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PROSJEKTPRESENTASJON 

Gjennom en utstilling ønsker jeg, med fotografier fra tre tidsperioder, å formidle hvilke 

store kulturelle endringer samiske samfunn ved kysten av Vest-Finnmark har 

gjennomgått fra slutten av 1800-tallet frem til i dag.  

 

Prosjektet er et samarbeide mellom meg som kurator og tre samiske kunstnere, Hege 

Annestad Nilsen, Thomas Colbengtson og Matti Aikio. Utstillingen er tenkt som en 

vandreutstilling, og skal være ferdig og vises ved RiddoDuottarMuseat-De Samiske 

samlinger/RDM-SVD i Karasjok,vår 2016. Den vil også tilbys samiske museer og egnede 

institusjoner i Norge, Sverige og Finland.  

 

Til daglig arbeider jeg som konservator/kurator ved RiddoDuottarMuseat/-De Samiske 

Samlinger/RDM-SVD i Karasjok. Mitt ansvarsområde er blant annet å ivareta 

Sametingets kunstsamling som i dag består av 1250 verk. Jeg er også sekretær og fast 

medlem i Sametingets innkjøpskomite og RDMs egen innkjøpsordning. Samlingen 

inneholder duodji1, samisk samtidskunst, urfolkskunst og referanseverk. Vi har den 

største samlingen i verden av samisk samtidskunst.  

 

BAKGRUNN 

Valg av prosjekt er knyttet til min bakgrunn og mitt arbeide. Til daglig arbeider jeg som 

konservator ved RiddoDuottarMuseat/-De Samiske Samlinger/RDM-SVD i Karasjok. 

Mitt ansvarsområde er å ivareta Sametingets kunstsamling som består av 1050 verk. 

Samlingen består av duodji, samisk samtidskunst, urfolkskunst og referanseverk. Vi har 

den største samlingen av samisk samtidskunst i verden. Jeg er også sekretær og fast 

medlem i Sametingets innkjøpskomite og RDMs innkjøpsordning.  

 

Sametinget, som er eier av kunstsamlingen som RDM forvalter, har en forventning om at 

kunsten skal formidles. Mine arbeidsoppgaver er blant annet å kuratere utstillinger som 

settes opp ved RDM-SVD i Karasjok eller i RDM-Kautokeino bygdetun. Flere av 

utstillingene tilbys andre museer og er ofte på vandring. Jeg har gjennom mitt 

medlemskap i den samiske kunstnerorganisasjonen Sámi dáiddačeahpi searvi/SDS og 

                                                 
1
Samisk kunst- og kulturhåndverk 
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gjennom mitt arbeide, blitt godt kjent med det samiske kunstnermiljøet, samisk kunst og 

duodji generelt. 

 

Samisk kunst har røtter fra førkristen tid. På 1970- tallet var det flere samiske kunstnere 

som ønsket å synliggjøre samisk kunst. Sámi Dáidujoavkku/Samisk Kunstnergruppe ble 

derfor etablert i 1978, som en frittstående gruppe som besto av åtte samiske kunstnere. 

70-tallets krav om kulturelle og politiske samiske rettigheter preget gruppas 

kunstneriske utrykk. Sámi Dáidujoavkku sitt kunstneriske opprør mot stereotype 

forestillinger om samisk kunst, fikk stor betydning for samisk kunst- og kulturforståelse. 

Samisk samtidskunst og duodji ble likestilt i denne prosessen. Det fantes ikke et eget 

samisk ord for kunst, derfor ble det finske begrepet for «taide» innført som begrep for 

samisk samtidskunst «dáidda»2.  

 

Duodji er et samisk ord som omfatter mange ulike utøvelser innen husflid, håndverk, 

brukskunst, kunsthåndverk og småindustri. Duodji er håndens arbeid, der tradisjon, 

immateriell kulturarv, fortellinger og åndelighet kan formidles gjennom det som skapes . 

 

Jeg er to-kulturell. Moren min var norsk og faren min er same. Han ble født i en gamme i 

Øksfjordbotn, som er en liten samisk bygd i Vest Finnmark. Min to-kulturelle bakgrunn 

har vært en styrke for meg, og har preget mitt arbeide og mine valg gjennom livet på en 

positiv måte. Duodji er svært viktig for meg, og jeg har arbeidet som duodjiutøver i snart 

30 år.  

