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Bakteppe og organisering av prosjektet 
 

Prosjektoppdraget ble behandlet av SNKs styre 11.06.21 og 29.04.22. Prosjekteier er styret i 
SNK og direktør Heidi Anett Øvergård Beistad.  
 
Fra prosjektbeskrivelsen: 
  
Prosjektet skal tematisere spelarvens fremtid på Stiklestad og utviklingen av Spelet om Heilag 
Olav vil stå svært sentralt.  
 
Prosjektet vil ha to fokusområder: kunstnerisk utvikling og bærekraft.  
 
1. Kunstnerisk utvikling  
Prosjektet skal kartlegge «Spelet om Heilag Olav» s potensiale slik det foreligger i dag og se 
på muligheter for å videreutvikle kvalitetene ved spelet. Prosjektet skal også utrede det 
kunstneriske mulighetsrommet med tanke på både musikk- og tekstmaterialet fram mot 2030. 
I dette ligger også å utrede et mulig nytt spel.  
  
2. Bærekraft  
Prosjektet skal vurdere «Spelet om Heilag Olav» s bærekraft, både med tanke på økonomi, 
samfunn- og miljø, med et spesielt fokus på sosial bærekraft. Prosjektet skal også kartlegge 
aktuelle samarbeidspartnere, for gjennomføring og utvikling av spelet.  
 
Prosjektet er en del av utviklingen av spelarven mot nasjonaljubileet i 2030. SNKs 
utviklingsplan og avtalen mellom SNK og Verdal kommune er førende for prosjektet.  
  
Prosjektet starter våren 2022, og skal være ferdigstilt med en rapport med anbefalinger til 
styret, innen til 1. desember 2022.  
 
Direktør har iverksatt prosjektet med følgende organisering:  
 
Prosjektansvarlig 
Ingegerd Eggen, avdelingssjef Stiklestad  
  
Prosjektleder 
Hanne Vilja Sagmo: Rådgiver Norsk revy og selvstendig næringsdrivende. Har bred erfaring 
som prosjektleder spesielt innen kultur, inkludert utredningsarbeid for Elden. Tidligere 
styremedlem Turneteateret i Trøndelag og daglig leder Norsk revy. Engasjert i ca. 50 % stilling 
i perioden 01.03.2022 til 06.01.2023.  
  
Styringsgruppe  
Ledergruppa SNK v/ 
Direktør Heidi Anett Øvergård Beistad  
Økonomisjef og nestleder John Petter Valstad 
Fagsjef Hanna Mellemsether  
Avdelingssjefer fra SNKs fem museer 
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Prosjektgruppa:  
Marit Halvorsen: HR leder i SNK. Tidligere seksjonsleder for salg og marked for SHO. Har 
vært frivillig i spelet og har hatt verv i Verdal Teaterlag og Frilynt. 
 
Mildri Austmo Ryan: Museumspedagog, utdannet skuespiller og produksjonsleder SHO 2022. 
Tidligere frivillig i SHO. 
 
Hildur Norum (erstattet Mildri, da hun gikk ut i permisjon 01.09.2022): Museumspedagog ved 
SNK, produksjonsleder for spelet i 4 år, frivillig i SHO i en årrekke. Bred erfaring fra 
produksjoner i Verdal Teaterlag og profesjonelle teater. 
 
Marian Lyngsaunet: rådgiver Kulturtjenesten Verdal kommune og frivillig i SHO i en årrekke. 
Har vært produksjonsleder for flere teaterproduksjoner og større kulturarrangement. 
 
Prosjektleder har vært deltakende og sekretær for gruppen.  Gruppa har hatt 10 møter. 
  
Kunstnerisk utvalg 
Erik Ulfsby: Teatersjef ved Det Norske Teatret (DNT) de siste 12 år. Var regissør på Peer Gynt 
på Gålå i 2014, og med på snuoperasjonen der. DNT var i sin tid med på å etablere spelet på 
Stiklestad. Leder for utvalget. 
 
Arne Fagerholt: Dansekunstner og mangeårig koreograf på spelet. Har jobbet med 6 
regissører på spelet. Tidligere teatersjef for Carte Blanche, nå kulturleder i Orkland kommune 
og påtroppende teatersjef for Turneteatret i Trøndelag.  
 
Yngvill Haga: Utdannet filmprodusent og castingansvarlig gjennom eget firma. Er fra Verdal 
og har bidratt både på og bak scenen i spelet. 
 
Christian Aftret Eriksen: Arrangør og komponist for korps og orkester. Senest musikalsk 
ansvarlig for oppsetningen av Bør Børson jr. (Opera Trøndelag, Fylkesmusikerne i Trøndelag 
og Turneteateret). Har spilt i mange år i orkestergraven på Stiklestad og kjenner musikken 
godt. 
 
Prosjektleder har vært sekretær for utvalget, som har hatt 6 møter.  
Kunstnerisk utvalg leverer egen innstilling, som inngår i denne sluttrapporten.  
   
Gjennomføring 
Gjennomføring av prosjektet er i tråd med prosjektplanen som styret fikk presentert 29.04.22. 
Prosjektet skulle vært avsluttet 01.12.22, men sluttdato ble forskjøvet til 06.01.23. 
Prosjektet leverer innenfor bevilget ramme på kr. 500.000, - (se vedlegg 1). 
 
Begrepsavklaringer 
I videre rapport brukes forkortningen SNK for Stiklestad Nasjonale Kultursenter.  
Dagens spel, Spelet om Heilag Olav, omtales som SHO.  
Prosjektgruppa forkortes til PG og kunstnerisk utvalg til KU. 
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2. Frivillighetsundersøkelsen 2022  
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Anbefalinger  
 

 Anbefalinger fra prosjektgruppa (PG) i prioritert rekkefølge  
 
1. Spelet om Heilag Olav (SHO) produseres årlig 
 
2. Det engasjeres en kunstnerisk leder for SHO 
 
3. Ny kunstnerisk produksjon i 2030 
 
4. Videreutvikle dialog og samarbeidsarenaer for interessenter for SHO 
 
5. Økt stillingsressurs for produksjonsledelse av SHO 
 
6. Spelamfiet utvikles og oppgraderes 
 
7. Etablere sosiale bærekraftsprosjekt 
 
8. Ny driftsmodell og/eller organisasjonsstruktur  
 
 
 
Anbefalinger fra kunstnerisk utvalg (KU) i prioritert rekkefølge  
 
1. Engasjement av kunstnerisk ledelse 
 
2. Nytt spel i 2030  

 
3. Større kunstnerisk handlingsrom uansett valg av spel 

 
4. Et visuelt grep uansett spel 

 
5. Lyddesign ved dagens spel 

 
6. Ingen helhetlig gjendiktning av eksisterende materiale 
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Rapport og anbefaling fra prosjektgruppa (PG) 
 
Bakgrunn for prosjektet 

Spelet om Heilag Olav har vært i stadig utvikling siden det ble satt opp første gang i 1954, med 
tittelen «Natterast på Sul».  Siden SNK overtok rollen som produsent gjennom en avtale 
inngått med Verdal kommune i 1994, har det vært et viktig mål for SNK å vedlikeholde og 
videreutvikle den dynamiske kvaliteten ved spelarven på Stiklestad. 

De senere årene har utviklingen av SHO blitt ytterligere aktualisert. Dette skyldes blant annet 
en nedgang i besøkstall kombinert med økende utgifter, og det skaper en bekymring knyttet 
til den fremtidige bærekraften til spel på Stiklestad. SNK sitt styre har derfor de siste årene 
behandlet flere saker med mål om å sette fremtidens spel på agendaen og da spesielt ut fra 
perspektivene utvikling og bærekraft. 

I 2019 ble det utført en forstudie «Spel på Stiklestad mot 2030», av Turid Hofstad, SNK. Styret 
og administrasjon opprettet i 2021 et nytt prosjekt med tittelen «En levende spelarv på 
Stiklestad mot 2030». Prosjektet skal bygge videre på forstudien fra 2019 og andre interne 
utredninger og utviklingsarbeid.   

