
Teateranmeldelse Dagbladet 9.2.22: «Ellos 
Eatnu! – Nullpunkt», Det Samiske 
Nasjonalteatret Beaivváš: 

Med kroppen som våpen 
«Ellos Eatnu! – Nullpunkt» viser tydelig hvilken revolusjon Alta-aksjonen var. 
Men noen av de kunstneriske grepene havner i en spagat mellom det plumpe 
og gravalvorlige. 

LA ELVA LEVE! Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre, Egil Keskitalo 
og Nils Henrik Buljo gjenskaper historien om samenes motstand mot utbygging av Alta-
Kautokeinovassdraget i Finnmark 1979-1982. Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivváš 
 
Hedda Fredly 
Publisert onsdag 09. februar 2022 - 21:57 
 
Ellos eatnu! betyr La elva leve! og er slagordet fra protestaksjonene mot 
utbyggingen av Alta/Kautokeino-vassdraget 1979-1982. Striden startet som en 
miljøsak, den mest debatterte kraftutbyggingssaken i landet. Men endte med å 
bli en nasjonal øyeåpner om samenes utsatte situasjon og deres kamp for like 
rettigheter. 

mailto:Heddaplix@hotmail.com


Det samiske nasjonalteatret Beaivváš ble dannet i kjølvannet av disse 
aksjonene. Når teatret nå setter opp dramadokumentaren «Ellos Eatnu! – 
Nullpunkt» om striden kunne ringen slik vært sluttet. Men fortellingen oppleves 
ikke som noe som er avsluttet. Heldigvis. 

 

Ellos Eatnu! - Nullpunkt 
Hvor: Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš 
Regi: Mette Brantzeg 
Av: Mette Brantzeg 
Med: Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre, Egil Keskitalo, Nils 
Henrik Buljo 

 
For det er fortsatt kamper igjen å kjempe, noe som antydes forsiktig i Mette 
Brantzegs manus og regi. 

Stilisert 

Scenen er nesten naken: På bakveggen et projeksjonslerret for filmklipp og 
videoeffekter. Langs sidene fem svarte plaststoler – slike som finnes i de fleste 
bygdehus. Lengst framme tre plattinger sikret med svarte stålgjerder. Disse 
fungerer som politisperringer eller talerstoler for fortellerne. Noen enkle 
rekvisitter bringes etter hvert inn på scenen, andre mimes. 



De fem skuespillerne Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor 
Ántte Áilu Gaup og Egil Keskitalo er alle kledd i samiskinspirerte 
grunnkostymer i gråtoner. De sitter i ring langt bak på scenegulvet eller de 
beveger seg fram direkte henvendt mot publikum når de framfører tekst. Det 
hele er eiendommelig stilisert. 

Men det det fortelles om er mye villere enn det stringente formspråket: 
Altaaksjonen – en av Norgeshistoriens mest betydningsfulle hendelser - er full 
av dramatiske vendinger og elementer: Lenkegjenger, samiske kvinner som 
okkuperte Gro Harlem Brundtlands kontor, sprengningsforsøk, sultestreik 
foran Stortinget, flukt til Canada og massearrestasjoner. For å nevne noe. Og 
alt dekkes i løpet av de korte 70 minuttene forestillingen «Ellos eatnu! »varer. 

Effektivt 

Mette Brantzegs manus baserer seg på vitnesbyrd fra tre faktiske personer 
som var med i aksjonene: Johs. Kalvemo, Jorunn Eikjok og Niillas A. Somby. 
Historiene presenteres både av dem selv - i form av filmklipp på bakveggen - 
og av skuespillerne på scenen. 

Fortellingen rulles effektivt opp ved hjelp av talende klipp fra datidens 
nyhetssendinger, rapnumre [sic!], dans, og personlige vitneutsagn både om 
politisk engasjement og om såre, konkrete enkeltopplevelser av faktisk 
undertrykking. Og om hvilken betydning det hadde at «Sámiid ædnan» vant 
MGP i 1980. 

Som publikummer er det lett å henge med på opprullingen av de historiske 
begivenhetene. 

Mye på spill 

Ingor Ántte Áilu Gaup - en av de fem skuespillerne på scenen – har også 
personlig erfaring fra kampen: Han ble arrestert tre ganger i løpet av 
aksjonene. 

Gaup er kanskje det sterkeste kortet i forestillinga. Hans intense scenenærvær 
og lavmælte joik gir publikum en kroppslig fornemmelse av hva som sto på 
spill de heftige årene – og hva som fortsatt står på spill i miljøkamper og kamp 
for like rettigheter for alle borgere. 