 

Utstillingsprosjektet retter søkelyset mot fornorskningen av den samiske befolkningen, 

og er et viktig tema i denne utstillingen. 1900-tallets Darwinisme hadde stor betydning 

for de norske myndigheters syn på samene. Vitenskapssynet med høyere- og 

laverestående raser, i det 18. og ut i det 19. århundre, har preget den norske stats 

politikk og menneskesyn i alle de samiske områdene i ca. 150 år. Samene ble ansett for å 

være en laverestående og mindreverdig rase. En kan si at samene ble skadelidende for et 

vitenskapssyn som hersket på denne tiden. Fornorskningen kan ha stigmatisert 

oppfatningen av samer, noe som en fortsatt i dag kan oppleve.   

                                                 
2
 Dunfjeld. s. 15 
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Mine oldeforeldre ble født en gang på midten av 1800-tallet, og levde i en tid da samene 

ikke hadde mange rettigheter. Samer fikk ikke eie jord før rundt 1920-tallet, om de 

kunne snakke norsk. Min bestefar Risten Anda Fors, fikk kjøpe en jordflekk langt fra 

sjøen da det ble mulig å kjøpe jord, fordi han hadde lært seg norsk.  

 

Den norske stat ville fornorske samene gjennom tvang. Gjennom kirken og skolen, med 

skoleinstruksen av 1880, ble den samiske språkbruken betydelig skjerpet av 

fornorskingspolitikken. Foruten noen mindre endringer av skoleinstruksen i 1898, var 

denne gjeldene helt frem til 1960. (Lund, 2008, s. 20-21)  

 

Gjennom internatbygging ble barna isolert fra sine hjemmemiljøer. Dette var også en del 

av fornorskningen. Samer skulle forvandles til gode, norske borgere. Samisk språk og 

kultur ble, gjennom tvang og straff, fjernet for godt i mange områder. Samisk var et 

forbudt språk i skolen helt frem til 1980-tallet.  

 

Fornorskningen har preget flere generasjoner, og mange bærer med seg en arv om at 

det samiske skal forties. (Lund, 2008: Dahl, 1957) Det kan tenkes at vi, som 

etterkommere, har fått overført sorgen og sinnet etter det våre forfedre har vært utsatt 

for, som i våre holdninger og handlinger kan komme til uttrykk i gitte situasjoner. 

 

Besteforeldrene mine hadde 8 barn og 22 barnebarn. Ingen av barnebarna har samisk 

som morsmål. Det viser hvor vellykket fornorskningsprosjektet til den norske staten har 

vært. På 1980-tallet fikk skoler i Loppa tilskudd for å fjerne samisk språkpåvirkning 

blant skoleelevene. I dag er situasjonen helt annerledes, heldigvis. Mange ønsker å ta 

tilbake kulturen og språket. Jeg har selv tre barn som alle er samisktalende, og jeg føler 

at vi har klart å ta språket og kulturen tilbake. 

 

Kurateringen av ”Ságasfallamat áiggiid čađat - Dialog i tid”, vil være både en teoretisk og 

en praktisk utøvelse. Den teoretiske utøvelsen er for- og etterarbeidet, som utvikling av 

dette kuratoriske konseptet, artikkelskriving og tekstproduksjon. Den praktiske 

utøvelsen er å skape rom for denne utstillingen, og velge egnet visningsprofil. Kritisk 

refleksjon av de teoretiske og praktiske utøvelser av utstillingen, håper jeg vil skape 

bevissthet om tematikken som jeg ønsker å belyse. Verkene skal kunne stå alene i 
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utstillingsrommet, som en egen fortelling, sammen med alle de andre verkene. 

”Ságasfallamat áiggiid čađat - Dialog i tid”  er en utstilling til refleksjon, ettertanke og 

bevisstgjøring om en fortelling som fortjener å bli fortalt.  

