HUSEBY

Legenden om

ST. HALLVARD

HUSEBY I LIER – ET HISTORISK OMRÅDE
Tett ved riksvei 282, ca. 1 km nordøst for Amtmannsvingen,
ligger Søndre og Nordre Huseby, to gårder som gjemmer
lokal og nasjonal historie av stor interesse og verdi.
I eldre jernalder omfattet storgården Linnes (gammelnorsk
Lindines) hele ytre Lier og var den eneste i området. I
yngre jernalder ble den delt i tre: Vestre (Nordre) Linnes,
Søndre Linnes og Huseby. Midt på 700-tallet skal Huseby
ha blitt beslaglagt av en erobrerkonge. I 1650-årene ble
gården delt i to: søndre og nordre.

FRA KONGSGÅRD TIL EMBETSBOLIG
Gårder med navn Huseby (av norrønt Húsabýr) finner
vi mange steder i landet, men flest på Østlandet og i
Trøndelag. Felles for disse er at de trolig ble konfiskert
av en småkonge og lagt inn i et militært og administrativt
system. Det er derfor grunn til å tro at Huseby i Lier ble
brukt i en slik sammenheng som kongsgård for kongens
ombudsmann og hærfolkene. Kongen bodde ikke
her, men besøkte den på reiser mellom gårdene sine.
Tidligere riksarkivar og historiker Asgaut Steinnes knytter
erobringen til småkongen Halvdan Kvitbein. Han skal ha
lagt under seg områder på Østlandet, blant disse deler av
Vestfold som Lier tilhørte.

Johan Collett (1775 - 1827)

Den søndre gårdens historie er
mest interessant. I 1807 ble den
kjøpt av Johan Collett, fogden
i Buskerud fogderi. Kort tid
etter bygde han en ny, praktfull
hovedbygning i empirestil. I 1814
ble Collett utnevnt til amtmann
i Buskerud. Det samme året
møtte han til riksforsamlingen
på Eidsvoll som Lier prestegjelds
representant. Han døde på
gården i 1827.

Den gamle hovedbygningen frå Grauer-Huseby (Søndre Huseby),
bygd av amtmann Collett i 1808-1810, og nedbrent 1893.

Fotografiet er trolig tatt av akvarell fra 1907 av Henrik Backer, som
må ha hatt et eldre maleri som forbilde.

Hovedbygningen vi ser i dag er oppført i 1893 etter at den
gamle brant. Da kjelleren ble gravd ut, fant eieren rester
etter et hvelv og en mulig kirkegård. Det leder oss mot
neste historie.

ST. OLAVS KIRKE
I årene etter at kristendommen var innført, ble det
bygd kirker over hele landet. I middelalderen var det
ikke bare en kirke i hvert sogn, men storbønder bygde
også gudshus på egen gård (høgendeskirker). Kirken på
Huseby var oppført før 1060 og kan ha blitt reist omtrent
der hovedbygningen på Søndre Huseby står.
Ingen vet hvor lenge den sto der etter reformasjonen
i 1537. I en beskrivelse fra en visitasreise i Lier i 1593,
nevner biskop Jens Nilssøn et gammelt kapell på gården,
men det var ”paa fallendis fode”.
Enda et spor kan ha tilknytning til kirken. Da kjelleren,
under hovedbygningen på Nordre Huseby ble gravd ut i
1948, ble det oppdaget andreaskors* som var hogd inn i
tre steiner i grunnmuren. Det er grunn til å tro at disse i
sin tid kan ha blitt hentet fra kirkeruinene.
* Diagonale armer, formet som et kors. Til minne om apostelen
Andreas, som skal ha blitt korsfestet på et slikt kors.

GRAVHAUGENE

Den nordre gravhaugen på Huseby.

En arkeologisk registrering i 1964 påviste 76 gravhauger
og 20 gravrøyser spredt rundt om i Lier. Storhaugene
på Søndre og Nordre Huseby er de mest markante
med 30 og 36 meter i tverrmål, begge 5 meter høye.
Haugene er tydelige maktsymboler. Her må mektige
folk ligge gravlagt. Arkeologer har tidligere ment at
haugene stammer fra vikingtiden, men undersøkelser av
Borrehaugene 1989/1990 viser at de første storhaugene
der kan være fra ca. 600. Husebyhaugenes dimensjoner
og beliggenhet stilles i slektskap med haugene i Borre.
Det kan bety at de er fra samme tidsrom.

