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KULTUR
Populære erindringer
STJØRDAL: Utstillingen «Erindringer – En reise inn i min
mors hage» av Per Kristian
Solbakken (bildet), er blitt
meget godt mottatt av publikum siden åpningen 14.
juni. Mange har funnet veien
til fjøset på Stjørdal museum
Værnes i løpet av sommeren for å se den spesielle utstillingen. «Erindringer» omfatter 17
bilder og sju skulpturer omkranset av vegger
med 2.600 meterheklede tråder formet som en
oktogon. Midt i hagen finnes en plaskedam med
badeanden Adolf. Han har fått besøk av mange
andre badeender i løpet av sommeren.

Lager teaterstykk
Steinkjer-kvinnen Fredrikke
Marie Qvams liv skal bli teater.
Hans Magnus Ystgaard er i gang
med manusskriving for NordTrøndelag Teater.

Vil ha ny Munch-runde
OSLO: Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe besluttet mandag kveld å ikke støtte forslaget om
å velge vinnerutkastet «Lambda» som nytt bygg
til Munch-museet. I stedet går Arbeiderpartiet
inn for forslaget KrF tidligere har lansert, nemlig
å gjennomføre en ny konseptkonkurranse for et
nytt Munch-museum i Bjørvika. (NTB)

NRK skeptiske til
The BlackSheeps-låt

OSLO: NRK måtte ta en ekstra gjennomgang før
The BlackSheeps’ låt til pausen i MGP junior ble
godkjent. Låten handler om en ung transvestitt
som oppfordres til å komme ut av skapet. Det
unge finnmarksbandet med vokalist Agnete
Kristin Johnsen (bildet) i spissen nektet å la seg
sensurere. Nå får de fremføre låten i sin helhet
under den nasjonale MGP juniorfinalen i Oslo
Spektrum lørdag 5. september, skriver Adresseavisen. – Kom ut av skapet, synger fjorårets MGP
juniorvinnere på låten som handler om skolegutten Edwin, som bruker jenteklær. (NTB)

Dropper realityserie
TV-selskapet VH1 vil ikke sende to av sine innspilte realityserier etter at en av deltagerne ble
funnet død søndag. Ryan Jenkins var med i realityserien der Megan Hauserman – mest kjent for
å ha kalt Ozzy Osbourne «en hjernedød rockestjerne», noe som gjorde henne gjenstand til et
angrep fra fru Sharon – lette etter ny kjæreste.
Serien «Megan Wants a Millionaire» ble brått
tatt av luften etter tre sendte episoder da Jenkins
ble etterlyst i forbindelse med drapet på ekskonen Jasmine Fiore. Da hadde han også rukket å
delta i den hittil ikke viste serien «I Love Money
3», som også blir droppet av VH1.

Melanie på rehab
Melanie Griffith (bildet) har
lagt seg inn på en avvenningsklinikk – men forsikrer
at det er ren rutine. Ifølge
skuespillerens talsmann Robin Baum er Griffith der «for
å forsterke sin innsats for å
holde seg sunn», og innleggelsen er del av en «rutineplan» som hun og legene hennes la for flere år siden. Det var i 2000
at Melanie Griffith kom med en pressemelding
om at hun søkte hjelp for sin medikamentavhengighet. Da kom det frem at hun var blitt hektet
på de reseptbelagte medisinene hun først fikk
etter en nakkeskade.

Gunn Magni Galaaen
gmg@t-a.no / Tlf. 93 45 64 98

Går alt etter planen, vil stykket
ha premiere i Steinkjer neste
høst.
Dramatikeren Hans Martin
Ystgaard har studert Fredrikke
Marie Qvams liv og er derfor
forespurt om å skrive stykket.