Prosjektet skal bygge på grunnprinsippene for SNK sin virksomhet som er nedfelt i 
utviklingsplanen «Der fortellinger møtes» (2021-2024) og SNK Stiklestad stedlige 
utviklingsplan. 

SNK sin overordnede ambisjon mot 2030 er følgende: 
Frem mot nasjonaljubileet skal SNK utmerke seg, nasjonalt og internasjonalt, gjennom vårt 
fokus på kulturarvens samtids- og samfunnsverdi, dialog og samskaping. I dette ligger det en 
tydelig ambisjon om å utvikle museene våre som viktige demokratiske institusjoner: gjennom 
å skape arenaer der fortellinger møtes, skal SNK bidra til et livskraftig demokrati. 

Bærekraft   
SNK har en museumsplattform som slår fast at hele organisasjonens virksomhet skal bygge på 
FNs bærekraftmål, det samme har Nasjonaljubileet i 2030. Bærekraftsmålene bør derfor 
oversettes i en strategi som inkluderer økonomisk og sosial bærekraft i spelet og i 
spelorganisasjonen.   
  
Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved ledergruppen, har utarbeidet følgende forståelse av 
begrepene økonomisk bærekraft og sosial bærekraft: 
   
 Økonomisk bærekraft 
Økonomisk bærekraft handler på overordnet nivå om å sikre økonomisk trygghet for 
mennesker og samfunn. For SNK som produsent av Spelet om Heilag Olav, handler økonomisk 
bærekraft om å sikre en økonomi knyttet til spelproduksjonen, som ivaretar både arbeidet med 
spelet, og SNKs overordnede samfunnsoppdrag som konsolidert museum. Nøkkelord er 
forutsigbarhet og samvariasjon mellom egeninntekter og produksjonskostnader. Fra et 
publikumsperspektiv handler økonomisk bærekraft både om å sikre et produkt som er salgbart 
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og slik sikrer egeninntekt, og å unngå billettpriser som er ekskluderende for grupper med ulik 
sosiokulturell bakgrunn. 
    
Sosial bærekraft  
Sosial bærekraft (SB) handler på et overordnet nivå om å sikre at alle mennesker får et godt 
og rettferdig grunnlag for et anstendig liv, med mulighet til å påvirke både egne liv og 
samfunnet de lever i. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling og kulturelt mangfold er sentrale 
deler i dette.  
 
Det sosiale bærekraftperspektivet er nært knyttet til SNK sitt samfunnsoppdrag som 
konsolidert museum og museets visjon om å bidra til et livskraftig demokrati. For SNK som 
produsent av SHO, handler SB om samarbeid og å videreutvikle spelet sin samfunnsrolle som 
møteplass, lærings- og inkluderingsarena. En sentral del i dette er samarbeidet med 
frivillighetsapparatet. Et annet viktig aspekt er møtet med profesjonelle/amatører og 
spelproduskjonens rolle rekrutteringsarena for unge talenter innenfor teater, sang, dans, 
musikk m.m.  
 
Spelet om Heilag Olav i dag - organisering og økonomi 
Det foreligger en avtale mellom SNK og Verdal kommune om manus og produksjon av Spelet 
om Heilag Olav. I avtalens innledning står det: «SNK og VK har begge en sentral rolle i å ivareta 
spelarven på Stiklestad. Partene deler en høy ambisjon om å styrke og videreutvikle SHO fram 
mot Nasjonaljubileet 2030 og tiden etter, spesielt ut fra perspektivene kvalitet og bærekraft.»  
Avtalen ble inngått 27.10.21. Avtalen gjelder uten tidsbegrensing. Den har en gjensidig 
oppsigelsestid på to år, regnet fra utgangen av året.  
 
Det foreligger også en avtale mellom SNK og Magnhild og Paul Okkenhaugs Minne angående 
bruk og rettigheter av Paul Okkenhaugs musikk til SHO. Avtalen ble inngått 23.07.19 og gjelder 
fram til 23.07.24. 
 
Dagens organisering 
Teatersjef, direktør SNK  
30 % stillingsressurs produksjonsledelse  
200 % stillingsresurs (oppgaver som ledelse, markedsføring, området/amfiet, rekvisitter, 
billettsalg og øvrige administrative- og driftsoppgaver)  
 
Frivillighetsapparatet ledes og koordineres av Spelnemnda. I 2022 var det 423 frivillige.  
Kommunestyret i Verdal oppnevner leder og et medlem i Spelnemnda, styret i SNK 
oppnevner 4 styremedlemmer. Sogneprest i Stiklestad, kultursjef i Verdal 
kommune, kontaktperson for Verdal Teaterlag og leder i Norsk Hærmannsforbund møter på 
Spelnemndsmøtene.  Det er utarbeidet en egen funksjonsbeskrivelse for Spelnemnda og 
undernemndene. 
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Organisasjonskartet er hentet fra hjemmesiden spelet.no. Der kan en også lese mer om hver 
nemnd. 
 
 
I 2022 var følgende engasjert gjennom kontrakter/avtaler: 
Regissør  
Musikalsk leder/dirigent  
Koreograf  
Dramaturg  
Kordirigent  
Inspisient  
Sufflør  
8 profesjonelle skuespillere  
36 musikere (I 2022 var det 1 profesjonell solistmusiker, 20 profesjonelle musikere og 15 
musikere på halvt honorar, dvs. at de er studenter eller i en annen situasjon der halvt 
honorar er riktig.) 
1 profesjonell sanger og 2 studentsangere i Olsokkoret 
Repetitør 
Meinhardt film (videooverføring til orkestergrav) 
Sandslia Ridesenter (14 hester, rideopplæring, sikkerhet) 
Stiklestad Lyd &Lys (lydproduksjon) 
Verdal Røde Kors 
Leksdal IL (vakthold) 
Stiklestad IL (parkering) 
Vuku Skolemusikkorps (servering) 
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Økonomi og billettsalg  
 
Billettsalg/besøkstall i 2022: 
13 000 besøkende hvorav ca. 10 000 betalende.  
Det utgjør en inntekt på kr. 3.995.973 og en snittpris på hver billett på kr. 399,-   
Fribilletter: Gjester på SNK sitt gjesteprogram. Billetter til sponsorer og samarbeidspartnere 
og fribilletter til de frivillige (alle frivillige får 1 fribillett)  
 
Sponsormidler i 2022: 
Kr. 500.000 fra økonomiske samarbeidspartnere/sponsorer. 
 
Prosjektregnskapet viser at SHO er avhengig av offentlige tilskudd for å balansere. Differansen 
mellom salgsinntekter og driftskostnader må dekkes av offentlige driftstilskudd, noe som er 
svært vanlig for forestillinger/produksjoner av denne dimensjonen. SNK må også balansere 
bruken av offentlige tilskuddsmidler til SHO mot ressursbruken for å svare på museets andre 
oppdrag og oppgaver. 
 
Kostnadssiden har vært relativt stabil når den generelle lønns- og prisvekst er hensyntatt, 
mens billettomsetningen har vært fallende de siste 10 år, sett bort fra årene med nattspel og 
årets produksjon hvor det var en økning fra de to forrige oppsetningene. Antallet profesjonelle 
skuespillere har de senere år gått ned fra ti til nå åtte. 
 
SNK sin ressursbruk er større enn det som kommer fram i prosjektregnskapet. Mange av de 
ansatte har oppgaver knyttet til SHO, som ikke kommer fram i regnskapet. Dette er oppgaver 
som bl.a. møter med samarbeidspartnere, oppfølging av rettighetshavere og kunstnerisk 
team, markedsføring og salg, tilrettelegging, vedlikehold, møter mellom SNK og ulike 
interessenter. SNK beregner dette bidraget til ca. 2 årsverk i tillegg til produksjonsleder.  

Spinoff-inntekter som type mersalg for andre arrangement under Olsokdagene, 
museumsbutikk og Stiklestad hotell, kommer heller ikke fram på prosjektregnskapet for SHO.  

