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St. Hallvard 2020 - status og planer for jubileumsåret
Vi er godt inne i jubileumsåret da vi markerer at det skal være 1000 år siden Hallvard
Vebjørnsønn ble født på Huseby. Lier kommune har gitt markeringen tittelen St. Hallvard
2020. Rådmannen la tidlig høsten 2019 fram en melding om planene for året, og har også
minnet om det historiske utgangspunktet og orientert ytterligere i tilknytning til
folkevalgtopplæringen i januar 2020.
Den kommunale finansieringen av de mange tiltakene dette året er forutsatt dekket delvis via
ordinære driftsbudsjetter som i HP også ble sikret fortsatt øremerkede midler til
kulturvernprosjekter, og delvis via avsatte investeringsmidler på kulturbudsjettet. I tillegg er
det søkt, og søkes det videre, etter eksterne tilskuddsmidler.
Rådmannen ser det som naturlig å redegjøre nærmere for oppdatert status og konkrete planer
via denne meldingen, og starter med selve programdelen:

Program gjennom hele året, hovedmarkeringer 15. mai – 7. juni
Fredag 15. mai
Hoved-markeringene arrangementsmessig vil starte fredag 15. mai som er Hallvardsok eller
St. Hallvards minnedag, dagen Hallvard skal ha blitt drept.
Denne dagen vil årets utstilling på Lier Bygdetun åpnes på tidlig ettermiddag, trolig kl 15.00,
med St. Hallvard som tema. Utstillingen, som foreløpig ikke har fått en ferdig tittel, vil som
vanlig holdes åpen hver søndag fram tom Eplefestivalen 13. september og ellers etter avtale.
Kl. 18.00 samme dag blir det en åpen markering på Huseby – et arrangement kirken i Lier tar
ansvar for og der bl.a. ordfører og biskop allerede er inviterte.
Kl. 19.30 blir det gjenoppsatt et kirkemusikalsk St. Hallvard-verk laget av Trond Kverno og
Eivind Skeie i Frogner kirke. Dette verket ble laget og førstegangsoppført i år 2000, og
fortjener et nytt publikum.
Tanken er at disse tre arrangementene kan besøkes samlet og utgjøre den offisielle starten på
jubileet.

Søndag 7. juni
Årets arrangementsmessige storsatsing vil være vandreteateret som har fått prosjektnavnet
«Sammen om St. Hallvards verdier».
Dette er et stort samarbeidsprosjekt mellom Lier kommunes kulturvirksomheter, lokale
teatergrupper og kor, Lier Bygdetun og andre lokale krefter, og med både store eksterne
tilskudd, kommunale tilskudd og ressurser og betydelig dugnadsinnsats som grunnlag. Det er
engasjert en egen konseptutvikler, produsent og koordinator for dette, med musikalsk leder fra
kulturskolen, og planlegging og forberedelser er godt i gang.
Det planlegges to oppsetninger på Lier Bygdetun denne søndagen, kl 13.00 og kl 16.00.
Flere arrangementer i perioden 15. mai til 7. juni
Det vil gjennomføres pilegrimsvandringer, utstillinger og flere arrangementer både ved
Huseby og ellers i Lier i perioden, bl.a. følgende:
- Torsdag 21. mai til søndag 24. mai arrangeres pilegrimsvandring fra Drammen til Oslo i regi
av Pilegrimsforeningen. Det blir naturligvis et stopp på Huseby ca kl 15.30.
- Onsdag 27. mai blir det forfatterbesøk i regi av Lier bibliotek. Ole Rikard Høisæter utgir i
mai ny bok om St. Hallvard - historien og hva denne har inspirert til og fortsatt betyr.
- Lokale fotografer og kunstnere arrangerer utstilling på Galleri Perrongen (gamle Lier
stasjon) de to siste helgene i mai.
Skolene og barn og unge får egne tilbud
Allerede i vinter har alle skolene fått tilbud om besøk av Grete Bergersen som har formidlet
historien om St. Hallvard slik hun også gjorde på folkevalgtopplæringen i januar. Samtidig
har det lokalt utviklede undervisningsopplegget kalt Huseby-kisten vært ute i skolene.
Høsten 2020 vil alle skolene igjen få et tilbud om et eget kulturprosjekt knyttet til St.
Hallvard, der det både blir lagt opp til formidling, læring og egenaktivitet som del av
opplegget for den kulturelle skolesekken.
Kulturskolen og biblioteket gjennomfører tegneserieverksted i vinterferien på biblioteket med
tegneserieskaper Sigbjørn Lilleengen, der utgangspunktet er St.Hallvard. Resultatene vil
kunne stilles ut på vårparten. Kulturskolen samarbeider også med Ungdomshuset V2 om
prosjektet «I samme båt», et prosjektorshow laget av ungdom under ledelse av Prosjektor
Pøblene og som vises under UKM i mars.
Kulturtilbudet Den kulturelle spaserstokken
Som del av årets kulturprogram på institusjonene våre, vil også Grete Bergersens formidling
inngå for å sette St. Hallvard tydelig på dagsorden også for dem som kan være mindre mobile.
Biblioteket bidrar med mer
Biblioteket har satt sammen en litteraturliste med aktuelle St. Hallvard-bøker, som ligger lett
synlig på nettsidene deres. De har også en liten St. Hallvard-utstilling på biblioteket.
Til høsten planlegges å invitere til et lokalhistorisk verksted med utgangspunkt i nettstedet
lokalhistoriewiki, hvor man kan skrive egne lokalhistoriske artikler. Norsk lokalhistorisk
institutt vil være til stede ved oppstart for innledning og veiledning.
Flere store og små arrangementer
er under planlegging, men foreløpig ikke avklart. Kultur og fritid har mottatt flere forslag og

