsbygda i Norge.

Bjerringgården ca. 1880. Fra Hallingdal museums arkiv.

Bygningen av i dag

Bildet viser Bjerringgården. Den ble påbegynt ca. 1750, men ble bygd på ca. 100 år seinere.
Vi regner med at stilen på huset slik den er i dag, også var slik opprinnelig. Dette er et
prakteksemplar på trehus i empirestil. På bildet ser vi et påbygg mot hagen. Dette kom ca.
1855. Det skulle være en festsal og hagestue i Bjerringgården. Denne ble revet i 1922, og ble
satt opp igjen som huset til Dalevold nede i Stasjonsvegen/Lakkergata. Det siste bildet viser
Bjerringgården i dag mot hagesida. Ellers er det mange store og staselige bygg i sveitserstil i
det samme området.

Nesmoen/Majormoen
Dette bildet er tatt omtrent der Maxbo ligger i dag. Det viser garden Majormoen. Der Maxbo
nå ligger, ble det fra ca. 1710 opprettet en øvingsplass for Det ytre hallingdalske kompani.
Dette var i tida for Den store nordiske krig (1700 – 1720), og kompaniet ble forlagt her. I
1738 fikk kompaniet ny sjef. Det var en kaptein som het Christen Albrecht Selmer. Da han

ble sjef her, fikk han grad som major. Seinere fikk han en god del å gjøre med garden ved
siden av øvingsplassen, og derfor ble navnet på garden Majormoen. Midt i bildet ser vi et
stort stabbur. Dette har vi også et eget bilde av. Dette stabburet ble kalt Telthuset, og var et
magasinhus for kompaniet. Her ble det lagret mat, våpen, uniformer, telt og annet som
kompaniet hadde bruk for. Dette huset fikk Selmer bygd i 1740. Det står like fint i dag.

Majormoen

Telthuset/Magasinhuset.

Drifteslepa
I tida før Bergensbanen ble åpnet (1909) var det trafikk over fjella fra Sogn. Denne kryssa
Hallingdal ca. ved Sundre, og gikk videre innover Nesningsfjella, forbi Hallingnatten,
Reinsjøen og nedover mot Kongsberg og Drammen. Denne trafikken besto i å drive storfe
over fjellet til byene for å skaffe mat til arbeidsfolk f.eks. ved gruvene i Kongsberg. En lien del
av denne slepa gikk opp fra Rukke og innover mot Åkrefjell. Her gikk slepa i skogsterreng, og
var vanskelig å finne igjen.

Kjell Larsen, Jørgen Holm og Knut Holtermann
På leiting etter Drifteslepa. År 2000

Dugnadsgjeng i Drifteslepa 2004

Jørgen Holm (93 år i 2018) hadde vokst opp i dette området, og hadde vært gjetergutt der.
Han var den eneste som visste ca. hvor slepa hadde gått. Etter de informasjonene han kunne
gi om slepa, begynte Nes historielag i år 2000 å rydde slepestien der denne gikk ut omtrent
800 m. ovenfor Jordeslia og innover skogen mot Åkrefjell. På det første bildet har Jørgen
Holm tatt med seg noen karer fra historielaget for å vise dem hvor slepa hadde gått. Det
neste bildet viser en ryddegjeng, og det tredje bildet er tatt ca. 3 km fra starten der det
sto/står ei kjempestor furu. Dette var på ca. 950 m.o.h. Magne Akervold tok ei boreprøve for
å telle årringer, og etter dette og ellers ved en del beregninger kom han fram til at furua var
ca. 550 år gammel. Som vi gjorde med Sevreeika, kunne vi også sette dette treet i et visst
perspektiv ved å nevne at det begynte å vokse på 1400 tallet, og er altså en organisme fra
middelalderen.

Magne Akervold teller årringer av Kvilingsfuro.

Drifteslepa ved Hallingnatten. 2004

Det neste bildet viser driftevegen slik den nå er synlig inne ved Hallingnatten. Nedbrytingen
går seint inne i fjellet. Inne ved Brynildstjern er slepa merka med styringsvarder. I dårlig vær
kunne det bli vanskelig å orientere seg i fjellet, så da kunne disse vardene være gode å ha.
Etter ryddejobben og merkinga av slepa, ble dette en mye brukt tursti. Det ble et
naturlig stoppested ved kjempefurua for folk på tur, og Jørgen Holm ga treet navnet
Kvilingsfuro.

Styringsvarder ved Brynildstjern

Styringsvarder

Rettsstellet
Det første bildet er Olsgard som ble sorenskrivergard i Hallingdal fra 1825. Dette bildet er
tatt ca. 1870. Det viser hovedhuset i Olsgard slik det var opprinnelig. Da var stilen slik som vi
ser kontorbygget i dag. Det er et godt eksempel på empirestil. Det andre bildet viser
skrivergården i dag. Hovedhuset ble bygd om i 1877 da sorenskriveren den gang, Frants
Henrik Meidell, lot bygge om huset, som stilmessig nærma seg den tidas populære
sveitserstil.