 
STERKT: Skuespiller Iŋgor Ántte Áilu Gaup ble selv arrestert en rekke ganger under 
Altaaksjonen. Hans scenenærvær lyser i Ellos Eatnu! – Nullpunkt. Foto: Aslak Mikal 
Mienna/Beaivváš 
 

Betydningen av kropp står i det hele tatt sterkt i denne fortellinga: Aksjonistene 
utsatte seg for fare ved å stille seg i veien for bulldoserne, og politifolkene 
måtte dra fysisk i demonstrantene når de skulle arrestere dem. Nilaas Somby 
mistet et øye og en arm da han forsøkte å sprenge ei bru som en del av 
demonstrasjonene. At samiske, konkrete kropper satt og demonstrerte utenfor 
Stortinget gjorde at kampen deres ble faktisk og konkret for 
majoritetsbefolkningen i hele Norge. Våpenet var kroppen/Kroppen som 
sultet/Handa som skreiv/Stemmen som snakket/Stemmen som joiket, slik det 
heter i manus. 

Dette kroppslige, sanselige og Gaups lavmælte spillestil står i kontrast til noen 
ellers unødvendig karikerte scener og mindre heldige kunstneriske grep. 

Puslete 

For eksempel: Hvorfor bringes det kraftige symbolet kjetting inn på scenen når 
det bare brukes til å ristes svakt på i et lite skramleorkester? Kjetting var jo et 
viktig objekt da konflikten i Alta kulminerte med at hæren av politifolk skar de 
sammenlenkede demonstrantene fra hverandre med skjærebrennere. Her blir 
kjettingen bare en ufarlig, puslete rekvisitt som ikke en gang får lage markant 
lyd. 

Videre er det modig å fortelle deler av historien gjennom rap. Men de urytmiske 
og fomlete framføringene oppleves i beste fall sjarmerende, i verste fall litt 
kleine. Og dansesekvensene som er lagt inn for å kontrastere de muntlige 
fortellingene oppleves innimellom mer svulstige enn inderlige. 

Det er også underlig hvordan mange av rollefigurene blir karikert i denne 
iscenesettelsen. Spesielt gjelder dette myndighetspersonene som motarbeidet 
aksjonistene. Arrogansen til flere av disse var jo virkelig grell, men jeg er 
likevel usikker på hvor mye det tjener fortellingen å lage klovnefigurer av dem? 



 
KARIKERT: Framstillingen av hippiebevegelsen framstår unødvendig revyklisjéfylt. Foto: 
Aslak Mikal Mienna 
 

Aller rarest er den noe umotiverte «flowerpower-scenen» der skuespillerne 
danser rundt som revyklisjeer av virkelighetsfjerne hippier, med blomster i 
håret, klimprende kassegitar og dopa dansing til «House of The Rising Sun». 
Gjør de narr av de samiske aksjonistenes allierte; byfolkene som kom for å 
demonstrere sammen med samene? I så fall oppleves det unødvendig plumpt. 

Kollektiv mobilisering 

Men disse innvendingene til side: «Ellos Eatnu! - Nullpunkt» får tydelig fram 
Altaaksjonens mange potente og talende øyeblikk, øyeblikk man lett kan la seg 
speile i og inspireres av i dag. Som for eksempel kraften som ligger i kollektiv 
mobilisering mot urettferdighet. Og at om man ikke vinner hele krigen, er 
enkelte slag likevel verdt å vinne. 

Det ble utbygging av Altakraftverket, aksjonistene tapte den saken. Men det de 
vant var at «mange samer ble vekket ut av fornedrelsen til kamp mot 
overmakten» slik filmskaper Ole Giæver - som for tiden jobber med en storfilm 
om samme historiske begivenheter - formulerer det. 

Denne kampen klarer også «Beaivváš Ellos Eatnu! – Nullpunkt» å formidle klart 
og tydelig. 

  



En utrolig viktig historie er satt til 
scenen – men hvor ble det av gnisten? 
iTromsø (februar 2022): 
Kanskje vår viktigste demonstrasjon her i nord er gjort til 
teater. Teateret Beaivváš spiller ut Alta-aksjonen. 

Johannes Ytreberg Meløe 

 
Skuespillerne i Beaivváš hadde premiere på forestillingen «Ellos Eatnu». På scenen: Mary 
Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre, Egil Keskitalo, Nils Henrik 
Buljo. FOTO: ASLAK MIKAL MIENNA 

Det er full sal. Folk reiser seg fra stolene. Forestillingen er ferdig. 
Skuespillerne takker til øredøvende applaus. 

Det Samiske Nasjonalteater Beaivváš har ventet og ventet på 
premièren for sitt splitter nye teaterstykke. Korona har ført til avlyste 
forestillinger og øvinger over Teams. Tirsdag holdt Beaivváš 
urpremière på «Ellos Eatnu – Nullpunkt», ved Hålogaland Teater. 

