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Kultur NORD-NORGE: Musikalkomedien
«Skallamann» av Maria Bock blir
vist på alle de største kinoer i
Norge. 

Bock er kjent for en del ranvæ-
ringer etter at hun hadde rollen
som «Gro» i «Nordaførr» på Nord-
land Teater. Distributøren Euforia
Film as har plukket ut «Skalla-

mann» til å være forfilm til Ole Gi-
værs mye omtalte spillefilm «Fjel-
let». Dette er klart dagen før
premieren på «Skallamann» som er
innspilt i Tromsøs gater. For produ-
sent og regissør er dette store ny-
heter. – Kinodistribusjon i
filmverden henger høyt. For kort-
film er det å bli vist på kino ofte

helt uoppnåelig. At en kortfilm får
en nasjonal distribusjon i denne
skalaen er historisk, sier produsent
av Skallamann, Tomas Evjen i News
On Request AS i en pressemelding. 

«Skallamann» åpner Film fra
nord-nordprogrammet under film-
festivalen i Tromsø i dag på Ver-
densteateret. 

Bodø-produksjon får nasjonal distribusjon

NESNA: Spellemanns-
nominerte Ida Maria
har vært i studio med
Joddski. Denne gangen
deltar hun både med
sang og trekkspill.

Siri Nybakk
siri.nybakk@ranablad.no
Tlf. 75 12 55 39

– Jeg har akkurat spilt inn en låt med
Joddski i studio. Med trekkspill, sier Ida
Maria Børli Sivertsen. Låten er med på
Joddskis plate «Bensin på bålet» som
skal gis ut i vår. 

Rapartisten selv jobber ikke med
hvem som helst.

– Denne gangen har jeg bare jobbet
med folk som jeg ser på som venner,
sier Jørgen som er kjempefornøyd
med samarbeidet.

– Hun var jo også med på forrige
plate, men denne gangen har hun fått

ha mer kreativ input selv, sier han. Før-
ste smakebit fra nyplata hans kommer
i februar.

– Men låten med Ida Maria kommer
ikke før plata gis ut rundt april, sier
han.

Glad for nominasjon
Denne uka ble det kjent at Ida Maria er
en av fire som har sjanse på prisen for
årets kvinnelige artist under Spelle-
mannsprisen. 

– Det skulle bare mangle, utbryter
Jørgen.

– Jeg synes egentlig plata har fått alt-
for lite oppmerksomhet. Nå blir den
tatt fram i lyset igjen, sier han. Han tror
grunnen til at hun er nominert er at
hun skiller seg ut.

– Hun har en energi som ikke så vel-
dig mange andre har. Dessuten er hun
rocka, og det liker jeg, sier han som
derfor gjerne samarbeider med artisten
fra Nesna. 

– Vi er jo også begge fra samme type
småsteder ute på kysten, jeg fra Ørnes
og hun Nesna, sier han.

Heier på alle
Ida Maria er for tiden også i studio og
jobber med eget materiale. Hun synes
det er stas å igjen være nominert til
Norges største musikkpris.

– Jeg ble kjempeglad. Så klart er det
veldig koselig å være nominert, sier
hun.

Å være i samme kategori som Su-
sanne Sundfør, Ingrid Olava og Christel
Alsos synes hun er flott.

– Det er et veldig godt selskap og jeg
heier på alle sammen. De er solide jen-
ter artister og det er kjempetrivelig å
være nominert med dem, sier hun.

Ida Maria synes det er vanskelig å
vurdere hvor mye en slik nominasjon
egentlig betyr for artister, men tror ab-
solutt det hjelper en i rett retning.

– Men først og fremst er det jo en
ære å i det hele tatt få være med. Spel-
lemannsprisen henger høyt! Det er en
fin pris og få, og uansett tror jeg det
medfører positiv medieoppmerksom-
het, sier hun. 

Foreløpig er det litt usikkert om Ida
Maria skal delta på selve prisutdelings-
kvelden 5. mars eller ikke.

– Men ser jeg at jeg får muligheten
så vil jeg absolutt dra. Det er en fin fest
med god stemning.