Kart over Huseby-området.

Den søndre gravhaugen
på Huseby.

GRAVSTEINEN PÅ DEN SØNDRE HAUGEN
På toppen av haugen står det en gravstein. Dette er en
nøyaktig kopi av den gamle som sto der inntil år 2000. I
platen vises tegning av en kvinnefigur og inskripsjonen:
”Ave Maria. Her ligger Ragnhilder Doter Sira Jons”.
Originalen er tidfestet til sent på 1200-tallet eller ca.
1300. Det er usikkert hvor den stammer fra, men den har
muligens hatt tilknytning til St. Olavs kirke. Da kirken ble
revet, kan den ha blitt satt opp på haugen. En annen teori
er at den opprinnelig skal ha stått på Sylling kirkegård.
Derfra har den en gang på 1700-tallet blitt flyttet til
Frydenlund og senere til Huseby.
I kulturminneåret 1997 valgte liungene den gamle
gravsteinen til Liers kulturminne gjennom tidene. Men
årene hadde satt sine spor i stein, kvinnefigur og skrift.
I år 2000 ble den tatt ned, renset og analysert ved
Universitetets Oldsaksamling. For å unngå flere skader
fikk den plass i våpenhuset i Frogner kirke.
Det står også en bautastein på den nordre haugen. Den
har ingen innskrift, og må være langt yngre enn den andre.
Det knyttes en anekdote til den: Da hovedbygningen på
Nordre Huseby ble satt opp på slutten av 1700-tallet, tok
folkene på gården steinen ned fra haugen for å bruke den
til helle foran inngangsdøra. Men høyere makter godtok
nok ikke flyttingen. Neste morgen sto steinen igjen på
haugens topp.

LEGENDEN OM ST. HALLVARD
Hallvard Vebjørnson skal være født på farsgården Huseby
rundt 1020. Han var eldste sønn av storbonden Vebjørn
og hustru Thorny, som trolig var datter eller søsterdatter
til Åsta, Olav den Helliges mor. Vi vet ikke hva som er sann
historie og fri diktning om Hallvard.
Det skal ha eksistert en hel Hallvards-saga, men den er
gått tapt. Den første bevarte kilden som omtaler ham skal
være Adam av Bremen ca. 1070. En kortfattet legende
finnes i et håndskrift fra Salvadorkirken i Utrecht, meddelt
i Acta Sanctorum for 14. mai 1680. I Norden finnes
legenden i et kort utdrag i Breviarium Nidarosiense 1519
og i en prekentekst fra 1300-tallet.

Foto av maleri, malt av Inger Palm.

HALLVARD VIL REDDE
EN FORFULGT KVINNE

Hallvard viste edle trekk allerede som ung gutt.
Han fikk en kristen oppvekst, og kristne dyder som
kyskhet, ærlighet og rettferdighet ble framtredende
trekk. Han dro tidlig på handelsferder med faren. På
en slik reise til Gotland traﬀ han en mann som het
Botvid. ”Jeg ser nok du er eslet til stordåd en gang i
tiden”, skal han ha sagt. Kort tid etter denne ferden
skulle Hallvard lede sin første handelsferd i en reise
til England. Den skulle finne sted sammen med
storbønder fra den andre siden av fjorden.
En dag i mai 1043 gikk han ned mot robåten. Sira
Jons, presten ved kirken, ønsket ham god tur og
lykke til på ferden og minnet ham samtidig om
forpliktelsene han hadde gjennom slektskapet med
St. Olav. Idet han skulle legge fra land, kom en gravid
kvinne løpende.
Hun het Gjertrud og bønnfalt Hallvard om å få følge
med ham. Hun var skremt og sa at hun fryktet for sitt
eget og barnets liv. Hallvard ville beskytte kvinnen og
tok henne opp i båten. Da de var kommet et stykke ut
på fjorden, fikk han øye på to menn inne på stranden
som tok en båt og satte etter dem. Kvinnen forklarte
at de beskyldte henne for tyveri. Men hun sa at det
var løgn, og hun var villig til å bevise sin uskyld ved å
bære glødende jern.
Mennenes båt kom stadig nærmere. De ropte at
Hallvard måtte slippe henne så hun kunne dø som
fortjent. Hun hadde brutt seg inn og stjålet fra huset
til den ene av forfølgernes bror. Hallvard trodde ikke
på historien, og han ville at kvinnen skulle få bevise
sin uskyld. De hørte ikke på ham og ble stadig mer
rasende. Til slutt tok den ene buen og skjøt en pil
som traﬀ Hallvard i halsen. Siden slo de kvinnen
i hjel og grov henne ned på stranden. Hallvards lik
senket de i fjorden med en møllestein rundt halsen.

