
 

          
 

PRESSEMELDING 

 
Teatergården er stolt av å presentere Statsteatrets to første (av ti fremtidige) 

dramatiseringer av norgeshistorien: 

 

1066 Slaget ved Stamford Bridge 15. juni kl 19 

1349 Pesten 16. juni kl 19 og 17. juni kl 15 
 

Teater, mat og levende musikk (alle rettigheter) 
 

Skrevet om 1066 Slaget ved Stamford Bridge: 

 

STATSTEATRET angriper norgeshistorien og kongesagaene med respektløs 

dødsforakt. Det du trodde du visste om det berømte slaget kan bli snudd på hodet når 

de rutinerte skuespillerne går løs på historien som en teatral versjon av Mythbusters. 

Lever vikingen i oss fremdeles? Dette er en tragikomedie om et av de verste slagene i 

norsk historie, der 5000 nordmenn mistet livet i forsøket på å erobre England. 

 

 I alt teater vi har holdt på med ligger det en 

forskning på hva vi er og hvem vi er. Dette 

prosjektet er i så måte en videreføring av denne 

tanken, men med svært konkrete utgangspunkt 

i vår egen historie. Målet er å kunne se 

paralleller fra ulike tider og inn i vår samtid.  

 

Vi vi lle starte med vikingtidens avslutning; 

Slaget ved Stamford Bridge i år 1066. En æra 

er over.  Vi vet at slaget sto. Vi vet at vi mistet 

nærmere 5000 mann (et uhyrlig antall også i 

nåtidig perspektiv). Vi vet at Harald Hardråde 

samarbeidet med Toste Goodwinson, bror av 

den engelske Kongen Harold Goodwinson. Vi 

vet at nordmennene var uforberedt da slaget 

sto. Vi vet vi tapte slaget. Vi vet at Harald 

Hardråde falt. Det er det vi vet. 

 

Men hvorfor? Hva slags motivasjon kunne ligge til grunn for dette toktet? Hvorfor 

ble vi det hele tatt vikinger?  Og har vi noen gang sluttet med det? Den ytre 



utviklingen av menneske, samfunn og struktur er formidabel, men hvordan står det til 

med den indre utvikling? 

 

Hvordan kan det ha seg at vi har utviklet et heroisk forhold til dette slaget, til 

vikingkulturen generelt. Og hvordan kan det ha seg at vi fortsetter ¬ rope òtil Valhallò, 

også i dag? 

 

 

Når vi i dag så gjerne vil spille med på den globale arena, blant annet som 

fredsnasjon, er det da snakk om et mindreverdighetskompleks, eller er det tvert imot 

stormannsgalskap? 

 

Eksistensiell Monty Python møter Snorres kongesagaer i et Quentin Tarantino-

univers. Historien fortalt slik du aldri har fått høre den. 

Møt fire svette menn som med vekslende imponerende fysikk gir alt for Norge. 

 

Velkommen til en drøy time fylt med drama, action, historie, humor, krim og 

kjærlighet. 

 

ADVARSEL: Det vil bli brukt et meget eksplisitt språk, samt menn som kysser. Det 

vil også bli stekt vafler, hvilket kan medføre stekeos. 

 

I rollene: Gard B. Eidsvold, Cato Skimten Storengen, Kim Sørensen og Per Kjerstad. 

 

Utdrag fra pressen: 
  
«Ny og ellevill Norgeshistorie» 
Oppland Arbeiderblad 

 

 
«Fartsfylt og grensesprengende ï Norgeshistorien sett med andre øyne» 
Avisa Valdres 
 

 

«Aldri tidligere tror jeg at jeg har følt meg så inkludert i en forestilling,» 
Tromsø Avis 
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Om 1349 Pesten: 
Bli med STATSTEATRET tilbake til 1349 og datidens største pandemi. 

 

Møt krovert Svein (Gard B. Eidsvold) og 

hans tre høyst forskjellige sønner (Cato 

Skimten Storengen) som strever med å få 

endene til å møtes. Mors flatbrød selger ikke 

som før, og det er langt mellom gjestene. 

Til dette trøstesløse sted kommer en dag en 

fremmed (Kim Sørensen) med spennende 

krydder i kofferten sin. Krovertens liv blir 

snudd fra nederlag til suksess.  

Men hva har den fremmede flyktet ifra? 

Og hvorfor dør alle rottene i byen? 

Hvem lurer i den fremmedes skygge? Og 

hvorfor i alle dager vasker han hendene? 

En udødelig kvinne synger i ly av natten 

(Marit A. Andreassen). 

Hvem er hun, og hvorfor er jeg så kald? 

 

I rollene: Gard B. Eidsvold, Cato Skimten 

Storengen, Kim Sørensen og Marit Adeleide Andreassen 

 
«1349» gir oss både spøk og alvor, pest og moro. Og som alle gode historieleksjoner sier den 
ikke så rent lite om vår samtid     
Dagbladet 
 

 

Mat og barnepass! 

Vertskapet serverer i samarbeid med Valdres Mathus kortreist mat og godt drikke og 

tilbyr barnepass i forbindelse med forestillingen på søndagen. På lørdag spiller 

Hølerjazz etter forestillingen. 

 

Bilder og detaljer på:  www.piltingsrudgard.no og www.statsteatret.no .  

 

Velkommen til to gripende forestillinger!!  
 

Kontakt: 

Piltingsrud gard ved Bjørg på mob 97 71 75 65 mail: post@piltingsrud.no for 

billettbestilling, mat og/eller barnepass. 

 

Gard B. Eidsvold kan kontaktes for intervju på mob 916 28 083, eller epost: 

eidsvo@online.no 
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