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Uke 20 
 

15. mai: Hallvard 
Forsvarer av en kvinne i nød (om 1020 - 1043) 

 
Hallvard var sønn til storbonden Vebjørn på gården Husaby i Lier. Hans mor var en kusine av 
Olav den hellige. Denne dagen i 1043 prøvde Hallvard heltemodig å redde en kvinne som ble 
forfulgt. Mens han rodde henne over Drammensfjorden ble de innhentet. Både han og kvinnen 
ble drept av forfølgerne. 
Liket hans ble bundet fast til en kvernstein og senket ned i fjorden. Men det fløt opp igjen, og 
han ble gravlagt i hjembygden. Det skal ha skjedd jærtegn ved hans grav. Og han ble regnet 
som martyr fordi han døde i forsvar for en uskyldig. 
Liket ble senere flyttet til Mariakirken i Oslo og i 1130 til den nye Hallvardskirken. Ruinene 
etter denne kirken kan en se i Gamlebyen i Oslo. Hallvard blir regnet som Oslos skytshelgen. 
For meg blir minnet etter Hallvard en utfordring til å be for kvinner og barn som er utsatt for 
overgrep. 
 
Bønn: Kristus, du gikk på Israels stier: Vern kvinner på ensomme veier og steder. 
Kristus, du hadde det godt hos Maria og Josef: Bevar kvinner og barn fra vold i sine hjem. 
Kristus, du stod opp fra døden til livet: Gi offer for overgrep framtid og håp. 
Kristus, du brydde deg. Lær oss å lytte til tause rop om hjelp. 
  
Bibeltekster:   Klag 5  Hebr 13,1-8  Mark 10,38-50 

 
Må liv være i min tale, sannhet i det jeg sier. 

Kjærligheten som Kristus gav, må den være i mitt hjerte 
for hvert menneske jeg møter. 

 (J.Ph. Newell: Hver dag Hver natt. Keltiske bønner fra Iona s.57, oversatt av O.S. Bjørlykke) 
 
Andre merkedager: 
 
16. mai: Brendan Navigator/sjøfareren (om 485 til 577) var fra halvøya Dingle på den irske 
vestkysten. Han grunnla klosteret i Clonfert og er kjent for sine mange reiser. Den berømte 
legenden Navigatio Brendani forteller om en båtreise over Atlanterhavet for å finne det lovede 
land. Dette er også en reise gjennom kirkeåret (se også 10. februar: misjon på Grønland). 
 
18. mai: Thetmar/Dietmar (død i 1152) var augustiner-munk i klosteret i Neumünster 
(Novum monasterium) mellom Kiel og Hamburg hvor han samarbeidet med Vicelin (se 12. 
desember) om misjonen i Holstein. Han blir husket for sin velgjørenhet og hjelp for de fattige. 
 
18. mai: Erik ble om 1150 konge av Sverige. Han arbeidet for å lovfeste kristendommen i 
Sverige og satte i gang et korstog inn i Finland. Han ble drept av opprørske adelsmenn på 
himmelfartsdagen i 1160. 
 