Endelig, noe friskt! 
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Forestillingen er skrevet og regissert av Mette Brantzeg. Hun har laget 
dokumentarisk teater om Alta-aksjonen 40 år etter opprøret. 

Dette er noe jeg har lyst til å se. Et nytt manus, politisk teater, en 
stemme som vil fortelle noe jeg bør sette meg inn i. Det er friskt. Et 
velkomment syn i en teaterbransje som altfor ofte lager teater for dem 
som kan Peer Gynt på rams. 10 poeng til Beaivváš. 

10 poeng til, fordi dere finner en historie som virkelig betyr noe, 
spesielt for oss i nord. Det er gjenkjennelig. Det er mildt sagt viktig å 
bli minnet om. Og det vekker følelser. 

Tidsvitne 

Historien om Alta-aksjonen er delt i tre deler: Sultestreiken i Oslo 
1979, Politiaksjonen i Stilla 1981 og Brosprengningsforsøket i 1982. Vi 
går kronologisk gjennom de historiske hendelsene, som i seg selv 
driver handlingen. Vi er på en tidsreise. 

Som følge på reisen får vi tre intervjuer på lerret. Den kloke læreren 
Jorunn Eikjok kommer med gullkorn på gullkorn. Den fotfulgte 
journalisten «Johs» Kalvemo gjør narr av overvåkingen fra norsk 
etterretning. Og mannen som først ble dømt til 21 års fengsel før han 
rømte landet, Niillas Somby, maner til ny kamp. 

De fungerer godt som overganger mellom aktene. De gir troverdighet 
og autentisitet til historien, og blir en naturlig rød tråd i dette doku-
teateret. 



 
Skuespillerne Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Marte Fjellheim Sarre, Egil Keskitalo spiller stykker 
«Ellos Eatnu». En særdeles viktig forestilling om Alta-aksjonen. FOTO: ASLAK MIKAL MIENNA 

Surrete regi 

Forestillingen starter noe surrete. Skuespillerne virker nervøse. 
Gjennom forestillingen forsøker de på ulike virkemidler som rap, sang, 
å snakke i kor, dans, men de er ikke samstemte. Regien sitter ikke. 
Drop det sier jeg, og snakk med meg. 

Regien blir for enkel. En scene hvor ei jente blir mobbet av sin samiske 
bakgrunn stiliseres. De som kjenner seg igjen i slik mobbing kan antas 
å danne sine egne bilder. Likevel blir scenen kanskje for stilistisk 
regissert, og for min del kunne man sett på regien her en gang til. Den 
blir kanskje for enkel dersom man vil dramatisere uthenging av samer. 

Smertepunkt 

Så treffer vi smertepunktet. Under sultestreikene i Oslo 1979 skildres 
det hvordan uteliggere hjalp demonstrantene. Uteliggere som snakket 
med Porsangerdialekt og Altadialekt. Samer som forlot hjemlandet og 
fikk «brukne vinger», som de sier i forestillingen. 



Det treffer meg. Dokumentasjonen av det politiske og juridiske bildet 
av situasjonen er viktig. De er godt dokumenterte, og kan få store 
konsekvenser senere. Men jeg ønsker meg historier som forteller om 
konsekvensen av 120 år med fornorskningspolitikk. Om hvordan det 
er å bli revet vekk fra sin egen kultur, fra familien sin. Om mødre og 
fedre som kjemper med nebb og klør for det som er deres rett. Om 
hvordan det er å miste språket. Om å bli bedt om å holde kjeft. Lærere 
som mister jobben, fordi de nekter å følge ordre. Om hvordan det var å 
sultestreike, i dagevis. Å ikke bli hørt. Politivold og ekstrem avmakt. 
Skam og et forvridd selvbilde. Vi trenger historier om konsekvensene. 

Dette får vi under dramatiseringen av Mikkel Eiras brev til Gro Harlem 
Brundtland. Han har sultestreiket i 23 dager og ber statsministeren om 
å gjøre noe, som mor og menneske. Skuespiller Iŋgor Ántte Áilu Gaup 
lar monologen kulminere i en dypt smertelig joik. Den når meg inn til 
beinet. 

 
Skuespiller Iŋgor Ántte Áilu Gaup fremfører en nydelig monolog under forestillingen «Ellos 
Eatnu» på Hålogaland Teater. FOTO: ASLAK MIKAL MIENNA 

Humor i kampens hete 



Skuespillerne har humor. Under demonstrasjonene Alta-Kautokeino-
vassdraget kommer en forarget mann forbi. Alt han ser er hippier. 
Skuespillerne parodierer 70-tallets hippier som synger «All you need 
is love». For sjarmen med de fredelige demonstrasjonene er at den 
forargede, og smått voldelige mannen til slutt synger med på 
«Kumbaya, til stor latter fra publikum. 

