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Kulturhussjefen tar grep

Flytter arrangementer
Færder kommune ser seg nå nødt til å flytte på
flere planlagte arrangementer i Nøtterøy Kulturhus.
Det skyldes regjeringens nasjonale anbefalinger
om å utsette arrangementer som samler folk fra
flere kommuner.
– Kulturhuset har publikum fra hele Vestfold, og
selv om det er lokalisert på Nøtterøy, er det
gjennomsnittlig bare 50 prosent av de besøkende
som er bosatt i Færder kommune, opplyser de.

Tiltaket vil gjelde fra 1. februar til og med 14.
februar.
– Da håper vi regjeringen har bedre oversikt over
situasjonen og at retningslinjene justeres deretter.
Kjøpte billetter vil gjelde for ny dato, understrekes
det.
Foreløpig er det ikke alle arrangementer som har
fått ny dato, men dette vil bli oppdatert fortløpende på kulturhusets hjemmesider.

En kjent kunster laget bysten av en mann som var svært sentral både

Hele ti ganger ble han valgt
Bysten av stortingspresident Georg Prahl
Harbitz ble for en tid
siden flyttet fra en
mørk krok ved kulturhuset på Borgheim til
bygdetunet Fagertun
på Nøtterøy
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

Ved flyttingen ble han i første
rekke presentert som grunnlegger av det som senere ble Nøtterøy Sparebank. Han var imidlertid stortingspresident i en årrekke.
Mannen bak bysten var heller
ingen smågutt. Kunsthistoriker
Svein Olav Hoff fra Munkerekka, forteller gjerne om billedhugger Olaf Olafsen Glosimodt
(1821-1901) fra Seljord i Telemark.

Kunstneren
– Glosimodt vokste opp i et
hjem hvor dikteren og nynorskmannen Ivar Aasen (1813-1896)
og salmedikteren og presten
Magnus Brostrup Landstad
(1802-1880) var innom.
Han begynte med treskjæring, blant annet på Oscarshall,
og ble etter hvert sølvsmed. I
hjemtraktene er han kjent for å
ha laget døpefonten i Seljord
kirke, sier kunsthistorikeren.
Hoff forteller videre at treskjæreren fra Seljord tok Den
Kongelige Tegneskole i Christiania. Deretter ble han elev av
billedhuggeren Herman V. Bissen i København og senere ved
Kunstakademiet i samme by.
Der oppholdt han seg store deler av sitt liv.
Det forhindret ikke at han er
representert med 27 arbeider i
Nasjonalgalleriet. Det er byster
og medaljonger, en del i gips og
litt marmor. Objektene er for
det meste universitetsfolk,
kunstnere og statsministere. I
1861 fikk han kunstnerstipend
på 400 speciedaler for å reise til
Roma. Der var han i ni måneder.

Gjorde statue av greven
Kunsthistoriker Hoff sier at
Glosimodts uttrykk er forsiktig
nyklassisk, figurativt og litt idealiserende. I 1857 gjorde han en

NY PLASSERING: Olaf Olafsen Glosimodts byste av Georg Prahl Harbitz er godt synlig på Fagertun
statue av grev Herman Wedel
Jarlsberg, også den i Nasjonalgalleriet. Verket er i marmor og
viser greven som en romersk
keiser med draperier og halvlangt hår.
– Noe av det fineste han har
gjort, er hodene til billedkunstnerne Tidemand og Gude hver
for seg i 1859. Han er dessuten
en av de første billedhuggerne

som har laget folkelig skulptur.
Mest kjent er en seterjente som
er vanlig kledd og har en sau
ved sin side, i Nasjonalgalleriet.
Også den i marmor.
Nasjonalgalleriet har Harbitz-bysten fra 1866 i gips.
Bronse har alltid vært dyrt, så
det gjaldt å finne noen som ville
finansiere støping av en byste,
og det gjorde altså Nøtterøy

Sparebank i 1982.

Flyttingen
Om flyttingen av Harbitz-bysten til Fagertun sier Hoff:
– Det synes jeg er en god løsning. Særlig hvis de får gjort
noe med plasseringen av de tre
statsministrene på Teie og
Borgheim, blir dette bra. Kanskje de bør flyttes til Fagertun
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alle tre?
Han er ikke helt fornøyd med
at Olaf Olafsen Glosimodt ikke
har fått navnet sitt på sokkelen.
Det er sikkert en forglemmelse,
og det lar seg rette.

