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Stor arv til Venneforeningen
Den store Kirsten
Flagstad-beundreren,
danske Mogens
Benthin, som døde i
fjor sommer, har gjort
venneforeningen til
sin hovedarving. En
fabelaktig nyhet, som
setter oss enda bedre i
stand til å støtte museet
med anskaffelser de
har behov for, sier en
henrykt leder Helene
Nilsen.
(Slik presenterte
Hamar Arbeiderblad
nyheten).
Les mer på side 2–3 og 6

Festivalhøydepunkt

Lise Fjeldstad kåseri
om sitt og sin far Øyvin
Fjeldstads forhold til
Kirsten Flagstad, ble en
av Kirsten Flagstadfestivalens høydepunkter.
Her ser vi henne (t.v.)
sammen med museumsleder Annika Åsen
og festivalleder
Christel Meyer (t.h.)
foran Strandstuen.
Les mer på side 4–5

»
Ellers inne i bladet:
Flott bokgave
Side 5
Operatur til Finland
Side 7
Museumsnatt
Side 8

Storslått arv til venneforeningen
Da Kirsten Flgstad-beundreren danske
Mogens Benthin døde sommeren 2016
etterlot han seg et testament der venneforeningen ble gjort til hovedarving! Det
vil derfor etter hvert tilflyte foreningen
et solid sekssiftet beløp!
For venneforeningen, og i neste omgang også for
Kirsten Flagstad Museum, er arven svært kjærkommen.
Mogens Benthin var ingen vanlig Kirsten
Flagstad-beundrer, han var beundreren med stor
B. Han har hatt en livslang fasinasjon for Kir-

sten Flagstad, og bygget gjennom et langt liv opp
en formidabel Kirsten Flagstad-samling. Den
bestod foruten av gjenstander og plater også av en
rekke radio- og andre innspillinger med Kirsten
Flagstad. Gjennom årene skjenket han ved flere
anledninger deler av denne samlingen til museet. Høsten 2014 ga han bort det en da trodde var
resten, flere hundre plater og lydbånd, foruten
plakater og annet materiale. Av testamentet går
det fram at enda flere gjenstander nå vil tilflyte
museet. Han hadde fortsatt noe igjen, det er i
skrivende stund ikke klart hva dette er.
Foredrag i Strandstuen
Mogens Benthin bidro med betydelig økonomisk

9 0 å r s dag: Nils Bernhard Topland har hatt et nært vennskap med Mogens Benthin helt siden 1987, og var tilstede på 90-års
dagen 17. juli 2014.
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s t or be u n dr e r : Mogens Benthin overvar 13 konserter

av sk j e d skon se rt : Under Kirsten Flagstads avskjedskon-

med Kirsten Flagstad, og har besøkt Strandstuen flere ganger.

sert i Nasjonalteatret 12. desember 1953 overrakte Mogens

Han var beundreren med stor B.

Benthin henne en Valkyrien-skulptur.

hjelp til jubileumskonserten med Jessye Norman
i Hamar domkirke i 1995. Mange vil også huske
ham fra denne jubileumsfeiringen, da han delte
sine rike kunnskaper om Kirsten Flagstad med et
begeistret publikum i Strandstuen.
Helt siden Kirsten Flagstadmuseet åpnet i 1985
har han vært en trofast venn og støttespiller.
Venneforeningens første leder Nils Bernhard Topland hadde helt til det siste jevnlig kontakt med
Benthin. Dette vennskapet startet med at Topland
tok kontakt med Danmarks radio for å få fatt i et
opptak de hadde gjort av Kirsten Flagstad som
Alceste. Det hadde de ikke anledning til, men
han ble anbefalt å ta kontakt med Flagstadbeundreren Mogens Benthin. – Fra den dagen har vi
hatt kontakt og delt vår store interesse for Kirsten
Flagstad, fortalte han til medlemsbladet i 2014.
I 1996 ble Benthin også æresmedlem i Kirsten
Flagstads Minnesamlings Venner, vår forløper.

