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Navnedag
Hallvard, Halvor
15. mai er Hall-
vards og Hal-
vors dag. Hall-
vardr kan føres
tilbake til før
vikingtiden –
sammensatt av
hallr (stein,
helle) og vordr
(vokter, ver-
ner) eller kan-
skje varda (varde, merkestein).
Hallvor er en nyere form (14.
årh.) av Hallvard; var i norrøn
tid også pikenavn. I dag mest
skrevet Halvor og bare gutte-
navn. Betydningen av samtlige
former kan tolkes som «vokter
av edelsten».

Hallvard Bakke,
tidligere kultur-
minister

Hvem da?
I dag spør vi etter navnet på en
norsk sanger (sopran), født i
Drøbak i 1963. Hun debuterte i
1987 og har medvirket ved bl.a.
Den Norske Opera, festspillene i
Salzburg, Wiener Staatsoper,
Bolsjoj-teatret, Paris-operaen,
Covent Garden og Metropoli-
tan-operaen. Dagens kandidat
har også gitt konserter i en rek-
ke land og gjort plateinnspillin-
ger. Kritikerprisen 1989/90.
Hvem da? Svar nede til høyre på
siden.

Fødselsdager

Billedkunstneren Mai Bente
Bonnevie 75 år, jazzartisten
Karin Krog og USAs tidligere
utenriksminister Madeleine
Albright fyller begge 74 år, per-
sonaliajournalist Anne-Lise
Nordan 69 år, regissøren Tor
M. Tørstad 67 år, komponis-
ten/musikeren Mike Oldfield
58 år, professor Hege Skjeie 56
år, prest og forfatter Einar
Gelius 52 år, jazzmusikeren
Birger Carlsen 48 år, forfat-
teren Levi Henriksen 47 år,
statssekretær Geir Axelsen 46
år, sjakkspilleren Simen
Agdestein 44 år og programle-
der Gauta Grøtta Grav 32 år.

(NTB)

Karin Krog,
jazzartist

Hege Skjeie,
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Hvem da?

Jubilanter
100 år
Jytte Lindhard,
Nansens gade 6, Svaneke 3740
Bornholm Danmark.

Jytte Lindhard underviste på
SHKS i 31 år. Etter 55 år i Norge
flyttet Lindhard tilbake til Dan-
mark og bor nå på Bornholm.
Jubilanten er født og oppvokst i
Danmark. Hun kom til Norge i
1950 for å etablere stofftrykk-
avdelingen på Statens hånd-
verks- og kunstindustriskole.
Hun var en kjær og avholdt læ-
rer som alltid behandlet studen-
tene med respekt.

90 år
Sivilingeniør
Martin Røsok,
Roald Amundsens gate 20, 1707
Sarpsborg.

Jubilanten var ansatt ved Hafs-
lund Smelteverk som teknisk
sjef til pensjonsalderen ut året
1988. Etter examen artium 1941
ved Orkdal Landsgymnas og
ferdig diplomarbeid ved NTH
1948, arbeidet han er ett år hos
ASEA – Per Kure med permisjon
for opphold på Svalbard. Jubi-
lanten oppholdt seg fem år i
Seattle USA, der han tok graden
prof. electrical engineer ved
Univercity of Washington.

90 år
Advokat
Truls Ragnar Telle,
Øvre Smidsrød vei 50P, 3120
Nøtterøy.

Truls Telle drev advokatpraksis i
Holmestrand, senere i Tønsberg
fra 1978 til 1989. Han var tidli-
gere aktiv i friidrett og hånd-
ball, og var formann i Ljan og
Teie Idrettsforeninger. I 1978
mottok han hederspris fra Sta-
tuettforeningen.

75 år
Seniorprofessor
Kjell Døving,
Engveien 11,
0487 Oslo.

Jubilanten var
ansatt ved Uni-
versitetet i Oslo
fra 1966. Etter eksamen fra Uni-
versitetet i Oslo, studerte Kjell
Døving nevrobiologi ved Karo-
linska institutet, Stockholm og
disputerte i 1966. Døving er
medlem av Det Kongelige Nors-
ke Videnskabers Selskab og ble
tildelt Fridtjof Nansens belønn-
ing for fremragende forskning
år 2000.

75 år
Birger Eikum,
Skullerud-
skogen 23F,
1188 Oslo.

75 år
Adm.dir.
Gisle A. Heuch,
Sarbuvollveien
30,
1363 Høvik.

Jubilanten var
administrerende
direktør i Osram AS. Jubilanten
er utdannet siviløkonom fra
Handelshøjskolen i København
i 1960. Han har hatt en rekke le-
derstillinger i norsk industri,
som f.eks. salgsdirektør i Norsk
Kabelfabrikk AS (nå Draca ka-
bel) i Drammen og senere i OS-
RAM AS.

75 år
Inger Johanne
Kjørven,
Høgdaveien 2,
1397 Nesøya.

Inger Johanne
Kjørven arbeidet
ved Oslo Helseråd
og senere ved lungemedisinsk
avdeling, Ullevål universitetssy-
kehus frem til pensjonering. Ju-
bilanten tok medisinsk embet-
seksamen ved Universitetet i
Oslo 1962 og har jobbet mye
med astma, allergi og tuberku-
lose. Johanne Kjørven har vært
speider siden 1945. Siden 1968
har hun vært aktiv i menighets-
arbeidet i Holmen kirke.

75 år
Amanuensis
Olav Gunnar
Eikrehagen,
Skogveien 25,
3560 Hemsedal.

Jubilanten har
undervist ved
Norges idrettshøgskole gjen-
nom 32 år med langrenn som
spesialitet, samt faglig hoved-
ansvarlig for skiidrett. I tillegg
har han lang praksis som trener
og har bl.a. langrennstrener for
kvinner, rekrutt og junior kvin-
ner og menn, samt trener for
funksjonshemmede, blinde og
svaksynte til OL 1994.

