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Gjenskapning av Hans Gude og hans  
forlovedes besøk i Sorenskrivergården  
under “Kjerringtorget 2017”.
 
Re-enactment of Hans Gude and his 
fiancee´s visit to  Sorenskrivergården.
Foto: Torill Thømt

Bakgrunnen for 
Kunstlandskap 
Nesbyen
På midten av 1800-tallet ble Nesbyen 
et sentrum for nasjonalromantikken 
i norsk malerkunst. Kunstlandskap 
Nesbyen tar deg med på en 
kunstnerisk tidsreise. 

Hans Gude, sønn av Sorenskriveren i Hallingdal 
på den tiden, kom jevnlig på besøk til Nesbyen 
på grunn av farens arbeid. Han bragte med 
seg dyktige kunstnervenner fra inn- og utland 
på sine visitter. Av disse kan vi nevne maleren 
Adolph Tidemand, komponisten Halfdan 
Kjerulf og forfatteren Jørgen Moe. Kunst-
verkene de malte gjennom sine opphold i  
Nesbyen danner grunnlaget for utstillingen 
“Inn i kunsten” og kunstvandringen gjennom 
Gamle Nes og langs elven Rukkedøla. 

Foto: Lars Storheim



Artlandscape
Nesbyen
In the mid-1800s, Nesbyen became a 
centre for the “national romanticism” 
of Norwegian painting. Art landscape 
Nesbyen takes you on an artistic 
journey back in time.

Hans Gude, son of the Court Judge in 
Hallingdal at that time, regularly visited 
Nesbyen because of his father’s work. He 
brought skilled artist friends on his visits. 
The paintings they made during their 
stay in Nesbyen form the basis for the 
exhibition “Into the art”, as well as the art 
walk through Old Nes and along the river 
Rukkedøla.
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Hallingdal Museum

Nesbyen  
Turistkontor

Utstillingen 
“Inn i kunsten”, 

Sorenskrivergården

Kommunehuset

Nesbyen 
Kjøpesenter

Kunst-
vandring
23 staffelier med kunst er 
utstilt i Gamle Nes og langs 
Rukkedøla.  
De fleste motivene er fra Nesbyen 
og staffeliene er plassert der hvor 
man antar at kunstneren fant inspi-
rasjon til verket. Du kan gå denne 
runden med eller uten guide. Du 
finner bildene på de neste sidene. 
Fra Sorenskrivergården kan du følge 
stien “I Gudes fotspor”.

Bli med på omvisning i Kunstlandskap 
Nesbyen med lokal guide. Se  
www.visitnesbyen.no for datoer og booking.

Art walk
23 easels with paintings are placed in 
Old Nes and along the river Rukkedøla.  
Most of the motifs are from Nesbyen and each 
easel is placed where it is assumed that the artist 
found inspiration for the work. You can walk this 
route with or without a guide. You will also find 
the paintings on the next pages.   
From Sorenskrivergården, follow the signs  
“I Gudes fotspor” (“In Gude’s footsteps”).

Foto: Lars Storheim

Kart: Nes kommune
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Flintoe var med på den 
vitenskapelige utforsk-
ningen av Norge og var 
opptatt av norsk historie 
og folkekultur. Han laget 
studier av folkedrakter 
på sine reiser, som disse 
fra Nes og Flå.

Peasant costume from 
Nes. Flintoe made 
systematic studies of 
rural costumes during his 
travels through Norway. 

Tidemand besøkte 
Nesbyen i 1848 og 
1849. Han ble god 
venn med Gude, 
og de malte flere 
bilder sammen.

Portrait of Hans 
Gude by A. 
Tidemand. They 
became good 
friends and painted 
several pictures 
together.

En studie malt  
like utenfor  
Sorenskrivergården.  
Utsikt mot  
Olsenbråten.

Summer  
landscape.  
Study painted near 
the home of the 
Gude family. 

Studie av stav- 
kirken i Nesbyen. 
Den lå like ved  
Sorenskrivergården 
og var et populært 
motiv. Kirken ble 
revet i 1864.

Study of the stave 
church located 
near the home of 
the Gude family. It 
was demolished in 
1864. 

Kirken avbildet like 
før den ble revet. 
Landskapet er ikke 
nøyaktig gjengitt.

Nes stave church. 
The picture was 
painted shortly 
before the church 
was demolished, 
making way for 
a larger, modern 
church.