VANT SIST: Ida Maria ble Årets Nykommer i 2008. Nå er kan det bli ny Spellemanns-
pris. Foto: Vidar Ruud, ANB

■ Nesna-artisten er for tiden i studio
og jobber med nytt materiale.

■ Har nettopp spilt inn en låt sam-
men med Joddski som skal være
med på hans nye plate.

■ Denne uka ble de nominerte til
Spellemannsprisen 2010 
offentliggjort.

■ Ida Maria er nominert i kategorien
«Kvinnelig artist».

■ Hun har allerede fått prisen for
«Årets nykommer» i 2008.

Ida Maria 

GODT FORHOLD: Ida Maria og Jørg 
Maria gjestet scenen under Joddski 

MUSIKK ARTISTKOMPISENE JOBBER SAMMEN IGJEN

TROMSØ: Jens
Johan Hjort skrev
om «Kjærlighets-
visa» til en Høyre-
sang. Nå er
Halvdan Sivertsen
rasende. 

Danny J. Pellicer 
kultur@ranablad.no
Tlf. 75 12 55 00

– Frekke faen! Det er det frek-
keste jeg har sett. Det er en hån
mot sangens idé! 

I lokalavisen iTromsø raser
visesanger Halvdan Sivertsen
mot at hans klassiker «Kjærlig-
hetsvisa» er skrevet om til en
valgvise for partiet Høyre. 

Det var i Nordlys’ Ipad-appli-
kasjon at Jens Johan Hjort,
Høyres ordførerkandidat i
Tromsø, sang den omstridte
versjonen for første gang. 

Sangstuntet til ordførerkandi-
daten ble fort en snakkis, og
Jens Johan Hjort har senere
også framført sangen sin i NRK. 

Opphavsmannen Halvdan Si-
vertsen satte tydeligvis fire
kalde pils i halsen da han hørte
Hjorts versjon hvor han synger
«Når høyrevinden blåser over
landet, og de som stemte rød-
grønt, de vil snu» i stedet for Si-
vertsens opprinnelige «Da har
æ ei som vet at folk vil våkn’
opp, og at vinden ifra høyre
snart vil snu». 

– Jeg har ikke sett på maken.
I tillegg til å være frekt, så er det
ytterst slett arbeid. Det er en
radbrekking av sangen, sier Si-
vertsen til iTromsø. Sivertsen
understreker også at dette er
brudd på åndsverkloven i til-
legg til dårlig folkeskikk. 

– Jeg skjønner godt at han
synes det var litt frekt. Men jeg
vil tro han innser at hans ver-
sjon er betydelig bedre enn
min, sier Jens Johan Hjort. 

Halvdan
raser

SINT: Halvdan Sivertsen er pro-
vosert. Foto: Arne Forbord

På trekkspill
for Joddski

«Denne gangen 
har hun fått ha mer
kreativ input» 

Jørgen Nordeng
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 en Nordeng, også kjent som Joddski, samarbeider igjen og resultatet han høres i april. Her fra Sjonafestivalen i fjor da Ida
 s konsert. Foto: Siri Nybakk

RANA/TROMSØ: Ivar Hartviksen
(bildet) får vise fram to av sine fil-
mer under TIFF, den internasjonale
filmfestivalen i Tromsø, som fore-
går nå. 

I går reiste han opp for å delta
med «Gutten fra myra» og filmen
om Hamsunsenteret «At bygge et
minnesmerke over sig selv». Hart-

viksen har produsert begge fil-
mene, men har også skrevet manus
til sistnevnte og samarbeidet om
regien med Hans Gundersen på
«Gutten fra myra». 

Filmene vises i sammenheng
med programposten «Special scree-
ning». De ble vist i går, men vises
også i dag og på fredag. 

Lokal film under TIFF
RANA/HEMNES: I dag står Gruben
ungdomsskole og Hemnes sentral-
skole for tur når Petter Carlsen
fortsetter på sin skoleturné i fylket
med konserten «A taste og what’s
to come».

