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Kim F. Samproduksjon mellom Teater Innlandet og Den Nationale Scene: Gisle Bjørneby Foto: Gisle Bjørneby
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«Kim F» er viktig teater og et gripende monument over Karen Christine
Friele og kampen for homoﬁles verdighet.
https://www.ba.no/kultur/puls/dns/et-gripende-monument-over-kim-friele/r/5-8-946994
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Linn Løvvik gjenskaper fyrverkeriet Kim Friele, motet, staheten og utholdenheten som forandret Norge. Hun viser
også de mykere siden av aktivisten som møtte sin store kjærlighet, Wenche Lowzow, i moden alder. «Kim F» er
dessuten er skarp påminnelse om hvor kort tid det er siden homoﬁli var straffbart, ble ansett som skadelig, var en
psykiatrisk diagnose og måtte leves ut i dypeste hemmelighet.
Linn Løvvik er et funn i tittelrollen. Hun har virkelig kommet under huden på Kim Friele. Det er akkurat slik vi
kjenner henne fra offentlige opptredener og debatter. Uredd, skarpsindig, ubøyelig og kompromissløst ærlig.
Samtidig viser Løvvik også den mer private Kim, både datteren, den enslige og partneren. Kims kamp for
kjærligheten blir til kampen for å leve et sant liv.
Stykket åpner med Gabrielles hit, «Ring meg» - og det ringes mye i denne forestillingen. Ubehagelige samtaler,
bekymrede, hatefulle, truende, vennlige, rosende, Kim Friele skapte reaksjoner og måtte tåle mer enn de ﬂeste
offentlige personer.
Allerede som liten jente får hun vennlig korreks fra de voksne: «Småpiker kysser ikke andre småpiker på munnen».
Den unge Karen Christine er lydig, gifter seg , men skilles etter kort tid.
Så møter vi hennes som en av de aller første kvinnene i Det norske forbundet av 1948. Denne foreningen for
homoﬁle var et diskret tilﬂuktssted mer enn en kamporganisasjon. Men dette endret seg da Friele ble leder og til og
med bekjente offentlig at hun var homoﬁl. Det var uhørt til da.
Friele var leder i forbundet fra 1966 og i fem år. Deretter var hun generalsekretær frem til 1989. Hun fortsatte å
være den mest synlige og proﬁlerte homoaktivisten her i landet i ﬂere år etter det. Det kostet, Friele møtte både
sjikane, utskjelling og direkte fysiske overfall.
Kampen for å endre lovverket gikk hånd i hånd med kampanjen for at kjærlighet var like verdifull om den fantes
mellom to av samme kjønn.
Og lovene ble endret. I 1972 ble loven som kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn fjernet.
«Homoﬁli» som psykiatrisk diagnose ble fjernet i 1978, i 1981 loven mot diskriminering utvidet til å gjelde seksuell
orientering og endelig i 1993 kom loven om partnerskap. Kim Friele og hennes kjæreste Wenche Lowzow var av de
første parene som inngikk partnerskap.
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Det var ikke selvsagt at Kim og Wenche skulle bli et par. Kim, den radikale aktivisten og Wenche som konservativ
kristelig Høyre-dame. I samspillet med Anna Dworak som Wenche ,viser Løvvik hvordan forakt gradvis avløses av
kjærlighet.
Dworaks sterkeste scene er når hun tar et grundig oppgjør med kirkens ledere og ender med å melde seg ut. Og i
stykket får vi også se hvordan Oslo Høyre mener det er skammelig av henne å holde seg med Kim Friele og til og
med innrømme at hun er lesbisk. Det ender med at hun fjernes fra stortingslisten etter to perioder. Også for
Lowzow skulle det koste å være ærlig mot seg selv.

FAKTA

Teater/urpremiere
Den Nationale scene
(Samarbeid med Teater Innlandet)
«Kim F»
Av: Audny Chris Holsen og Marius Leknes Snekkevåg
Regi: Audny Chris Holsen
Med Linn Løvvik, Anna Dworak, Håkon Moe , Kristian Berg Jåtten og Steffen Mulder.

Forestillingens tre herrer har en lang rekke roller. Kristian Berg Jåtten,Steffen Mulder og Håkon Moe skaper det
miljøet som trengs rundt Kim og Wenche. Her er mye lekenhet, dans og kjappe skiftninger mellom alt fra
fordømmende prester til «skruller» i homomiljøet.
Stykket viser også hvordan Kim Friele ﬁkk motstand i det homoﬁle miljøet. Først da hun ville kjempe for synlighet
mot de eldre herrenes ønske om «diskresjon». Senere ble det rabalder da hun mente at homoﬁle menn burde ta sin
del av ansvaret da AIDS ble miljøets store svøpe.
Til syvende og sist er også Kim Frieles liv et liv med følelser og relasjoner. I sluttscenen møter vi henne etter at
hennes kjære Wenche er død. Hun forbanner tosomheten som gjør den påførte ensomheten så bunnløs. Men så
viser hun sitt sanne jeg i sluttreplikken:
«Vi mennesker er heldige som får elske. Ferdig med det!»
Les mer om: kultur puls DNS
Se kommentarer
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