Studie av stav- 
kirken. Et forsøk på 
å vise den slik den 
var i middel- 
alderen: uten 
sakristi og tverskip.

Nes stave church: a 
study showing how 
the church may 
have looked during 
the Middle Ages.

Akvarellen viser 
kirken slik den 
så ut da Gude 
besøkte Nesbyen.

Watercolour  
showing the 
church as it was 
when Gude visited 
Nesbyen.

Hans Gude bodde 
i Düsseldorf, men 
malte helst norske 
motiver. Dette 
fremstiller elven 
Rukkedøla.

Rukke river. Hans 
Gude lived most of 
his life in  
Germany, but pre-
ferred Norwegian 
motifs. This is the 
Rukke river in Nes.

Sommerlandskap (1848) 
Hans Gude (1825 - 1903)

Næs-kirken (1848) 
Adolph Tidemand (1814-1878)

Nes gamle kirke (1863)  
Georg Osterwald (1803 - 1884)

Næs kirke (1848)    
Joachim Frich (1810-1858)

Nes stavkirke (1845)     
Hans Gude (1825-1903)

Parti fra Hallingdal (1845)      
Hans Gude (1825-1903)

Maleren Hans Gude
Adolph Tidemand (1814 - 1878)

Dragt fra Næs (1822) 
Johannes Flintoe (1787 - 1870)

Foto: Nasjonalmuseet Foto: Nasjonalmuseet

Foto: Riksantikvaren

Foto: Nasjonalmuseet Foto: Riksantikvaren

Foto: Hallingdal Museum

Foto ©: O. Væring Eftf. AS

Foto: Nasjonalmuseet
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Flintoe, opprinnelig 
dansk, reiste rundt 
i landet på jakt 
etter motiver. Han 
«fant opp»  
bunadsjenten som 
pyntefigur.

Painting by Flintoe. 
Woman and  
children by the 
Rukke river.

Et romantisk 
portrett av en 
mølledam og 
Betsy Anker - Hans 
Gudes kone. 
 
A romantic portrait 
of the artist ś  
wife by the river.

Oljestudie (skisse) av 
fossen i Rukkedøla 
som går igjen i flere 
malerier av Gude. 
Også andre kunstnere 
brukte dette land-
skapet som inspirasjon.

Oilpainting (study) 
of the Rukke river 
waterfall, a motif that 
inspired Hans Gude 
and several other 
painters.

Stemning ved 
elven Rukkedøla.

Waterfall in Nes.  
Romantic  
landscape by the 
Rukke river.

Tegning av en 
furu. Skisseboken 
var alltid med på 
Gudes turer.

Sketch of a pine 
tree. Gude always 
had his sketchbook 
with him.

Rukkedøla med 
ulike typer virksom 
-heter: sag,  
stampe, kverner.

Nes in Hallingdal.  
The painting shows  
various mills  
situated along  
the river.

Grantrær - et 
uvanlig tema i 
nasjonal- 
romantikkens 
maleri.

Young fir trees - an  
unusual motif in  
romantic art.

Fra Næs i Hallingdal (1860)  
J. F. Eckersberg (1822-1870)

En Mølledam (1850)
Hans Gude (1825-1903)

Rukkedalselven (1819) 
Johannes Flintoe (1787-1870)

Landskap med foss (1850) 
Hans Gude (1825-1903)

Foss i Hallingdal (1848)  
Hans Gude (1825-1903)

Næs Furu (1845) 
Hans Gude (1825-1903)

Fra Næs i Hallingdal (1848) 
Adolph Tidemand (1814-1878)

Foto: Nasjonalmuseet Foto: Nasjonalmuseet

Foto ©: O. Væring Eftf. AS

Foto: NasjonalmuseetFoto: Nasjonalmuseet

Foto: Nasjonalmuseet

Foto: Nasjonalmuseet
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Bestilt av kong Oscar 
I for Oscarshall. Gude 
og Tidemand malte 
også bilder for dette 
slottet. Samme motiv 
som i nr. 14, 15 og 16.

Waterfall in Nes,  
commissioned by King 
Oscar for the summer 
palace Oscarshall 
(Oslo). Tidemand og 
Gude also painted  
pictures for this palace.

Fos ved Næs i Hallingdal (1852) 
Joachim Frich (1810-1858)

Foto ©: Oscarshall



Foss med tømmerfløtere (1858)
Hans Gude (1825-1903)16

Tømmerfløtere i arbeid i elva Rukkedøla som 
renner gjennom Nesbyen. Maleriet er basert 
på studien (skisse) nr. 15 som Hans Gude 
laget i Nes 8 år tidligere.