Ystgaard skriver
– Dette gleder vi oss til å gjøre.
Hans Magnus Ystgaard er rett
mann til rett kvinne, og han er
i gang med manus, sier en meget fornøyd teatersjef Liv Hege
Nylund ved Nord-Trøndelag
Teater.
Manusforfatteren selv bekrefter at han har startet på et
synopsis. Det handler om reisen
Fredrikke Marie Qvam foretok
seg i 1890.
– Hun tok med seg sine to barn
til Algerie der klimaet skulle være
så bra for hennes dødssyke og tuberkuloserammede sønn. Reisen
er utgangspunktet for stykkets
ytre nivåer. Hva den skal handle
om på det indre nivå tror jeg tiden
vil vise, sier Ystgaard, som har
tilegnet seg kunnskap om steinkjerkvinnen gjennom sin tid som
leder for Egge museum:
– Der laget vi i 2005 en jubileumsutstilling om henne, og slik
kom også kunnskapen om hennes liv.
– Og hvilken dame, konkluderer teatersjef Nylund: Fredrikke
Marie Qvam var en ekstraordinær kvinne som gjorde karriere
i moden alder. Hun var en aktiv
pådriver for å skaffe kvinner
stemmerett, og ikke minst stiftelsen av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Søker samarbeid
Teateråret vil derfor søke samar-

beid med sanitetskvinnene både
sentralt og lokalt når teaterstykket skal ut på turné.
– Vi er kjempeinteressert i et
samarbeid med sanitetslagene i
Nord-Trøndelag. Morsomt er det
også at vårt fylke er det mest tallrike i hele landet når det gjelder
antall medlemmer, sier Nylund.
Hun vil invitere seg hjem til
de største sanitetslagene når
stykket begynner å ta form en
gang på vårparten neste år.

Hovedrollen ikke klar
Teateret har ennå ikke bestemt
hvem som skal spille den historiske Steinkjer-kvinnen.
– Det skal vi ta stilling til når
manus er ferdig. Men hun må
beherske trøndersk og kanskje
være i moden alder, antyder
Nylund.
Stykket vil ha tre skuespillere,
og de skal selvsagt ut på turné.
– Etter jul har vi heldigvis litt
mer normale økonomiske tilstander ved teateret, så på turné skal
vi.

Støtte fra Steinkjer kommunen
Nord-Trøndelag Teater fikk i går
bevilget 20.000 kroner av Steinkjer kommune for å kunne skrive en synopsis av stykket. Dette
kreves av Norsk kulturråd hvis
de skal innvilge Nord-Trøndelag
teaters søknad om manushonorar.
Hovedutvalget for kultur i
Steinkjer kommune var enig
med rådmannens innstilling om
at prosjektet fortjener støtte. Politikerne mener at en teateroppsetning vil kunne skape fornyet
interesse om Fredrikke Marie
Qvams liv og virke. Likeså at
Steinkjer kommune, hvor hun
hadde base hele sitt liv, har et
særskilt ansvar for å ivareta hennes ettermæle.

■ FAKTA
Fredrikke
Marie Qvam

■ Fredrikke
Marie Qvam
(1843- 1938) er
en av de mest
betydningsfulle
steinkjerprofilene, en som har
satt spor etter
seg i nyere norsk
historie.
■ Dette gjelder
både det politiske spillet
rundt unionsoppløsningen i
1905, arbeidet
for stemmeretten for kvinner
og stiftelsen av
Norske Kvinners
Sanitetsforening.
■ Nord-Trøndelag Teater har
tidligere laget
teatersuksesser
på kjente nordtrønderske profiler, blant annet
Jakob Weidemann og Laura
Kealer, datteren
til Steinkjers
grunnlegger
Smith Pedersen.

Hans Magnus
Ystgaard

– Det blir helt fantastisk!
Jon Åge Fiskum
fiskum@t-a.no / Tlf. 93 40 92 31

STEINKJER: Leder av Steinkjer
sanitetsforening, Inger Fjærtoft,
har allerede med glede merket
seg at det arbeides med å lage en
teaterforestilling om sanitetens
grunnlegger.
– Det er jo helt fantastisk.
– Så dette er en nyhet som
varmer hjertet til en sanitetskvinne?

– Ja du kan skjønne det.
Jeg er helt sikker på at sanitetskvinner fra hele fylket vil
komme for å overvære denne
forestillingen. Fredrikke Marie
Qvam betyr fortsatt svært mye
for oss sanitetskvinner. Hun er
stadig like populær, både her i
Steinkjer, hvor hun bodde, og
ellers over hele landet. Det er
snakk om en stor kvinne som
fortsatt er aktuell, sier Fjærtoft.

Inger Fjærtoft

BLIR TEATER: Fredrikke Marie Qvam fra