 

Utdrag og funn fra møter, undersøkelser og workshop 
I løpet av prosjektperioden, er det utført tre spørreundersøkelser: en for frivilligheten, en 
publikumsundersøkelse og en undersøkelse for kommunestyrerepresentantene i Verdal 
kommune. Prosjektleder har i tillegg gjennomført 14 dialogmøter med personer som har 
særlig interesse og kunnskap om SHO. Det er arrangert en workshop med tema økonomisk og 
sosial bærekraft for Spelnemnda og ansatte ved SNK og et dialogmøte med representanter fra 
Spelnemnda, Magnhild og Paul Okkenhaugs Minne, Paul Okkenhaug-selskapet, leder i KU Erik 
Ulfsby, Verdal kommune og ansatte ved SNK. Målet har vært å få innspill og kunnskap samt 
skape arena for dialog og medvirkning.  
 
Prosjektleder har i tillegg gjennomført en workshop for ansatte ved SNK, møter med 
representanter fra Magnhild og Paul Okkenhaugs Minne, Verdal kommune, leder og nestleder 
i Spelnemnda og teatersjef ved Turneteatret i Trøndelag.  
 
Dialogmøtet den 3.november mellom alle interessenter, PG og KU representert ved Erik 
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Ulfsby, ble særlig vellykket og det er ønske om å videreutvikle denne typen arena for videre 
dialog.  
 
PG har også hatt et møte med May Brit Støve daglig leder i Peer Gynt AS.  Forestillingen Peer 
Gynt på Gålå har høye besøkstall og status, vi ønsket å få kunnskap om deres arbeid med 
kunstnerisk utvikling og endringsarbeid, i både driftsorganisasjon og for frivillige.  
 
(For referat fra undersøkelser, dialogmøte 3. november og workshop, se vedlegg 2-7). 
 
 
Frivillighetsundersøkelsen (181 svar – 47 % svaroppnåelse)  
Frivillighetsundersøkelsen har en god svarprosent og hovedinntrykket er at det er stor 
entusiasme i frivillighetsapparatet (Se vedlegg nr. 2).  
  
Det er god aldersspredning blant de frivillige. Størst er gruppen mellom 50-60 år, den nest 
største gruppen er 18-35 år. 
De fleste er frivillig i gjennomsnitt 10 år.   
De fleste frivillige er frivillige imellom 50-100 t.  
Er du frivillig om 5 år? Ja, sier 88 %.  
 
På spørsmålet om hvorfor er du frivillig?  
Sosial møteplass/fellesskap 83 %  
Tradisjon/Olsokstemning 76 %  
For at SHO skal bestå 60 %  
Egenutvikling 35 % 
For SNK/Kommunen 25 %  
 
På spørsmålet om Spelet i framtida: Hva ønsker du?  
SHO hvert år 76 %   
Et nytt spel 6 %    
  
Hvis et nytt spel, er du fortsatt frivillig?  
Ja 73 %    
Nei 27 %   
 
Kommentar fra PG  
Frivillighetsundersøkelsen viser at det er den sosiale møteplassen, felleskapet og tradisjonen, 
som trekkes fram som de viktigste faktorene for deltakelse i frivilligheten knyttet til SHO. 84 
% av de frivillige svarer også at de er frivillig om 5 år. Etter pandemien har det vært et stort 
frafall i frivilligheten nasjonalt. Dette skjedde ikke med frivilligheten på Stiklestad, som 
opplevde stor grad av nyrekruttering og fikk det antall frivillige det var behov for i 2022. Dette 
vitner om et strekt felleskap og et lojalt frivillighetsapparat. Selv om de fleste ønsker dagens 
spel, så svarer de også at de er positive til andre Olavsspel, og 73 % vil også stille opp hvis et 
nytt spel blir aktuelt. De frivillige ønsker medvirkning til utvikling av spelet, og amfiet og 
sittekomfort løftes fram som det viktigste området for utvikling.  
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Publikumsundersøkelser 2019/2022 (377 svar i 2019 og 305 svar i 2022)  
Det ble gjennomført en publikumsundersøkelse i 2019. For å kunne sammenlikne, så ble den 
samme gjennomført i 2022, med noen tilleggsspørsmål i forbindelse med dette prosjektet. 
Svarene for 2019 og 2022, er nærmest identiske, derfor har vi her kun angitt svarene fra 2022. 
(Se sammenstilling mellom 2019-2022, vedlegg 3).  
  
Størsteparten av de som svarer er kvinner 68 %, men det er bra aldersspredning i svarene.   
  
Har du sett spelet før?  
Av de som så spelet i 2022, hadde 73 % sett SHO før. Av disse hadde 49 % sett spelet mer 
enn 10 ganger.   
15 % hadde sett spelet mellom 6-10 ganger.   
26 % så SHO for første gang.   
30 % av publikum svarer at de også deltar på andre aktiviteter under Olsokdagene.  
  
Hvorfor ser du spelet?   
30 % svarer at det er en tradisjon  
15 % ønsker å støtte SHO  
16 % er interessert i denne type kultur.   
Andre grunner er fribilletter og gave.  
 
Er SHO i utvikling? 
47 % av de spurte mener at SHO er i utvikling  
61 % mener at utvikling er positivt og nødvendig   
 
Hvor fornøyd er du med årets forestilling?  
70 % av publikummet er fornøyd med forestillingen i 2022  
94 % svarer at de vil se spelet igjen.   
 
Kommentar fra PG 
I svarene kommer det fram at det er mange gjengangere blant spel-publikummet, og at de 
fleste er fornøyd med forestillingen i 2022 og at hele 94 % ønsker å se SHO igjen. Publikummet 
i 2022 var litt yngre enn i 2019, noe som kanskje kan tilskrives «Odin Waage-effekten».   
 
Fra salgs- og markedsavdelingen har PG fått informasjon om at 2/3 av billettene ble solgt de 
to siste ukene før SHO. Det betyr at publikum sitter på gjerdet og ser an været eller andre 
tilbud. Dette er en stor utfordring for en arrangør. Det er behov for tiltak for tidligere salg. PG 
forslår i forlengelsen av dette at neste års billetter slippes på spelets siste dag og at regissør 
og kongen som hovedregel avsløres allerede da, for å selge på «den gode følelsen» (jf. senere 
omtale av erfaringer fra Peer Gynt As). Svarene i undersøkelsene viser at det er få 
publikummere fra byene Steinkjer, Stjørdal og Trondheim. Det er behov for en 
markedsundersøkelse, som også bør gi svar på hvilke tiltak som kan å øke forhåndssalget.  
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Spørreundersøkelse til kommunestyrerepresentanter i Verdal kommune (svar fra 21 av 35, 
dvs. en svarprosent på 60 %) (Se vedlegg 4) 
 
Verdal kommune forvalter manus til SHO på vegne av innbyggerne i Verdal. 
 
Hva er SHO sin viktigste kvalitet?  
Frivilligheten 95 %  
Musikken 90 % 
Tradisjon 66 %  
Manus 52 %   
Spelet som rekrutteringsarena 27 %   
 
Hva er SHO sin største utfordring?  
Ta vare på frivilligheten  
Fornying og nytenking, uten å miste historien  
Språket  
Kostnader må balanseres mot publikumstall  
 
Hva i SHO bør utvikles?  
Amfiet /Sitteplasser 74 % 
Frivilligheten 68 % 
Språket 48 %  
Innhold/manus 42 %  
Musikken 37 % 
 
Bør vi ha et nytt spel i 2030?   
Nei 52 %  
Ja, hvis SHO også videreutvikles 43 % 
Nytt spel 5 % 
 
Hvis et nytt spel, bør kommunen ta eierskap til dette?  
Ja 14 % 
Nei 14 % 
Det bør opprettes som et eget foretak 14 % 
Vet ikke: resten  
 
Kommentar fra PG  
Kommunestyrerepresentantene sine svar viser at de anser frivilligheten som den viktigste 
kvaliteten ved SHO. Når det gjelder spelamfiet, fremheves behov for universell utforming, 
bedre sitteplasser og flere aktiviteter hele året. Det nevnes bl.a. mulighet for sponsing av 
sitteplasser.  
 