ST. HALLVARD
Legemet ble funnet drivende i fjorden med steinen rundt
halsen. De som fant liket, tok det med til St. Olavs kirke
og gravla det der. Snart viste jærtegnene seg, både på
stranden og ved graven.
Et himmelsk lys strålte over gravstedet, og en vellukt
bredte seg derfra. Vidjekvistene, som hadde vært bundet
sammen til soknereip, fikk friske skudd flere ganger.
Ryktet spredde seg, og store skarer syke og vanføre søkte
til Huseby for å bli helbredet.
I 1053 ble hans jordiske levninger gravd opp og brakt
til Mariakirken i Oslo der de ble lagt i et skrin. Da St.
Hallvardkirken sto ferdig i 1130, ble skrinet flyttet dit.
Denne kirken brant under danskekongen Eirik Emunes
angrep på Oslo i 1137, men skrinet ble brakt i sikkerhet før
brannen og flyttet til Romerike. Kirken ble snart gjenreist,
og skrinet fikk plass på høyalteret. Etter reformasjonen
forsvant det.

Oslo ble fast bispedømme fra 1344, og St. Hallvard ble
byens skytshelgen. Han fikk også plass i byvåpenet. Der
symboliseres han med en kvernstein og tre piler og en
kvinne som ligger ved hans føtter.

St. Hallvards Brønn i Drammen. Kunstner: Ørnulf Bast.

I dag kan vi se den edle liungen på sydveggen i Oslo rådhus
i Nic. Schiølls bronsestatue. Den antatte dødsdagen, 15.
mai, kalt Hallvardsok, ble fast helligdag og messedag i
Oslo bispedømme. I Lier markeres dagen hvert år ved St.
Hallvards Brønn, som ligger på Nordre Huseby gård.
St. Hallvards Brønn på Huseby, 2017

Symbol fra den hellelagte kulturstien.

St Hallvardsdag 15. mai, 2006.

ST. HALLVARD OG HUSEBY-OMRÅDETS
BETYDNING I DAG
Huseby-området er et av Liers og Buskeruds viktigste
kulturmiljøer - et tidlig historisk senter, og aktivt landbruksområde gjennom mer enn 1000 år, med to store
gravhauger og St. Hallvards Brønn. Dette er stedet der
Hallvard Vebjørnson vokste opp og ble gravlagt. Her har
legenden om St. Hallvard sitt utspring.

Symbol fra den hellelagte kulturstien.

Området er et viktig kulturmiljø med svært høy verdi i
vedtatte planer både i Buskerud fylkeskommune og Lier
kommune. Grøntområdet driftes av Lier kommune etter
avtale med grunneierne. Vi har en drøm om å utvikle
området her ute til et sted for formidling av kulturarv og
landbruks- og vikinghistorie.
St. Hallvard-legenden og St. Hallvards plass i kirkehistorien
og som skytshelgen er en viktig kulturarv å ta vare på
og formidle. Dette skjer i dag både i Oslo og i Lier. Den
norske kirke i Lier og Lier kommune har i mange år
markert St. Hallvards dag 15. mai. St. Hallvard-legenden
har også vært utgangspunkt for flere store og mindre
utendørsforestillinger de siste tiårene. St. Hallvard har
1000-års jubileum i 2020.
St. Hallvard kan også gis betydning for oss i vår tid, som en
viktig rollemodell og verdibærer. Hallvard viste gjennom
handling medmenneskelighet, nestekjærlighet og respekt
for menneskeverdet. Han viste også samhold og solidaritet
på tvers av bakgrunn. Dette er verdier som er minst like
aktuelle og viktige i dag som for 1000 år siden, både i
nære relasjoner og i større global sammenheng preget
av krigssituasjoner, store konflikter og klimautfordringer.
Alle trenger å oppleve trygghet, fellesskap og tilhørighet,
og da må vi bygge åpne og inkluderende samfunn. Disse
verdiene ønsker Lier kommune å fokusere på som del av
Liers identitet.

Bilde av St. Hallvard, 1938-1945. Henger i Oslo Rådhus.
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