Waterfall and loggers - painting based on the 
study (no. 15). Loggers working in the waterfall 
of Rukke river.
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Bunadkledde 
bønder som  
danser var et  
populært motiv i  
nasjonal- 
romantikken.

Folk dance on a 
bridge. Farmers in 
their costumes was 
a popular motif in  
national romantic 
paintings.

Landskap ved 
Rukkedøla i vinter-
drakt. Lindahl 
malte ute foran 
motivet han ville 
feste på lerretet.

Havasgard by 
the Rukke river in 
winter. The artist 
worked outside in 
front of the motif 
he wanted to paint.

Flintoe var den første 
kunstneren som  
reiste rundt i Norge 
for å finne motiver. 
Han skildret reisene i 
slike små tegninger.

Vehicles in Hallingdal. 
Flintoe was the first 
artist to travel around 
in Norway in search 
of motifs. He made a 
series of humorous 
drawings.

Werenskiold var en 
av de ledende  
kunstnerne i 1880-
talls realismen. Han 
utviklet etter hvert 
en personlig stil 
med mye farger.

Autumn in Nesbyen.  
Werenskiold was a  
leading artist in the 
1880s. His style was 
realistic using vivid 
colours.

Bildet er malt i et studio 
lenge etter at kunstneren
var i Nes. Det er satt  
sammen av ulike studier 
slik vanen var under  
nasjonalromantikken.

From Nes in Hallingdal. 
The painting has been 
composed from studies 
made in different places, 
but the view is down the 
Halling valley from Nes 
and is easily recognizable. 

Akvarell som viser 
fjellet Beia.  
Kunstneren var 
dansk og kom til 
Nes på en rund- 
reise i Norge i 1892.

Houses and mountain 
under a starry sky. 
Watercolour of the 
Beia mountain. The 
Danish artist stayed 
in Nes on a tour of 
Norway.

Folkedans på broen (1845) 
Hans Gude (1825-1903)

Havasgard (1998) 
Halvor Lindahl (1919-2010)

Kjøretøy i Hallingdal (1819)
Johannes Flintoe (1787-1870)

Høst, Nesbyen (1929)
Erik Werenskiold (1855-1938)

Fra Næs i Hallingdal (1869) 
J. F. Eckersberg (1822-1870)

Huse og fjeld under stjernehimmel (1892)  
Jens Willumsen (1863-1958)

Foto ©: O. Væring Eftf. AS

Foto: Finn-Tore Lindahl

Foto: Ukjent

Foto: Nasjonalmuseet

Foto ©: O. Væring Eftf. AS

Foto ©: O. Væring Eftf. AS

Vil du bli medlem av vennelaget?

Vennelaget “Kunstlandskapets Venner 
Nesbyen” er stiftet for å ta vare på og fremme 
interesse for Kunstlandskap Nesbyen, med 
den store kunstvandringen, maleriene ute 
i naturen og den faste utstillingen «Inn i 
kunsten».

Vennelaget ser etter at staffeliene med 
malerier er i orden og hjelper til med utstill-
inger. Vi ønsker også å tilby kurs og foredrag, 
og vi vil arrangere studieturer.Ønsker du å 
være med?

Da kan du ta kontakt med oss på
post@kunstlandskapnesbyen.no.



I utstillingen “Inn i kunsten” 
kan du oppleve Kunstlandskap 

Nesbyen fra lufta.

In the exhibition “Into the art”, 
you can fly through 

Artlandscape Nesbyen.



Inn i kunsten
En utstilling om nasjonalromantikken i malerkunsten.

I det gamle kontorbygget til Sorenskriveren kan du bli med på en reise inn i kunsten til Hans 
Gude og hans kunstnervenner i Norge og Europa. Dette er også en oppdagelsesreise gjen-
nom Nesbyens miljø, slik Hans Gude møtte det. I det «røde rommet» kan du utforske lokal, 
nasjonal og europeisk kunsthistorie gjennom interaktive bilderammer. I hovedrommet («det 
grønne rommet») står en kopi av Sorenskrivergården. Titter du inn gjennom vinduene får du 
glimt av livet på den herskapelige gården. Langs veggene kan du lese om Hans Gude og hans 
liv, og du kan møte hans familie og venner gjennom portrettgallerier. I «det blå rommet» kan 
du fly over landskapet der Hans Gude og hans venner malte. I Bryggerhuset finner du utstilli-
gen “Fjes fra Nes” med portretter av nesninger som kunstnerne møtte på sine visitter. 

