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Flygelet restareres

Takket være den arven venneforeningen har mottatt
fra danske Mogens Benthin er det nå blitt mulig å
restaurere Kirsten Flagstads flygel. Venneforeningen
har bevilget kr 200.000 til restaurering av flygelet og
en enkel opprusting av rommet i «Smia» der flygelet

står, slik at det kan bli bedre forhold for konserter
der, blant annet klimaanlegg og bedre akustikk.
7. mars ble flygelet hentet, til høsten er det tilbake.
Les mer på side 7

Portrett av «huspianisten»

Museets «huspianist» Rolf Knapper har en spennende musikalsk fortid. Ikke alle
vet at han kan se tilbake på en sangkarriere på 25 år, hovedsakelig på Folkoperan og Kungliga Teatern i Stockholm. Da han debuterte i Universitets Aulas var
«hele» Nord-Odal til stede.
Les mer på side 2 og 3

Ellers inne i bladet:
Årsmøte side 4-5
Museumsnatt side 6
100 års jubileum side 6
Bursdagsfeiring side 7
Vårens planer side 8

Nærbilder av «huspianisten»
Museets «huspianist» Rolf Knapper er fra
Nord-Odal, der både grenda og gården
han kommer fra bærer samme navn.
Oppveksten i Knapper-grenda var trygg
og forutsigbar, og det var da som nå et rikt
sang- og musikkmiljø.
Først var det barnekoret. Der fikk han være solist i
Barndomsminner fra Nordland, en gjenganger i radioens ønskekonsert i disse årene. Det var et stort
steg for en beskjeden gutt. Han forteller at NRKs
ønskekonsert ble en bred og viktig inngangsport
til både salmeskatten, populærmusikken og til dels
den klassiske musikken.
Selvlært på piano
Etter stemmeskiftet ble det en periode som «oppskremt tenor» i Mo mannskor. Bortsett fra noen
få leksjoner var han selvlært på piano og fikk
blant annet trening i å spille fra bladet da han
akkompagnerte til fellessang på bedehuset Elim i

Knapper. Ikke lenge etter at han var konfirmert ble
han spurt om å vikariere som organist. Etter hvert
kom det forespørsler om opptredener fra lag og
foreninger der han og nærmeste nabo og venn, den
meget sangbegavede Eileen Knapper (ikke i slekt)
ble et «radarpar». I tillegg til all positiv respons
fikk Rolf i disse årene også erfare det hadde en pris
å stikke seg ut og være litt annerledes i lokalsamfunnet.
Et stipend fra kommunen gjorde det senere
mulig å reise til Oslo og ta sang- og pianoleksjoner. Dette ble innledningen til vokalstudier ved
Musikkhøgskolen, og utdannelsen til profesjonell
sanger som tenor. Her kom han i kontakt med et
musikkmiljø som hadde knyttet til seg noen av
Norges mest renommerte kunstnere og utøvere,
med den legendariske Robert Levin som rektor.
I disse årene studerte Rolf sang for både Gunnar
Martinsen og Aase Nordmo Løvberg.
Tamino tente gnisten
En oppsetning i skolens regi av Mozaets Tryllefløyten, der Rolf fikk en av hovedrollene, prins

f ør s t e a m a n u e n si s : Rolf Knapper har piano som en del av kontorinventaret på høgskolen.
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h u spi a n i s t e n: Tone Østli og Rolf Knapper er litt av et
radarpar, her fra Adventstund i Strandstuen i desember 2009.
k a r r i e r e i s v e r ig e : Rolf hadde en lang karriere i Sverige, her sammen med Aase Nordmo Løvberg i Slottsteatern ved

og bevisst nok til å sette meg opp mot lærere og
veiledere når noe har føltes feil, legger han til.

Drottningholm slott, ca 1984. Hans tidligere sanglærer fikk her
en ærespris og Rolf fikk et stipend.

