Kirsten Malfrid Flagstad var Norges største dramatiske sopran, av mange betraktet som
verdens største, og en av Norges internasjonalt mest kjente kvinner.
Flagstad ble født på Hamar, men vokste opp i Oslo. Faren, Michael Flagstad, var kapellmester
og dirigent, og moren, Maja Flagstad, var repetitør/pianist. Hun ble Kirstens første lærer.
Siden studerte Kirsten under Ellen Schytte-Jacobsen og Albert Westvang i Oslo og under dr.
Gillis Bratt i Stockholm.
Flagstad operadebuterte på Nationaltheatret i 1913, som Nuri i d'Alberts Tiefland. Da Opera
Comique åpnet i Oslo i 1918, hadde hun mange store roller der, før driften ble lagt ned i 1921.
Hun sang så ved Casino, Mayol og Nationaltheatret, før hun ble engasjert til flere store
operaoppsetninger i Göteborg. Hun ble kalt til Richard Wagners Bayreuth i Tyskland og sang
ved festspillene der i 1933 og 1934, før hun året etter, i februar 1935, gjorde sin sensasjonelle
debuten på Metropolitan Opera i New York som Sieglinde. Den i verdenssammenheng ennå
ukjente dramatiske sopranen Kirsten Flagstad var i løpet av en lørdag formiddag blitt verdens
største stjerne og hadde reddet «The Met» fra å gå konkurs.
Kirsten Flagstad ble særlig berømt for sine tolkninger av Richard Wagners musikk, men har
også sunget operaer av Verdi, Puccini, Mozart, Beethoven, Bizet, Gluck, Händel, Gounod og
mange andre. Flagstad var fast engasjert ved The Metropolitan i New York fra 1935 til 1941,
da hun reiste hjem til Norge da hennes ektemann var svært syk. Etter krigen ble hennes mann
arrestert som krigsprofitør. Dette, samt hennes valg å reise hjem til det okkuperte Norge,
gjorde henne upopulær i allierte land, Til tross for at hun under krigen bare hadde opptrådt i
land som ikke var okkupert av tyskerne, som Sverige og Sveits og nektet å opptre på
arrangementer i regi av okkupasjonsmakten eller Nasjonal Samling. Under de første
Festspillene i Bergen nektet kong Haakon VII å komme hvis Flagstad ble invitert.
Etter den andre verdenskrig var hun fra 1949-1952 tilbake ved Metropolitan og fortsatte som
tidligere sine turneer rundt i verden, på det nordamerikanske kontinent, Sør- og MellomAmerika, Australia og ved de store europeiske konsert- og operascener. Hennes tolkninger av
operalitteraturens kvinneskikkelser, ikke minst hos Wagner og Beethoven, satte dype spor,
reddet Metropolitan-operaens økonomi og ga henne en berømmelse som varer. Hun ble
betegnet som «Århundrets stemme».
Kirsten Flagstad var Den Norske Operas første sjef, i perioden 1958–60. I denne perioden
arbeidet hun uten å heve lønn, og bisto også fra hennes private milder til å skaffe sangere.
Kirsten Flagstad døde i Oslo, 67 år gammel. Hun ble tildelt flere store utmerkelser, blant
andre St. Olavs orden. Hun er avbildet på den norske hundrekroneseddelen, på norske
frimerker og har fått en stjerne med sitt navn på Hollywood Walk of Fame. Som eneste
nordmann er Flagstad æret med minneplakett i Metropolitan Opera House samt i Carnegie
Hall i New York.
I 1985 ble hun æret ved et symposium i New York, femti år etter at hun debuterte ved
Metropolitan Opera i 1935. De norske Ranveig Eckhoff og Kåre Bjørkøy forestod sang.
Plassen det nye operahuset i Oslo ligger ved er oppkalt etter Kirsten Flagstad. En statue av
henne ble flyttet fra den gamle operaen og satt opp her i samband med det nye operahusets
åpning i 2008.