Besøk utstillingen i Sorenskrivergården. Se www.kunstlandskapnesbyen.no for åpningstider.



Foto: Torill Thømt og Lars Storheim

Into the art
A journey into the art of Hans Gude and the national romanticism in Norway.

This exhibition is a journey into the art of Hans Gude and his colleagues in Norway and in 
Europe. It is also a journey into the life and ways of Nesbyen in the 1840´s and 1850´s (The 
red Room). In the main room (The green Room) there is a copy of the house as it stood at 
the time. You can watch videos through the windows. You can also read about the life and 
work of Hans Gude and see portraits of him and his family and friends. In The blue Room the 
landscape that inspired the painters is shown in a video on the floor. In the old washhouse 
are mounted five portraits of people from Nesbyen. Two of them: «Halling girl» and the 
portrait of Ole Olsen were made by Hans Gudes friend Adolph Tidemand. The other three are 
drawings by the painter Eilif Peterssen who lived much later.

Visit the exhibition at Sorenskrivergården. See www.kunstlandskapnesbyen.no for opening hours.



Foto: Lars Storheim

Nesbyen 
Historiske 
Opplevelser
Vi ønsker å formidle den rike historien 
til Nesbyen gjennom aktiviteter, tradisjons-
rik mat, ærverdige overnattinger og 
opplevelser som fører deg tilbake i tid.

Aktører fra opplevelse-, overnatting- og  
serveringsbransjen i Nesbyen har derfor gått 
sammen og etablert varemerket «Nesbyen 
Historiske Opplevelser». Dette er et kvalitets-
stempel som skal bæres av bedrifter som på 
ulike måter bidrar til å skape gode historiske 
opplevelser.

Les mer på www.visitnesbyen.no. 
Et vell av historiske opplevelser
venter på deg. 

Foto: Solveig Hjallen



Nesbyen
Historical
Experiences
Local companies have established the 
brand “Nesbyen Historiske Opplevelser”
(Nesbyen Historical Experiences),  
a quality stamp to be worn by local 
companies that in various ways 
contribute to high quality, historical 
experiences for their guests.

Foto: Hagaled Gjestegård

Foto: Hallingdal Museum



Sorenskrivergården ca. 1870
Foto: H.M, Fotosamlingen

Gamle Nes
Den elste delen av Nesbyen 

sentrum, kalt Gamle Nes, var lenge 
administrasjonssentrum og bosted 

for embetsmenn i Hallingdal. 

Dette viser seg i bygningene i området: 
de er større enn vanlige Hallingstuer og 
viser skiftende bygningsstiler. Her finner 
vi blant annet stavkirketomta og Soren-
skrivergården, hvor den store maleren 
Hans Gude besøkte sin far, sorenskriver 
Ove Gude. Flere av maleriene i kunstvan-
dringen viser motiver fra Gamle Nes. 
Utstillingen “Inn i kunsten” finner vi på So-
renskrivergården hvor Hans Gude selv til-
bragte sin tid i Nes. Ved å gå langs stiene 
i “Kunstlandskap Nesbyen” opplever du 
både den særegne stemningen i Gamle 
Nes og malerier av noen av kunstnerne 
som virket i Norge fra sent 1700-tall til 
utpå 1900-tallet.

Bli med på omvisning i Gamle Nes med 
lokal guide. Se www.visitnesbyen.no for 
datoer og booking.



Gamle Nes sett fra Hajem-brua 
View of Old Nes from the Hajem bridge
Foto: Lars Storheim

Old Nes
The oldest part of Nesbyen, or Nes, 

used to be the administrative centre 
in Hallingdal and was the home to 

most officials in the valley. 

The buildings in this area are larger than 
the traditional Halling cottages and reflect 
the various Norwegian building styles from 
the late 18th to the 20th Century. 
Nesbyens Art Landscape covers most of 
Old Nes and the grounds of Hallingdal 
Museum. The paths through this land-
scape take you to places and views that 
inspired the artists. You can study the 
paintings that are displayed along the way 
and experience the special atmosphere of 
the area.

Join a guided tour in Old Nes. 
See www.visitnesbyen.no for details and 
booking.



Foto: Lars Storheim

En stor takk til

NES KOMMUNE

www.kunstlandskapnesbyen.no
www.visitnesbyen.no


