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Festivalsommeren er for lengst i gang, 
men for mange gjenstår den viktigste 
festivalen: Olsokdagene på Stiklestad. 
I dagene 23.–29. juli byr Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter på et impo-
nerende program med konserter, 
forestillinger, foredrag, utstillinger og 
barneprogram. Tradisjonen tro ligger 
det an til en blanding av skjemt og al-
vor, av fortid og framtid – og av tradi-
sjon og fornyelse.

Det er med stor glede vi i dag tilbyr 
deg årets Stiklestadbilag – et 40 siders 
bilag fylt med redaksjonelle saker 
og annonser i forbindelse med årets 
olsokdager på Stiklestad, de 12. i rek-
ken. For oss i magasinavdelingen 
i Trønder-Avisa er dette et av årets 
store høydepunkt. Vi er stolte av å 
kunne gi våre lesere et olsokbilag 
fullstappet med spennende intervjuer, 
gode reportasjer, levende foto, nyheter 
og småkrydder.

Også i år har vi møtt artister, skuespil-
lere, foredragsholdere, veteraner og 
unge talenter. Vi har fulgt Spelets nye 
regissør Marit Moum Aune på prøver 
i amfiet, vi har besøkt olsokkunstner 
Magne Furuholmen i hans atelier, 
og vi har vært i Lund i Sverige for å 
bli bedre kjent med årets olsokprofil 
Dick Harrison. Du kan også lese om 
da ny og gammel husfrue møttes på 
Stiklestad. Og vi har selvsagt intervju 
med både årets konge – Henrik Me-
stad – og med den nye Gudrun – Heidi 
Gjermundsen Broch.

«Talerstolen Stiklestad» får en sentral 
plass også under årets olsokdager. 
Under vignetten «Over grenser» er det 
lagt opp til flere spennende program. 
En av dem som skal reflektere over 
temaet, er Birgit Røkkum Skarstein, 
levangerjenta som ble rikskjendis 
gjennom TV-programmet «Ingen 
grenser». Lam fra livet og ned etter en 
sykehustabbe, maktet hun å komme 
til topps på Snøhetta, og hun impo-
nerte og sjarmerte oss alle med sin 
viljestyrke og sin formidable evne til 
å fokusere på muligheter i stedet for 
hindringer.

I arbeidet med dette bilaget har vi møtt 
Birgit i amfiet på Stiklestad der hun 
for fire år siden sprang rundt som 
hærmann. Siden har hun verken del-
tatt i eller sett Spelet. Men i sommer 
er hun tilbake – denne gangen både 
som Spel-publikummer sammen med 
kjæresten sin og i samtale med Sverre 
Krüger i programmet «I bevegelse – 
over grenser». Birgit sier til oss at hun 
håper publikum vil føle at de får noe 
igjen for å høre på henne. Det trenger 
hun neppe være bekymret for. Det blir 
nok fullt i Konferansesal 1030 på Sti-
klestad om ettermiddagen 24. juli.

Med disse ordene 
ønsker jeg deg god 
lesning og en god 
sommer på Stikle-
stad.

Heidi J. Stiklestad
Magasinredaktør
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Jon M. Suul. Olav Gullvåg. Paul Okkenhaug. Gisle Straume. 
Navn som lyser i gullskrift over Stiklestadhimmelen. 
Spelhistoriens grunnleggere. Men uten Bernt Karlgård 
ville det ikke vært noen spelhistorie å grunnlegge.

Lokal bakmann – 
nasjonal strateg
Da Bernt Oluf Karlgård (f. 1887) døde i 
Oslo, 86 år gammel, sto det en notis i 
lokalavisen om at en kjent verdaling 
var gått bort. Han gjorde «en stor 
innsats når det gjaldt å starte fest-
spillet på Stiklestad, som han håpet 
skulle bli et Nordens Oberammer-
gau», skrev Innherreds folkeblad og 
Verdalingen.

Ved hans 75-årsdag i 1962, omtalte 
Trønder-Avisa også Karlgård som 
«mannen, hvis kongstanke det er å 
gjøre Stiklestad og olsok-spillene til 
et norsk Oberammergau».

I den tyske byen Oberammergau, 
sørvest for München, har det siden 
1634 blitt oppført et berømt pasjons-
spill. Rundt dette teatret arrangeres 
et festspill som er blitt en hovednæ-
ringsvei i den bayerske regionen. 

Bernt Karlgård så for seg at 
Stiklestad kunne utvikles i samme 
retning. Overfor initiativtakerne 
vektla han tidlig nødvendigheten av 
å etablere forståelse for at dette var 
nasjonalt anliggende. I den første 
henvendelse fra «Hovednemnda for 
festspel på Stiklestad» til Kirke og 
undervisningsdepartementet, står 
det presisert: «Tiltaket med dette 
festspelet er eit steg fram i arbeidet 
for å gjera Stiklestad til eit nasjo-
nalt og religionshistorisk kultur-
sentrum.» 