innspill, bl.a. om besøk av det kjente og dyktige koret St. Hallvardguttene med gregoriansk
konsert, trolig i en av kirkene våre som et samarbeidsprosjekt.
Det er flott å registrere at det er mange som ønsker å bidra til å markere dette jubileumsåret.
Kultur og fritid tar sikte på å få det meste klart før påske slik at et samlet program kan
presenteres i trykt form og digitalt like over påske.
Følg gjerne med på www.lieropplevelser.no under St. Hallvard 2020 for fortløpende
oppdateringer.

Økt tilrettelegging og formidling på Huseby
Høsten 2019 ble det lagt fram en politisk sak der avtale med grunneier på Søndre Huseby ble
vedtatt og også hvilke utviklingsplaner vi ønsket å gjennomføre mht. økt tilrettelegging og
formidling. Avtalen sikrer bl.a. Lier kommune anledning til å disponere, innrede og åpne for
publikumsbesøk et rom i søndre gravhaug på Huseby.
Et forprosjekt ble sist høst også igangsatt i regi av Buskerud fylkeskommune med Lier
kommune som lokal samarbeidspartner, for å få fram forslag og muligheter knyttet til
tilrettelegging av området og med særlig fokus på formidlingsmulighetene i rommet i
gravhaugen. Forprosjektrapporten ble levert medio januar og viser spennende muligheter for
området og formidlingen av historien om både Husebygårdene, gravhaugene og St. Hallvardhistorien. Rapporten ligger som vedlegg.
Oppfølgingen nå er omfattende og krevende siden vi har som ambisjon å få området
tilrettelagt og rommet med basisformidling klart allerede til mai 2020.
Ferdigstillingen av rommet krever detaljprosjektering og byggesaksbehandling, samt
installasjon av strøm for varme, ventilasjon, lys og strømuttak for formidlingsutstyr og
nettforbindelse og bygging av nytt inngangsparti med låssystem/adgangskontroll som kan
sikre tilgang også uten betjening. Utstyret må tilpasses den formidlingen vi vil etablere her og
være robust og sikret for å kunne stå her uten fast tilsyn. Planer og prosjektering er igangsatt
og priser under innhenting. Foreløpig har vi ikke totalkostnader avklart, men det vil nok dreie
seg om beløp i størrelsesorden kr. 4-500.000. Til arbeidene her vil vi benytte avsatte
kulturinvesteringsmidler, og rådmannen anser at vi skal kunne dekke de nødvendige oppstartkostnadene innenfor de rammer som finnes.
Et stort og særlig spennende oppfølgingstiltak er knyttet til en digital formidling som tenkes
etablert i rommet i gravhaugen, og som kan suppleres med ulike app- eller nettbaserte
programmer til bruk mer uavhengig av rommet, for skoler og for interesserte ellers. Det vil
legges stor vekt på både kvalitet, funksjonalitet, interaktivitet og mulighet for styring og
videreutvikling. For å få utviklet dette, med mest mulig av det grunnleggende klart innen mai
2020, ble det lyst ut en lukket anbudskonkurranse i januar, der forprosjektet dannet et åpent
grunnlag for videre arbeid. Anbudsfrist: 10. februar for å sikre mulig realisering og framdrift
som ønsket.
Det er forutsatt levering av en god oppstarts-formidling for rommet i mai, med mulig
ferdigstilling av leveransen i løpet av sommeren. Det er også her forutsatt benyttet
eksisterende kommunale kulturinvesteringsmidler (i størrelsesorden kr 500.000 jfr. politisk
sak høsten 2019) som er supplert med kr 150.000 fra Viken fylkeskommune. Det er også bedt
om forslag til videreutviklingstiltak i seinere faser som kan være avhengig av ytterligere