 

čađat  SÁGASFALLAMAT ÁIGGIID  – DIALOG I TID

Gjennom utstillingsprosjektet ”Ságasfallamat áiggiid čađat - Dialog i tid” ønsker jeg, med 

fotografier fra tre tidsperioder, å formidle hvilke store kulturelle endringer samiske 

samfunn ved kysten av Vest-Finnmark har gjennomgått, fra slutten av 1800-tallet frem 

til i dag.  

 

Prosjektet er et samarbeide mellom meg og tre samiske kunstnere, Hege Annestad 

Nilsen, Thomas Colbengtson og Matti Aikio. Utstillingen er tenkt som en vandreutstilling, 

og skal tilbys museer og egnede institusjoner i Norge, Sverige og Finland.  

 

Kuratering av samtidskunst har etter hvert blitt et eget fag, og kuratoren har blitt en 

synlig og tydelig aktør på kunstarenaen. En kurators rolle er å formidle og 

tilgjengeliggjøre kunstnernes fortellinger gjennom å lage utstillinger.  En kan forestille 

seg verkene i utstillingen som skygger eller spor kunstneren har etterlatt seg, der 

verkene har hver sin fortelling. I utstillingsrommet møter publikummet kunstverkene og 

det er der fortellingene til kunstnerne skal synliggjøres og formidles. Kuratoren ska l 

forvalte verket for kunstneren, og det er derfor viktig at de kuratoriske grepene er tro 

mot fortellingene kunstneren ønsker å formidle.  

 

Utstillingsprosjektet ”Ságasfallamat áiggiid čađat - Dialog i tid”, har som mål å bidra til 

nye refleksjoner rundt fornorskningen og endringsprosessene den samiske 

befolkningen på kysten av Vest-Finnmark har gjennomgått. Utstillingen skal skape 

oppmerksomhet gjennom å presentere fotoarkivmateriale, samt foto fra nåtiden, i en 

kunstnerisk og kulturhistorisk kontekst. Utstillingen skal også formidle historier 

gjennom bilder og tekst og kan være med på å skape bevissthet og stolthet over egen 

kulturarv. Kritisk refleksjon av de teoretiske og praktiske utøvelser av utstillingen, 

håper jeg vil skape bevissthet om tematikken som jeg ønsker å belyse. Verkene skal 

kunne stå alene i utstillingsrommet, som en egen fortelling, sammen med alle de andre 

verkene.  
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Det har vært utfordrende å arbeide med dette utstillingsprosjektet som har vært en 

reise i min egen kulturelle bakgrunn. Med følelser som sinne og sorg over alt det som er 

tapt. Fokuset var på fornorskning og hvilke overgrep som er gjort mot den samiske 

befolkningen. Underveis i denne prosessen har fokuset endret seg og forsoning ha r blitt 

et svært viktig tema. Prosessen med forsoning og erkjennelse om at det som har vært 

må en legge bak seg, og rette fokuset fremover, har kommet gradvis.  

 

Utstillingsprosjektet retter søkelyset mot fornorskningen av den samiske befolkningen, 

og er et viktig tema i denne utstillingen. 1800-tallets Darwinisme hadde stor betydning 

for de norske myndigheters syn på samene. Vitenskapssynet med høyere- og 

laverestående raser, i det 18. og ut i det 19. århundre, har preget den norske stats 

politikk og menneskesyn i alle de samiske områdene i ca. 150 år. Samene ble ansett for å 

være en laverestående og mindreverdig rase. Samene ble skadelidende for et 

vitenskapssyn som hersket på denne tiden. Fornorskningen kan ha stigmatisert 

oppfatningen av samer, noe som en fortsatt i dag kan oppleve.   

 

Mine oldeforeldre ble født en gang på midten av 1800-tallet, og levde i en tid da samene 

ikke hadde mange rettigheter. Samer fikk ikke eie jord før rundt 1920-tallet, om de 

kunne snakke norsk. Min bestefar Risten Anda Fors, fikk kjøpe en jordflekk langt fra 

sjøen da det endelig på 1920- tallet ble mulig å kjøpe jord, og det var forbeholdt de som 

hadde lært seg å snakke norsk.  