Sorenskrivergården ca. 1870
Hallingdal museums bildearkiv

Sorenskrivergården i dag

Teksten under viser en oversikt over sorenskriverembete i vårt distrikt gjennom tidene.

Nasjonalromantikken
Fra 1843 til 1852 var Ove Kristian Gude sorenskriver i Hallingdal, og bodde da med familien
sin i Olsgard. Den eldste sønnen, Hans, hadde da reist til Düsseldorf i Westfalen der han
skulle gå på kunstakademiet. Han ble utover i 1840-åra en ledende kunstmaler i Norge. Han
kom til Nes hver sommer på besøk hos foreldrene sine, og da hadde han ofte med seg folk
fra den tidas kulturelite i landet. Vi kan nevne malerne Adolph Tidemand, Joakim Frich,
Johan Fredrik Eckersberg og musikeren Halvdan Kjerulf, prest og innsamler av eventyr og
sagn, Jørgen Moe o.fl. Det var nasjonalromantikken som da dominerte kulturlivet i landet, og
denne kunstretningen ga seg utslag i malerkunst, musikk, innsamling av sagn- og eventyr,
språk og på andre måter. Dette var et svært viktig bidrag til nasjonsreisingen som da var
viktig utover landet.

«Foss med Tømmerfløtere» malt i 1858

Hans Gude har lagt igjen mange penselstrøk i Nes. Ett av de kjente bildene er bildet fra
Rukkedalsfossen. Da han malte Foss med Tømmerfløtere, hadde foreldrene hans reist fra
Nes, så enten har han vært tilbake her eller han har hatt skissa liggende fra tidligere.

Det andre bildet er malt av Johan Frederik Eckersberg og er fra et festlig lag på garden
Rødningen. Spesielt er det interessant å se hvordan han har fått med seg bunadbruken på
den tida. Her finner vi mange slags bunader. Det er interessant at vi kjenner igjen
Rudningsstugu til venstre i bildet. Denne stua står i dag på Hallingdal museum. To av
stabbura til høyre, står på garden ennå. Dette bildet er fra 1860. Vi skal legge til at
nasjonalromantikken fikk varige resultater i landet. Ved sida av de populære maleriene, som
f.eks. Brudeferden i Hardanger og Stalheim, kan vi nevne Griegs musikk og Ivar Aasens
språkarbeid. I Nasjonalgalleriet i Oslo sier omviserne at den nasjonalromantiske avdelinga er
den mest besøkte sammen med avdelinga med Edvard Munch.

Kommune-Norge blir opprettet
I 1837 ble formannskapslovene vedtatt, og med det ble kommunene opprettet i Norge. Før
den tid var f.eks. Hallingdal delt inn i to prestegjeld, Ål og Hol med Ål som hovedsokn og Nes,
Gol, Hemsedal og Flå med Nes som hovedsokn. I 1837 ble dalen nyinndelt administrativt i tre
kommuner: Ål og Hol, Gol og Hemsedal, Nes og Flå

Bruvollen

Det første kommunevalget i Nes ble holdt på garden Bruvollen den 3. juli 1837. Her ble det
valgt 15 representanter, 8 fra Nes og 7 fra Flå. Av disse var 5 i formannskapet, 3 fra Nes og 2
fra Flå.

Det første formannskapsmøtet ble holdt på gjestgivergarden Sevre i Ytre Nes den 2.
september 1837. Huset der møtet fant sted står der ennå. Det er like ved riksvegen.

Devegge (seinere Øye) midt i bildet. Foto fra Hallingdal museums fotoarkiv.
Det første møtet i samlet kommunestyre fant sted på garden Devegge den 9. januar 1838.
Dette var garden til den første ordføreren i Nes, Ole Tandberg.

Flommen i 1860 – Rudmuren
I 1860 opplevde folket den gangen den verste flommen som noen kunne huske til da. Det er
mye som tyder på at det aldri seinere heller har vært en liknende flom her i bygda. Ja, det
kan sikkert omfatte større områder også, da vi vet at alle trebruene i Buskerud Amt (seinere
fylke) ble tatt av vannmassene. Det blir ennå snakka om den gangen folk kunne ro helt opp
til vegen nedenfor det nye kirkebygget, som da ble reist. På garden Rud var det før 1860 to
Rudgarder, nordre – og søre Rud. Etter flommen var det bare en gard igjen. Søre Rud ble helt
ødelagt av flommen, og ble aldri bygd opp igjen. Det som var igjen av garden ble da lagt til
nordre Rud. Eierne av denne garden den gangen, Ambjørg og Knut Evjen, bestemte seg for å
sikre garden mot liknende ødeleggelser i framtida, og begynte å bygge en mur mot elva.
Dette ble et kjempearbeid som kanskje ble det største enkeltarbeid utført av privatpersoner
for hand noen gang i Hallingdal. Muren ble ca. 800 m. lang, og var fire meter høy på det

høyeste. Det tok to år å bygge den, og det var da med 40 mann med hester. Da må vi gå ut
fra at arbeidet må ha blitt avbrutt når elva var for stor. Slik vi ser muren i dag, ser den ut som
ei sammenhengende steinrøys sett fra Rudvegen, men når en ser den fra elvesida, er det en
fint oppbygd mur som haller svakt vekk fra elva.