Overvar 13 konserter
Det forteller noe om Benthins interesse at han
opplevde Kirsten Flagstad på scenen ikke mindre
enn 13 ganger, både i de store rollene; som Götterdämmerung-Brünnhilde på Covent Garden,
Fidelio i Salzburg og Dido på Det Nye Teater i
Oslo, og konsertopptredener. Han overvar også
hennes avskjedsforstilling på Nasjonalteatret
12. desember 1953, der han overrakte henne en
gave på scenen. Han var også til stede under
hennes bisettelse i desember 1962.
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Lise Fjeldstad fasinerte
For mange ble Lise Fjeldstads «Mitt platevalg», der hun samtalte med museumsleder
Annika Åsen, et av Kirsten Flagstadfestivalens høydepunkter. Som datter av
dirigent og konsertmester Øyvin Fjeldstad
var hun nær sagt flasket opp med Kirsten
Flagstads sang.
Hun hadde mye og fortelle, og fengslet en fullsatt
Strandstuesal. – Jeg kan gjerne komme igjen og
fortelle mer, sa hun. Tilhørerne klappet intenst,
og sa på den måten et rungende velkommen
tilbake.
Før hun åpnet sitt platevalg med sterke «Remember Me» hadde hun og festivalleder Christel
Meyer foretatt den tradisjonelle festival-bekransningen av Kirsten Flagstadbautaen foran Strandstuen.
Selv opplevde hun Kirsten Flagstad som
14-åring, kveld etter kveld, mens faren dirigerte
Dido og Aeneas på Det Nye Teater senvinteren 1953. – Det var en stor opplevelse, jeg følte
formelig at jeg var Dido, og drømte meg opp på
scenene. For meg var hennes sang en av de «evige
øyeblikk», som jeg er takknemlig for at jeg har

opplevd. Ingen synger denne rollen som Kirsten,
den setter seg i kroppen, sa hun. – En kveld skrev
jeg «skuespillerinne» på veggen på romme mitt.
Drømmen var skapt.
Øyvin Fjeldstad jobbet sterkt for å få Kirsten
Flagstad til å synge opera i Norge etter krigen.
Han reiste to ganger til The Mermaid Theatre i
London, hvor Dido og Aeneas ble oppført i 1951
til 1952. – Han reiste dit for å overtale Kirsten til
å komme til Oslo og Det Nye Teater med samme
forestilling. Han fortalte senere at han ikke fullt
ut hadde forstått hvor stor hun var før han opplevde den mottakelsen hun fikk i London.
Overtalelsen lyktes, og 19. februar 1953 var det
suksessfull premiere.
To år tidligere hadde faren dirigert Kirstens
åpningskonsert på Nationaltheatret etter krigen.

N R K-kon s e rt : Her er Kirsten og Øyvind Fjeldstad

be k r a n s n i ng: Lise Fjeldstad (t.v.) har nettopp lagt ned en

fotografert i forbindelse med den store Götterdämmerung

sommerlig krans under bysten av Kirsten Flagstad. Det gjorde

konserten i 1956.

hun sammen med festivalforeningsleder Christel Meyer (t.h.).
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Da var hun 12 år, og opptatt av helt andre ting
enn en «syngende gammel dame». 14-åringen så
det helt annerledes.
I 1956 framførte Filharmonisk Selskaps Orkester og Kringkastningsorkestret, i alt 105 musikere, Götterdämmerung, med Kirsten Flagstad som
Brünnhilde i en svær live-konsert i Universitets
Aula, som ble sendt i ikke mindre enn 15 land.
Senere dirigerte Øyvin Fjeldstad Kirsten Flagstad ved flere anledninger. Fra 1959 til 1961 var
han forøvrig den første kapellmesteren ved Den
Norske Opera, der Kirsten var operasjef.