 

Den norske stat ville fornorske samene gjennom tvang. Gjennom kirken og skolen, med 

skoleinstruksen av 1880, ble den samiske språkbruken betydelig skjerpet av 

fornorskingspolitikken. Foruten noen mindre endringer av skoleinstruksen i 1898, var 

denne gjeldene helt frem til 1960. (Lund, 2008, s. 20-21)  

 

Gjennom internatbygging ble barna isolert fra sine hjemmemiljøer. Dette var også en del 

av fornorskningen. Samer skulle forvandles til gode, norske borgere. Samisk språk og 

kultur ble, gjennom tvang og straff, fjernet for godt i mange områder. Samisk var et 

forbudt språk i skolen helt frem til 1980-tallet.  
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Fornorskningen har preget flere generasjoner, og mange bærer med seg en arv om at 

det samiske skal forties. (Lund, 2008: Dahl, 1957) Det kan tenkes at vi, som 

etterkommere, har fått overført sorgen og sinnet etter det våre forfedre har vært utsatt 

for, som i våre holdninger og handlinger kan komme til uttrykk i gitte situasjoner. 

 

Besteforeldrene mine som var sjøsamer var også samisktalende og det var samisk som 

ble brukt daglig av de fleste i Øksfjordbotn. De hadde 8 barn og 22 barnebarn. Ingen av 

barnebarna har samisk som morsmål. Det viser hvor vellykket fornorskningsprosjektet 

til den norske staten har vært. Til og med på 1980-tallet fikk skoler i Loppa tilskudd for 

å fjerne samisk språkpåvirkning blant skoleelevene. I dag er situasjonen helt annerledes, 

heldigvis. Mange ønsker å ta tilbake kulturen og språket. Jeg har selv tre barn som alle er 

samisktalende, og jeg føler at jeg har klart å ta språket og kulturen tilbake. 

 

UTSTILLINGSMATERIALET 

Min avdøde onkel, Israel Fors sine fotografier fra etterkrigstiden, var utgangspunktet for 

dette kuratoriske prosjekt. Israel ble født i Øksfjordbotn i 1923. Under andre 

verdenskrig arbeidet han på skoleinternatet i Øksfjordbotn, og der ble han utsatt for 

fysisk vold og trusler av en tysk soldat. Han ble redd, og flyktet i 1942 fra Øksfjordbotn 

til Sverige. Han emigrerte etter hvert til USA, der han bosatte seg i San Francisco og 

utdannet seg som lærer.  

 

Hver sommer reiste Israel på ferie til Norge og begynte tidlig å fotografere folkelivet i 

hjembygda og i Kautokeino. Dette resultert i en fotosamling på 360 bilder. Israel døde i 

1996, og fotosamlingen ble donert til Tromsø museum av meg. Han etterlot også 48 A4 

sider med en beskrivelse av sitt liv.  
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   Foto: ukjent. Israel sitter i midten. 

 

 

 

  Foto: Israel Fors. Oppbygning etter nedbrenning under andre verdenskrig.  

 

Tromsø museum mener samlingen er å regne som en fotoskatt fra etterkrigstiden. Israel 

hadde blikk for fotografi, og han kan ha vært en av de første samiske fotografer, som har 
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dokumentert folkelivet i etterkrigstiden fra et samisk miljø ved kysten av Vest-

Finnmark. Tromsø museum har digitalisert billedmaterialet etter Israel. Avtalen er at jeg 

har rettigheter til å bruke bildematerialet som jeg selv vil, og vederlagsfritt.  

 

 

Foto: Israel Fors. Slekt i Kautokeino 

 

Det er også andre fotosamlinger jeg fant interessante for dette prosjektet. Under 

arbeidet med mitt hovedfaget i duodji, fant jeg en fotosamling i lokalbutikken, i den lille 

bygda Hønseby på Sørøya. Bildene er interessante fordi de dokumenterer sjøsamer fra 

kysten av Vest-Finnmark, første halvdel av 1900-tallet. Dette er unike bilder, fordi det er 

få bilder av lokalbefolkningen med samiske klær fra disse områdene. 

Gjenreisningsmuseet i Hammerfest er i dag eier av fotosamlingen fra Hønseby.  
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               Foto: Ukjent. Fra fotosamlingen Hønseby. 
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     Foto: Ukjent. Fra fotosamlingen Hønseby. 
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Prince Bonaparte  tok også mange bilder av samer under sin ekspedisjon i 1884. Han har 

tatt en rekke bilder fra Alta-området, som er svært interessante for dette prosjektet. 