Forestillingen skal videre – til kamp. Gravingen fortsetter, til tross for 
all forstand. Niillas Somby gir opp freden. Han forsøker å sprenge en 
bru, mister en arm og et øye, blir dømt som terrorist og flykter landet. 
Forestillingen avslutter med et videoopptak, hvor han minner oss om 
at kampen ennå ikke er over. 

Og her skorter det på relevans fra regissør Brantzeg. Hvis joik virkelig 
er sterkere enn krutt, hvorfor nevner hun ikke dagsaktuelle saker som 
vindkraftanlegget på Fosen? Hvorfor nevnes ikke Repparfjord? 

En snill firer 

Forestillingen er aktuell, særdeles viktig, frisk og ny. Historien er et 
godt tekstmateriale, med flere gode personlige historier og 
opplevelser. Den er til tider morsom, men mangler skikkelig kraft. 
Scenografien kutter halve storscenen og inviterer til samtale. Men 
historien ramses opp. Forestillingen snakker til oss, og ikke med oss. 
Her er det rom for aktivisme og kraft. 

Jeg kan ikke tenke meg noe bedre teater enn det samiske 
nasjonalteateret for å fortelle denne historien. De ble selv stiftet under 
Alta-aksjonen. Men hvor ble det av gnisten? 

Regien sitter ikke. Det blir for langt mellom høydepunktene. Historien 
forblir et tidsvitne, i stedet for å peke fremover. Gi meg mer kraft! 
Terningkastet: «En snill firer». 

  



En fortelling om samisk revolusjon. 
Nordlys, 9.2.2022: 
 

 
RIK: Ellos Eatnu! – Nullpunkt er en rik fortelling om alt Altasaken og sultestreiken 
førte til. En minnebok og en dyp refleksjon. Foto: Aslak Mikal Mienna 
Åpne deleknapper for artikkelen 
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 Anki Gerhardsen, teaterkritiker 

 

Ellos Eatnu! – Nullpunkt 

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš: Ellos Eatnu! – Nullpunkt. 

Regi og scenografi: Mette Brantzeg 

Kostymedesigner: Anne Berit Anti 

På scenen: Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte 
Áilu Gaup, Egil Keskitalo. 



«I løpet av min levetid så har denne mørke natten blitt endret til en lys dag, 
hva gjelder samiske saker. Samer høres, koftene er synlige og samisk språk 
snakkes i det offentlige rom. Det er en svært stor endring. Og 
sultestreikaksjonene og Altasaken bidro selvfølgelig til denne revolusjonen.» 

Sitatet er hentet fra Jorunn Eikjok som er en av tre sentrale og høyst reelle 
karakterer i Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš sin siste forestilling: Ellos 
Eatnu! – Nullpunkt. En forestilling som nettopp handler om kampen for 
rettigheter, for synlighet, for verdighet, og med striden rundt Alta-
Kautokeinovassdraget i perioden 1979 til 1982 som akse. 

Dette er altså såkalt dokumentarteater, og dokumentasjonen forestillingen 
hviler på er imponerende. Gjennom filmklipp, innslag fra Dagsrevyen, papirer, 
gamle radiosaker, intervjuer, fotografier og fortettet fortelling, folder en stor, 
sammensatt og også dypt gripende beretning seg ut. 

Jorunn Eikjok var en av syv samer som sultestreiket foran Stortinget for å 
stanse ødeleggelsen av en elv og en kultur. 1979 ble på mange måter 
storsamfunnets første sjokkmøte med sin samiske befolkning, og det møtet ga 
også storsamfunnet innsikt nok til å begynne et engasjement og en støtte til 
den rettighetskampen Eikjok beskriver gevinsten av i dag. 

Beaivváš formidler hennes tanker og erfaringer, dels i form av videointervju 
som vises på scenens bakvegg, og dels i form av skuespill, koreograferte 
partier og egen tekst. På samme måte viser, tolker og bearbeider ensemblet 
beretningene og perspektivene til journalist Johs Kalvemo, og også mannen 
som først og fremst ble kjent som bro-sprenger: Niilas Aslaksen Somby. 

Altasaken og sultestreiken var skjelsettende for svært mange unge og voksne 
på slutten av 70-tallet. Også for meg. Folk i min egen familie var personlig 
involvert, og dermed ble denne kampen startpunktet for mitt eget 
samfunnsengasjement. Jeg var tolv år og fortvilt over at jeg var for liten til å 
reise til Stilla for å protestere. I stedet solgte jeg buttons i skolegården i 
storefri, og leste alle aviser jeg kom over på fritiden. 