Rudmuren med Rud i bakgrunnen

Rudmuren sett fra elvesida

Kongevegen/hovedvegen gjennom Nes
I 1806 reiste amtmann Herman Wedel Jarlsberg opp til Nes. I rapporten sin etter reisa ga han
uttrykk for at vegen av og til var livsfarlig å reise på. Spesielt sikta han da til en del
fjellkleiver. Blant disse var Beiakleiva den verste. Denne vegen var egentlig ingen veg, men
en gang- og ridesti. Om vinteren ble helt sikkert elveisen brukt som veg. Den farefulle reisa
til Wedel Jarlsberg var trolig årsak til at byggingen av den første kjerrevegen gjennom dalen
ble satt i gang i 1813. Arbeidet varte til 1826, men vegen ble stadig reparert og utbedret i
tida framover. Den første vegen ble kalt kongevegen, men fra 1824 ble benevnelsen gjort om
til hovedveg.

Flintoes tegning fra Beiakleiva 1819
Hallingdal museums fotoarkiv

Vegarbeid ved Beiakleiva ca. 1900
Hallingdal museums fotoarkiv

På det første bildet har Johannes Flintoe tegnet slik vegen kunne se ut ved Beiakleiva. Dette
var i 1819. Det neste bildet er tatt ca. 1900, og viser arbeidet med det som ble den første
bilvegen gjennom dalen. Denne ble åpnet i 1904. På bildet ser vi gamlevegen oppi fjellsida
mens en har skutt ut fjellet slik at det nå ble mulig å kjøre der.

Nes kirke
Da stavkirka etter hvert var i så dårlig stand at det måtte store reparasjonsarbeider til for å
få den i brukbar stand, ble det bestemt i kommunestyret at en heller skulle bygge ny kirke.
Arkitekt Georg Andreas Bull fikk oppdraget. Han var bror av den kjente fiolinisten Ole Bull.
Han hadde ellers hatt store bygg i Christiania som f.eks. byggene ved Østbanestasjonen og
Vestbanestasjonen. Byggearbeida ble satt i gang i 1859. Dette var et kjempeløft for en liten,
fattig kommune, så når vi i dag ser stasbygget som ble satt opp, kan en bare undres over at
dette kunne la seg gjøre. Kirka ble f.eks. større enn den som ble bygd i Hønefoss omtrent på
samme tid. Kirka har da også blitt kalt Hallingdomen, og det er ikke å undres over at
bygdefolket er stolt over kirka si.

Oscar Wergelands tegning av Nes Kirke 1861,
dvs. året før innviinga av kirka. Den er ikke helt ferdig.

Nes kirke av i dag, 2018.

Nesbyen – tre fotografier

Nesbyen ca. 1890. Foto fra Hallingdal museums fotoarkiv
Det første bildet er fra ca. 1890. Her ser vi at den gamle brua ennå står. Det var ei trebru
med ett brukar midt i elva.

Nesbyen ca. 1905. Hallingdal museums fotoarkiv.
Det andre bildet er fra ca. 1905. Her ser vi at den nye brua over Rukkedøla nå er på plass.
Den ble bygd i 1900. Ellers ser vi kirka som ligger langt utenfor sentrum. Vi ser at arbeidet
med stasjonsbrua over Hallingdalselva ikke har kommet i gang. Bergensbanen ble åpnet i
1909, og arbeidet med denne brua må ha kommet i gang ikke lenge etter at dette bildet ble
tatt.

Nesbyen ca. 1920. Hallingdal museums fotoarkiv.
På det siste bildet som er tatt ca. 1920, ser vi midt i bildet Bruvollen med den først butikken
i Hallingdal fra 1828. Dette var da bare ei liten tømmerstue. Her var også Hallingdal
bokhandel fra 1897. På sørsida av elva ser vi på venstre side Hajembygget der de åpnet
dagligvareforretning i 1904, og på andre sida av vegen har hjørnegården kommet opp. Dette
var et påbygg til Rømckes landhandel fra 1857. Det nye bygget sto ferdig i 1913. I dag (2018)
holder Nesbyen turistkontor til der.