Uventet og flott bokgave

Etter et nedlagt antikvariat i Oslo har Kirsten
Flagstadmuseet nylig mottatt en like uventet som
flott bokgave.
En arving tok tidligere i år kontakt med museet
og spurte om vi var interessert i bøker som hadde
tilhørt Kirsten Flagstad. Gjett om vi var, sier en
oppglødd Annika Åsen.
- Vi fikk tre pappesker fulle med bøker, 148 i
alt. For museet var dette svært verdifullt. Det var
et stort spekter av bøker, slett ikke bare kunsthistorie, operabøker og bøker om Wagner. Det
er mange bøker med dedikasjon, det er bøker av
våre klassikere, og flere bøker om håndarbeid og
kabaler. Vi vet jo fra før at hun var en pasjonert
kaballegger, sier hun.
En morsom kuriositet er en gave fra moren, en
bok der hun skulle skrive inn hvem som har lånt
bøker, når de var lånt og når de ble levert, med

s a m ta l e : Museumsleder Annika Åsen og Lise Fjeldstad
hadde en fin samtale, det ble en av årets Kirsten Flagstadfestivals høydepunkter.

innskrift: «Til min ’ordensvandte’ Kirsten. Julen 42
fra mor».

g l e de på m u se et : Karin Herlin Solberg (t.v.) har katalogisert den flotte bokgaven. - Vi er kjempeglade, sier Annika
Åsen. - Ja det er vi, sier vikarierende museumsleder Hanne
Seem Murbræck (t.h.)

j u l e g av e : Julen 1942 fikk Kirsten Flagstad en bok med denne beskjeden fra sin mor.

Medlemsblad for Kirsten Flagstadmuseets venner

2/2017 · 9. årgang

5

Gir større muligheter
– Dette er fabelaktig, sier venneforeningens
leder Helene Nilsen. – Arven gir oss større
og mer forutsigbare muligheter til å støtte
Kirsten Flagstadmuseet.
– Det er snart et år siden vi ble varslet om at vi
hadde en arv i vente. Når det er arv fra utlandet
utløser det en betydelig papirmølle. Styret har derfor ventet med å bekjentgjøre dette. Nå er prosessen i sluttfasen, derfor gikk vi nylig ut med denne
nyheten.
Men når dette skrives vet vi fortsatt ikke hvor
stort beløp som snart vil komme inn på konto.
Trolig dreier det seg om noen hundre tusen kroner.

- Men vi mister ikke bakkekontakten av den
grunn, arven skal forvaltes på en forsvarlig og
nøktern måte, og i god kommunikasjon med museet, sier hun.
Det er medlemskontingenten og overskudd fra
operaturene som har skaffet venneforeningen inntekter. Siden år 2000 har foreningen støttet museet
på ulike måter, med over 350 000 kroner. Vi bidrar
aldri til driftsutgifter. Vår oppgave er å gi støtte til
innkjøp av gjenstander og utstyr.
Av det som er anskaffet kan nevnes: Gardiner
i hele museet, byster til kostymer, lysekroner i
«smia», bilderammer, forstørrede fotografier, bord,
hyller, disk og så videre.

fa n ta s t i sk : Dette gir oss enda bedre muligheter til å være en aktiv støttespiller for Kirsten Flagstadmuseet sier styret i venneforeningen, fra venstre: Inger-Else Hulleman, museumsleder Annika Åsen, Åshild Smee Jensen, Helene Hilsen (leder) og Trond
Tendø Jacobsen.
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ope r a f e s t : Her, i den flotte middelalderborgen Olavinlinna fra 1455 kan du bli med på opera neste sommer!

Bli med til operafestival Finland!
Neste sommer har du mulighet til å få en unik
operaopplevelse! Etter initiativ fra Riitta Helgestad, og i samarbeid med Peer Gynt Tours A/S
har vi fått utarbeidet et tilbud om tur til den store
operafestivalen i finske Savonlinna.
Har du lyst og mulighet så bør du alt nå sette av
dagene 15. til og med 18. juli neste år.
Kanskje ikke så mange har hørt om den. Men
dette er en STOR festival (www.operafestival.fi/en),
som pågår i nesten en måned, med en lang rekke
flotte operaforestillinger og konserter. Her har det
vært operafestival i mer enn 50 år.
Det er sterk rift om billetter og hotellplasser,
men vi har vært tidlig ute og har derfor lyktes å få
til et tilbud som vi tror kan appellere til mange.
I år var til og med Vladimir Putin en av de over
60.000 gjestene som besøkte festivalen.
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Avhengig av antallet som blir med vil prisen ligge omkring 11.000 kroner, litt under eller litt over.
I tillegg til to operaforestillinger (Faust og Madame Butterfly), omfatter tilbudet også reise (fly til
Helsingfors og buss Helsingfors Savonlinna), tre
hotellovernattinger og halvpensjon. Savonlinna
ligger 33 mil nordøst for Helsingfors og er omtrent
på Hamars størrelse. Operaforestillingene foregår i
middelalderborgen Olavinlinna (St. Olav) fra 1455
som ligger på en liten øy med brutilknytning til
sentrum.
De som er interessert kan få ytterligere opplysninger ved henvendelse på epost til vår leder
Helene Nilsen (helene-n@online.no). Det vil etter
hvert bli sendt ut mer informasjon.
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Avsender:
Kirsten Flagstadmuseets venner
Kirkegt 11, 2317 HAMAR