Når det gjelder nytt spel, så er kommunerepresentantene mer positive enn for eksempel 
frivilligheten, men under forutsetning av at også SHO utvikles. På spørsmål om fremtidig 
eierskap, er det store sprik i svarene, noe som antyder at det trengs en utredning av saken, 
før de evt. kan ta et standpunkt til det. 
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Workshop 
 
Workshop med tema økonomisk og sosial bærekraft 10.11.22   
Workshop ble gjennomført med spelnemda og ansatte fra SNK (se vedlegg 7). Møtet startet 
med en presentasjon av regnskapet for SHO i et 10 års perspektiv, ved økonomi- og 
administrasjonssjef John Petter Valstad (se vedlegg 5).  Videre presenterte prosjektleder SNK 
sin forståelse av definisjonene på økonomisk- og sosial bærekraft. 

 
Oppsummering fra gruppearbeid om økonomisk bærekraft   
Oppgaver: Hvordan kan vi alle bidra til at økonomien i spelet blir mer bærekraftig for framtida 
og mot 2030? Hvordan redusere kostnadene og øke inntektene? Er det mulig å omprioritere 
for å satse andre steder- og hvor skal vi satse?   
  
Konkretisering av ideer: 

• Utvikling av spelamfiet, stikkord er sittekomfort og visuelt løft.  
• Utrede om frivilligheten kan overta flere arbeidsoppgaver. Er det oppgaver det 

betales for i dag som kan løses av frivillige 
• Utrede organiseringen av Spelet om Heilag Olav.  Se på produsentrollen, kunstnerisk 

ledelse og nemndstrukturen. Kartlegge strategiske samarbeidspartnere 
• Orkester: utrede/utvikle muligheter for sammensetning proff/amatør. Dette i 

samarbeid med Magnhild og Paul Okkenhaugs Minne.  
 
 
Kommentar fra PG: 
Dette arbeidet er så vidt påbegynt. Vi rakk kun et møte, men engasjementet er stort og 
Spelnemda er positive til å se på ytterligere sparingstiltak.  Parkering, servering og vakthold er 
nevnt. Det oppfordres til at Spelnemnda og SNK arbeider videre med konkrete tiltak for 
innsparing.   
 
Hos de frivillige er det et uttrykt et sterkt behov for en økt produksjonslederstilling.  I tillegg 
ønsker Spelnemnda å utrede muligheten av flere amatører i orkestret.  
 
Oppsummering fra gruppearbeid om sosial bærekraft 
Oppgaver: Hvordan skal vi sammen styrke og utvikle den sosiale bærekraften ved SHO, med 
tanke på publikum, frivillige og lokalsamfunn?  
 
Konkretisering av ideer: 

• Rekruttering av frivillige: et fokusområde var bla mangfold og inkludering  
• Kick-off for frivillige, som arena for rekruttering  
• Arbeid med «sosiospons» finansiering av nye og utsatte publikumsgrupper 

 
Kommentar fra PG: 
Innenfor tema sosial bærekraft, så har fokuset i diskusjonene vært å ivareta og rekruttere 
frivillige. Ulike tiltak er drøftet, men arbeidet må fortsette i nært samarbeid mellom de 
involverte aktørene. Det er kommet signaler i prosjektet om at det er viktig å se på nye miljøer 
å rekruttere fra. Det er også luftet muligheten for at frivilligheten kan søke egne midler til 
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rekrutteringsarbeid, bla. mangfold- og inkluderingsmidler. Det kan også være andre områder 
i spelproduksjonen hvor frivillige potensielt kan prosjektere og søke egne midler.  
 
Møte med Peer Gynt AS 
Prosjektgruppa og prosjektleder har hatt et møte med May Brit Støve som er daglig leder i 
Peer Gynt AS. Det ble et informativt og relevant møte. De har hatt mange av de samme 
utfordringene som SHO nå opplever, som publikumsnedgang, økte kostnader. I tillegg har de 
også et sterkt lokalt engasjement og eierskap, i likhet med SHO. I 2014 foretok de en del 
organisatoriske og kunstneriske grep, bl.a. overgang til et AS med nye eiere og ansettelse av 
en kunstnerisk leder. 
  
Fra 2014 er Peer Gynt organisert som et AS, som innbefatter både teaterforestillinga og 
kulturfestivalen.  Det er to store aksjonærer: Braganza AB (50 %) og Stiftelsen Peer Gynt (34 
%). Resten er fordelt på mange mindre aksjonærer (privatpersoner og bedrifter). 
Peer Gynt AS har et sterkt kommunalt engasjement fra alle de tre kommunene i 
Gudbrandsdalsregionen. Selskapet har vedtekter som sier at det er ikke tillatt å ta ut utbytte.  
 
Offentlig støtte til Peer Gynt AS i 2022 
4 millioner fra Kulturdepartementet  
1,4 mill. fra Innlandet Fylkeskommune,   
1,1 mill. + noen tjenester fra Sør-Fron kommune som er vertskommunen.   
I tillegg bidrar alle de tre nabokommunene, men i ulik størrelse.  
Samlede inntekter i 2021 var på ca. 23.millioner, ca. 21 500 solgte billetter.   
  
Peer Gynt AS har flere ansatte, deriblant:  
100% Daglig leder  
100% Produksjonsleder Peer Gynt – teateret  
100% Produksjonsleder Peer Gynt – kulturfestivalen Peer Gynt AS  
50 % engasjement av kunstnerisk leder som per tid er Ellen Horn (åremål i 3 år)  
I tillegg har de ca. 250 frivillige  
 
Prosjektgruppa trekker fram følgende momenter fra møtet med Peer Gynt AS: 

• De erkjente at det ikke var noe galt med produktet eller markedsføringen, men at den 
gamle forestillingen ikke lenger solgte tilstrekkelig.  

• Evne til langsiktig planlegging, f.eks. at de har klar neste års regissør og 
hovedrolleinnehaver før årets produksjon er slutt, og at salgsapparatet er klart for 
billettsalg for neste år på siste forestillingsdag. Dette, i tillegg til “Aksel Hennie-
effekten", resulterte i at de solgte 1000 billetter denne dagen i 2022. 

• Det ble en del støy i endringsprosessen, men dette stilnet når den nye produksjonen 
ble en suksess. 

• De har byttet ut hele orkestret og nå har de kun 1 musiker på scenen + lydkulisser. 
• Nytt kunstnerisk team hvert 3. år: regissør, koreograf, scenograf, kostymedesigner 

etc. De har satset mye på den visuelle opplevelsen.   
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En levende spelarv på Stiklestad mot 2030 - anbefalinger fra PG  
 
  
 1. Spelet om Heilag Olav produseres årlig  
PG anbefaler at man setter opp dagens spel hvert år, også i jubileumsåret. En viktig 
forutsetning for denne anbefalingen er kunstnerisk utvikling. For å understreke dette siteres 
her fra KU sin anbefaling:   
 
Hvis en fortsetter med dagens spel, må det gis større kunstnerisk frihet til kunstnerisk team, 
innenfor både tekst, musikk og de uformelle strukturer/avtaler. Dette innbefatter også om en 
skulle ønske en ny retning, eventuelt musikkteater, tilskrive ny musikk eller tekst.  
 
Under følger en gjennomgang av elementer som underbygger denne anbefalingen fra PG. 
 
Lokalt engasjement og stolthet  
Det som hittil er skapt på Stiklestad gjennom snart 70 år er unikt. Intet annet spel i Norge kan 
vise til samme historien. Den viktigste erfaringen i dette prosjektet, har vært å åpne opp for 
dialog mellom de ulike partene (se vedlegg 6). Spelet er mer enn en møteplass, det er også et 
ritual og en tradisjon for lokalbefolkningen. Eierskapet og følelsene for SHO står i en særstilling 
i Verdalssamfunnet. I løpet av de sju årene fram til Nasjonaljubileet i 2030 har en mulighet til 
å gjøre viktige markeringer for SHO. I 2024 er det 70 år siden første spel og i 2029 er det 
mulighet for et større 75 års-jubileum som opptakt til den store feiringa i 2030.  
 
