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Har skrevet bok
Ole Rikard Høisæther har
bodd på øyene i 35 år. Nå har
han skrevet bok om St.
Hallvard, som er Oslos
skytshelgen og motiv i
Oslos byvåpen.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Det er i og for seg ikke så rart, for mesteparten av tiden har Høisæther arbeidet i
Oslo som kulturarbeider og forlegger.
Nå er han generalsekretær i Selskabet
for Oslo Byes Vel. Selskapet har siden
1811 arbeidet målrettet til beste for Oslo
by. Den senere tid har Høisæther og foreningen arbeidet med å redde den gamle Krigsskolen i Oslo sentrum. Det ser ut
til at de lykkes.
Men i tre år nå har det vært en viktig
oppgave å skrive boken, som ikke bare
er biografien til storbondesønn Hallvard
Vebjørnsson fra Lier. Den er også, og
ikke minst, en spennende historisk og
kulturhistorisk vandring fra 1000-tallet
og frem til i dag.

Tre piler og en møllestein
Hallvard var født på gården Huseby i
1020, og 15. mai 1043 døde han av et pilskudd i halsen i en båt like utenfor
stranden til Huseby. Han ble forfulgt av
tre menn som jaget en ung, gravid kvinne som Hallvard ville redde. Kvinnen
skulle ha forsøkt å stjele mat fra et stabbur.
Ut fra dette spinner det seg en historie
der Hallvard ble kanonisert, altså helgenkåret, og en rekke kirker og katedraler ble bygget til hans ære og gjerne til
nytte for den kongen eller stormannen
som sto bak byggingen.
De tre voldsmennene drepte kvinnen
og ga henne en grav på stranden. Hallvard fikk festet en møllestein rundt halsen og ble senket i Drammensfjorden.
Tre piler ble tidlig ett av St. Hallvards to
attributter. De symboliserer tapet av livene til helgenen, kvinnen og hennes
ufødte barn.
15. mai ble i den katolske kirke etter
hvert til hallvardsok.

Vitenskapen med forklaring
Etter noe tid fløt Hallvard opp og ble
funnet av familien. Han fikk en hederlig
gravferd, og så begynte det. Ikke bare
fløt han, til tross for møllesteinen, opp
til overflaten. Der han ble tatt i land,
sprang det ut en kilde med helbredende
vann, og de som hadde med håndteringen av den døde Hallvard å gjøre, opp-

levde undere.
I vår tid har vi lett for å tro at det er
bare sludder at Hallvard fløt opp. Men
her har vitenskapen i nyere tid gitt historien rett. Når et dødt legeme blir senket i
sjøen, med møllestein eller noe annet
som lodd, begynner en indre forråtnelse. Da blir det produsert gass. Den gassen gir etter hvert så stor oppdrift at det
døde legemet kan trekke med seg tunge
gjenstander, som for eksempel en møllestein. Så her stemmer nok historien.
Når det gjelder helbredende vann og undere, er det fortsatt lov å tvile.

Sigrid Undset som
kilde

sine med.

Grundig innføring i norsk
historie
Boken er ikke skrevet som lærebok,
men Ole Rikard Høisæther sier alle faglitterære forfattere blir glade om bøkene
deres dukker opp på pensumlister. Det
styrker salget og gir boken et lengre liv.
– Tror du boken kan bli standardverk?
– Noen har brukt ordet om boken allerede, og det er særdeles hyggelig. Ellers
er det ikke forfatteren som er den nærmeste til å ta slike betegnelser i bruk om
eget verk.
Standardverk
eller
ikke, Øyenes løsmedarbeider fikk en grundig
innføring i norsk historie
de siste drøyt tusen år da
han leste boken.
– Er Høisæther historiker også?
– Nei, jeg har magistergrad i kunsthistorie med
arkeologi som støttefag.
Tidslinjen gjennom fire–
fem tusen år er den samme og ligger derfor inne.
Men for meg med større
vekt på gjenstandskultur, kunst og leveforhold
enn politisk historie.