Nå risser Beaivváš opp en bredspektret beretning som nok setter i gang 
minner og tanker hos svært mange, men allikevel er denne forestillingen først 
og fremst et viktig bidrag til en historiefortelling om Norge. 

Forestillingens styrke er altså dokumentasjonen og refleksjonen. For det er, 
som Eikjok sier, en revolusjon som har funnet sted. Det er fantastisk, selv om 
det ennå er mer å gjøre. 



Det kan nok allikevel hende det er noe krevende å henge med i svingene for 
uinnvidde, og forestillingen kunne også hatt godt av å kortes noe ned. Lenge er 
beretningen tett og spennende, men i siste halvdel blir det for mange detaljer 
og for mange sløyfer å holde rede på. Skuespillet og regien er heller ikke helt 
på plass. Tidvis er det fint og gripende, tidvis morsomt, lekent, men litt for ofte 
er det stivt og også nesten overflødig. Det er riktignok ordet og bildene som 
står i sentrum i dette kunstverket, men det kunne gjort seg med noen flere 
brudd der det kroppslige og sanselige hadde fått noe større armslag. 

  



 
Ellos Eatnu! Nullpunktet, regi: Mette Brantzeg. Sámi Našunálateáhter Beaivváš 2022. 
Foto: Aslak Mikal Mienna 

Kampen for elva 
(Tromsø): Vellykket og nyansert dokuteater om kampen 
som har formet Sápmi. Shakespearetidsskriftet, fra 
urpremieren i Tromsø. 

Ragnhild Freng Dale 

 Facebook 
 Twitter 
 Linkedin 

Historien om Alta-kampen er fortalt mange ganger de siste tiårene. Når 
Beaivváš tar den til scenen i 2022, like over førti 

ELLOS EATNU! NULLPUNKT  

Manus og regi: Mette Brantzeg.  

http://shakespearetidsskrift.no/node/363
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fshakespearetidsskrift.no%2Fnode%2F1771
https://twitter.com/intent/tweet?text=%22Kampen+for+elva+%22&url=http%3A%2F%2Fshakespearetidsskrift.no%2Fnode%2F1771
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=%22Kampen+for+elva+%22&url=http%3A%2F%2Fshakespearetidsskrift.no%2Fnode%2F1771


Basert på intervjuer med: Jorunn Eikjok, Niillas A. Somby, Johs. Kalvemo 

Skuespillere: Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor 
Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo. 

Kostymedesigner: Anne Berit Anti 

Komponist og musiker: Roger Ludvigsen 

Lysdesigner: Maria Therese R. Oskal 

Sámi Našunálateáhter Beaivváš  

Upremieer Hålogaland Teater, 8. februar 2022  

år etter at striden stod på sitt mest intense, er det med utgangspunkt i 
fortellingene til tre tidsvitner; Jorunn Eikjok, Niillas A. Somby, og Johs. 
Kalvemo. Hovedfokus er på de dramatiske hendelsene i 1979-82, og 
hvordan det ble opplevd fra perspektivet til Eikjok og Somby som var unge 
aktivister på den tiden, og NRK-journalisten Kalvemo som dekket 
dramatikken i Stilla. 

For dem som skulle trenge en oppfriskning: kampen mot 
vannkraftutbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget regnes som en 
definerende sak for den samepolitiske utviklingen i Norge – og har vært 
viktig også i andre deler av Sápmi. Den var i tillegg en viktig naturvernsak, 
og for mange nordmenn ble det et første møte med samene som urfolk og 
rettighetshavere. Selve kampen om å verne elva ble ikke vunnet, men i 
etterkant av striden kom mange viktige endringer som styrket samenes 
rettigheter og representasjon på norsk side av Sápmi.  

Mikser fortelling og film  

Som dokudrama holder stykket seg til de faktiske hendelsene, med fokus 
på sultestreiken i Oslo i 1979, politiaksjonen i Stilla i 1981, og 
brosprengningsforsøket i 1982. Det begynner rolig og lavmælt, med et sitat 
fra Ánde Somby om at elven og laksen skal få være i fred, at det ikke skal 
gjøres urett mot elva. De fem skuespillerne på scenen begynner 
fortellingen, og veksler mellom ulike roller og spillestiler; noen ganger 
snakker de direkte til publikum som fortellere, men de inntar også 



rollefigurer og karakterer, spiller ut scener, joiker, er aksjonister, politi, 
nordmenn og samer. Kledd i kostymer som tar utgangspunkt i gáktien 
(kofta) i nyanser av grå og sort, tolker jeg det som en referanse til noe 
dokumentarisk, men også en nøytralitet i scenerommet: at de ikke i seg 
selv har så mye farger gjør at det dokumentariske materialet kommer 
tydeligere frem.  

