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Marit Dahlø, Brit Uni Kjøsnes og Jan Gunnar Uthus ønsker velkommen til den 14. Selbumartnan
i dagene 26. - 28. juni. 

uteliv
Karl Morten Steinvik fra

Fortidsminneforeningen og
Steinvikholms Venner
(bildet) bidrar gjerne med
informasjon om de drama-
tiske årene og tiden da En-
gelbrektsson bodde på
Steinvikholm frem til 1537.

Foto: K A Aune.

Et ferietips kan være å
legge turen til Steinvikhol-
men, nord på Skatval. Her
var den norske stats- og
kirke makten lokalisert
tidlig på 1500-tallet. Stein-
vikholm har en rik og
spennende historie å vise
til. Det kan også anbefales

å finne informasjon om
stedet andre steder, for ek-
sempel på nettadresser før
en oppsøker borgen som
erkebiskop Olav Engel-
brektsson lot bygge her
som beskyttelse fra ytre
trusler, i dette historiske
tilfellet danskene. 

Frostafestivalen 9. – 11. juli: .

Sivert Høyem kommer
– Jeg er svært til-
freds over at Sivert
Høyem med fullt
band legger en av
sine tre sommeropp-
tredener i år til Fros-
ta, sier Hallbjørn
Stenhaug fullt i gang
med festivalsomme-
ren 2009 og den 7.
Frostafestivalen.

Bjørn Helge Larsen

- Frosta kommune har
gjort en god jobb med å ut-
bedre forholdene i Småland.
Utvidelsene gir oss større
plass til nye løsninger, pu-
blikum får fin oversikt og
totalt sett får vi en bedre at-
mosfære. Det er plass til å ta
imot enda flere. Parkerings-
mulighetene for biler blir
forbedret. Når ligger forhol-

dene enda bedre til rette for
å gjennomføre Frostafesti-
valen, sier Stenhaug som er
glad for å ha booket Høyem: 

Høyems appell
- Den tidligere vokalisten

i Madrugada er en profilert
artist med sterk appell til
publikum. Han blir sam-
men med Katzenjammer
hovedattraksjonen på fre-
dag. Åge & Sambandet
spiller torsdag. Samme dag
kommer Vømmølgutan;
det folkelige bandet fra
Verdal med dyktige utø-
vere som bl. a. Gjermund
Larsen og P.A. Røstad. 

Lørdag er Marit Larsen
klar. Og som i fjor er det
Stage Dolls som avslutter
Frostafestivalen lørdag
kveld. Gruppa gjorde en
meget god innsats i fjor og
trollbandt publikum som
kunne være sliten etter to

intense fesitvaldager. Men
likevel var det ingen som
gikk. Alle ville ha med seg
Stage Dolls, sier Hallbjørn
Stenhaug som har enda
flere grupper i ermet. –
Men nå skal andre festiva-
ler få gjøre seg ferdig før vi
presenterer det fulle pro-
grammet, sier Stenhaug
som har gjort en endring i
forhold til de yngste i år: 

For barna lørdag
 ettermiddag

- Vi har startet med barne-
og familiedel på lørdag
formiddag. Nå flytter vi
det til lørdag ettermiddag.
Vi ser at mange barn kom-
mer i selskap med beste-
foreldre. Nå vil vi forbedre
tilbudet. Det blir under-
holdning med bl. a. Trio
Troika. Og så kommer Fre-
drik Åkare. Det er ganske
unge gutter som framfører

melodier av den legenda-
riske trubadur Cornelis
Vreeswijk. Her deltar Hå-
kan Lundquist kjent fra
musikkmiljøet på Inderøy,
sier Stenhaug: 

- Vi har et homogent og
avbalansert program på
Frosta i år, fastslår han.

Sivert Høyem gjør en av sine
få opptredener i sommer på

 Frostafestivalen. Han er
 hovedattraksjonen fredag 

10. juli.  Uka etterpå synger
han for øvrig med 

Leonard Cohen. 

To tenorer og en te

Søndag 28. juni kl. 17.00
Tenorene har bare to forstillinger i 2009,  

så her må man benytte anledningen
kr. 250,- pr. pers

Billettbestillinger kan skje via hjemmesiden til norskradio- 
museum.no, eller på telefon 922 53261
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Arrangørene kan
vise til et tettpakket
program når Selbu-
martnan arrangeres
over tre dager i Sel-
bu. I år kan arrange-
mentskomiteen fra
Selbu Teaterforum
by på stort mangfold
blant de omlag 80
stands rundt om på
martnasområdet .
Korpsmusikk, all-
sang og martnas-
dans i tillegg til jazz-
messe inngår i pro-
grammet.

Kjell Arnfinn Aune 

Årets martnasgeneral,
Olav Gunnar Lien, som i år
har med seg Marit Dahlø,
Jenny Uglemsmo og Jan
Gunnar Uthus i hovedko-
miteen kan love en tradisjo-
nell martna med vekt på
kulturliv og håndverkstra-
disjoner. Arrangørene leg-
ger som ved tidligere mart-
nashelger vekt på et mang-
foldig tilbud. Det betyr at
årets martna vil falle i smak

både for små og store.
- Vi tilbyr også i år et

spennende utvalg utstillere
og salgsboder. Vårt ønske
om en sterkere lokal for-
ankring resulterer i at vi i
år setter fokus på lokale
kulturtradisjoner. 

Selbu kommune har i år
egen stand der kvernsteins-
drifta sin tidligere betyd-
ning vil få oppmerksomhet
og fokus. Selbu Husflids-
lag er i gang med å strikke
verdens største selbuvott.
Dette vil pågå også under
martnan, forteller utstille-
ransvarlig og sekretær,
Marit Dahlø. 

I år arrangeres Selbu-
martnan for 14. gang. Med
initiativene fra Brit Uni
Kjøsnes, martnasgeneral
de 10 første årene, har Sel-
bumartnan befestet seg
som et populært og iden-
titetsskapende arrange-
ment for hele trøndelagsre-
gionen. Når vi vektlegger
identitet er det nettopp de
lokale kvalitetene Selbu
har anledning til å vise
frem disse dagene.

- Jeg tror martnan har stor
betydning for Selbu. Folk i
bygda får anledning til å
vise håndverktradisjoner

og lokal kultur samtidig
som dette har blitt en arena
også for utflytta selbygger,
sier Brit Uni Kjøsnes.
Under årets martna vil hun
i hovedsak konsentrere seg
om drift ved sitt eget spise-
sted Galleri Bjørkhov ved
martnasplassen på torget. 

Spiller opp til dans
På martnasplassen under

paviljongens tak blir det
fredag musikk ved P.A. Rø-
stad jr. og Asmund Bjørken.
Lørdag vil Ingrid Borseth
og Wanja Løwø presentere
deler av sitt sommershow.
Neadalen Blågrasforening
spiller opp til martnasdans i
21.00 tiden lørdag kveld.
Tidligere samme dag kan
de som ønsker det trene
stemmebåndene med all-
sang i 16.00-tiden. For to-
neglade mennesker anbefa-
les også jazzmessen søndag
formiddag.

- Vi håper på stort folkeliv
under årets Selbumartna.
Tidligere har vi hatt mellom
5-8 000 besøkende. Kanskje
slår vi nye rekorder i år, sier
Marit Dahlø i en travel juni-
måned for mange arrangører
i Selbu.    

Selbumartnan 2009

Lokal ferietur med katolsk historie