Da Ole Rikard Høisæther
fikk jobben som generalsekretær, ble han også redaktør for det 100 år
gamle tidsskriftet St.
Hallvard.
– Jeg kunne kanskje tre
setninger fra før for å forklare Oslos skytshelgen
og hans symboler. Nå ønsket jeg å finne ut mer om
personen og legenden.
Det mest overraskende
var at det faktisk ikke
fantes noen bok om ham.
Det syntes jeg var helt
utrolig. Ideen om å skrive
God hjelp fra
Hallvards historie ble
Bergen
født da, sier Høisæther,
som ikke kunne være re- HELGENEN SELV: St.
Om arbeidet med boken
daktør for St. Hallvard Hallvard-figuren fra Botne
forteller han:
uten å vite noe om den kirke i Holmestrand er fra
– Som for de fleste,
som hadde gitt navn til siste halvdel av 1200-tallet
startet det med en lang
tidsskriftet.
innsamlingsfase; kildeeller tidlig 1300-tall.
– Det viste seg at tidssøk på kryss og tvers på
skriftets tidligste årganger, fra før andre alle flater. For hvert funn steg pulsen, og
verdenskrig, ble den første veien til funnene ledet vei til nye kilder. Deretter
skattkisten. Der fant jeg artikler om St. en lang strukturerings- og sorteringsfaHallvard av blant andre Sigrid Undset, se. Hva skal behandles i hvilket kapittel,
Fredrik Paasche og Thor B. Kielland.
og hvordan kan man få flyt i et manuskript som gjør at leseren gidder å være
Antall kumlokk i Oslo med St.
med helt til slutt?
Hallvard
Etter hvert som kildematerialet vokGeneralsekretæren sier han håper bo- ste, følte han behov for å bekrefte oppken når et bredt publikum med en viss lysninger, sette dem i riktig sammenhistorieinteresse, men også ungdom og heng og søke etter illustrasjoner.
– I det arbeidet må jeg si at det i norsk
andre som er interessert i «fun-facts».
Det kan være hvor mange kumlokk med og svensk akademia, våre museer og arSt. Hallvards bilde det finnes i Oslo, at kiver er en tjenestevillighet og kompedet finnes et eget klesmerke med helge- tanse som jeg er dypt imponert over.
nens navn, og hvem som egentlig er Vå- Alle jeg spurte, stilte opp. I løpet av få
dager etter en forespørsel, hadde jeg fått
lerengas St. Hallvards menn.
Ikke minst håper han boken kan være verifiseringer og veivisere til nye søk og
nyttig for alle som, på et eller annet vis, illustrasjoner.
Det var hele tiden et ønske om å bruke
er knyttet til Oslo kommune. De bør jo
ha noe grunnleggende kunnskap om mange illustrasjoner, selv om jeg i starhvilken historie som ligger bak helgen- ten ikke hadde oversikt over så mange
bildet de hver dag signerer e-postene av dem. Etter at museene åpnet for fri

gjengivelse av foto fra egne samlinger,
ved å henvise til åpen lisens, er det blitt
enklere for bøker som denne.
Høisæther forteller at hjelperne var
mange.
– Det høres kanskje rart ut, men blant
de mange som hjalp til med Oslos skytshelgen, var to viktige hjelpere professorer i Bergen. Professor i historie Geir Atle
Ersland og professor i middelalderlatin
Åslaug Ommundsen ga avgjørende bidrag og råd til boken.
Det var viktig med gode råd, for forfatterens drøm var å levere en bred og lett
tilgjengelig fremstilling av en person og
helgen som de fleste har sett bilder av,
men få vet mye om. Og det er ikke fordi
folk ikke har giddet å lese seg opp. Det
har rett og slett ikke eksistert en samlet
fremstilling av historien, bildene og betydningen til Hallvard Vebjørnsson som
ble født for 1000 år siden i år.

