Bergesiden Grendetun

Bergesiden Grendetun ved et av søndags-arrangementene – sommeren 2017.

Eiendommen Halvorseth beskrives allerede i biskop Øisteins Jordebok – den såkalte
«Røde Bok». Og det kan slåes fast at eiendommen eksisterte i 1393. Da var det kirken
som eide hele gården. Etter biskop Øisteins tid kom imidlertid eiendommen ut av bruk
og lå sannsynligvis øde fra middelalderen og fra til ut på 1600-tallet.
Neste gang man hører om Halvorseth er i 1723. Da eier ikke kirken lenger hele, men
bare deler av Halvorseth. Resten eies av oppsitterne på naboeiendomen Berg nordre.
I 1851 ble eiendommen Halvorseth delt i 2 gårder – søndre og nordre Halvorseth.
Eiendommen Halvorseth nordre ble etter kort tid solgt til Tørris Johannesen Floberg,
men kjøpt tilbake 1857 av den tidligere eieren Ole Olsen Halvorseth.
Våningshuset på Halvorseth nordre antas å være fra slutten av 1700-tallet. Stabburet
sannsynlig noe senere. På en stokk fra den gamle tømmerlåven, som ble revet på 1970tallet – er årstallet 1857 hugget inn. Samme året som Ole Olsen d.y kjøpte tilbake
eiendommen.
I 1998 overtok Bergesiden Vel eiendommen Halvorseth nordre for bruk som
grendetun og har siden restaurert våningshuset, men har bevart gammel innvendig
panel etc. Eiendommen består av ca. 14 dekar og har omkring 150 meter strandlinje
langs Glomma.
Sommeren 2013 overtok vellet det gamle driftsbygget ved Våler kirke og ble flyttet til
Bergesiden Grendetun, hvor det ferdig høsten 2014. Dette huser i dag en sal med plass
for nærmere 100 personer, samt toaletter. Kjøkkenet ble også utvidet.
Våren/sommeren 2015 ble det bygget terrasse og utescene ned mot Glomma, samt
omgjøring av veg for sjøsetting av båt.
Høsten 2016 ble Halvorset nordre omregulert og tilpasset vellets behov og båtnaustet
nede ved Glomma sto ferdig. Dette er tenkt å huse en gammel ferge, som i sin tid ble
brukt mellom Svenneby-øya og fastlandet.
Høsten 2017 er planen å komme i gang med oppføring av en scene – i forlengelsen av
det ovenfor nevnte tilbygget.
Vår hjemmeside
www.bergesiden.com eller facebook
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