Fotosamlingen etter Prince Bonaparte er oppbevart ved Le Musée de I`Homme i Paris.  

 

 

 

            Foto: Prince Bonaparte 

 

Samemisjonen har en stor fotosamling, som nylig ble kjent. Min far og hans yngre bror 

ble hentet av Samemisjonen, da min far var seks år gammel, og de er begge med på noen 

av bildene fra Samemisjonens barnehjem i Rotsundelv. Jeg har sett gjennom noe av 

materialet, fordi de har sendt kopier til min far for å få han til å identifisere personer på 

bildene. Her er det også mange interessante bilder som kan kunne brukes i dette 

utstillingsprosjektet. 
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    Foto: Ukjent. Fra Samemisjonens fotosamling. Fra Rotsundelv barnehjem.  
    Min far Kristian Fors foran til venstre 

 

Fotosamlingen fra Hønseby og Prince Bonapartes fotosamling vil kunne danne 

grunnlaget for første tidsperiode. Denne perioden viser den sjøsamiske kulture n da den 

var stolt og levende. Israel sine bilder og Samemisjonens bilder vil kunne være en 

dokumentasjon av den andre tidsperioden, da den sjøsamiske kulturen ble usynliggjort 

og gjemt. Den tredje tidsperioden er fra nåtiden, når det samiske er noe mange ønsker å 

ta tilbake. Jeg ønsker å oppnå en dialog mellom tre tidsperioder, der de ulike samlingene 

kan være replikker til Israel sine bilder. En historisk og dokumentarisk reise i ulike 

tidsperioder.  
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BRUK AV ARKIVMATERIALE I KUNSTUTRYKK 

Bruk av arkiv og kulturhistorisk materiale er mange kunstnere opptatt av. Flere samiske 

kunstnere bruker arkivmateriale i sine kunstutrykk, og vi har flere verk i Sametingets 

kunstsamling som er arkivkunst. Rose Marie Huuva sitt verk Áhkku fra 2006 er et 

eksempel på bruk av arkivmaterialei et kunstutrykk.  

 

 

         Foto: Irene Snarby. Áhkku, 2006. Rose Marie Huuva. 

 

Norsk kulturråd hadde fokus på arkiv og kunst i 2012, og gjennomførte et seminar om 

emnet for å stimulere kunstnere og arkivinstitusjoner til å samarbeide. Kulturrådet 

utlyste også prosjektmidler til arkiv og kunst.  

 

Den finske kunstneren Jorma Puranen arbeider med arkivkunst. Et av hans prosjekter, 

”Homecoming”, har vært å hente frem portrettene til Prins Bonapartes fotografier fra Le 

Musée de I`Homme arkiv i Paris, og flytte bildene tilbake til det landskapet menneskene 

kom fra. I 2012 kjøpte RDMs innkjøpskomite Puranens verk, ”1880-1980”, som omfatter 

16 bilder, til Sametingets kunstsamling.  
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                          Foto: Liv Engholm. 1880-1980, 2012. Jorma Puranen 

 

 

Mitt kuratoriske prosjekt bygger på kulturhistorisk materiale og kunstfoto fra nåtiden. 

Utstillingen skal vise endringsprosesser og synliggjøre de overgrep den norske stat har 

gjort mot den samiske befolkningen. Arkivmaterialet skal settes inn i en kontekst, der 

budskapet kan forståes som politisk motivert, og dermed fungere samfunnskritisk. For å 

knytte de tre tidsperiodene sammen, ønsker jeg å engasjere tre samiske kunstnerne, 

som skal lage verk som passer inn i dette konseptet etter bestilling. De skal arbeide med 

fotosamlingene, samt Israel sitt skriftlige materiale, og med ulike utrykk.  

