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tekar, og mange av scenene vil 
utspille seg på Trondheim folke-
bibliotek.

Men Elisabeth kjente ikke til 
denne historien gjennom fami-
lien sin. Det var Tormod Morset 
som fortalte henne om Johannas 
historie. Johanna var hans kon-
takt i Trondheim.

- Når det gjelder finansiering 
og plan for innspilling av XU, 
så er det uvisst. Vi har ikke ennå 
startet for fullt med finansiering. 
Vi satser på å få utviklingsstøtte 
fra Norsk filminstitutt først, før 
vi går bredere ut. Det gjelder å 
ha en passelig blanding av driv-
kraft og tålmodighet. Siden et 
spillefilmprosjekt er så langva-
rig og kostbart er det mye van-
skeligere å få støtte til film enn 
til teater. Film er dyrt, og når 
det i tillegg er en epokefilm, 
blir det enda dyrere. Hele filmen 
foregår i Trondheim, hvor den 
også skal spilles inn. Vi har nes-
ten alle locations klare. Mange 
epokefilmer spilles inn i Øst-
Europa, men vi ønsker å gjøre 
alt i Trondheim. Vi har begynt 
å jobbe med å få næringslivet i 
Trondheim interessert. Under-
vegs i dette prosjektet har jeg 
støtt på så utrulig mange flotte 
og inspirerende mennesker, sier 
Matheson.

Hun har også intervjua flere 
tidsvitner fra unntakstilstanden 
og fra arbeidet i XU.

Kulviksvingen
I tre år har hun hatt sin kunstne-
riske base i Kulviksvingen, eller 
Kultursvingen, som noen kaller 
den. Der har hun leid kontor-
plass – først sammen med kom-
ponist Marthe Belsvik Stavrum, 
og senere alene. Det er Oddbjørn 
Korsvold som tilrettelegger for 
kultur her; med galleri i det ene 
huset og teater- og filmverksted i 
det andre. Men ved utgangen av 
november flytter Matheson ut.

- Det har vært alle tiders å ha 
hatt kontor her. Dette stedet har 
hjulpet meg med å skille mel-
lom jobb og privatliv. Dessuten 
har husleien vært veldig rimelig. 
Men alt til sin tid. I sommer har 
jeg bygd hytte på Stugudal, og 
det koster en del å drifte ei hytte. 
Dermed har jeg valgt å priori-
tere økonomien min annerledes 
framover, sier Matheson.

Bortsett fra ei 20 prosent stil-
ling som dramalærer i Selbu 
kulturskole, har ikke Matheson 
noen fast inntekt. Å jobbe som 
freelancer i kunst- og kultursek-
toren er tøft.

- Det er mange dyktige folk 
som ønsker å jobbe med teater og 
film, så det er knallhard konkur-
ranse. Derfor må man hele tida 
ha mange ulike prosjekt gående, 
slik at man har noen bein å stå 
på dersom det ene ikke blir noe 
av. Her i Kulviksvingen har det 
til enhver tid ligget flere prosjekt 
på ulike utviklingstrinn. Men nå 
tror jeg at enkelte planter her i 
«Hagen» har vokst seg så sterke 
at de snart begynner å klare seg 
på egen hånd, sier Matheson.

Svein Hilmo

Ildsjelprisen deles ut en gang 
i året, og dette var den niende 
gangen prisen ble delt ut.

Bobilmedarbeidere og venner 
av Eva g Jon
Til festmiddagen på hotellet var 
det også innbudt sentrale perso-
ner i Region Midt av bobilforen-
ingen, i tillegg til Evas og Jons 
nærmeste venner og medarbei-
dere fra Flora ved en mengde 
treff øverst i bygda. Dagens 
toastmaster var Kjell Kjøsnes, 
som løste den oppgaven på en 
utmerket måte, og som over-
rasket flere enn undertegnede 
med å akkompagnere allsangen 
på trekkspill, også på en like 
overbevisende måte. At hotellets 
mat med hjemmelaget blomkål-
suppe, nydelig svinestek med 
hjemmelaget potetmos og like 
hjemmelaget sjokoladepudding 
til dessert, også smakte aldeles 
fortreffelig, overrasket egentlig 
ikke.

Jons måte å gjøre ting på, ble 
malen
Det var Karl S. Olsen, som er 
visepresident i Norsk Bobilfor-
ening, som overrakte Ildsjelpri-
sen til Eva og Jon, og han trakk 
fram den enorme innsatsen som 
disse to hadde lagt ned i bobil-
foreningen gjennom alle år siden 
de ble medlemmer nærmest ved 
en tilfeldighet i 2007 på cam-
pingplassen ved Namsos fly-
plass.

