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Mange ristet på hodet 
over ideen Reidar 
Stangenes lanserte. 
Peer Gynt teater på 
fjellet, nei det ...

Av Kristin Veskje
kristin.veskje@gd.no
Mobil 481 22 342

VINSTRA: Det er 1. april 1989. 
Reidar Stangenes offentliggjør 
planen om å sette opp et Peer 
Gynt-teater på Gålå. Med sekk på 
ryggen og bukkehorn over skuldra 
har han planen klar. De fleste opp-
fattet avisartikkelen som april-
spøk.

– Galskap, var nok det de fleste 
mente, humrer Stangenes. 

Hvordan var starten for det 
som de nærmeste dagene samler 
21.000 publikummere ved Gålå-
vatnet. I mange år før hadde det 
blitt spilt tablåer fra sagntradisjo-
nen om Per langs setervegen på 
Sødorpfjellet under stevnet.

– Jeg var inspirert av dette, av 
Morten Jostad som spilte utdrag 
fra Peer Gynt her og av vandrespil-
let hans på Maihaugen. 

Den første tanken var Peer 
Gynt som et vandrespel i Sødorp-
bygda. Det var nedgang for stev-
net. Tivoli, handelsstevne og 
utefester var ikke lengre det det 
engang var. Det måtte tenkes nytt.

Stangenes ruslet rundt i Sød-
orp. Så etter muligheter. Lyden fra 
bilene på E6 og toget som suste 
forbi, gjorde at tankene om teater 
vandret til fjells. Til roligere omgi-
velser. Sødorpfjellet. Men med 
behov for god atkomst, strøm og 
parkeringsplasser flyttet ideen seg 
til Gålå.

– Du tenker for stort
– Flere var med på tanken om van-
drespel, men teater i fjellet. Det 
syntes folk var vidløftig. Det var 
begeistring fra noen få i teater og 
revymiljøet, men voksne, vettuge 
folk ristet på hodet, sier Stange-
nes. Han tenkte for stort. For kre-
vende.

Tidligere på vinteren hadde 
Stangenes fått med seg skuespiller 
ved Riksteateret og sørfrøning Per 
Tofte på ideen. Stangenes hadde 
nok gitt inntrykk av at mer var på 
plass, enn det i virkeligheten var. 
Og Anne Bjørkvik, teaterkonsu-
lent i fylket, hadde tatt på seg job-
ben som instruktør.

– Hvordan kunne de si ja?
–Det var en vill idé. Men Per 

Tofte hadde stor sans for at vi 
skulle gjøre dette. Bjørkvik hadde 
gode kontakter i teatermiljøet og 
skaffet profesjonelle skuespillere. 
Blant dem, Lars Andreas Larsen, 
Ruth og Pia Tellefsen. Henry 
Eggen arrangerte musikk. Frivil-
lige var hyret inn. Staben møttes 
på Vinstra på forsommeren og 
sammen reiste de til Gålå for å se 
på sceneområdet. De hadde ei 
skråning ned mot vannet. Og 
tenkte å få plass til en fire-fem 
hundre her. Et hus ble hentet fra 
Skåbu. Lecablokker og planker ble 
til benker. 

Redningsaksjon
Øvingene kom i gang. Men det var 
utfordringer. Lars Andreas Larsen 
stilte krav om profesjonell regi.

– Det var en redningsaksjon det 
Svein Sturla Hungnes gjorde da 
han kom og overtok regien, sier 
Stangenes.

– Lars Andreas Larsen ringte 
meg og fortalte hva de hadde satt 
i gang i Gudbrandsdalen og at de 
sto fast. Larsen og jeg jobbet 
sammen på Nationaltheatret og 
kjente hverandre. Han fortalte at 
det var ti dager til premiere. Det 
appellerte til min galskap, sier 
Hungnes. Han satte seg på toget, 
laget en regiplan underveis, ut ifra 
det han hadde blitt fortalt. 

– Jeg kjente Peer Gynt. Uten 
det hadde jeg aldri turt, sier  han.

De var ikke akkurat heldige 
med været på premieren. 2.000 
publikummere møtte opp på Gålå. 
I et øsende regnvær. 

– Bra det kom regn, så ble det 
ikke så gjennomsiktig. Det var god 
atmosfære. Og selv om mange var 
fra seg av begeistring, var det vel-
dig mangelfullt. Det var en blan-

ding av moro og forferdelig. Det 
var uvisst om det kunne bli noe 
mer enn denne ene forestillingen. 
Økonomien, alt, var dratt sammen 
til en forestilling der og da, sier 
Hungnes.

– At Peer Gynt har en slik kraft 
i seg, at vi den gangen greide å vise 
at dette hadde livets rett. Det er 
fantastisk, mener Stangenes.

Økonomisk var teateret en 
katastrofe. Underskudd og dårlige 
utsikter til nye penger. Stangenes 
fikk ansvaret.

– Underskudd. Å ja. Men vi 
hadde likevel et håp om å videre-
føre Peer Gynt, men det var avhen-
gig av at noen kunne berge oss 
økonomisk. Avgjørende ble det at 
kommunens ledelse så verdien i 
dette. De sloss for stevnet og for 
teateret og gjorde en jobb for å 
berge oss økonomisk. At vi fikk 
koblet inn den kunstneriske kraf-
ten til Hungnes, som så mulighe-
ten for å videreutvikle teateret, var 
også helt avgjørende for å komme 
videre, sier Stangenes

Årets etter ble det tre forestil-
linger med Peer Gynt på Gålå. 
Derfra har teateret vokst, i 
omfang, i publikumsbesøk, i kro-
ner og øre. 

