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noen endringer 
i manuskriptet 
skape det om til et 
festspill knyttet til 
olsok? Kanskje kun-
ne det da flyttes til 
Stiklestad hvor en allerede 
hadde plass for friluftsspill?

Da Suul og jeg neste gang hadde vårt 
møte om forberedelsene til gren-
sestemnet brakte jeg disse tanker 
fram. Jeg så min venn bli sittende 
ganske stille og tankefull en stund. 
Det foregikk en ganske tydelig en 
indre kamp hos ham. En kamp mel-
lom det å oppgi den opprinnelige 
idé – det å skape noe som var bundet 
til barndomsstedet og med tradi-
sjoner derfra – mot noe hvor dette 
ble redusert til noe uvesentlig. Men 
det gikk likevel fort å diskutere seg 
fram til enighet om at det å minnes 
Olav Haraldssons gjerning gjennom 
olsokfestligheter på Stiklestad var en 
større sak enn arrangering av gren-
sestevner i Sul.»

Karlgård skjønte at noen i posi-
sjon måtte hektes på dersom det 
skulle lykkes å realisere dette stadig 
mer omfattende prosjektet. Han 
foreslo å be herredsstyret i Verdal 
samt fylkesmannen om å oppnevne 
en hovednemnd. Lensmann Suul var 
skeptisk. Han fryktet, ikke ubegrun-
net, at hele olsokarrangementet kun-
ne koke bort i fordeling av politiske 
bein. Suul rådførte seg med Stikle-
stad-prost Sætevik, og det hele endte 

med at lensmann 
og prest gjorde et aldri så lite kupp 
og oppnevnte sin egen hovednemnd, 
bestående av dem selv, av ordfører 
Musum, kontorsjef  Karlgård og 
redaktør Storøy i Nordtrønderen og 
Namdalen. Foruten å være sikret 
pressedekning, hadde de nå også et 
bein innfor kommunale budsjetter.

Bernt Karlgårds videre innsats for 
«Festspillene på Stiklestad», som 
var hans begrep, kan knapt over-
vurderes. Fra Oslo koordinerte han 
alt som vedrørte Spelet; det være 
seg forhandlinger med kunstne-
riske aktører, samt kontakt med 
myndigheter og riksmedia. Med 
tabloid teft for så vel kjendiseriets 
magnetisme som kunstneriske kva-
liteter, trakk han både aviser, uke-
blad og trauste NRK til sine presse-
konferanser. Korrespondansen han 
førte med Suul, Stiklestadnemnda, 
Paul Okkenhaug, Olav Gullvåg (og 
en hel rekke andre), viser fremsynt 
forståelse for samspillet mellom 
innhold og det arrangementstek-

niske. En selvfølgelig-
het i dag, men ufordøyd 
tankegods den gang. 
Initiativrik og kreativ, 
men også nokså bestemt, 

fjernstyrte Karlgård mye av Stikle-
stad-apparatet fra Oslo. Han var en 
handlingens mann og sto i en urban 
kultur som kunne virke overdreven 
effektiv på trauste trøndere. Når 
ting ikke skjedde fort nok i hjem-
kommunen, tok han egne grep, noe 
som provoserte lokalt. Samtidig ble 
en ting tydelig; hvis Karlgård ikke 
handlet, var det heller ingen andre 
som gjorde det.

En episode er beskrivende; det 
skjedde noen år etter at Jon Suul 
var død og selv hadde Karlgård et 
halvt års permisjon fra Stiklestad 
for å sluttføre en redaktørjobb. Da 
sto hele organisasjonen i stampe. 
Vel tilbake i Stiklestadnemndas 
tjeneste oppdaget han at det avtale 
reengasjementet av skuespillere, 
musikere eller regissør ikke var 
blitt utført. Enkelte hadde i mellom-
tiden påtatt seg annet arbeid, andre 
hadde planlagt ferie. Takket være 
overtalelsesevner og pragmatiske 

løsninger klarte Karlgård å samle 
så å si alle nøkkelpersoner.

Bernt Karlgård var en moderne 
lederskikkelse som sørget for at det 
vanket ros og synlige erkjentlighe-
ter til dem som hadde ytt en ekstra 
innsats for Stiklestad. Formelt bidro 
han aktivt til at det vanket både 
Kongens gull, St. Olav og fortjenst-
medaljer til disse pionerene. Da han 
selv nådde skjells år og alder fikk 
han et standardisert brev fra Sti-
klestadnemnda om at han ikke ville 
bli oppnevnt for en ny periode. Det 
lå neppe noen bevisst desavuering i 
det. Karlgård selv uttrykker heller 
ikke ingen bitterhet i sine etterlatte 
papirer. Eksemplet er vel heller et av 
mange på kommunal amnesi og at 
inspiratoren som klapper andre på 
skulderen ikke nødvendigvis får like 
anerkjennende klapp tilbake.

Gisle Straume sa en gang om Bernt 
Karlgård at han var den beste 
teatersjefen han aldri hadde hatt. 
Bak denne underfundigheten lå en 
respekt for toppbyråkraten som la 
ned et så betydelig frivillig arbeid 
for spelet på Stiklestad.
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Født 1964 i 
Inderøy, er kom-
mentator og 
teaterkritiker i 
VG. Faglitterær 
forfatter av flere 
bøker. Han redi-
gerte og førte i 
pennen Stikle-
stadspelet – sla-
get som formet 
Norge (Schibsted 
2003). Det 
siste året har han 
bodd på Sicilia 
og skriver for øy-
eblikket bok om 
siciliansk kultur 
og historie.

Bernt Oluf Karlgård står i 
trappen og hilser på Gisle 

Straume i 1961. Arne Lerberg 
(t.v.) og Trygve Nøvre (t.h.). 
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Bernt Oluf Karlgård produserte 
flere infomasjonsfilmer om 
kornproduksjon. Her instruerer 
han skuespilleren (1945).

Bernt Oluf 
Karlgård i møte 
med Kong 
Haakon. Han 
viste Kongen 
rundt på 
varemessen 
i Tromsø.
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