-På årsmøter, middager, fest-
lige sammenkomster og i sosiale 
sammenhenger ellers, var det 
bare å finne ut hvordan Jon ord-
net ut saker og ting, og så gjøre 
det slik. For slik som Jon gjorde 
det, var en utmerket mal å gå ut 
ifra når arbeid skulle utføres og 
ting skulle ordnes. Han har gitt 
mye av seg selv til bobilforen-
ingen og er svært inkluderende 
overfor alle, sa visepresident 
Olsen.

Eva og Jon fikk også et sett 
med  kniver fra Region Midt i 
bobilforeningen ved lederen, 
Rolf Johansen, og ei nydelig 
pute i selbumønster med de to 
sine navn på, fra Tove Lindtner, 
som er styremedlem og treffko-
ordinator i regionen. 

14 treff i Selbu
-Vi har vært sammen om dette 
arbeidet, og vi ble begge storlig 
overrasket over at vi skulle bli 
hedret på denne måten her i dag, 
sa Jon Bakken i sin takketale.

Det var altså en ren tilfeldighet 
som førte Eva og Jon inn i bobil-
foreningen. Han har vært nestle-
der i Region Midt som omfatter 
Møre og Trøndelag til Bindal 

Bobilforeningen hedret Eva og Jon Bakken
Ved en enkel, men også 
høytidelig festmiddag 
på Selbusjøen hotell og 
gjestegård ble Eva og 
Jon Bakken hedret med 
Ildsjelprisen fra Norsk 
Bobilforening. At dette kom 
overraskende, men også 
svært gledelig,  på de to 
hovedpersonene, var det 
ingen tvil om.

i Nordland, men alt tyder på at 
han hadde vært president i Norsk 
Bobilforening om han ikke had-
de nektet hårdnakket for dette. I 
alt har han og hans gode hjelpere 
arrangert hele 14 bobiltreff her 
i Selbu, men som styremedlem 
har Jon hatt ansvaret 20 treff fra 
Ørskogfjellet i sør til Namsos i 
nord. I 2010 stod han i spissen 
for det store nordiske bobiltref-
fet med 313 bobiler på Årsøya, et 
treff som det fortsatt går frasagn 
om.

Det frie livet i bobilen
At Eva og han har satt stor pris 
på det frie livet med bobilen, 
hersker det heller ingen tvil om.

-Vi har dratt omkring i hele 
Norge, i tillegg til i Sverige og 
Danmark, men sør for tyske-
grensa dro vi aldri, for de snakka 
så dårlig selbygg der. I bobilen 
kjenner en virkelig på en veldig 
fin følelse av frihet, der er det 
lysten som bestemmer hvor en 
skal dra, og ikke møteboka som 
jeg  hadde vært avhengig av i 
mange tiår. I bobilen gjør en som 

en vil, sier Jon og smiler tilfreds.
Ellers er han godt fornøyd med 

at han og hans bobilhjelpere her 
i bygda har klart å markedsføre 
bygda igjen og igjen gjennom 
alle gjestene som bobiltreffa har 
fått til å komme hit.

Positive støttespillere i Selbu
-Men så har vi også hatt svært 
positive støttespillere i Selbu 
kommune og de forskjellige 
ordførerne, i Årsøya, Vertshu-
set Caroline og Selbu Husflid. 
Jeg glemmer aldri da ordfører 

Inga Balstad i selbubunad bar 
inn bobilflagget  sammen med 
tre andre bunadkledte damer til 
åpningen av det nordiske treffet 
i 2010. Det var et stort øyeblikk, 
sier Jon Bakken samtidig som 
han understreker at  han er av 
den oppfatning at det er mange 
andre som hadde fortjent denne 
prisen like mye som han og Eva.

Men det tror vi ikke er tilfelle.

Visepresidenten i Norsk Bobilforening, Karl S. Olsen, delte ut Ildsjelprisen for 2019 til Eva og Jon Bakken.

Tove Lindtner overrakte ei flott pute 
med bobilmotiv, selburoser og Evas 
og Jons navn på.

I bobilen kan vi føle full frihet, sa Jon 
Bakken.

Kjell Kjøsnes, utmerket toastmaster 
og akkompagnatør.  

Narve Rognebakke