Tamino, ble kanskje den tennende gnisten til å
utdanne seg videre til operasanger. Det skjedde
i Stockholm, der han kom inn på den statlige
operaskolen. Kjente navn fra Stockholm-operaen
som Jussi Björling, Nicolai Gedda, Birgit Nilsson
og norske Aase Nordmo Løvberg, Ragnar Ulfung
blant andre, var tilstrekkelig til å vekke drømmer
og forhåpninger i en uerfaren sangersjel.
Stockholmstiden ble viktige og lærerike år,
men også en fase da livets realiteter og personlig
innsikt etter hvert kom nærmere. Møtet med
Hans, livskameraten gjennom alle år, ble også en
omfattende og krevende prosess i aksept og selverkjennelse, samtidig som den sanglige identiteten skulle utvikles og bygges opp.
Rolf har ofte fått spørsmål om hvordan sangeryrket har fortonet seg for en som ikke har vært
utstyrt med spisse albuer i miljøer der det virkelig
gjelder å få oppmerksomhet og bli sett. –Jeg tvang
meg til å tenke at tryggheten må komme innenfra,
og at en må konkurrere med seg selv, at ens eksistens ikke står og faller med andres bekreftelse,
sier han. Selvfølgelig er dette ofte lettere sagt enn
gjort. –Jeg har nok ikke alltid har vært selvstendig
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Debuten i Aulaen et kjært minne
Det ble rundt 25 år som utøvende sanger for Rolf,
de fleste i Stockholm, på Folkoperan og Kungliga
Teatern og på turneer rundt i Sverige. Innimellom
var det opptredener i Norge, ikke minst i hjembygda, som Rolf gjennom alle år har bevart et
nært forhold til. Et bevis for dette fikk han da han
bestemte seg for å debutere som konsertsanger
i Universitets Aula i Oslo. Større enn de til dels
strålende kritikkene, som for øvrig utløste statens
treårige arbeidsstipend, var at sambygdingene fylte
Aulaen til siste plass for å dele denne begivenheten med ham. Med tida er nok dette blitt et av de
fineste og vakreste minnene som Rolf sitter igjen
med etter en sangbane som har vært fylt med både
motgang og medgang.
Tankene på pensjonspoeng og andre gjenvordigheter fikk Rolf til å takke ja da han fikk
muligheten til å bli førsteamanuensis i musikk
ved høgskolen i Hedmark, i Hamar. Derfra er
veien kort til museet, Kirsten Flagstads fødested.
Når han ikke har oppdrag som husets pianist,
arbeidere man også med å sammenstille en Flagstad-diskografi for museet.
KHS
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Innkalling til årsmøte i Kirsten Flagstadmuseets venner
torsdag 26. april 2018 kl. 18.30 i Strandstuen
Dagsorden:
1. Åpning av møtet. Godkjenning av innkallingen.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets årsmelding for 2017.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2017.
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett.
8. Valg v/valgkomiteen.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
sendes styret v/ Helene Nilsen innen 4. april.
E-post: helene-n@online.no
Årsberetning for 2017
Styret har bestått av:
Leder: (Else) Helene Nilsen
Sekretær: Trond Tendø Jacobsen
Kasserer: Åshild Smee Jensen
Styremedlem: Inger-Else Hulleman
Varamedlem: Harald Sanaker og Kirsten Rabstad.
Revisor: Tore Verne
Redaktører av medlemsbladet: Trond Tendø Jacobsen
og Karin Herlin Solberg,
Valgkomité: Kristin Østhagen og Ragnhild Nyhus.
Årsmøtet ble avholdt i Strandstuen 25. april.
13 personer var til stede.
Venneforeningen har hatt 6 styremøter og 5
arbeidsmøter i 2017.
Medlemmer
Venneforeningen har hatt 127 årsbetalende og 25
livsvarige medlemmer i Norge og Norden pluss 7
i USA.

