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Artisten Oscar A ble hanket inn til gjev
for artisten.

I 2021 fyller Tønsberg by
1150 år, noe som skal
feires. I den anledning ble
Oscar Almquist spurt om
å lage sang for å markere
feiringen, og nå har
sangen «Sagabyen her bor
vi» nettopp blitt sluppet.
Til tross for pandemi, har
året vært ganske så bra

Ingrid Øilo Marcussen
ingrid@oyene.no

Han er også veldig fornøyd
med sangen, som han har jobbet med siden i fjor høst.
– Låta har, etter min mening,
blitt en veldig fin sommerlåt,
og personlig føler jeg at det er
en låt som virkelig får frem det
beste av Tønsberg, både for

fastboende og sommergjester.
Det å ha med korene på låta
var også utrolig gøy, og det setter et mer personlig og lokalt
preg på låten ettersom korene
er fra Tønsberg og Færder.
Steinar Høiback er initiativtakeren bak Tønsberg-låta, og
er også veldig fornøyd med
det endelige resultatet.
– Oscar var midt i blinken for
det oppdraget. Det er ikke så

Björg selger kunst og bøker for millioner

Alt hun gjør blir det busine
Björg Thorhallsdottir
er hovedutstiller på
Kilen Galleri på Hvasser denne sommeren.
Hun har rundt ti års
kunstutdannelse, har
stilt ut over hele
landet og var en periode Norges mest
solgte kvinnelige
kunstner.
Sven otto rømcke
red@oyene.no

Dessuten selger hun bøker i
store opplag, har et hav av andre aktiviteter og holder liv i tre
landsbyer i Uganda, Gambia og
på Bali.
Øyene traff henne hjemme
på Ormøya i Oslo. Det er en bydel og et øysamfunn som ligger
et steinkast fra Mosseveien.
Adressen indikerer at her bor
det folk som har gjort det bra.
Det gjelder Björg Thorhallsdottir også. Men hva har bragt henne dit?
– Jeg vet ikke om noen kunstner som har gjort det samme
som meg. Det var ikke planlagt.
Det bare ble slik. Da jeg var åtte
år, hadde jeg lest om legen Albert Schweizer og fikk lyst til å
reise til Afrika og redde barn.
Jeg har alltid villet hjelpe.
Kunsten og alt det andre jeg
gjør, er styrt av det å ville hjelpe, sier hun.
Björg Thorhallsdottir hadde
aldri sett for seg at hun skulle
klare seg økonomisk.
– Pappa trodde ikke jeg kom
til å få noe særlig til jobb, hvis
jeg ble kunstner. Jeg måtte
tråkke opp min egen sti. Det var
ingen sti der fra før. Den dagen
jeg tjente mer enn ham, sa jeg
«lang nese».
Det tok faren hennes pent.
– Pappa er gründer, det har
vært med å bidra til at jeg tør å
satse. Mamma er også gründer,
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så jeg har nok fått pågangsmot
den veien. Pappa snakker om
meg og søstrene mine hele tiden.

Ville lage folkelig kunst
Etter ti år med kunstskoler i,
blant annet, Barcelona, Toulouse, Oslo og Reykjavik, var
Björg godt rustet for en karriere
som kunstner. På vei ut i livet
ble hun spådd å ha en stor karriere som installasjonskunster.
Men hun følte at det ikke ville
bringe henne nok i kontakt
med mennesker.
– Jeg ville lage folkelig kunst,
som kunne nå ut til mange. Jeg
ville lage hustavler som alle har
råd til. Jeg vet hvor mye du blir
påvirket av det du ser hver dag.
Og hustavler ble det. Hennes
grafiske trykk, som henger i et
stort antall norske hjem, har
nesten alle en klok betraktning.
Det er her beretningen om
forretningskvinnen Björg Thorhallsdottir begynner. Uten at
hun hadde noen plan for det,
ble trykkene nærmest revet av
veggene når hun hadde utstillinger. Etter hvert ble det bøker
med mer visdomsord og litt
færre tegninger.
Til nå er det blitt 13 bøker
med et totalopplag på 156.000.
Dessuten har hun illustrert en
rekke bøker. Tegningene ble
postkort og fikk plass på porselen fra Porsgrund. Cava-glass
med hennes signatur ble laget
på Hadeland Glassverk. Men
det var første etter at hun hadde fått utviklet sin egen hvite
og rosa cava i Spania. Den heter
«Lykkebobler» og er blitt Norges mest solgte cava. Røde og
hvite viner med hennes etikett
heter «Skravlevin», kommer fra
Italia og selger også godt på polet. Rosévinen hennes heter La
Vita Rose og kommer fra Sicilia.

