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nes: Ti år var gått 
siden sist gang Pippi 
Langstrømpe slo hjul i 
Nes. Fredag kveld tok 
det rødhårede sjarm-
trollet fram hele 
følelsesregistret. 
erik mæhlum
em@glomdalen.no

Det er 1–2 års ventetid for å bli 
med i barnegruppa til Nes revy– 
og amatørteater. Tidligere i år 
mottok teatergruppa Nes kom-
munes folkehelsepris. Såpass 
populært er det at oppsetnin-
gene til gruppa er blitt en årlig 
happening i Nes. Det var gått ti 
år siden den siste Pippi-oppset-
ningen og i år er det 70-årsjubi-
leum for Astrid Lindgrens udø-
delige og sterke pike.

– Jeg syns det har vært fan-
tastisk. Det ligger så mange ti-
mer bak og alt foreldrearbeidet 
som er gjort er enormt, forteller 
Nina Nøsterud i Nes revy- og 
amatørteater.

Gjennom Silje Gangnes (14) 
fikk den rødhårede kometen 
nye krefter fredag kveld. Pippi 
er en kompleks ung pike som 
skjuler gammel sorg bak utalli-
ge skjerf og strømper og omfor-
mer stort savn til hyperaktiv 
akrobatikk og treffende kom-
mentarer. Det er vanskelig å ar-
restere Pippi Langstrømpe.

I realiteten er hun en forel-
dreløs jente som bor alene. Og 
samfunnet lar sjelden slik fare. 
Det blir flaue samtaler med be-
kymrede fruer, skremte lærere 
og oppgitte politimenn, hvor 
samfunnets normer bare prel-
ler av Pippi.

Motpolen Pippi Langstrømpe 
kommer tydeligere fram i Gang-
nes' skikkelse enn mange filma-
tiseringer, hvor hun ofte kun er 
morsom og smågal.    Med støt-
terollene Tommy (Dennis Nord-
mann), Annika (Hanna Heiberg) 
og den fengslende Herr Nilsson 
(Sanna Gangnes) ble de minste 
forelsket i Pippis verden. Og de 
voksne transportert tilbake til 
barndommen når Pippisangen 
utløste minnene og lagde spon-
tan trampeklapp i Nes kultur-
hus. 70 år gammel er hun blitt, 
Pippi, men fortsatt like rød i hå-
ret.

Udødelige Pippi Langstrømpe lever videre i Nes:

Pippi slik hun skal være

ekte pippi: Silje Gangnes (14, t.h) og søsteren Sanna (10) leverte svært gode skuespillerprestasjoner som Pippi og Herr Nilsson. Foruten Her 
Nilsson som ekornape var oppsetningen svært tro mot Lindgrens originale beretning om Pippi Langstrømpe. bilder: erik mæhlum

omfattende: Det var flotte kulisser og herlige kostymer på hele 
besetningen. 

motpol: I Silje Gangnes (14) skikkelse fikk Pippi nytt liv, og 
motpolen Pippi kom tydelig fram under Siljes tolkning.
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