servering og gjennomføring av museets programinnslag.
Søndag 18. juni serverte venneforeningen kaker og
kaffe i Strandstuen etter Kirsten Flagstad Festivals festgudstjeneste. Dette er vårt faste bidrag til
festivalen.
Kirsten Flagstads fødselsdag ble feiret med tur
til Opera di Setra i samarbeid med Ringsakeroperaen. Veldig vellykket tur med besøk og spekemat
hos Annika og Odd på turen oppover. 16 personer
deltok.
13. oktober var medlemmer av venneforeningen
tilstede på museets «Coctail-aften» der det ble
servert fire av Kirsten Flagstads favorittdrinker.
Gunnar Niedland sang akkompagnert av Leiv
Amundsen, som steppet inn på meget kort varsel
for Roger Andreassen som var blitt syk. Nesten
fullt hus og meget god stemning.
11. november «Min musikk» med Ragnhild Nyhus.
Ragnhild ga oss et gripende møte med Kirsten
Flagstad og hennes liv. Teksten var Kirsten Flagstads egne ord fra brev og tekster, og musikkvalget
fulgte teksten med Kirstens stemme. Det ble en
uforglemmelig stund. Etterpå var det kaffe med
utlodning og Astrids lekre Strandstukringle.
2. desember hadde museet sin tradisjonelle
adventsstund med sang av Tone Østli akkompagnert av Rolf Knapper som også var konferansier.
Venneforeningen var med og serverte kaffe og
Karins rykende ferske lussekatter.

Medlemsblad
Det er sendt ut to medlemsblad i perioden. Begge
bladene ble oversatt til engelsk av Karin Herlin
Solberg og sendt til medlemmene i USA.

Operaturer
Venneforeningen har arrangert to operaturer til
Den Norske Opera og Ballett i 2017.
22. mai balletten Don Quijote, 37 deltakere, og
29. oktober Barberen i Sevilla, 32 deltakere.

Arrangementer
20. mai. Museumsnatt i regi av Anno.
Medlemmer av venneforeningen var til stede på
museet og hjalp Hanne, vikaren for Annika, med

Økonomi
Venneforeningen har gitt kr. 20 000 til museet i
2017. Pengene er øremerket museets hage.
«Grasrotandelen» fra Norsk Tipping var i 2017 på
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kr. 3.055. En takk til Hamar kommune for kr. 2000
i driftsstøtte
Arv
Mogens Benthin var stor beundrer av Kirsten
Flagstad og en av museets viktigste støttespillere. Gleden var stor da vi fikk beskjed om at han
hadde ført opp venneforeningen som hovedarving
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i sitt testament. Vi har arvet over 800 000 danske
kroner. Dette gir museet nye muligheter. I første
omgang vil Kirsten Flagstads flygel bli helrenovert
og vil fremstå som nytt, og rommet i smia der
flygelet står vil bli pusset opp.
Hamar 31. desember 2017
Styret
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100 år siden debuten
21. mars var det 100 år siden Kirsten Flagstads debutkonsert i Universitetets Aula.
Annonsen som er bevart forteller at det kostet kr 3, 2,50, 2 og 1,50 å høre «sangerinden
Kirsten Flagstad».
Hun hadde med seg en erfaren solist fra Stockholmsoperaen, barytonen Carl Richter. Akkompagnatør var den italienske pianisten og dirigenten
Piero Coppola.
I en forhåndsomtale leser vi at «dette er første
hang frk. Flagstad lader sig høre her hjemme efter
sit studieophold i Stockholm hos den bekjendte
sanglærer Bratt»
Hun åpnet sin debutkonsert med «Ritorna
vincitor» fra Aida, og fulgte opp med romanser
av Wolf, Strauss, Grieg og Sinding. Deretter sang
hun og Richter duetter fra Mozarts Tryllefløyten
og Don Giovanni. Det ble en stor suksess. Operetteduettene måtte gis da capo, og hun ga deretter
ekstranumre. Anmelderne var svært positive.
Hjalmar Borgstrøm i Aftenposten skrev «Dersom