Spørreundersøkelsene blant frivillige, kommunestyrerepresentanter og publikum, viser at de 
i liten grad ønsker et nytt spel. Alle ønsker imidlertid utvikling av spelet. Hva som ligger i 
begrepet utvikling, er ikke tydelig definert.   
 
 
Avtale med Verdal kommune   
Avtalen mellom SNK og VK slår fast at partene deler en høy ambisjon om å styrke og 
videreutvikle SHO fram mot Nasjonaljubileet 2030 og tiden etter, spesielt ut fra perspektivene 
kvalitet og bærekraft. Grunntanken i avtalen er at SHO skal settes opp årlig. 
  
I tillegg kan en spesielt fremheve følgende momenter fra avtalen med tanke på spørsmålene 
om speloppsetning og spelutvikling:   

• Avtalen gir SNK hovedansvaret for å forvalte og utvikle SHO, i dialog med VK. Dette 
inkluderer stor kunstnerisk og produksjonsmessig frihet, i tråd med prinsippet om 
armlengdes avstand.  

• Dersom det ikke skal være årlig oppføring av SHO må det være enighet mellom 
partene.  

• Dersom SNK ikke ønsker å sette opp spelet står VK fritt til å finne en annen produsent. 
I en slik situasjon disponerer VK spelamfiet og Hærmannshuset med innhold 
vederlagsfritt i perioden 5. juli til 5. august. 

 
Spelet om Heilag Olav - en viktig historieformidler 
SHO er en viktig formidlingsarena for olavsarven og et viktig bidrag til å nå ambisjonene i SNK 
sin utviklingsplan «Der fortellinger møtes». SHO bidrar til å dekke innhold i alle av 
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utviklingsplanens fire strategiske satsningsområder: samfunnsminne, samfunnstemme, 
samfunnsaktør og samfunnshus.  
 
SNK vektlegger spesielt tre pedagogiske metoder i sin formidling:  

• Levende historieformidling  
• Dialog og deltakelse/samskaping 
• Relevans og relaterbarhet  

 
Det er et stort potensial i å benytte metodene dialog og samskaping i arbeidet med SHO, samt 
et fokus på relevans. Tidligere regissører har knyttet dagsaktuelle temaer inn i sin tolking og 
vist at det er et potensiale i manus som gjør at materialet fortsatt har relevans og kan gjøres 
aktuelt for nye publikumsgrupper i nye tider. En kunstnerisk leder kan se på nye vinkler for 
både innhold, volum og formgrep, gitt frie kunstneriske rammer.  PGs vurdering er at SHO 
innhold og relevans gjør at det fortsatt kan være dagsaktuelt og ha gjenklang i samfunnet 
rundt oss og bidra til et livskraftig lokalsamfunn. 
 
Økonomi i dagens spel 
Selv om det er økonomiske utfordringer knyttet til dagens SHO, er det ikke grunnlag for å si at 
nye kunstneriske grep vil endre den økonomiske utfordringen på sikt. Dette kommer an på 
balansen mellom inntekter og kostnader, og volumet i produksjonen. 
 
Erfaringer fra nattspelet viser at «nyhetens interesse» varte i to år med økte billettsalg, mens 
at man i det tredje året gikk tilbake til normale besøkstall. Det er viktig å nevne at under 
nattspelet gikk også kostnadene betydelig opp. Peer Gynt AS har liknende erfaringer, og skifter 
ut hele produksjonen hvert tredje år. Dette viser at kontinuerlig utvikling og endringer er 
nødvendig for å holde på publikumsinteressen, men at det kreves streng kostnadskontroll, 
eller tilførsel av nye utviklingsmidler. 
 
 
2. Det engasjeres en kunstnerisk leder for SHO  
Kunstnerisk utvalg anbefaler å engasjere en kunstnerisk leder for spelet. PG er enige i denne 
anbefalingen.  
 
I møter og samtaler i løpet av prosjektet er det flere som beskriver det som utfordrende at 
SHO i dag ikke har en kunstnerisk leder med teaterfaglig bakgrunn. Dette trengs for å styrke 
og lede det kunstneriske utviklingsarbeidet. De profesjonelle etterspør eksempelvis en 
tydeligere rolle som kunstnerisk leder, både med hensyn til planlegging og gjennomføring av 
endringer i manus og musikk, i møte med frivilligheten og for å fronte utvikling og endringer i 
møte med rettighetshavere og i produksjonen.   
 
Det er også et behov for å ha en kunstnerisk utviklingsplan fram mot 2030, noe som vil høre 
naturlig til under en slik stilling. En kunstnerisk leder vil også være sentral for 
bærekraftsarbeidet.  
 
En stilling som kunstnerisk leder vil videre kunne berede rom til å involvere det store 
frivilligapparatet i utviklingsarbeidet, noe som er nødvendig for å lykkes.  
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En kunstnerisk leder vil i tillegg kunne avlaste noe av arbeidsoppgavene til dagens 
produksjonsleder.  
 
Engasjementet bør inngå i SNK sin budsjettramme for produksjonen og kunstnerisk utvalg 
anbefaler en 50 % stilling.  
  
3. Ny kunstnerisk produksjon i 2030  
PG anbefaler ikke et nytt spel, men at det produseres et kunstnerisk verk i en annen form i 
2030, som også formidler olavsarven. SHO skal fortsatt fremføres.  Ved et nytt verk ligger det 
en mulighet for nye samarbeidspartnere og nye samarbeidsformer. Det ligger et potensiale i 
Nasjonaljubileet 2030 til å formidle olavsarven i ny drakt og ny form. Både i 
spørreundersøkelser og workshops har PG registrert, både hos frivillige, ansatte ved SNK og 
hos kommunestyrerepresentanter, en energi til å skape noe nytt, et verk som kan 
komplementere og/eller kommentere SHO.  
 
4. Videreutvikle dialog og samarbeidsarenaer for interessenter for SHO. 
Prosjektgruppa mener at den viktigste erfaringen i dette prosjektet, har vært å åpne opp for 
en utvidet dialog mellom de ulike partene som er involvert i SHO. Det er nødvendig at alle 
kjenner og anerkjenner felles utfordringer: en kan kun lykkes hvis alle krefter drar i samme 
retning. PG oppfordrer til at den forsterkede dialogen med alle interessenter fortsetter, og at 
det inviteres inn til et tettere samarbeid og at det utarbeides en felles målsetning for SHO fram 
mot og i 2030. SNK bør ta ansvar for videre oppfølging.  
  
5. Økt stillingsressurs for produksjonsledelse av SHO 
PG anbefaler at det gjøres grundig gjennomgang av hele produksjonens aktiviteter og 
økonomi, med mål om å øke stillingsressursen til produksjonsleder, gjennom en 
omprioritering av SNK sin totale ressursbruk. Videre anbefales det å se på hvilke oppgaver 
Spelnemnda og evt. andre frivillige organisasjoner kan utføre. En bør også se på kostnadene 
av de totale frivillighetsgodene.  
  