For skuespillerne er ikke alene på scenen: Bak dem projiseres 
videomateriale og bilder som blir en virkningsfull del av fortellingen, og 
gir en ekstra dimensjon når begivenhetene blir spilt ut eller fortalt om av 
skuespillerne. Som regigrep holder det virkeligheten konstant nær, som 
både historie og her-og-nå på samme tid. Klipp fra intervjuer og 
dokumentarer lar også tidsvitnene komme til orde uten å stå på scenen, og 
gjør det enkelt å følge med på tekstingen mellom nordsamisk og norsk.   

Lag med koreografi  

En som utmerker seg på scenen er Marte Fjellheim Sarre, som virkelig får 
vise frem bakgrunnen sin som danser i denne forestillingen. Flere av 
scenene er ledsaget av koreografi som fremhever og forsterker 
formidlingen av teksten, enten det skrives brev til Kongen eller unge samer 
utsettes for samehat og hets på skolen. Fjellheim Sarre har en naturlig 
tilstedeværelse og utstråling, og bevegelsene hennes gir en ekstra dybde til 
de ulike lagene av formidling. Det gjør også at de dramatiske 
høydepunktene blir mer markert, og når konfliktene topper seg glir dansen 
sømløst sammen med de historiske bildene.  

Samspillet mellom de fem på scenen er preget av varme og god rytme i 
dialogene, hvor ingen «eier» en rollefigur, men de skifter og deler på ulike 
deler av fortellingen. Dette fungerer godt, men faller litt fra hverandre i 
scenene hvor de skal snakke og bevege seg i kor. Om det er premierenerver 
eller skyldes at koronaen snek seg inn i øvingsperioden er vanskelig å si, 
men i det store bildet er det tilgivelig all den tid kraften i fortellingen er så 
sterk og godt formidlet gjennom de andre elementene. I og mellom scenene 
er ofte joiken et bærende element, som også er med på å bygge en 
forståelse av karakterene og stedene det dreier seg om.  

Konflikter og humor 



Alvoret og dramatikken ledsages av en lun humor og formidling, som når 
Detsika-leiren i 79 blir parodiert som en hippiefestival, og det settes 
akkurat så på spissen at hele salen bryter ut i latter. Her er også nok av 
røverhistorier fra Stilla og andre deler av historien; om lydmannen til NRK 
som ble arrestert fordi han gikk i pesk i vinterkulda (og Johs. Kalvemo må 
overbevise dem om at de trengte ham før de skulle på lufta om noen 
minutter), eller hvordan Nils Utsi var blant de første som ble arrestert av 
politiet i Stilla, men rakk å snike seg tilbake for å bli arrestert på ny. Særlig 
er det skuespiller Nils Henrik Buljo som bærer disse komiske avbrekkene, 
som gjør både stemningen i salen og fortellingen i seg selv lettere.  

Forestillingen viker heller ikke unna for at det var konfliktlinjer innad i det 
samiske: Norske Samers Riksforbund (NSR), for eksempel, ønsket at mer 
diplomatiske metoder enn sultestreik skulle tas i bruk. Det var ikke full 
enighet om strategier og konfrontasjon, men det var samtidig samhold og 
kampvilje som førte frem til de store begivenhetene og deres etterspill. 
Menneskeskjebnene det involverte, både de som knakk og de som jobbet 
videre for den samiske framtiden de trodde på, får plass og anerkjennelse, 
og de tar seg tid til å fortelle både om møtet med nordmenn og bysamene i 
Oslo, som ikke tidligere hadde turt å vise seg som samiske i storbyen. 

Tidslinjer fra da til nå 

Selv om hovedfokuset er på dramatikken fra 1979-1982 får vi også en 
historisk sveip som plasserer opplevelsen i tid og rom. Vi går tilbake til de 
første planene fra NVE om å demme ned et enda større område og flere 
vann på Finnmarksvidda for kraftproduksjon, om folkemøter og folk i 
Máze og andre deler av Finnmark som fryktet for fremtiden. Slik tegnes et 
bilde av hvordan konflikten bygget seg opp utover hele 70-tallet før den 
kulminerte i aksjonene. Det gir en dypere forståelse av hva som fikk unge 
samer til å delta i sultestreik i Oslo, sitte i leir i Stilla og blir fjernet av 
politiet, og hvorfor Somby med to andre førsøkte å sprenge i stykker en 
anleggsbro da alt annet håp virket å være ute. Forsøkene og frustrasjonen 
er godt formidlet – hvordan de håpet, skrev brev til statsministeren og 
Kongen, fikk internasjonal støtte og gikk og ventet på en dom som skulle 
gå hele veien til Høyesterett før saken ble tapt i 1982.  