Ny museumsnatt

Benjamin Kippersund var trekkplaster på Kirsten
Flagstadmuseet under årets «Museumsnatt». Han
tok for seg Kirsten Flagstads mindre kjente revyfortid. Han bandt sitt kåseri sammen med viser og
sang, og akkompagnerte selv på ukulele. Det var
en humørfylt og interessant forestilling som viste
andre sider av Kirsten Flagstads liv enn det
vi vanligvis assosierer med hennes karriere.
«Museumsnatt» var også i år et fellesarrangement hvor museene i Hamarområdet deltok. Men
Atlungstad Brenneri var ikke med i år. Kanskje
de er med igjen neste år? For dette er et fellesarrangement som fortjener å leve videre, og hvor det
åpenbart ligger muligheter for fortsatt suksess.

Min musikk

Sett først som sist av lørdag 11. november klokken
14. Da er det Ragnhild Nyhus´ tur i musikkåseriserien «Min musikk» i museet.

Julekonsert

Husk årets julekonsert i museet, den arrangeres
lørdag 2. desember. Rolf Knapper og Tone Østlie
setter oss i førjulsstemning. Og som vanlig fristes
det med Karin Herlin Solbergs lussekatter.

Vårens operatur

Venneforeningens operatur til Den Norske Opera
og Ballett ii vårhalvåret går til Guiseppe Verdis La
Traviata, som vi reiser til fredag 6. april. Denne,
verdens mest spilte opera, bygger på Alexander
Dumas d.y.s roman Kameliadamen. Regissør er
Tatjana Gürbaca, som i 2013 ble kåret til «årets
regissør» av magasinet Opernwelt.

Har du betalt kontingent?
r e v y:
Benjamin Kippersund viste stor spilleglede da han demon-

Dette er en liten påminnelse til de av venneforeningens medlemmer som ikke har rukket
å betale kontingent for 2017. Kontingenten,
kr. 250, kan betales til konto 1822.05.90832

strerte typiske revyviser fra Kirsten Flagstads revyfortid.
(Foto: Harald Sandaker)

Vi oppfordrer alle Kirsten
Flagstadvenner som tipper,
spiller Lotto m.v. om å be kommisjonæren om at grasrotandelen skal gå til Kirsten Flagstadmuseets venner. I fjor fikk vi
inn kr 2 380 i grasrotandel.
Kirsten Flagstadmuseets venner
Slik blir du medlem:
Det er bare å betale kontingenten (kr 250 per år)
til konto 1822.05.90832.
For mer informasjon kan du kontakte noen i venneforeningen, eller lese om oss på www.kirsten-flagstad.no.
Facebook: Kirsten Flagstadmuseets Venner

Redaksjonen for medlemsbladet består av:
Trond Tendø Jacobsen: trojaco@online.no.
Karin Herlin Solberg:
solbergkarinh@gmail.com
Stoff, stoffideer og bilder mottas med takk.

Helene Nilsen (leder):
Mobil 934 93 384
E-post: helene-n@online.no
Åshild Smee Jensen (kasserer)
Mobil 976 20 116
E-post: aashild.sj@online.no
Kirsten Flagstad Museum:
Tlf. 408 82 993 • E-post: post@kirsten-flagstad.no

www.printex.no

Grasrotandelen