 

Gjennom mitt arbeide med samisk kunst, er jeg blitt kjent med flere samiske kunstnere 

som arbeider med arkivmateriale i sine uttrykk. Hege Annestad Nilsen og Tomas 

Colbengtson er to kunstnere som begge er opptatt av arkivmateriale. Colbengtson 

arbeider med gral glass som er en metode for å oppnå motiv gravert på innsiden av 

glassveggen. Hans glassverk har et interessant utrykk og glass er et materiale jeg synes 
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passer fint inn i denne utstillingen. Begge er invitert til å delta i mitt  kuratoriske 

prosjekt og begge har takket ja til dette. Den tredje kunstneren jeg ønsker å ha med i 

dette prosjektet er Matti Aikio, som blant annet arbeider med videoinstallasjoner. Hans 

arbeider har et politisk engasjement som passer utstillingsprosjektet.  

 

 

 

PRESENTASJON AV KUNSTNERNE 

Hege Annestad Nilsen (f.1966) bor og arbeider i Alta. Opprinnelig er hun fra Kvalsund 

kommune i Finnmark, som er en sjøsamisk bygd. Hun er blant annet utdannet ved 

kunstakademiet i Trondheim, og arbeider konseptuelt med video-arbeider/kunstfilmer, 

fotoserier,  tegning og maleri.  

 

Hun er opptatt av å legge større vekt på idé og uttrykk, enn teknisk brilliance, i sine 

arbeider. Hun ser på seg selv som en samler, og innhenter dokumentasjoner fra levde 

liv, historier og objekter. Hun portretterer mennesker, et og flere, barn, unge og gamle, i 

blant i deres naturlige miljø, iblant iscenesatt.  

Foto Hege Annestad Nilsen. Uten 
tittel, 2009.  
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Foto: Hege Annestad Nilsen. Liv, 2002. 

 

Thomas Colbengtson (f.1957) er født og oppvokst i Tärnaby i Sverige. I oppveksten 

lærte han duodji av duodjar Sune Enoksen. Han er utdannet billedkunstner og han 

underviser ved Konstfack i Stockholm, hvor han også bor.  

 

Colbengtsons røtter i sørsamisk kultur og duodji er tydelige i hans verk. Han bruker 

sørsamiske mønstre og ornamentikk på en helt ny måte, der han overfører fotografier på 

glass med screentrykk. Han arbeider med maleri, grafikk, datagrafikk og graal-glass, som 

er et resultat av en lang, kompleks prosess. Han sier selv, at det er en fundering over 

hvem vi er, den kulturelle identiteten og kulturoverføringen. Han bearbeider ofte 

arkivmateriale digitalt, og istedenfor å bruke pensel, bruker han screentrykk på ulike 

materialer. Noen av verkene har fotografier han selv har tatt, andre er lånt fra 

fotoarkiver.  
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Flere av hans verk er inspirert av tvangsflyttingen av Norrbottens samer til Tärna-

området på 1920-tallet. Dette fikk dramatiske konsekvenser, både for nord-samene, som 

ble tvangsflyttet, og for sør-samene i Tärna by, som måtte dele beiteområder med de nye 

innflytterne.  

 

 

 

 

Matti Aikio (f.1980) er fra Sodankylä, Vuotso i Finlands sørligste sameby. I 2012 fullførte 

han en bachelor i samtidskunst ved kunstakademiet i Tromsø. Han er reindriftsutøver, 

fotograf og kunstner. Han arbeider også med videoinstallasjoner og skulpturer. Aikio er 

engasjert i naturvern og opptatt av en bærekraftig reindrift. Gjennom sitt kunstnerskap, 

retter han oppmerksomheten mot de konflikter og gnisninger som er mellom samer og 

nærliggende kulturer.  

 

Lavvu II, grallass 2010. Thomas 

Colbengtson. Foto: Liv Engholm 
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Video. Lavvu, 2012. Matti Aikio. 

 

UTSTILLING MED FOTO/VIDEOMATERIALE 

Kunstnerne som er invitert inn i dette prosjektet, representerer forskjellige utrykk og de 

arbeider med ulike materialer. Foto er et medium som de tre kunstnerne er opptatt av, 

på hver sin måte.  

 

Utstillingsprosjektet begynner med en reise til Loppa kommune. Reisen blir spesielt 

viktig for Colbengtson og Aikio som har lite kjennskap til sjøsamisk kultur og naturen i 

dette området. Nilsen er fra et sjøsamisk miljø og kjenner historikken godt gjennom 

egen oppvekst og sin familie.  