Åpnet stortingssalen
Da stortingssalen ble høytidelig
innviet den 5. mars 1866, var
det bare én mann som hadde
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Nå må de utsette årsmøtet
Smittevernrestriksjoner gir utfordringer for lag og foreninger.
Tor Aslesen
tor@oyene.no

Nøtterøy Historielags planlagte årsmøte
på Borgheim menighetssenter 10. februar
blir utsatt, meldes det på deres hjemmesider.
Ny dato er ikke berammet, opplyses det.
De er også usikre på om de kan samles til
medlemsmøte 10. mars. Da er det menin-

gen at rådgiver Arild Braa Norli ved Slottsfjellmuseet skal holde foredraget «Jakten
på Tønsberghus».
Den 14. april er Tor Gervin gjesten hvis
alt går etter planen. Da heter foredraget
«Nr. 91 Stomperud».
– Det er en autentisk historie, der han
blant annet forteller om bakgrunnen for
det som skulle bli en av landets mest populære tegneserier, at han drar kjensel på
flere i egen familie som rollemodeller for
persongalleriet i tegneserien og om dra-

matikk under krigen da Nr. 91 irriterte okkupasjonsmakten. Norsk Ukeblad ble
stanset og flere i redaksjonen ble arrestert
og kom på Grini.
Dugnad på friområdet i Hella er satt opp
den 10. mai, i godt samarbeid med Nøtterøy Rotary.
Hva som blir gjennomført av dette, vil
tiden vise.
– Følg med på nettsiden og på Facebook
for nærmere informasjon, lyder oppfordringen fra historielaget.
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Smie: Koronaviruset påvirker
aktiviteten i historielaget, her
representert ved leder, Sven Erik
Tholander, som også smir kniver.

lokalt og nasjonalt

til stortingspresident

kunsthistoriker:

Svein Olav Hoff kjenner godt til
kunstneren som i sin tid laget
bysten.


BILLEDHUGGEREN: Olaf
Olafsen Glosimodt på et samtidig
foto.  FOTO: PETER MOST - OSLO
MUSEUM, CREATIVE COMMONS

Foto: Sven Otto Rømcke

Talen
Her er et utdrag av stortingspresident Georg Prahl Harbitz'
tale ved innvielsen av det nye
stortingsbygg 5. mars 1866:
«Vi ønske, at ingen Mand og ingen Borgerklasse maa blot se
hen til Sit, men se hen til
Næstens, se hen til, hvad der
kan gavne det Hele.
Vi ønske, at Mistillidens Aand
maa være langt borte fra denne
Sal, at her ikke maa være Splid
og Tvedragt, men at Alle maa
stevne til det samme Maal, hvor PRESIDENTEN: Samtidig
forskjellige end Meningerne om foto av stortingspresident Georg
paa hvad Maade og med hvilke Prahl Harbitz.  FOTO: FREDERIK
Midler Maalet kan naaes monne KLEM/STORTINGSARKIVET
være!
Vi ønske, at den mere Oplyste maa med Sagtmodighed høre paa
den mindre Oplyste, naar kun hans Tale er oprigtig, men vi ønske
ogsaa, at den mindre Oplyste maa lytte til den mere Oplyste.
Vi ønske, at der maa høres i denne Sal Forstandens rolige Sprog,
men ogsaa Hjertets varme Sprog, den Varme som kommer af den
rene Flamme og ikke af Lidenskabens Glød.»
ordet. Det var stortingspresident Georg Prahl Harbitz.
Mannen som senere skulle
grunnlegge Nøtterø Sparebank,
hadde lang fartstid på Stortinget. Han ble innvalgt som representant fra Nordre Bergenhus amt i en alder av 34 år i 1836
og satt senere som representant
for Jarlsbergs Amt og Larvik
Amt.

Han satt på Stortinget tolv
perioder, i tillegg til tre overordentlige storting. Stortinget
valgte ham til president hele ti
ganger, fra 1848 til hans siste
stortingsperiode i 1868-69. Så
det var en høyt aktet og erfaren
stortingspresident som hadde
æren av å innvie den nye stortingssalen.
Georg Prahl Harbitz var, i til-

legg til stortingspresident, også
sogneprest på Nøtterøy fra
1852-1879. Frem til 1870 var
Stortinget samlet bare noen
måneder hvert tredje år, slik at
de som satt på Stortinget hadde
tid til annet arbeid.

Bystens historie
I 1982 ble det reist en byste av
Harbitz på den gamle banktom-

ten på Borgheim, der banken
hadde hatt sitt hovedkontor.
Bysten var en gave fra sparebanken til Nøtterøy kommune.
Bysten har en spesiell historie. I forbindelse med en auksjon i Hellaveien i 1920-årene,
kom lensmannen over en gipsbyste av sogneprest Harbitz.
Den var merket med 1868 og
initialene O.G. (Olaf Olafsen

Glosimodt). Denne gipsbysten,
som nå ligger i bankens hvelv,
ble brukt ved støpingen av den
bysten som ble reist i 1982.
Det er mye stoff på nettet om
Georg Prahl Harbitz, ikke minst
hos Stortinget og Nøtterøy Historielag.
Kilder: Stortinget og
Nøtterøy Historielag

