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«Dømt til evig fortapelse» går
umiddelbart inn i forestillingens
kjerne.
Da18 år gamleWenchekom

hjem fra studieår i USA full av
vyer omyrkesliv på de skrå
bredder. Forstander Lavold i den
lutherske frikirke hadde lest et
avisintervju, og ettersomhan er
Guds stedfortreder på jord, så
han seg ledsaget til å advare og
dernest fordømmedenunge
jenta for dette livsvalget.
Wenche Strømdahl blir både

såret og sint,men forstanderen
har autoritet i livet hennes, hun
kvitter seg aldrimed tvilen. For
hver krise, for hvert store neder-
lag i livet, kommeruroen
sigende: Er dette hennes egen
feil, er detteGuds straff for
hennes valg den gangen?

Det er en storslått ramme rundt
Strømdahls svært personlige

forestilling. Når hun ropermot
Gud, og til slutt også får sine
svar, gjør hundet under de tid-
løse hvelvingene iNidaros-
domen.Oghungjør det ledsaget
av Petra Bjørkhaugs og Stein-
meyerorgeletsmektige brus.
Forestillingen, på knappe 90

minutter, startermed fornedrel-
sen, og ender i en personlig
triumferende visshet. Innimel-
lomblir vi ført gjennomhennes
liv, i personlige seire ognederlag
i ganske gjennomsnittlig for-
deling.Hun formidler sitt liv i
krevende kronologisk uorden,
menvi hengermed,menshun
vekslermellombarndomog
voksenliv.Oppveksten på en
liten gårdmed fiskerett i hav-
gapet nordpåhar sine lykke-
stunder, somet frodig over-
nattingsbesøkhos tante Linken,
menhunblirmye overlatt til seg
selv. Ikkeminst er det krevende

for en syv år gammel jente å bli
plassert på internatskole.

Wenche Strømdahls person-
lige historie er bare hennes
egen.Mendet er ikke bare der-
for denne forestillingen er unik.
Også i formhar«Dømt til evig
fortapelse» fått en svært per-
sonlig klo. Strømdahls formidler
innholdet i en kraftfull dyna-
mikk.Dels ved alteretmidt-
skips, dels nede ved orgelet, dels
i besluttsomgange imellom–og
medpublikumpåbegge sider-
ogmed endiksjon somgjør at
alle oppfatter hvert eneste ord.
Til tross for at detmikrofon-
tekniske bødpå et par nesten-
ulykker under premieren fredag
kveld.

Dette er en form somkler
Wenche Strømdahl svært godt.
Vi ermedpåpremissenehun

setter, vi ermedpåhennes per-
sonlige reise (somdet heter i
våre dager) fra start tilmål – og
på tampenvar det ikke bare
undertegnede somvar synlig
rørt.
Det ville nok værtmulig å

skrive et stykke somhaddehatt
en klarere dramaturgisk kurve
fra forstanderens fordømmende
brev og frem til denpersonlige
forløsningen.Menda ville ikke
forestillingenhatt like sterkt
personlig nærvær, ikke vært
fullt så unik.
«Dømt til evig fortapelse»

fungerer påmange plan.
Strømdahl formidler hvordan
hun finner enkristendomhun
kan føle seg hjemme i,med
kapellanBjørnBjørneboes råd
omåvære tromot seg selv, og
tilhørende forsikring omatGus
aldri forlater etmenneske som
strever. Det blir en effektiv
kontrast til forstander Lavold.

Et flott grep i forestillingen er
formidlingen av det nære slekt-
skapetmellom rolleskikkelser
på teatret og avgjørende øye-
blikk i eget liv.Hunklarer først å
gråte etter sinmors død i rollen
somEurydike i «Antigone».
MøtetmedHarriet Bosse og
August Strindberg gir henne
kraft til å ta ut separasjon fra sin
førstemann, Bjørnsons
«Bergljot» loser henne gjenn-
omsin egen angst, og det er flere
slike øyeblikk, fra Tor Jonssons
«Berre kjærleik og død» til
«CyranodeBergerac». På
dennemåten får vi også et inn-
blikk i forestillingene og

rolleskikkelsene somhar vært
sentrale iWenche Strømdahls
karriere som«skuespille-
rinne».

Blant disse kunstneriske
høydepunktene vil «Dømt til
evig fortapelse» i fremtiden
komme til å spille enhovedrolle.
Det er virkelig en personlig
triumf for Strømdahl. Den er et
samarbeidmellomStrømdahl,
Trøndelag Teater, Nidaros dom-
kirke ogVår Fruemenighet. Jeg
vil bli overrasket om ikke
Olavsfestdagene også etter hvert
blir knyttet til denne samar-
beidslisten.Denne forestillingen
vil passe perfekt inn i der. Av
mange grunner, iberegnet at den
vil være fin å oppleve på et tids-
punkt av året da det ikke er
obligatorisk å sittemed vinter-
frakkenpåunder hele fore-
stillingen.
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Personlig triumf: Wenche Strømdahl formidler en sterk og sårbar personlig historie i Nidarosdomens mektige ramme. Foto: TERJE VISNES

Modigogpersonligberetningomhunsomble fanget i
djevelens listigegarn,oghvordanhunklarteå levemeddet.
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Regissør:AslakMoe
Manus:Wenche Strømdahl og
Petra Bjørkhaug (musikk)
Skuespiller:Wenche Strømdahl
og Petra Bjørkhaug (musiker)