I dag forvalter Stiklestad Na-
sjonale Kultursenter (SNK) denne 
ambisjonen, en målsetting formulert 
i et brev til staten for nøyaktig 60 år 
siden. Av Bernt Karlgård, lokal bak-
mann og nasjonal strateg. 

Så hvem var han?

Bernt Karlgård er mannen bak Spelet 
om Heilag Olav. Den grå eminense. 
Spelets François Leclerc du Trem-
blay. Uten forkleinelse for noen – de 
var rett mange som etter hvert 
tok del i dette definerende arbei-
det – kan vi likevel slå fast at uten 
Karlgårds målrettede innsats for å 
konstruere organisasjonen arran-
gementet måtte tuftes på, ville vi 
ikke i dag hatt en snart 60-årig spelt-
radisjon på Stiklestad. Jon M. Suul 
var spel-generalen med tropper og 
avdelinger under seg, hvor lagførere 
og sersjanter rapporterte til kompa-
nisjefer og brigadeledelse. Men over-
kommandoen hadde Bernt Karlgård. 

Det var han som signerte dekretene 
og at de gikk ut når de skulle. Det 
var Karlgård som bestemte hvor det 
var strategisk avgjørende å sette inn 
det ene eller annet støt. 

Bernt Karlgård var født på Tømte i 
Sul, for 125 år siden, men vokste opp 
på Berg i Vinne. Han var en klassisk 
landsens begavelse som hungret et-
ter lærdom. Det i seg selv var ingen 
fribillett til høyere utdanning, men 
unge Bernt var heldig. Bonden på 
gården, Thomas Berg, ordfører og 
offiser, så guttens evner og kostet 
hans utdannelse i Norge og Dan-
mark. Han gikk på Sund Folkehøg-
skole i Inderøy, et nordisk kultura-
kademi i seg selv på den tid; han tok 
Mære og deretter Askov højskole, 
”Grundtvigs høyborg”, innen han 
i 1911 gikk ut av Norges landbruks-
høgskole med gylne papirer.

Etter en tid som lærer ble han 
ansatt som sekretær og siden kontor-

sjef  i Statens Provianteringsdirek-
torat. Fra 1929 var han kontorsjef  i 
Statens Kornforretning. Den allsi-
dige sivilagronomen var styregros-
sist lenge før begrepet ble oppfunnet. 
Han jobbet som redaktør i land-
brukspressen, han skrev artikler 
om kulturspørsmål i flere aviser, og 
hadde tallrike lederverv. På tampen 
av 1940-tallet skrev og produserte 
han informasjonsfilmer om landbru-
ket og hadde i 1952 premiere på «sin» 
første og eneste langfilm, «Sagaen 
om Selbusteinen», eller Kvernfjellfil-
men. Karlgård brukte profesjonelle 
skuespillere i filmene, noe som for-
klarer hans naturlige kontaktflate i 
teatermiljøet.

I 1918 giftet han seg med Astrid 
Hansen fra Sandefjord. De fikk fire 
barn og etablerte seg i Oslo. Like 
fullt var han ofte i Verdal. Han 
overtok og nyoppbygde Karlgarden 
i hjemtraktene, og det var under et 
opphold her han tok sin slektning 
Jon M. Suul til side og forklarte at 
denne babyen lensmannen gikk 
svanger med, og som Karlgård 
hadde lovet å stå fadder for, ikke 
burde få vokse opp på Sul. I et notat 
skriver Karlgård:

«Den 4. april [1952, journ.anm.] 
hadde Gullvåg ferdig et detalj-
behandlet manuskript. Hjemme hos 
ham hadde jeg fått hans kommenta-
rer og forklaringer til det. Herunder 
pekte han på at han nokså slavisk 
hadde fulgt Jon Suuls ønske om at 
handlingen skulle foregå i Sul og at 
hendingene hos bonden Torgeir Flekk 
skulle danne en stamme i handlingen. 
(…) Da jeg hadde studert det ferdige 
manuskriptet nøyere, slo det meg at vi 
her vel hadde et arbeid som fortjente 
å danne grunnlaget for en større begi-
venhet enn et grensestemne i en liten 
fjellbygd. [Initiativtaker Jon Suul 
hadde opprinnelig sett for seg spelet 
som et innslag på et slektsstevne på 
lensmannens hjemgård Sul. Journ.
anm.]

Dette historiske skuespill belyste 
tanker og problemer i en viktig tids-
epoke, det behandlet religiøse, nasjo-
nale og politiske problemer, det bygget 
på etiske prinsipper. Kanskje kunne 
en dyktig instruktør med fagskue-
spillere i de viktigste roller og med 

FILM: Bilder fra opptaket av «Sagaen om 
Selbusteinen».  Bernt Oluf Karlgård til 
høyre på det øverste bildet. Nummer to 
fra venstre på nederste bilde.