SHO er en stor produksjon, som det arbeides kontinuerlig med gjennom hele året. Det er mye 
planlegging, mange administrative oppgaver, ledelse, markedsføring og salg som 
gjennomføres, før en kommer til juli og olsok med prøve- og forestillingsperiode.   
Pr. i dag er produksjonslederstillingen på 30 %. Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet:  

• Deltakelse på Spelnemdsmøtene og sekretær for Spelnemda (12 kveldsmøter) 
• Kontraktsinngåelse med over 60 ulike aktører 
• Planlegging/gjennomføring av audition og korseminar  
• Utarbeidelse av handlings- og produksjonsplan  
• Prøve- og forestillingsplaner i samarbeid med instruktør, inspisient og musikalsk 
leder  
• Reiser, innkvartering og bespisning for alle aktører/medvirkende  
• Budsjettoppfølging og -kontroll  
• Gjennomføre produksjonsmøter  
• Samordne arbeidet mellom profesjonelle og frivillige  
• Følge opp arbeidet med digitalt festivalverktøy- ARKON  
• Risikoanalyser  
• Evalueringsarbeid  
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Det er behov å øke produksjonslederressursen for å få et helhetlig overblikk og se på 
organiseringen av SHO med et friskt blikk. I dag avsetter SNK i tillegg til stillingen på 30 %, ca. 2 
årsverk til salg/markedsføring, administrasjon/ledelse, vedlikehold og tilrettelegging. 
Gjennom omorganisering av oppgaver internt i SNK, overføring av enkelte ansvarsområder til 
kunstnerisk leder, samt at frivilligheten tar over oppgaver, mener PG man kan frigjøre 
ressurser til å øke produksjonslederstillingen.  Det er også et poeng at en kunstnerisk leder 
kan ta over en del av oppgavene som i dag ligger til produksjonsleder. Disse to stillingene må 
sees i sammenheng. 
 
Møteplasser og dialog mellom Spelnemnda, SNK og kunstnerisk team er svært viktig for å 
bygge tillit, styrke samhold og samarbeid i produksjonen.  PG mener en økt stillingsressurs for 
produksjonsleder vil gi muligheter for å styrke dette samarbeidet. Flere frivillige kan evt. 
arbeide gjennom hele året, på samme måte som spelnemnda gjør, og det blir enklere å 
gjennomføre forslaget om at frivillige tar over en del av oppgavene SNK i dag utfører (f.eks.  
markedsføring, sponsorarbeid, driftsoppgaver som klargjøring av amfi/orkestergrav, arbeid 
med ARKON osv.). SNK og Spelnemnda må sammen finne hvilke arbeidsoppgaver de frivillige 
kan bidra med, og hva som er praktisk mulig.  
    
6. Utvikling av spelamfiet og publikumsfasilitetene 
I alle tre spørreundersøkelser og workshopene kom det fram et ønske for å utvikle spelamfiet. 
 
Antall besøkende i et normalår er ca. 10 -15 000. Amfiet har plass til ca. 5500 publikummere 
pr. forestilling. Dette gjør at amfiet sjelden er utsolgt, og en opplever at arenaen fremstår som 
glissen, selv om det er 3000 publikummere til stede. PG oppfordrer til å se på muligheten for 
et fleksibelt amfi på mellom 3000 og 5000 publikumsplasser. I prosjektperioden er PG gjort 
kjent med at det er vist interesse hos Verdal kommune for å være med i et prosjekt som kan 
utvikle publikumsfasilitetene i spelamfiet. Dette initiativet bør følges opp.   
 
Samtidig pågår også et arbeid med stedlig utviklingsplan for hele området. Det er viktig at alle 
endringer i amfiet er i samsvar med og inngår i en helhetlig plan.  SNK har i lengre tid arbeidet 
med et stedsutviklingsprosjekt fram mot 2030, «Formidlingsarena Stiklestad». Målet for 
prosjektet er å videreutvikle slagstedet Stiklestad som et verdifullt symbolsted for vår tid, hvor 
ny hovedutstilling, oppgradering av hovedbygning og helhetlig formidling og logistikk mellom 
Stiklestad sine formidlingsarenaer står sentralt.   I dette prosjektet løftes det også fram 
at spelamfiet er en sentral formidlingsarena på Stiklestad med behov for videreutvikling og at 
dette bør prioriteres før 2030. 

I tillegg er det viktig å påpeke at også KU løfter frem behovet for et visuelt løft, både for dagens 
utgave og ved et eventuelt nytt spel. Det er viktig å se alle disse delprosjektene knyttet til 
amfiet i sammenheng. 

7. Etablering av sosiale bærekraftsprosjekt  
Den store frivilligheten knyttet til SHO er en stor ressurs det viktig å ivareta og videreutvikle. 
Rekruttering og utvikling av frivilligheten ble løftet opp som det viktigste tiltaket i workshopen 
om sosial bærekraft, og viktigheten av frivilligheten kommer også frem i undersøkelsen blant 
kommunestyrerepresentantene. Selv om SHO til forskjell fra mange andre kulturarrangement 
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ikke opplevde frivillighetsflukt i 2022, er behovet for strategisk arbeid med nyrekruttering 
viktig framover. PG understreker at det i dette arbeidet er viktig med en bevisstgjøring på 
hvordan og hvem en rekrutterer.  
 
PG foreslår to prosjekt: 
 
A. Styrke SHO som en lærings- og mangfoldsarena 
Prosjektet bør utarbeides i samarbeid med ulike samarbeidspartnere som forsknings-, lærings- 
og kulturinstitusjoner i regionen.  
 
Det er eksempelvis løftet frem et ønske fra både Okkenhaugselskapet og de frivillige, om å 
rekruttere flere amatørmusikere til orkestret, både for å styrke fagmiljøet i regionen og av 
økonomiske årsaker.  Okkenhaugselskapet hadde i den forbindelse følgende innspill på 
fellesmøtet 3.nov: 
Vi må anerkjenne at spelet er noe mer enn et kommersielt produkt. Det er en avhengighet 
mellom kunst, stedet og mennesker. Dette er ikke løsrevne fragmenter, men kunstnerisk 
mulighetsrom, som gir en sjelden energi.  Spelet har en egenart, egen identitet, eget distinkt 
utrykk som ikke likner noe annet spel.  Utfordringen er å sammen bidra til å bygge et 
musikermiljø i regionen, som kan opprettholde og styrke lokal rekruttering til orkestergrava. 
Orkestergrava har et potensiale til å være en spydspiss i dette musikkmiljøet og slik bidra til å 
over tid løfte fram og rekruttere dyktige musikk- og kulturarbeidere i lokalsamfunnene.   
 
B. «Sosiospons» 
Utfordre næringslivet til sponsing av billetter og formidlingsprogram for utsatte grupper og 
nye publikumsgrupper bl.a. ungdom.  
 
8. Ny driftsmodell og/eller organisasjonsstruktur  
PG anbefaler at SNK tar initiativ til å utrede mulighet for et nytt driftsselskap og/eller 
organisasjonsstruktur. Dette vil kunne være et verdifullt bidrag til å sikre en økonomi knyttet 
til spelproduksjonen som ivaretar både arbeidet med SHO og SNK sitt overordnede 
samfunnsoppdrag som konsolidert museum.  I dette utredningsarbeidet må alle parter delta. 
 
Erfaringer fra Peer Gynt AS viser at en omorganisering gir mulighet for å invitere inn nye eiere 
fra næringsliv og organisasjoner, og det igjen kan skape rom for økt finansiering og 
utviklingskraft. Flere spel i Norge er organisert som AS eller stiftelser. En ny driftsform kan 
åpne opp for å søke nye finansieringskilder. 
  
Stiklestad, 13.01.23 
Prosjektgruppa 
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Rapport og anbefaling fra kunstnerisk utvalg (KU) 

Kunstnerisk utvalg ble satt sammen etter forslag fra prosjektgruppa, og har bestått av: 

Erik Ulfsby (leder). 
Christian Aftret Eriksen 
Yngvill Haga 
Arne Fagerholt 

Hanne Vilja Sagmo, sekretær og prosjektleder  

Mandat og oppdrag 
Prosjektet skal kartlegge «Spelet om Heilag Olav» s potensiale slik det foreligger i dag, samt se 
på muligheter for å videreutvikle kvalitetene ved spelet. Prosjektet skal utrede det 
kunstneriske mulighetsrommet i musikk- og tekstmaterialet fram mot 2030. I dette ligger også 
å utrede et mulig nytt spel. 

Det skal foreligge en skriftlig anbefaling fra kunstnerisk utvalg.  

Hvordan har vi løst oppdraget? 
Kunstnerisk utvalg (KU) har hatt 6 møter, deriblant en samling over to dager under Spelet på 
Stiklestad. Der hadde vi møter med årets kunstneriske team, interessenter og frivilligheten. 
Deretter jobbet gruppen selvstendig med egne undersøkelser, før vi møttes til oppsummering 
og konklusjoner 2.nov i Oslo.  
 