finansiering. Det er sendt søknad til både Riksantikvar og Sparebankstiftelsen. Den nye Viken
fylkeskommune er fortsatt samarbeidsparter og vil også kunne bidra med ressurser over den
faglige og praktiske medvirkningen som allerede er etablert.
Tilretteleggingen av rommet i gravhaugen og det digitale formidlingsopplegget innen medio
mai kan vise seg praktisk vanskelig å sikre, men Kultur og fritid holder ambisjonen høyt og
håper vi vil klare å åpne dørene for spennende opplevelser allerede i den sentrale
jubileumsperioden, og da med mulig markering enten 15. eller 21. mai.
Utomhus vil det være mindre omfattende tiltak som skal på plass, bl.a. ny og oppdatert
skilting, men også noe beplantning og tilrettelegging for bevegelse gjennom området.
Skiltingen prioriteres innen 15. mai.

Pilegrimsled og St. Hallvard-tur
Lier var relativt tidlig ute med å merke pilegrimsleden gjennom kommunen fra grensen mot
Drammen til Røyken. Vi samarbeider med Pilegrimsforeningen om ettersyn og vedlikehold,
og Pilegrimsforeningen står også som arrangør av ulike turer her.
For tiden pågår arbeid med gjennomgående skilting av det som kalles Tunsbergleden fra
Vestfold og gjennom Buskerud og Akershus (nye Viken). I den sammenhengen vil vi i Lier
også oppgradere skiltingen vår, og også med noen justeringer av opprinnelig turvei fra Nøste
over Hval og via Frogner kirke, ned til Heggtoppen og jernbanelinja til Kjellstad og deretter
til Huseby via Gullaug og opp til jernbanelinja igjen og inn i Røyken. I tillegg planlegges en
«snarvei» fra Frogner kirke/Lierbyen opp Paradisbakkene til Asker for påkobling av leden der
og som en mulighet for en merket rundtur. Arbeidet planlegges gjennomført via skiltmidler
fra kommunen og fylkeskommunen og med dugnadsbistand fra Pilegrimsforeningen.
Som et av flere innspill til St. Hallvardmarkeringer som kom inn under en workshop på
biblioteket våren 2017, var ideen om en egen merket og skiltet St. Hallvard tur-runde. Denne
ideen er utviklet videre av initiativtaker og Pilegrimsforeningen, med plan om seks skilt som
både gir innspill om St. Hallvard-historien via kort tekst og QR-koder inn til utfyllende
informasjon, og også stiller opp noen refleksjons-spørsmål knyttet til verdivalg. Også dette
planlegges klargjort innen mai 2020 via kommunale produksjons/skiltmidler og samarbeid
med de initiativrike dugnadskreftene.
Vi innheter for tiden priser på skilt. Budsjettdekning for skiltproduksjonene planlegges tatt fra
avsatte driftsmidler til kulturvernprosjekter.

Dette er hovedelementet i logoen / profileringen av St. Hallvard 2020. Symbolet ble laget til
St. Hallvardspillet 2000.

