
Beaivváš med joik og fortellerstund 
 
Beaivváš’ skuespiller Ingor Ántte Áilu Gaup, eller Áilloš, er takknemlig når han nå har fått de 
eldre inn på Det samiske nasjonalteatret Beaivváš. Sammen med 88 år gamle Nils Iversen 
Porsanger (Ivvár Niillas) fra Tana og 73 år gamle Anders M. Skum (Bojen Ántte) fra 
Kautokeino, drar nå Áilloš i tillegg til en annen “ung” mann, Terje Henriksen Joks fra 
Karasjok, på miniturne i noen utvalgte samiske kommuner, for å underholde med joik og 
fortellinger. 
 

Som Áilloš sier, allerede fra barndommen av har man fått høre joik og fortellinger på 
forskjellige steder. Når han som guttunge hørte folk joike, så var det ofte i 
forbindelser med bryllup eller at folk var beruset og gikk fra hus til hus. Å høre joik 
fra folk i edru tilstand var en sjelden opplevelse. Men med tiden har ting endret seg 
og hva gjelder joik, så har utviklingen gått i riktig retning, når joik nå til og med er en 
del av undervisningen på skolen. Og i hjemmene drister man seg nå ut med en joik, 
uten å frykte at folk nå vil tro at man er full eller gal. 

 
Med denne forestillingen eller med denne joik og fortellerstunden, som varer omtrent 1 
time, vil denne kvartetten besøke samiske steder i Finnmark, i tillegg til Utsjoki. Først og 
fremst vil denne “stunden” stikke innom på steder hvor eldre bor eller samler seg, men med 
noen unntak.  
 

Disse fire vil sammen med tekniker Svein Egil Oskal, stoppe med sin joik og sine 
foretellinger på disse stedene: 
 
- Máze, onsdag 1.12. kl. 12:00 Máze bo- og servicesenter 
- Guovdageaidnu, torsdag 2.12. kl.12:45 , kantina på Diehtosiida  
- Karasjok, fredag 3.12. kl. 11:30 Karasjok omsorgsbolig 
- Utsjoki, lørdag 4.12. kl. 14:15, Helsesenteret 
- Nesseby, søndag 5.12. kl. 11:00, Nesseby helsesenter, Nyborg 

 
 
Anders M. Skum har vokst opp med småbruk i 
Ávževuopmi, som er et par mil utenfor 
Kautokeino. Arbeidet i småbruket og i 
reindrifta har fulgt og lært han opp fra 
barndommen av. Han har også arbeidet i 
gruvene i både Kautokeino og Kirkenes. Han 
opplevde i sin ungdom et levende joike-miljø 
og denne kunstformen takler han fortsatt bra. 

I over 10 år har vi hørt Nils I. Porsanger joike i 
ulike sammenhenger, og vi har også blitt kjent 
med hans joikekunnskaper. Han skryter gjerne at 
Juigiid searvi har ønsket han som medlem. Nils 
er født og oppvokst på Alleknjárga. Reinflokken 
har vært det som har tiltrukket han mest. Han 
kjenner godt til arbeid i småbruk. Han har fisket 
mye i Tana elva, men har også vært ute på 
havet. 

 

Terje Joks Henriksen har vokst opp i Karasjok, 
og bodd 5 år i Nesseby. Han har bl.a vært 
innom skoleverket, han har jobbet i 
barnehager, i museum og er en ivrig fisker. 
Han har vært mye ut på havfiske. Han har fått 
høre joik allerede fra barndommen. Hans 
tante og mor pleide å joike titt og ofte. Når 
hans tante pleide å sy, så var det ofte joik å få 
høre, det ble nærmenst en joikestund. NRK 
Sámi Radio har gjort opptak av hans joik, og 
som er å finne i Sámi Radions arkiver. 

Áilloš er en av grunnleggerne av Beaivváš Sámi 
Našunálateáhter med utallige produksjoner bak 
seg. En av Sápmis mest etablerte joikere, og en 
aktiv musiker ved siden av sitt arbeid som 
skuespiller. Reist over store deler av verden som 
joikeartist. Har også jobbet med film og TV, og 
hadde bl.a. en sentral rolle i Veiviseren (1987). 
Nå er han en del av denne kvartetten som i edru 
tilstand skal ut og underholde med joik og 
fortelling. 


