
Fredag 24. september in-
viterer Lindsay Winfield-
Chislett til lunsjkonsert 
med en ung strykekvartett 
på Høylemmen på Glåmos.

NILS KÅRE NESVOLD

Konserten inngår i Høylemmens serie 
«Mat & Musikk» som nå åpner opp for 
internasjonale ensembler etter at det 
er lempet på koronarestriksjonene. I 
fjor deltok kun norske ensembler i det 
som egentlig skal være en internasjo-
nal konkurranse.

Det er foreløpig usikkert hvilken 
kvartett som kommer ettersom 17 
land er representert under Trondheim 
International Chamber Music 

Competition, TICC, nå i september. 

Høye forventninger
– En av kvartettene kommer, og vi 

har høye forventninger ettersom disse 
unge kvartettene har pleid å stille opp 
med nydelige program, sier Winfield-
Chislett, og fortsetter:

– TICC-konkurransens forløp av-
gjør hvilken kvartett som gjester oss. 
Uansett byr konserten på en enestå-
ende mulighet til å oppleve unge kam-
mermusikere på et svært høyt nivå. 

Winfield-Chislett inviterer til fle-
re konserter i serien utover høsten. 
Søndag 31. oktober er det  Halloween-
familieforestilling med Alpaca og 14. 
november kommer en blåsekvintett 
med musikere fra Trondheim symfo-
niorkester.

NY KONSERT: Lindsay Winfield-Chislett inviterer til konsert med unge kammermusikere på 
høyt nivå.  Arkivfoto: Eli Wintervold 

Kammermusikere 
til Høylemmen

Sigrun Selboe
Det gode liv

Går det an å bli forelska i et 
landskap? Ja, jeg tror det!

I september 2017 var jeg for før-
ste gang på toppen av Hummelfjell. 
Det er en litt kjedelig tur når man 
følger veien oppover, og anlegget 
på Gråhøgda er ikke særlig pent, 
men for en utsikt!

Det var en dag med strålende sol, 
høy himmel og den skarpheten i 
lufta som kommer med høsten. 
Jeg var sammen med ungdomme-
lig pågangsmot på lette bein. Mine 
egne bein var ikke fullt så lette, 
men i sekken hadde jeg kald, frisk 
saft, brødskiver med godt pålegg 
og mitt eget voksne pågangsmot. 
Da vi sto på toppen så jeg for før-
ste gang dalen som strekker seg 
på det som for meg er baksida av 
Hummelfjell. Der nede lå det sjøer 
som perler på en snor, glitrende i 
den sarte høstsola. På begge sider 
av dalen lå slake og innbydende 
fjell, med noen tøffe topper som 
kneiste med nakken. Jeg ble be-
tatt. Kartet viste at jeg kikket ned 
på Hodalen, en del av regionen 
vår som jeg aldri hadde vært i. 
Jeg hadde hørt navnet før, og jeg 
visste til og med at det bodde folk 
der, men for meg var akkurat det 
litt uforståelig. Var det noe spesi-
elt med Hodalen, liksom?

Høsten gikk over i vinter, vin-
ter ble til vår og så kom somme-
ren 2018. Jeg lot instinktet styre 
meg, og dro til Hodalen for første 

gang. Jeg var allerede betatt, nå 
ble jeg besatt. Tenk at den dalen 
jeg bare hadde hørt om, og sett 
på avstand fra Hummelfjell, fak-
tisk bare lå tre kvarter kjøring 
hjemmefra? Plutselig forsto jeg 
at det var mulig for folk å bo der 
og ha en jobb for eksempel på 
Røros. Og så var det alt det andre, 
da. Sammenhengende vassdrag 
med sandstrender som i Karibia. 
Furuskog med bunnen dekket av 
reinlav. Moltemyrer, blåbær- og 
tyttebærtuer. Snaufjell, frisk luft 
og rikt dyreliv. Og favorittfjellet 
Sålekinna ikke langt unna. Sa jeg 
besatt? Ja, jeg tror faktisk det. Da 
sommeren 2018 gikk over i høst, 
ble jeg eier av en flik av dette fan-
tastiske området. Jeg gikk vinte-
ren i møte som eier av ei hytte-
tomt og brukte en del tid på sitte 
der, puste og tenke. Eller kanskje 
det er mer riktig å si at jeg lot være 
å tenke. Jeg var jo forelska – i 
Hodalen – og ville bare være der 
så mye som mulig. 

Mange har den samme besettel-
sen som meg, mange vil bare være 
i naturen, eller på hytta. Hele mitt 
liv har jeg vært på ulike hytter i fe-
rier. Det er på ei enkel hytte tett på 
naturen at jeg kjenner meg jorda 
og slapper best av. Sommeren 
2019 sendte jeg byggesøknad for 
hytte og uthus, og i høst skal jeg 
søke om ferdigattest. Men ferdig? 
Nei, det er nå det begynner. 

Utsikt  
og innsikt
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