Utvalget har vært mest opptatt av kunstneriske kvaliteter og utvikling, men vi har også sett på 
organisering av produksjonen og økonomisk bærekraft, da vi ønsker at anbefalingene skal 
være realistiske og gjennomførbare.  
 
Vi har vurdert oppdraget ut fra tre mulige scenarier:  

1. Fortsette med dagens spel  
2. Gjendiktning/omarbeidelse av eksisterende materiale 
3. Nytt spel 
 
Områder vi definerer innenfor den kunstneriske produksjonen og som vi berører når vi 
snakker om kunstnerisk utvikling er: manus/dramaturgi/formgrep, musikk/lyddesign, 
profesjonell/amatør, organisering/kunstnerisk ledelse, amfi/scenografi/kostymer (den 
visuelle opplevelsen). 
 
Overordnet utgangspunkt 
Etter møter med SNKs ledelse og frivillige kommer det fram noen utviklingstrekk som 
bekymrer alle som er glade i Spelet om Heilag Olav: 

• Betydelig nedgang i billettsalg over tid 
• Dalende kunstnerisk/profesjonell rekruttering eller interesse, og lavere nasjonal 

relevans 
• Sponsornedgang 
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Kunstnerisk potensiale ved dagens spel 
Spelet i seg selv, ritualet, tradisjonen, og det at SHO har gått i 70 år er helt unikt. Det er ingen 
andre spel i Norge som kan vise til noe liknende. Dette utgjør en betydelig verdi i seg selv. 
Stiklestad er et slagsted og symbolsted, det var her på Stiklestad at det faktisk skjedde. Det 
har stor betydning.  
 
I tillegg kommer det store formatet, med et stort orkester, stort kor, mange deltakere og et 
entusiastisk publikum. Likevel er inntrykket at spelet har størst lokal interesse og i liten grad 
fanger oppmerksomhet utover Innherredsregionen. 
 
Tekst 
Teksten til Olav Gullvåg har mange kvaliteter. Det er like fullt et faktum at mange av de 
profesjonelle aktørene rundt SHO opplever teksten som mindre inspirerende enn man ønsker 
seg. Det kan ha flere grunner, men det som pekes på av flere er at den er fragmentert med 
mange sidespor, at den i for stor grad dveler ved det lokale og historiske gårdslivet, og at 
dramatikken rundt tro/tvil og selve idedramaet til en viss grad oppleves underordnet. En i 
overkant arkaisk nynorsk bidrar også til det noe daterte inntrykket for mange. 
 
Musikk og formspråk 
For mange står Paul Okkenhaugs musikk som det sterkeste enkeltelementet i SHO. Dette viser 
seg også i publikumsundersøkelser, der musikken blir nevnt som hovedgrunnen til at publikum 
kommer tilbake gang etter gang. Okkenhaugs musikk vaker mellom impresjonisme og 
nasjonalromantikk, og ble opprinnelig skrevet for et «lite symfoniorkester» på 35 musikere. 
 
Utfordringen for dagens oppsetninger, er det misforhold som oppstår mellom det originale 
materialet fra opphavsmennene, og måten teater settes opp i dag. I møtet med et regispråk 
som forsøker å være aktuelt og mer i tråd med vår egen tid, vil gjerne den klassiske formen 
enten tape eller framstå som gammeldags og stiv.  
 
Det er blitt etablert at det er dagens teaterspråk som legger premisset for hvordan spelet 
settes opp. Slik Okkenhaugs musikk fremstår er det begrenset hva man kan gjøre med det 
tekstlige og dramaturgiske, og dette er både en styrke og svakhet ved musikken: Musikken er 
i uttrykk (scenemusikalsk) tradisjonell og svært konkret, noe som gjør det vanskelig å spille ut 
noe som går på tvers av musikken på scenen. Musikken understreker alltid Gullvågs tekst og 
bestemmer hva man som publikum skal føle og legger klare føringer for strukturen i stykket. 
Musikken i sin originale form må vike og blir «nedgradert» til «teatermusikk», tilpasset et langt 
mer moderne teaterspråk, noe rettighetshaverne til musikken naturlig nok har problemer 
med, fordi det forutsetter endringer i stil og musikalsk utrykk. 
 
Om vi velger å se SHO som et teaterstykke, i moderne forstand, er man nødt til å kunne utvikle 
musikken for å kunne utvikle teksten: Skrive til, skrive om, eller endre uttrykk og estetikk. 
Denne behandlingen av musikken kan også være problematisk, fordi musikken utgjør et såpass 
stort aktivum for spelets tiltrekningskraft. Spørsmålet er om musikken har et stort nok 
potensial i seg selv, dersom man velger å se på musikken som et etablert premiss, også siden 
det kun er 35 min skrevet originalmusikk. 
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Det visuelle inntrykket 
Teater er en visuell opplevelse. På dagens Stiklestad er den visuelle identiteten svak, og dette 
gjelder både for scenen og kostymer. Det er få store kunstnerisk grep i det visuelle, utover at 
man spiller i store formater, med hester, kostymer, gårdsfolk, i et realistisk/historisk univers. 
Det vil være viktig å styrke det visuelle aspektet ved SHO og rammene for dette.  

Arenaen er massiv, med sitteplasser til ca. 5000 publikummere. Dette utgjør et potensiale for 
20.000 besøkende på de 4 forestillingene som er i dag. Det er lenge siden spelet har solgt til 
dette antallet, og derved fremstår amfiet som glissent. Det er aldri utsolgt, noe som reduserer 
attraktiviteten. I tillegg er anlegget slitt, og komforten for publikum er dårlig. Dette 
kommenteres også i publikumsundersøkelsene.  

Blant grepene som bør vurderes er alternativ bruk av arenaen. Ved å endre retninger og 
publikumsperspektiv, kan det åpne seg store visuelle muligheter. Disse bør utforskes videre. 
Slike grep kan også bidra til en justering av publikumskapasitet. 
 
Lyddesign 
Lydmessig lider Spelet i dag under en underdimensjonert PA, lite gjennomarbeidet lyddesign, 
og lite aktiv styring under forestillingen. Lyd er også noe mange drar frem som negativt i 
publikumsundersøkelsen. Resultat er at dialog/tale, detaljene i orkestreringen, samt balanse 
og faktisk dynamikk i orkesteret kommer lite frem. Man får heller ikke det lydmessige 
"trøkket" som forestillingen fortjener. Dette må sees på.  
 

Frivilligheten 
Entusiasmen og eierskapet til de frivillige er slående. Frivilligheten er imponerende sterk og 
kompetent. Frivillige utgjør en enorm ressurs og er bærere av både tradisjon, entusiasme og 
kunnskap. Felleskapet og den sosiale møteplassen er viktige for både rekruttering, aktører og 
kommune. Vårt inntrykk bekreftes også i frivilligundersøkelsen. 

De frivillige er en viktig samarbeidspartner når man skal gjennomføre utvikling og endringer, 
både organisatorisk og kunstnerisk. Man skal likevel være oppmerksom på at frivilligheten kan 
overstyre, både i kraft av sin størrelse og sin erfaring. Uten en tydelig ledelse, både 
organisatorisk og kunstnerisk kan dette være en utfordring. God dialog i forkant av 
kunstneriske prosesser er vesentlig, for det sterke engasjementet må ledes i riktig retning.  I 
våre samtaler opplever vi at mange profesjonelle kvier seg for å utfordre det bestående. Slik 
kan de frivillige få uformell innflytelse også på de kunstneriske prosessene. Dette gjør at 
endring noen ganger oppleves som vanskelig å gjennomføre for kunstnerisk team.  
 
Møteplasser for dialog er viktig for å sørge for eierskap og motivasjon, og frivilligheten 
etterspør selv flere og tidligere dialogmøter mellom dem og kunstnerisk team. Det vil være 
helt sentralt å ha god forankring i frivillighetsapparatet, hvis en gjendiktning og/ eller et nytt 
spel skulle bli aktuelt.  
 