Utvidet museumsnatt
I år er Atlungstad Brenneri tilbake i
Museumsnatt-folden, og nytt av året er
at det også blir premiere for et nytt
bryggerimuseum i Gildehallen i det
gamle bryggeribygget.
Museumsnatt arrangeres i år onsdag 9. mai. De
øvrige deltakerne er, i tillegg til Kirsten Flagstad
museum: Norsk Jernbanemuseum, Kunstbanken,
Migrasjonsmuseet i Ottestad og Hedmarksmuseet
på Domkirkeodden.
Kirsten Flagstad museum har denne kvelden
sikret seg Hamars egen Siri Kval Ødegård, som
har valgt et ganske lett repertoar, som hun skal
framføre flere ganger.
I tillegg til dette har museumsleder Annika
Åsen stor tro på at et nytt tilbud i Hall of Fame6

foredraget fremdeles
tilføres endnu større
myndighet, kan man
vente at den talentfulde unge sangerinde
efter hvert vil antage
betydelige kunstneriske dimensjoner». Han
fikk ubetinget rett i
det!
Etter konserten
skrev Kirsten selv:
10 0 -å r s m i n n e : Slik ble
«Søndagen kom, og
Kirsten Flagstads debutkonsert
jeg følte meg godt
annonsert.
opplagt til å synge.
Det var ikke fullt hus,
men meget godt besøkt og mottagelsen overstrømmende hjertelig. Når jeg dertil merket at det var
deilig å synge kan du tro jeg ble strålende. Aida
gikk strålende, Cäcilie ikke så bra som vanlig. Men
den høye h holdt heldigvis. Jeg fikk nærmere 35
buketter.»

bygget skal bli en vinner. - Vi har skaffet masker,
pudderparykker, gullhår, hjelmer og annet spennende operatilbehør, som publikum kan få eksperimentere med, og gjerne fotograferer seg i en for
anledningen tom gullramme.

t e s t : Her prøver Hanne Seem Murbreck litt av det tilbehøret
som publikum tilbys under museumsnatt 9. mai.
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Flygelet restaureres
Takket være den arven venneforeningen
har mottatt fra danske Mogens Benthin
er det nå blitt mulig å restaurere Kirsten
Flagstads flygel.
Venneforeningen har bevilget kr 200.000 til
restaurering av flygelet og en enkel opprusting av
rommet i «Smia» der flygelet står, slik at det kan
bli bedre forhold for konserter der, blant annet
klimaanlegg og bedre akustikk. 140.000 kroner
vil selve restaureringen koste. Det hadde ikke vært
mulig uten arven venneforeningen har mottatt.
Flygelet, som Kirsten Flagstad hadde i sitt hjem
Amalienborg i Kristiansand, og som Knut Bakke
kjøpte til museet i 2011 skal nå gjennom en omfattende restaurering. Det er av merket Albert Fahr
og er fra 1925. Det vil bli så godt som nytt, lover
Trond Hellstrøm, som hentet flygelet 7. mars. Han
lover det ferdig om fire-fem måneder.
- Dette er et lite flygel, med flott og levende
klang. Det er beregnet på hjemmebruk. Og er på
tross av sin klang ikke dimensjonert for tunge
verk. Men det vil være godt egent for konserter i et
lokale som dette, sier Hellstrøm. Og det er nettopp
det det skal brukes til.
- Det er flere år siden Fabrice Bligoud Vestad
sa at flygelet burde restaureres. Når vi skal ta det i
bruk igjen, er det han som skal få «åpne det», sier
venneforeningens leder Helene Nilsen, som også

e n, t o o g … : Flygelhenting i faser. – Nå skal det på «spa»
i fire-fem måneder, sier Trond Hellstrøm, som demonterte og
flyttet flygelet helt uten hjelp!
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tar til ordet for at flygelet og rommet blant annet
kan bli brukt til konserter med unge lovende sangere og musikere, kommende stjerner.
Det var bredt oppmøte i «Smia» da flygelet ble
hentet, for dette var på mange måter startskuddet
for en ny vitalisering av museet. At det snart vil
være mulig å ha konserter med dette flygelet er det
mange som ser fram til. De som var til stede var
blant andre avdelingsdirektør Magne Rugsveen
ved Hedmarksmuseet, seksjonsleder samme sted,
Magnus Temple Holte, tidligere og nåværende
museumsleder Ragnhild Nyhus og Annika Åsen,
leder i Kirsten Flagstadmuseets venneforeningen
Helene Nilsen og Knut Bakke, som i sin tid kjøpte
flygelet for 8000 kroner og ga det til museet.		
							