70 år
John Tore Norenberg,
Vestlia 7, 1169 Oslo.

John Tore Norenberg er leder av
Oslo forliksråd. Jubilanten er
utdannet bedriftsøkonom med
lang fartstid i Steen & Strøm AS,
bl.a. som personalsjef i 10 år og
leder av Steen & Strøm Møbel-
fabrikk AS i seks år. Han er be-
driftsrådgiver i SLG Thomas Int
med hovedvekt på personalut-
velgelse og teambuilding. Da-
gen feires senere.

70 år
Fylkesvara-
ordfører
Oddvar
Skaiaa,
Myraveien 18,
4885 Grimstad.

Oddvar Skaiaa
var lærer ved Drottningborg vi-
deregående skole, Grimstad fra
1966 og rektor fra 1995 til 1999.
Jubilanten var ansatt i NORAD/
DU i Zambia seks år og korttids-
oppdrag i Tanzania, Malawi og
India og arbeidet med bistand

og administrasjon. Han var ord-
fører i Grimstad og fylkesordfø-
rer i Aust Agder fra 1999 til
2007.

60 år
Spesialrådgiver
Tor Bjørnstad
Carlsen,
Konggata 2A,
3019 Drammen.

Jubilanten er
spesialist i all-
menn- og samfunnsmedisin.
Han arbeider i Legeforeningens
fagavdeling. Jubilanten har
vært medlem av Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering i hel-
setjenesten. Tidligere arbeidet
han som fastlege i Kvæfjord, Sil-
jan og Skien, og kommuneover-
lege i Drammen.

60 år
Allmennlege
Henriette
Kahn,
EC. Dahls gate
12A,
7012 Trondheim.

Henriette Kahn
er spesialist i allmennmedisin
og arbeider som allmennlege på
Ila i Trondheim. Etter medi-
sinsk embetseksamen i 1980 i
Danmark, hadde hun turnustje-
neste ved Hammerfest sykehus
og Malvik kommune. Hun er
sensor ved Universitetet i
Trondheim NTNU, samt under-
viser samme sted. På fritiden er
hun leder av et Jødisk museum i
Trondheim og styremedlem i
Stiftelsen Falstadsenteret.

Nytt om navn
Kongen har tildelt Kongens
fortjenstmedalje i gull til dr.phi-
los. Eva-Signe Falkenberg,
Stabekk.
Følgende er tildelt Kongens for-
tjenstmedalje:
Administrerende direktør
Trygve Stangeland, Tjelta og
kulturarbeider Alvhild Odd-
runn Eldal, Viksdalen.
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1584 menn heter Hallvard i Norge i dag

Fra gammel tid
Hallvardsmesse, – vaka
(Hallsok). St. Hallvard, Oslos
skytshelgen, har gitt denne da-
gen navn. Han er fremstilt i Os-
lo byvåpen. Ifølge legenden ble
Hallvard Vebjørnssøn fra Lier
drept i 1043 og senket i Dram-
mensfjorden med en møllestein
rundt halsen. Årsaken var at
han beskyttet kvinnen Jartrud,
som var svanger og beskyldt for
tyveri. Både Hallvard og kvin-
nen ble drept. Hallvard ble se-
nere funnet flytende med stei-
nen om halsen, og folk tok det
som et guds mirakel at han fløt
opp med den tunge steinen. Et-
ter begravelsen opplevde folk
mange jærtegn ved hans grav. I
Norge og på Island var Hall-
vardsmesse en viktig helligdag i
katolsk tid. På primstaven er
dagen avmerket med en mølle-
stein eller småprikker. Prikkene
(såkorn) viser til at dette var ti-
den for såing. Det het seg at den
beste såtiden var tre dager før
og tre dager etter Hallvardsmes-
se. (NTB)

På denne dag
1994: Norsk Luftfartsmuseum i
Bodø ble åpnet av kong Harald
V 15. mai 1994. Museet viser ut-
viklingen fra ballonger og frem
til dagens luftfart, med et tyde-
lig fokus på norsk luftfart. Mu-
seet består av en sivil del og

Luftforsvarsmuseet som offisi-
elt ligger under Forsvarsmuse-
et. Museet ligger på området til
den gamle rullebanen som ble
konstruert under krigen.

1998: Da nyheten kom om at
den verdensberømte artisten
Frank Sinatra hadde avgått
ved døden, var sorgen stor blant
amerikanerne. Tilhengere var
raskt på pletten med blomster-
buketter utenfor Sinatras hjem i
Bel Air i Los Angeles, for å hylle
den legendariske musikeren.
Det er vanskelig å overvurdere
hans innflytelse på amerikansk
populærmusikk. Den ble syn-
liggjort av oppslutningen om
hans to duettplater med andre
kunstnere, som begge solgte i
millionopplag. Da musikeren
fylte 80 år i 1995, stilte kolleger
så ulike som Peggy Lee, Bob
Dylan, Tony Bennett og Bru-
ce Springsteen opp for å hylle
mesteren. Karrieren startet i
storband for ungdommen fra
Hoboken, New Jersey. Frank
gikk 47 dager på videregående
skole og gadd aldri å lære seg
noter, men hadde en musikali-
tet som var ganske enestående.
I 1940-årene fikk han ungjente-
ne til å hyle like høyt som sene-
re generasjoner skulle gjøre for
Elvis og Beatles. Sinatra var
trolig den første platepopulis-
ten som kalte seg selv kunstner.

(NTB)

Frank Sinatra i Oslo Spektrum i
1991. FOTO: ROLF ØHMAN