 

Vi skal besøke hjemplassen til Israel i Øksfjordbotn, hvor gammetuftene fortsatt er 

synlige. Og flere steder i Loppa, blant annet Sandland, der Israel ble bortsatt som 12 

åring for å arbeide for et eldre barneløst ektepar på Sandland. Han bodde der i to år til 

han ble sendt på konfirmasjonsundervisning i Øksfjord. Da rømmte han hjem fordi han 

ble behandlet så dårlig. Mine besteforeldre hadde mange munner å mette, og det var 

vanlig å sette bort barn som jobbet for maten. Han var liten og tynn, og derfor godt egnet 

til å sanke fugleegg. Han ble heist ned i fuglefjellet på Loppa øy, som har  et svært rikt 

fugleliv. Så et oppholdet på Loppa øy må vi få til.  
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Reisen blir viktig for at kunstnerne skal få en dypere innsikt og forståelse av livet og 

levevilkårene til menneskene som bor og har bodd i dette området. Den skal også være 

inspirasjon til det videre arbeide for kunstnerne. Kunstnerne vil under reisen få 

mulighet til å dokumentere naturen og menneskene gjennom foto og video. 

 

Nilsen skal arbeide med veggbasert kunst. Hun skal også portrettere etterkommere, de 

som lever i dag, og vil kunne gå i dialog med Prince Bonapartes portretter. 

 

Colbengtson skal arbeide med glassobjekter og jeg synes at han skal stå fritt til å bruke 

materialet fra alle fotosamlingene.  

 

For å understreke det politiske aspektet i utstillingen, har jeg besluttet å ha med en 

joikebu. Joik var forbudt i skolen frem til 1950-tallet, og mange trodde joik var en stor 

synd. Begrepet ”joikebua” ble en realitet i 2005 da Kautokeino kommune ønsket å  vedta 

forbud mot joik i det offentlige rom. Alfreds kro i Kautokeino bygde da ”joikebua” i 

protest mot forslaget. I 2006 sa daværende rådmann Odd Torvald Keskitalo at det ikke 

var et direkte joikeforbud, men før en slipper joiken løs i det offentlige rom, er en nødt 

til å melde fra til politiet. Et kuratorisk grep jeg ønsker å gjøre er å trekke ”joikebua” inn 

i utstillingen, som symbol på fornorskningen og det forbudte.  

 

Matti Aikio skal jobbe med tematikken og den arkitektoniske framstilling av joikebua. 

Han står fritt til å velge materialer, men den bør være lydisolert og transportabel. Han 

vil få det skriftlige materiale etter Israel, og velge fritt i fotosamlingene.   
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Foto: Matti Aikio. Holga, 2013. 

 

De som er unge i dag, har ikke med seg den sorgen og det sinne i like stor grad som min 

generasjon og foreldre generasjon. Det som har skjedd kan ikke endres, og det er en 

erkjennelse vi etterkommere må forsone oss med. Likevel kan vi ta tilbake noe av det 

som er borte og være stolt av dette. Forsoning er også å ta frem dette bildematerialet og 

dele det med publikum. Derfor kan dette kuratoriske prosjektet være mitt bidrag til en 

helningsprosess mange av oss trenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ságasfallamat áiggiid čađat - Dialog i tid                                                                                                                                                                                                          
  

23 

 KILDER

Dahl, H. (1957). Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814 til 1905. Oslo: Universitetsforlaget 

Dunfjeld, Maja (2006). Tjaaletjimmie. Saemien Sijte 

Gustavsen, John (1981). Samisk kultur i rivende utvikling. Kulturnytt. Nr.1. 3. årgang, 18-19.  

Hansen, M. V, S. K. Olsen, L. J. Petersen og M. N. Ratcliffe (Red.). (2011).   

Kuratering  af samtidskunst. Roskilde: Museet for Samtidskunst. 

Lund, S, E. Boine og S. B. Johansen (Red.). (2005). Sámi skuvlahistorjá.  

Karasjok: Davvi Girji. 

Persen, Synnøve og Hanna Hansen (2004). Mázejoavku. Sámi Dáiddaguovddáš., 

Kárašjohka  

http://www.nrk.no/programmer/tv/migrapolis/1.905387 

 

 

 

 

 

 