Selv er jeg født et tiår etter at alt dette var over. Jeg har lest og lyttet til 
tidsvitner tidligere, men underveis i forestillingen er det noe som faller på 
plass for meg som jeg ikke fullt ut har sett eller følt like sterkt på tidligere; 
nemlig forspillet til dramatikken, alle årene før de store aksjonene ble satt i 
gang. Det klinger i samtidens strider rundt vindkraftverk, gruver og 
kraftlinjer, som også er trukket ut i tid og rom gjennom mange og lange 
konsultasjoner før demonstrasjonene når nyhetsoverskriftene. For selv om 
vi er kommet mye lengre i dag, er vi likevel kommet alt for kort. I 
motsetning til Alta i 1982 har Høyesterett i 2021 dømt konsesjonene til 
vindkraftverkene på Roan og Storheia i Trøndelag ugyldige, men foreløpig 
har ikke regjeringen respektert dette. Nesten et halvt år etter går 
vindturbinene fortsatt, og reindriftas vinterbeiter er like tapt som før 
domsavsigelsen. Den allmenne rettsfølelsen, og rettighetene til de samiske 
reindriftsutøverne, virker å være like prekære i dag som for førti år siden, 
men med mange flere nullpunkt enn bare det ene i Stilla.  

Den kollektive opplevelsen 

Derfor kjennes det viktig og riktig at det er nettopp Beaivváš som 
iscenesetter fortellingen om Alta-kampen nå.Det er på sett og vis en retur 



til startpunktet både for teateret selv og de viktige hendelsene som formet 
hva Sápmi er blitt i dag. Det betyr noe hvem som forteller denne historien, 
og det betyr noe at det er nordsamisk som er hovedspråket på scenen. Når 
forestillingen legger ut på turné vil den også treffe en rekke områder hvor 
kampen om land og vann i høyeste grad er pågående, og slik treffer den 
samtiden med en kraftig påminnelse om historiens betydning.  

Her kan teateret noe som ikke alle de andre formidlingsformene på skjerm 
og radio kan: det skaper et kollektivt rom, hvor vi kan gå ut av salen og 
snakke videre om det som vi har opplevd sammen. På premieren i Tromsø 
var også Eikjok, Somby og Kalvemo selv tilstede, og vissheten om dette la 
en ekstra nerve både i det historiske og i den kollektive opplevelsen som 
publikummer. Ellos eatnu! er en historietime av det slaget man skulle 
ønske ikke tok slutt: nyansert, tett på og engasjerende fortalt om noen av de 
viktigste hendelsene i vår nære historie.  
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Bihttá cegget duohta dáhpáhusaid vuođul sáhttá leat stuora 
hástalussan. Ellos eatnu nagoda govdut dokumentára-drámá hámis, 
muhto áŋgiruššan ii golggiidan áibbas. 
Beaivváš lea ráhkadan ođđa bihttá duohta dáhpáhusaid vuođul mat ledje 
mielde vuolggaheame  Beaivváš Sámi Teáhtera 80-logus. Vuosttaldeamit ja 
nealgudeamit muitaluvvojit dego dokumentáralaš áigelinján mii vulggii 
1970:s, ja jotkkii moadde nuppelot jagi. 

Jorunn Eikjok, Johs Kalvemo, Niillas A. Somby ja Ánde Somby ledje muhtin 
karaktearain bihtás, geat leat sin vásáhusa juohkán teáhterii. 
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Sirde vuosttaščájálmasa Romsii 

Bihtás galggai leat vuosttaščájálmas Álttás mannan bearjadaga, muhto covid 
leavvama dihte teáhteris sirde vuosttaščájálmasa Romsii, Hålogalándda 
teáhtera vistái. Beaivváš čájehii bihttá stuora sálas gosa čáhket 300 olbmo, ja 
ledje buot bileahtaid jođihan disdateahkeda vuosttaščájálmassii. 

Váttis ja moivvas 

Álttá-Guovdageaineanu dulvadanášši lea ođđa áiggis dehálaš oassi sámi 
historjjás, go lea dáhpáhus mii lea gállán máŋggaid stuora luottaid maŋit 
áigái, ja ásahan sihke dáiddalaš doaimmahusaid ja politihkalaš ásahusaid 
Sámis. 