Hardt å gi slipp
Hungnes ble regissør på Gålå i 25 
sammenhengende år. I 13 av disse 
spilte han også hovedrollen.

– Scenen på Gålå har blitt eta-
blert som et nytt teater. Når jeg 
tenker på utviklingen er jeg utrolig 
stolt. Utviklingen er årsaken til 
suksessen. Jeg fryder meg over 
fortsettelsen og at det lages nye 
forestillinger, sier han.

– Hvem har æren?
– De frivillige, ildsjelene og de 

profesjonelle. Alle har dratt 
sammen. Dette har satt Gålå på 
kartet. Peer Gynt ved Gålåvatnet 
er et begrep. 

– Det har vært opp- og nedtu-
rer?

– Det har vært dommedagspro-
fetier, men så blomstret det igjen. 
Det vil være både opp- og nedturer 
med en slik satsing, men dette er 
liv laga. Det var her Ibsen skrev 

fra. Det var her det skjedde. Dette 
vil fortsette i år framover. 

Hungnes sier i dag at han var 
på overtid med regiansvaret de 
siste årene. 

– Jeg kjente på det. Men jeg 
følte samtidig at jeg sviktet hvis 
jeg stakk. Nye forestillinger hvert 
tredje år er rett veg å gå. Det gjør 
forestillingen og Peer på Gålå 
levende, sier Hungnes til GD.

Fra nedtur til rekordår
1 2007 var det rekordmange publi-
kummere. 17.000 opplevde Peer i 
egen fjellheim. Men interessen 
dalte. I 2012 var tallet nede i vel 
10.000. Peer Gynt as tapte penger. 
Grep måtte tas.

Iren Reppen kom inn som 
kunstnerisk leder for stevnet i 
2014. En ny forestilling skulle på 
plass. Teatersjefen på Det Norske 
Teatret, Erik Ulfsby ble hentet inn 
som regissør. Herfra er tanken å 
presentere et nytt teater hvert 
andre eller tredje å. For det ligger 
markedsvurderingen til grunn.

– Vi jobbet hardt for å få publi-
kum i 2014, sier Reppen. Etter at 
et årene før hadde vært tydelig 
nedgang i besøket.

I fjor ble det publikumsrekord 
med 19.000 i benkene. I år skal 
21.000 se Peer på Gålå.

– Det er fantastisk. Det er stor 
nysgjerrighet, slår Reppen fast.

– Hovedmålet er at folk skal 
kjenne Peer Gynt. Vi skal fornye, 
ha ulike innfallsvinkler. Om fort-
settelsen sier hun:

– Vi må ha høy profesjonalitet, 
slik at de beste vil stå på scenen 
her og vi må ha med oss de frivil-
lige. De frivillige er gullet vårt. 
Kraften de har gir god stemning 
og de jobber med hjerte. Det er 
avgjørende.

Et eventyr
Stangenes er med på scenen i år 
også. Som mange av årene med 
Peer på Gålå. Han hadde noen års 
pause. For fire år siden var han 
tilbake og spilte kapteinen i Erik 
Ulfsby sin Peer-regi, der Mads 
Ousdal hadde hovedrollen. I år 
spiller han Solveis far. 

– Jeg satt og så på noen av sce-
nene i går kveld. Det er så fantas-
tisk nivå, i alle ledd. Og med 
Ibsens tekst, er dette en garanti 
for fulle hus også neste år, mener 
idémakeren.

– 21.000 publikummere. Det 
hadde vært en vill tanke i 1989?

– Vi drømte om et amfi og snak-
ket stort. Men vi drømte aldri om 
et amfi for over 2.000 personer. Vi 
tenkte bare å gjøre litt med skrå-
ningen og jordbakken. Om jeg, i 
det hele tatt i mine villeste drøm-
mer drømte om halvparten av det 
publikum som trekkes hit i dag, 
hadde også det vært bra.

– Og at du fortsatt er med?
– Jeg føler en forpliktelse til 

det. Å stille opp her. Jeg kjenner 
på en ydmykhet. For alle som har 
bidratt til det eventyret dette har 
blitt.

I kveld er det premiere på 
Sigrid Strøm Reibo sin Peer Gynt-
forestilling ved Gålåvatnet.

NB! På grunn av trykkedeadline 
kommer GDs anmeldelse av 
stykket først i mandagsavisen. 
Du kan lese anmeldelsen på nett 
allerede fredag kveld.

Det ble ristet på hodet av Peer-ideen
BEGEISTRING: Det var øsende regnvær, begeistring og dårlig 
økonomi etter det første Peer Gynt året i 1989.

Faksimile fra GLT

I 25 ÅR: Svein Sturla Hungnes hadde regien på Gålå i 25 år og 
spilte hovedrollen som Peer i 13 av disse årene.
 Foto: Torbjørn Olsen

SKIFTE: Svein Sturla Hungnes ga 
fra seg regien til Erik Ulfsby. 
 Foto: Kristin Veskje

PEER GYNT  
PÅ GÅLÅ
�� Peer Gynt på Gålå ble satt 

opp for første gang i 1989.
�� Svein Sturla Hungnes 

hadde regien fra 1989 til 
2013.
�� Erik Ulfsby overtok regien 

fra 2014–2016
�� I år er Sigrid Strøm Reibo 

ny regissør.
�� Hovedrollen som Peer Gynt 

har vært spilt av Per Tofte, 
Svein Sturla Hungnes, Dennis 
Storhøi, Mads Ousdal og i år 
Jakob og Nils Ole Oftebro.
�� I år feirer Peer Gynt 

stevnet at det er 150 år siden 
Ibsen skrev Peer Gynt