							
Bursdagsfeiring
							
							
12. juli er det 123 år siden Kirsten Flagstad ble
							
født. Dagen markeres med en konsert i Kirsten
							
Flagstad museum, der sangerinnen Signe Sannem
							
Lund akkompagnert av pianisten Stefan Ibsen
							
Zlatanos framfører sanger fra Kirsten Flagstads
							
tidlige repertoar, også noen «lettere» sanger. Det
							
passer bra i en tid der det er 100 år siden debuten.
							
Vi får høre flere av de sangene Kirsten Flagstad
							
framførte i Auladebuten.
						
Signe Sannem Lund startet sine sangstudier ved
Barratt Due Musikkinstitutt og Statens Operahøgskole. Hun debuterte i 2006 ved Den Norske Opera
i rollen som Annius i Titus og Rosina i Barbereren
i Sevilla, og hennes innsats i Titus resulterte i prisen Årets debutant.
I den senere tid har hun blitt mer og mer betatt
av kabaretsjangeren, og har med sin klassiske skolering utviklet sin egen måte å tolke denne musikken. Signe er fast medlem i Cabaretgruppa Stilett.
Stefan Ibsen Zlatanos er utdannet pianist ved
Musikkhøgskolen og «Hans Eisler Hochschule für Musik Berlin». Han er meget allsidig og
ettertraktet freelance pianist. Han er blant annet
universitetslektor ved Musikkhøgskolen, høgskolen i Agder og spiller fast med Alexander Rybak i
inn- og utland.
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Avsender:
Kirsten Flagstadmuseets venner
Kirkegt 11, 2317 HAMAR

Aktiv vår og sommer
Det blir som vanlig en aktiv vår på Kirsten Flagstadmuseet og i venneforeningen.
• Venneforeningen har sitt årsmøte i museet
torsdag 26. april kl. 18:30.

• Søndag 6. mai kl 13. Strikkecafé med salg av kaffe
og kaker. Kåseri «Primadonna med strikkepinner» samt visning av dokumentar. Gratis entré
• Tirsdag 8. mai kommer Nils Bernhard Topland til
museet for å fortelle om sin gode venn gjennom
nesten 30 år, Flagstadbeundreren Mogens Benthin,
som gjorde venneforeningen til sin hovedarving
da han døde sommeren for to år siden.
• Dagen etter, 9. mai, er det klart for den tredje
Museumsnatt. Se egen omtale.
• Museet blir selvsagt også viktig under årets
Kirsten Flagstad Festival, i dagene 14. til 17. juni.
• 8. juli blir det ny tur til «Opera di Setra» i
Tylldalen, etter samme opplegg som i fjor, med
stopp hos Annika Åsen på Søstu Stai.
• Torsdag 12. juli markeres Kirsten Flagstads
fødselsdag med en konsert med Signe Sannem
Lund, akkompanert av Stefan Ibsen Zlatanos.
• For de 30 som fikk plass, blir nok blir nok operaturen til finske Savonlinna 15.–17. juli en av
sommerens høydepunkter.

Har du betalt kontingent?
M A H L E R V E D M JØ SA : Bernt Ola Volungholen gjør et
nytt besøk i Hamardomen under årets Flagstadfestival, dette

Dette er en liten påminnelse til de av venneforeningens medlemmer som ikke har rukket
å betale kontingent for 2018. Kontingenten,
kr. 250, kan betales til konto 1822.05.90832

bildet er fra 2016.

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