På bestselgerlisten
– Jeg var et sjenert barn. Derfor
tror jeg det kom som en stor
overraskelse for alle som kjente
meg som liten, at jeg begynte å
holde foredrag om livskunst.
Men året før koronaen holdt jeg
foredrag for 30.000 deltakere,
sier hun. Da hadde hun vært på
veien i fem år sammen med
storesøster Dora og livskunstshowet Lykkebobler, sener bare
kalt Bobler. Ikke rart da at «Vei-

PÅ PLASS PÅ KILEN: «Hvis du vil gå langt, gå sammen med noen, hvis du vil gå fort, gå alene.» Det er
en av Björg Thorhallsdottirs betraktninger. Her går hun sammen med gallerist Kari Gjertsen Trythall i Kilen
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Galleri.
en til lykke» lå på bestselgerlisten i 40 uker og har solgt 35.000
eksemplarer
Det med bøker begynte litt
tilfeldig. Hun laget en utstillingskatalog med dikt og bilder.
Den katalogen forsvant som
dugg for solen, og publikum tok
gjerne med seg flere kataloger.
De ville ha noen å gi bort.
– Det førte til at Aschehougs
forlag tok kontakt, og jeg fikk
kontrakt på sju bøer. Alle har
solgt så bra at de fortsatt blir

trykt opp. Én av bøkene er oppe
i tolvte opplag. Og jeg som aldri
hadde drømt om å bli forfatter!
En kilde Øyene snakket med
før intervjuet med Bjørg Thorhallsdottir, sier at et år berget
Björgs bøker overskuddet hos
Aschehoug.

Ta vare på seg selv
Det er krevende å intervjue
Björg Thorhallsdottir. Assosiasjonene, innfallene og ideene
kommer i rask rekkefølge. Og

ikke før er hun ferdig med å fortelle om et prosjekt, så dukker
det opp et annet. Det er ikke
mulig å få alt med i et intervju
som helst ikke bør være på mer
enn 6.000 anslag brutto. Men
alt gjennomsyres av dette: – Jeg
er opptatt av at alle skal ta bedre vare på seg selv. Da får de det
bedre med seg selv.
Og så har hun til sin overraskelse oppdaget at når hun setter i gang ting for å hjelpe andre, så blir det business av det.
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evt oppdrag – nå gleder han seg til late dager på Hvasser
mange Tønsberg-sanger og Oscar er ung og lovende, så jeg
tror den låta kommer til å stå
seg lenge. Sangen har allerede
blitt populær, til tross for at den
ikke kan synges foran publikum ennå.
– Sangen ligger på P1 Vestfold
og Telemarks sommerspilleliste, i tillegg lager Tønsberg kommune en egen sommerspilleliste med lokale artister som folk

kan laste ned her og der, og da
er låta til Oscar på nummer én,
forteller Høiback.
Nå jobbes det med å lage en
musikkvideo til sangen, som
Extend har laget en egen dans
til og der det oppfordres til at
folk sender inn klipp av at de
danser dansen.
– Vi håper at vi får inn en del
bidrag til videoen, vi har filmet
ordføreren og rådmannen og

litt forskjellige politikere her
om dagen, så det kan bli en fin
video når den blir ferdig etter
hvert, sier Høiback.
Til vanlig studerer Oscar ved
Universitetet i Agder der han
tar en bachelor i Utøvende rytmisk musikk med fokus på låtskriving, som han nettopp har
avsluttet første året av.
– Vi var veldig heldige fordi
vårt fakultet har hatt tilgang til

campus under hele pandemien,
forteller Oscar om å være musikkstudent under en pandemi.
Også han har opplevd det som
utfordrende å være artist under
pandemien. I sommer skal Oscar nyte noen late dager hos familien på Hvasser.
– Det er deilig å dra til Hvasser
for å koble av og ta ferie, jeg
skjønner hvorfor folk vil ha hytte her, avslutter Oscar.