For første gang en samlet
fremstilling
– Du har full jobb og et hav av baller i luften. Hvordan har du rukket å skrive en
så omfattende bok?
– Det har vært en svært inspirerende
oppgave, og hver gang jeg fant nye opplysninger og sammenhenger, bidro det
til ekstra krefter til å bruke fritid og ferier til å jobbe videre med boken.
Litteraturlisten ble lengre og lengre,
og det viktige var å treffe presist i alle
kildene. Fristelsen var alltid til stede for
å fortape seg i andre, spennende tema,
som ikke var topp relevante for boken,
sier den nysgjerrige kunsthistorikeren,
som her kanskje har lagt større vekt på
historien enn på kunsten.
Skjønt, når Øyene spør hva som har
vært den største oppdagelsen, dreier
den seg om kunst.
– Det viktigste er nok funnene av originalversjonen av en akvarell tegnet av
F. W. Schiertz i 1841 og et alterteppe fra
Island med Hallvards bilde og attributter. Begge viser Hallvard avbildet på
1200-tallet og har ikke vært offentliggjort før.
Om det viktigste ved dette omfattende verket, sier Ole Rikard Høisæther:
– Det må være selve sammenfatningen,
det å sette fragmentene sammen for å
danne et helhetlig bilde av Sankt Hallvards politiske og religiøse betydning
gjennom middelalderen. En slik fremstilling har ikke eksistert tidligere.
Den katolske kirke gjorde for øvrig 15.
mai til festdagen hallvardsok. Og det
forklarer hvorfor Øyenes løsmedarbeider i år flagget den 15. mai. Om noen
skulle ha lurt ... 1000 år er tross alt ikke
noe dårlig jubileum.
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Nøtterøypiken til finalen
i «Talent 68»
Til NRKs store ungdoms-sangkonkurranse «Talent 68» kom det
inn i alt ca. 280 lydbånd fra
interesserte rundt om i Norge, og
10 er nu plukket ut til å delta i den
avsluttende finale, som sendes i
radio og fjernsyn i november.
Blant finalistene er 16-årige
Ingunn Hiorth, Nøtterøy, som
leserne for øvrig ble presentert
for i et intervju i slutten av
september i år. Den gang gjaldt
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det «Sing out» og hennes melodi
«Bygg opp igjen».
(Referat i Tønsbergs Blad 28.
oktober 1968)

Mågerø Verft A/S – en
bedrift i ekspansjon
Tjøme er ikke kjent som de mange
bedrifters kommune, skjønt
bedrifter er det også på ferieøya.
En av dem er Mågerø Verft A/S
– en virksomhet som akkurat nu
tar i bruk et sted på Nøtterøy.
(Referat i Tønsbergs Blad 28.

oktober 1968)

Gamle dager og glade
dager i Nøtterø
Sjømannsforening
Akk O’ve di fordums storhet, kan
Nøtterø Sjømannsforenings
formann, Arthur Henriksen,
gjerne sukke, for sjømannsforeningen, som i tredveårene hadde
over 400 medlemmer, er i dag
redusert til en «timannsklubb».
Selve grunnlaget for foreningens
blomstringsperiode, lokalet

«Fjellborg» på Oserød, er efter
krigen blitt stadig mer avlegs og
beliggende utenfor allfarvei, og
eftersom gamle dagers medlemmer er forsvunnet, har medlemstallet sunket jevnt og trutt.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 2.
november 1968)

stor suksess. Den har hittil vært
godt besøkt, bl.a. av to skoleklasser.
(Notis i Tønsbergs Blad 22.
november 1968)

Kunstsenteret på
Fjordgløtt
De to kunstnere Gerd Johansen
og Leif Nilsens utstilling på
Fjordgløtt på Nøtterøy ble en

om skytshelgen

BOK OM ST. HALLVARD: Forfatter Ole Rikard Høisæther med boken. Her står han midt i byen der St. Hallvard er skytshelgen. Svært mye av arbeidet med boken har foregått

hjemme i Hvasserveien 41. 
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