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Emma Hjorth museum ved Regionalt Aktivitetssenter 
(REGA) setter opp teaterstykket «Spelet om Emma 
Hjorth» i månedsskifte august / september 2015. Stykket 
handler om Emma Hjorth og hennes bidrag til å bygge 
opp landets første pleiehjem for utviklingshemmede, 
eller åndssvake som det het på den tiden. Vi treffer også 
hennes søsken, og vi følger familien Jørgensen og deres 
utfordringer og valg som pårørende til et åndssvakt barn. 
I tillegg møter vi ansatte ved institusjonen i perioden 
hvor hjemmet høstet stor anerkjennelse, og gjennom 
perioden med stor motstand og massiv kritikk, samt 
representanter fra «allmuen» og deres syn på denne 
gruppen.
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Stykket er produsert som et utendørs 
vandreteater, og vil spilles på flere ulike 
spillsteder på grøntområde rundt Emma 
Hjorth museum og Emma Kafe. Stykket 
omhandler perioden fra ca. 1895 til ca. 
1920. 

Oppsetningen er et samarbeid mellom 
Emma Hjorth museum / REGA ved 
Bærum kommune, Para Film & Teater 
som står for den kunstneriske 
utformingen, og Dissimilis kultur- og 
kompetansesenter. 

Emma Hjorth (født Lippestad) og 
hennes søskens yrkesvalg og karriere skulle 
bli starten på et opplæring,- og pleietilbud 
for mennesker med utviklingshemming 
her til lands. Mange av de som har bodd i 
Bærum i lengere tid, har på en eller annen 
måte en tilknytning til Emma Hjorths 
Hjem enten ved at de har jobbet der selv, 
eller at de kjenner folk som har gjort det. I 
flere tiår var institusjonen blant de største 
arbeidsplassene i kommunen. De færreste 
kjenner derimot til bakgrunnen for at 
hjemmet ble startet, og hvem denne 
kvinnen var som er opphavet til navnet på 
det som nå kanskje kan kalles en 
drabantby til Sandvika. Vi håper denne 
teateroppsetningen kan bidra til å spre 
kjennskap til Emma Hjorths betydning 
innenfor område, også til publikum som 
ikke er tradisjonelle gjester på museet.

Skuespillere
Tre av rollene spilles av profesjonelle 
skuespillere:

Emma Hjorth – Oddrun Valestrand
Arne Jørgensen – Tor Keilen
Hilda Lied – Marianne Krogness
 

I tillegg er det 22 dyktige amatør-
skuespillere inklusive dansere, som vil fylle 
ca. 25 ulike roller.  Disse kommer i 
hovedsak fra Bærum og Oslo. Noen er 
tilknyttet Dissimilis kultur – og 
kompetansesenter, som også stiller med 
danserne og musikere.

Spilleplan
Datoene stykket spilles er: 27, 28 og 29. 
august, samt 2, 3 og 4. september.

Teaterstykket varer i ca. 1,5 time. De av 
publikum som ønsker å sitte hele eller deler 
av stykket, oppfordres til å ta med seg en 
campingstol e.l.

 
Billetter selges via Bærum 
Kulturhus.  
http://www.baerumkulturhus.no/
spelet-om-emma-hjorth 

Facebookgruppe:  
Spelet om Emma Hjort  
https://www.facebook.com/pages/
Spelet-om-Emma-Hjorth/ 
771891266227926?ref=hl

Ved kjøp av billett gis det redusert pris 
ved overnatting på Emma Gjestehus 
spilledagen. •••
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