I morgen får Korgen sentralskole
og Bleikvassli skole et besøk av de
tre musikerne på turné. 

Videre i ruta

Ark bokhandel

Skjønn og generell:
1. Jan-Erik Fjell - «Tysteren»
2. Sofie Hexeberg - «Frisk med lavkarbo.
Oppskriftene»
3. Susan Abulhawa - «Morgen i Jenin»
4.Gaute Heivoll - «Før jeg brenner ned»
5. Regine Stokke - «Regines bok»

Pocket:
1. Camilla Läckberg - «Fyrvokteren»
2. Kathryn Stockett - «Barnepiken»
3. Leif GW Persson - «Mellom sommerens
lengsel og vinterens kulde»
4. Kate Morton - «Den glemte hagen»
5. Lars Kepler - «Hypnotisøren»

Rana bibliotek

Skjønnlitteratur, voksne:
1. Unni Lindell - «Sukkerdøden»
2. Susan Abulhawa - «Morgen i Jenin»
3. Ellinor Rafaelsen- «Hjerter i utakt»
4. Ellinor Rafaelsen- «Hjemkomsten»
5. Jan-Erik Fjell - «Tysteren»

Skjønnlitteratur, barn og ungdom:
1. Astrid Lindgren - «Jul i stallen»
2. Helena Bross - «Ny i klassen»
3. Helena Bross - «Løse tenner»
4. Jon Ewo - «Otto monster vil også bli
syk!»
5. Helena Bross - «Det spøker på skolen»

Litteraturlista

I ei tid der det snakkes om mon-
stermaster, nei til vindmøller og at
de store kraftutbyggingsprosjek-
tenes tid er forbi, har NVE gitt ut
boka «Kraftoverføringens kultur-
minner». Boka, som er en sluttrap-
port til et utvalg, tar for seg 24
kraftledninger og 19 kraftstasjoner
som man mener har nasjonal kul-
turhistorisk interesse.

Boka viser kraftlinjer, kraftsta-
sjoner, trafoer og anlegg som
framstår som monumenter i sitt
eget fysiske ytre, men ikke minst
også i forhold til kraftlinjenes og
kraftproduksjonens betydning for
utviklingen av vårt velferdssam-
funn.

Dette er første gang at kraft-
overføringene her til lands er sam-
let mellom to permer. Og det har
blitt et flott verk, hvor teksten for-
teller oss historiene om disse an-
leggene og det arbeidet som ligger
bak utviklingen av vårt rike, mo-
derne samfunn. Rikt illustrert med
både nye bilder av anleggene slik
de ser ut i dag, og fra anleggstida
da master ble reist og kraftstasjo-
ner murt opp. Bare ved å se på et
av de gamle bildene, får man en
fornemmelse av de fysiske utfor-
dringene man må ha stått overfor
i ei tid da utstyrstilgang var mar-
ginal sammenlignet med i dag.

Boka tar for seg flere anlegg her
i fylket; kraftledningene Bogen–
Sortlandsund, Glomfjord kraftverk

med Glomfjord industripark og
Salten–Svartisen-verkene

Boka kan ses på som et rent his-
torisk oppslagsverk. Men den bør
kanskje først og fremst reise en
debatt omkring den kulturelle ver-
dien av våre kraftanlegg. Mange
ser på kraftmaster og ledningsnett
som estetisk forurensing. I denne
rikt illustrerte boka framstår mas-
tene som skulpturelle bærebjelker
mens de energibringende led-
ningsnettene, som går på tvers og
på langs gjennom vårt langstrakte
land, utgjør en pulserende livs-
nerve i vårt samfunn.

Roger Marthinsen

«Kraftoverføringens kultur-
minner»

Bakgrunn:
En sluttrap-
port til et
samarbeids-
prosjekt
mellom Stat-
nett SF,
Energi
Norge, Riks-
antikvaren
og Norges
vassdrags-
og energidirektorat (NVE).

Utgiver: NVE

Monumentalt og viktig

Bok

POCKET: «Fyrvokteren» er på
pockettoppen.

TOPP: «Tysteren» ligger på
topp.