Artist: Oscar Almquist har
laget en Tønsberg-låt.

ess av

kunst: Her står kunstneren med et av verkene som er hengt opp i

galleriet. 
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Mer skal det ikke til. Jeg får tilbakemeldinger hver dag. Det er
håp for verden.

Det som er morsomt!

Men det blir penger for alle i en
verdikjede hun har som mål å
gjøre så kort som mulig.
– Det kunne nok vært en del
mer igjen hvis jeg ikke var så
glad i å gi bort, sier hun og forteller om et kaffeprosjekt hun
har startet. Der er kaffens reise
kortere og enklere, slik at kaffebøndene kan få betalt slik det
lønner seg. Og så synes hun det
er helt greit at pengene ikke går
til dagligvaregigantene. Totalomsetningen hos Björg Thor-

hallsdottir ligger på noe over
åtte millioner.

Bedre kvinnelige ledere
Det er plass til litt til, og vi ramser opp at hun arbeider med appen «Destinasjon Glede» med
en arbeidsbok som skal gjøre
det lettere å mestre livet. Hun
har rimeligvis også tatt utdannelse som stressmestringsterapeut. Hun utgir hvert år en 7.
Sans-variant med kloke betraktninger for kvinner. For ti-

den står hun for graving av en
ny brønn som gjør at 250 personer i en landsby i Afrika slipper
å flytte på grunn av tørke. I
Uganda har hun starte en linje
for å skape kvinnelige ledere.
Og her tilføyer hun: – Jeg møter
fantastisk mange flotte jenter
som ikke forstår hvilken kraft
de har i seg. Jeg har ikke klart å
endre noens liv, men de har
klart det med min arbeidsform.
Det et utrolig, jeg skrive og tegner, og så endrer jeg folks liv.

Björg Thorhallsdottir gledet seg
til å stille ut på Kilen Galleri.
Hun har besøkt det før og synes
det er et fantastisk galleri. I hele
oppveksten var hun med en
venninne til en familiehytte i
Barkvika på Tjøme.
– Kari Gjertsen Trythall tok
kontakt, og det er ikke rart jeg
gleder meg. Dette blir min første utstilling på to år. Ikke minst
gleder jeg meg til åpningen, sier
hun og synes det er stas at
kunsthistoriker og hvasslending Ole Rikard Høisæther skal
stå for åpningen. Ham har hun
kjent i mange år. I utstillingstiden skal Björg holde foredrag
om bildene sine.
Björg Thorhallsdottir insisterer på at forretningsideen hennes er å gjøre ting hun synes er
morsomt, og så ender hun opp
med å tjene penger på det. Hun
mener det er en modell også
andre kunstnere kan bruke.
–Jeg synes at alle skal gjøre
det de synes er gøy, for det er

det du blir best til, avslutter den
sprudlende multikunstneren.

CV
■■ Björg Thorhallsdottir – f. 1974

i Ìsafjördur på Island

■■ Kunstutdannelse

sammenhengende fra 1993
til 2001, bl.a. i Barcelona,
Toulose, Oslo og Reykjavik.
■■ Separatutstillinger siden
1996, bl.a. Ramme Gård, Solli
Brug, Hadeland Glassverk,
KVE, Galleri Norske Grafikere,
Bærums Verk, Nato og EFTA i
Brüssel, rådhuset i Cannes og
mye annet.
■■ Utsmykkinger bl.a. Drammen
sykehus, Modum Bad,
Oslo tinghus, Stortinget,
Universitetet i Barcelona,
sjømannskirken i Calahonda
og mye annet.
■■ 13 bøker på forlagene
Aschehoug, Schibsted,
Gyldendal og Pitch.
■■ Illustrert en rekke bøker.
■■ I perioder fast spaltist i
magasinene Kamille og Tara.
■■ Utgitt kalenderen «Min tid»
årlig siden 2012.
■■ Holdt store mengder
foredrag og hatt show
sammen med søsteren Dora.
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