Nu go namuhuvvon dás badjelis de leat golmmas geat ledje mielde 
akšuvnnain Álttá ja Guovdageaineanu dulvadeami vuosttaldeamis, muitalan 
sin vásáhusa maid Beaivváš lea geavahan vuođđun dán bihtás. Golbma 
váldodáhpáhusa mat ledje nealgudeapmi 1979:s, politiijaakšuvdna Savvonis 
1981:s ja Fállejogašalddi bávkaleapmi 1982:s. 

Muhtumin šaddá váttis fuomášit makkár rollas neavttár lea, go lonohallet 
gean fearána sii muitalit dáin golmma dáhpáhusain, ja ipmirduvvo vehá 
moivvasin jus ii dovdda historjjá doarvái ovdalaččat. Sáhttá leat go leat hui 
máŋga nama namuhuvvon lassin dan golmma karakteara. 

Gelddolaš doku-drámá 

Dat mii lea somá lea go Beaivváš lea válljen ođđa šáŋŋera bokte čájehit 
bihttá ja váldán dákkár hástalusa. 

Bihttá lea dokumentáralaš drámá, čáhppes vilges hámis, mii sáhttá govvidit 
ovdalaš áiggi govven- ja filbmenrusttegiid go čáhppes-vilges filbma ja govven 
lei ain dábálaš 70- ja 80-logus. Dat addá dovddu ahte dá lea vehá dološáigi, 
muhto orro váttis ipmirdit ahte neavttáriin galget nu ođđamállet gárvvut go 
gohčodit dan dramatiserejuvvon dokumentáran. 

Stuorimus oassi bihttá neavttáriin vásihedje, serve ja oidne vuosttaldemiid, ja 
jáhkkimis leat dovdan dan varas juogaládje 80-logus. Dan garra 
vuosttaldanvuoiŋŋa, ja ovdanbuktimat man váiban nealgudeaddjit duođas 
ledje – lei sáhttit buorebut govviduvvot bihtás. 80-logu govain 
stuorašearpmas sáhtii oaidnit ahte eai lean joavdelastime Savvonis ja 
Stuoradikki olggobealde. 

Dán vuorus ii leat Beaivváš bidjan nu garra návccaid kreatiivvalaš 
lávdehápmái. Golbma hiŋgala lávddis main lea iešguđetlágan geavahus, nu 
go earret eará šaldi mii bávkaluvvui, sárdnestuollu, rákkas ja áidi. Ja 



dieđusge ii dárbbat nu olu eanet, go galgá heivet iešguđet dáhpáhussii mat 
leat iešguđet báikkis.  

Rašes fáttá guoskahit 

Mun áibbašan vehá eanet dovdduid čuohcci bihttá dakkár dáhpáhusas mas 
ledje stuora váikkuhusat sihke sámi- ja stuoraservvodahkii, ja dat 
persovnnalaš váikkuhusat maiguin guhká rahče maŋitáiggis. Dat seavdnjadet 
persovnnalaš bealit dáhpáhusaid maŋŋel namuhuvvo jođánit. 

Dáhpáhusat leat sensitiiva ja sáhttá leat rašši guoskkahit fáddái. Sámiid 
gaskkas ledje ollugat geat eai dorjon nealgudeddjiid, ja  njuolgut maid hilgo 
vuosttaldeddjiid.  

Lea dieđusge rádji man olu olle muitalit ná oanehis áiggis. 

Rápmi ja spihčá 

Jus birccu galggan fieraldahttit, de čájeha bircu njelježa. Sivvan lea go lea 
váttis čuovvut historjjá go juohke neavttár neaktá máŋga iešguđet rollaid, 
maid jođánit lonohallet. Dan bokte maid heavvana dat vuoigŋa mii livčče 
boktit eanet dovdduid, ja dan livčče ánssašuvvot dahkat. 

Ferten rámidit Beaivváš Sámi Našunálateáhtera go eai luoitte rávdnjeráigge 
dakkár dehálaš garra dáhpáhusa nu ahte ii vajálduhtto. Dat han lea ge sámiid 
našunálateáhtera vuolggasadji, mii lea vuolgán dan garra áŋgiruššamis 
badjelaš 40 jagi áigi. Vehá suohtas bealit ja lihkolaš hippielágan lihkadus lea 
dárbbašlaš oassin, mii vuohkkasit deattuhuvvo dán sevdnjes bihtás, mii vehá 
čuvggodahttá lávdedáidaga. 

Dat mii loahpas vel loktii teáhterčájálmasa ii lean iešalddis bihtás mielde, go 
Jorunn Eikjok, Johs Kalvemo, Niillas Somby ja Ánde Somby lávkejedje lávdái 
maŋŋel bihttá, lei dat mii sáhtii eanemusat dovdduide čugget. 

Árvvoštalli: Anne Gro Gaup 
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