Organisering 
Både kunstnerisk team og frivillige, fremhever mangelen på teaterfaglig ledelse og vil anbefale 
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en kunstnerisk leder. Dette både for å ha langsiktig fokus på utvikling, men også for å kunne 
gi ryggdekning for de kunstneriske valg og endringer som gjøres underveis. Vedkommende må 
også fungere som en brobygger mellom kunstnerisk team og frivillighetsapparatet. På den 
måten unngår man unødvendig støy i produksjonen, i en kort og hektisk øvingsperiode.  
 
Rammene for kunstnerisk frihet fremstår litt uklare i dag, men ingen kan peke på akkurat hvem 
eller hva som begrenser. Det fremstår mest som at dette ligger i begrensinger i økonomi, 
øvingsplaner og tidsnød, i tillegg til noen begrensinger rundt avtaler med rettighetshavere. 
Dette kan en tydelig kunstnerisk ledelse rydde opp i. Dette kan bidra til fornyet kunstnerisk 
interesse for Spelet blant de profesjonelle. Materialet fornyes og holder seg levende ved å bli 
tolket ulikt.  
 
En anbefaling fra KU vil være å opprette en kunstnerisk leder i ca. 50 % stilling, som en 
selvstendig stilling under SNK. Dette begrunnes med at hvis man skal få kompetente søkere, 
så bør stillingen være opp mot 50%, også tatt i betraktning de utviklingsoppgavene som ligger 
mot 2030. 
 
Flere fremhever også betydningen av en produksjonsleder og opplever at produksjonen er 
underorganisert. Vår vurdering er at kunstnerisk leder og produsent ikke kan være en og 
samme person, da det kreves ulike kompetanse.  
 
En kunstnerisk leder må ha anledning til å prioritere innenfor de store kostnadene av 
kunstneriske hensyn. Det er nødvendig å gjennomgå de store kostnadsdriverne i budsjettet, 
for eksempel forholdet mellom antall profesjonelle på scenen, i orkester og antall hester. 
Scenografi og kostymer må også bli en del av denne vurderingen for å kunne løfte den visuelle 
opplevelsen.  
 
En stor utgiftspost er orkesteret dvs. honorar for 35 musikere. Pr i dag er det 20 musikere på 
tariff, som får dekket opphold, diett og reise. 15 musikere på halv tariff med enkelt opphold. 
Flere har tatt til orde for å øke andelen amatørstillinger i orkesteret som et 
kostnadsbesparende tiltak. Dette er kun tilfelle hvis de erstattes med amatørmusikere fra 
regionen som ikke skal ha honorar eller diett/opphold. Med en økt andel amatører må 
prøvetiden vesentlig opp. I tillegg vil det kunstneriske nivået falle, og utfordringer med 
utendørs orkester, som intonasjon og balanse, vil bli tydeligere. 
 
Innhold og rammer for et mulig nytt spel  
Et nasjonaljubileum er en ekstraordinær anledning, og det kan være naturlig å tenke seg en 
spektakulær forestilling som vekker interesse over hele landet. Utvikling andre steder viser at 
nyskapning er viktig for å få fornyet oppmerksomhet og interesse. 

 
Ved å sette opp et nytt spel i 2030, gis det en gylden mulighet til å tenke nytt om både form 
og innhold. Hvis et nytt spel blir en suksess og et større publikum vender tilbake til Stiklestad, 
kan en alternering mellom nytt og gammelt spel være en mulig framtidig løsning.  
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En hovedambisjon bør være å bruke en større visuell palett, der en tar hensyn til geografi og 
lysforhold for å styrke det visuelle utrykket.  
 
Kostnader ved et nytt spel 
En bør forvente at markeringen av jubileet i 2030 vil kunne utløse offentlige midler til et nytt 
spel. Et nytt spel kan også gi rom for å se på nye samarbeidskonstellasjoner og driftsform for 
interessenter og næringsliv i regionen. Det er vanskelig å anslå helt eksakt hva et nytt spel kan 
koste, alt etter hvilke kostnader som er medregnet. KU anslår at den kunstneriske 
produksjonen (ny tekst og musikk, kostymer, scenografi, kunstnerisk team, profesjonelle 
aktører og lyddesign) vil ligge på ca. 5-10 millioner kroner.   
 
Hvis nytt spel, bør man innledningsvis stille seg noen grunnleggende spørsmål: Hva har vi på 
hjertet? Hva vil denne forestillingen fortelle om Olav og historien? Hva er budskapet og bør 
den i noen grad problematisere historien?  
 
En levende spelarv på Stiklestad mot 2030 - anbefalinger fra KU 

 
1. Kunstnerisk ledelse 

Uansett hvilken veg SHO tar vil en tydelig definert kunstnerisk ledelse av spelet være 
helt nødvendig. Det må stor kunstnerisk troverdighet, tillit og kompetanse til denne 
funksjonen, både for å reforhandle inngåtte avtaler og for å stå stødig i 
skjæringspunktet mellom frivillighet, offentlighet og profesjonelle krefter. Mangelen 
på kunstnerisk kompetanse i dagens ledelse av spelet gjør SNK langt mer sårbare for 
kritikk. Ved å styrke den kunstneriske ledelsen av spelet, vil en styrke hele 
organisasjonen. Kunstnerisk leder må ha full kunstnerisk autonomi og ansetter 
kunstnerisk team. KU anbefaler å ansette en kunstnerisk leder i ca. 50 % stilling, under 
SNK. Stillingsprosenten bær være så vidt stor om man skal få kompetente søkere, også 
tatt i betraktning de utviklingsoppgavene som ligger mot 2030. 
 

2. Nytt spel i 2030  
Nasjonaljubileet gir en mulighet til å skape nytt fokus og innhold for Stiklestad og 
Verdal. Det er et behov for å prøve noe nytt, og 2030 er en gylden anledning til å skape 
nasjonal oppmerksomhet rundt Stiklestad. KU anbefaler at man tør å gå for et nytt spel 
til 1000-årsmarkeringen, med tro på prosjektet og god forankring i den store 
frivilligheten og lokale interessenter. Det bør raskt etableres et utvalg, som kan se på 
økonomi, innhold og drift for et nytt spel. 
 
Det er likevel vesentlig at Okkenhaugs musikk og Gullvågs tekst får tilstrekkelig rom og 
spiller en sentral rolle i jubileet, i en eller annen form.  
 

3. Større kunstnerisk handlingsrom uansett valg 
Hvis en fortsetter med dagens spel, må det gis større kunstnerisk frihet til kunstnerisk 
team, innenfor både tekst, musikk og de uformelle strukturer/avtaler. Dette 
innbefatter også om en skulle ønske en ny retning, eventuelt musikkteater, tilskrive ny 
musikk eller tekst.  
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4. Et visuelt grep 
Den visuelle paletten må løftes, uansett om en velger å gå for dagens spel, eller skape 
noe nytt. Det er nødvendig å øke de kunstneriske rammene, for et så stort 
utendørsteater trenger visuell drahjelp. Vår oppfordring er at dette utforskes videre, 
gjerne i et samarbeid med et arkitektkontor.  
 

5. Lyddesign 
Den massive musikken, det store orkestret og dialogene trenger drahjelp av et 
lyddesign som evner å løfte frem lyden. En oppgradert PA er nødvendig for å hente 
fram kvalitetene i kor og orkester, som denne arenaen krever.  
 

6. Ingen helhetlig gjendiktning av eksisterende materiale 
KU anbefaler ikke en helhetlig gjendiktning av eksisterende materiale. Heller anbefaler 
man at fokus i arbeidet videre legges på forsterket kunstnerisk frihet og dermed 
kontinuerlig utvikling (jf. anbefaling 3) 
 
 
 
Oslo, 03.01.23 
På vegne av kunstnerisk utvalg 
 
Erik Ulfsby       Hanne Vilja Sagmo 
Leder        Prosjektleder  

 

 

 
 
 
 
  
  
 


