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Den første konfrontasjonen 

1979 blir husket som det året regjeringa måtte stoppe 
Altautbygginga. Alta ble hett stoff både i norsk og utenlands 
presse. Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-
vassdraget sto nå sentralt i kampen om elva og vokste i løpet 
året til en landsomfattende og landskjent organisasjon.

5. juli 1979 fant den første konfrontasjonen mellom anleggs-
maskiner og demonstranter sted. «Elvereddere» og «lenke-
gjeng» som senere ble kjente uttrykk. Politiet var ikke invol-
vert for aksjonen kom overraskende på entreprenøren. Dette 
var første gangen det ble brukt lengegjeng og den var uten 
lenker. Den var så effektiv at etter en litt opphetet diskusjon 
med maskinkjører og entreprenør, ble arbeidet stanset.

Gravemaskinen
De som satt i den første lenkegjengen foran den store maski-
nen, fikk en skremmende opplevelse. Det var Ruth Rye 
Josefsen, leder i Folkeaksjonen, Haakon Henriksen, leder i 
Altautvalget og Tore Bongo, sameaktivist. Sammen med dem 
var det rundt 30 ungdommer som kom fra Detsikaleiren, som 
var under etablering.
 Alle som satt der, alle de entusiastiske ungdommene, så den 
store maskinen sakte nærme seg centimeter for centimeter og 
den stoppet ikke før det bare var en håndsbredd igjen. De 
lederne som satt der, ville fått mye av ansvaret for å ha ledet 
denne ulovlige aksjonen om noe hadde gått galt. De hadde 
gode nerver. Heldigvis var også maskinføreren seg sitt ansvar 
bevisst. 
 

(...)
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Stilla – 0-punktet

Elveredderne samles i én leir fordi vi regnet med at det var i 
Stilla den endelige kampen om Alta/Kautokeino-vassdraget 
skulle stå. Vi var blitt sterkere, men presset på oss var også 
blitt merkbart. For hver dag som går, blir det klarere at på 
denne måten kan det ikke fortsette. NVE kom neppe til å sitte 
stille og bare se på at vi bygget ut leiren. For det gjorde vi. 
Hver eneste dag ble det tenkt ut nye måter i å hindre politiet i 
å fjerne oss. Vi måtte være mange i leiren den dagen det skjer. 
Vi måtte ha muligheter til overnatting og å lage mat. Vi måtte 
lage ruter og planer for å få folk raskt på plass i Stilla. Og sist 
men ikke minst, vi måtte vite når politiet planla å slå til.

Våte og frysende Stillaborgere
Vi har lenge arbeidet med å få tak i telt som vi kan montere 
ovner i, for fra Stilla kommer det nødrop. Regnet sildrer inn 
overalt. Mikkel Eira leder arbeidet med å sette opp noen jord-
lavvoer som en midlertidig løsning. Til slutt, etter at vi forgje-
ves har forsøkt å skaffe telt fra militæret i Norge og Sverige, 
finner vi teltene her i bygda. Vi har satt alle krefter inn for å 
gjøre det levelig i Stilla for nå er det like før det går på helsa 
løs. Syke elvereddere kan ikke stoppe NVE.  
 Bestillingene fra leiren var allsidige. Samtidig ble det jobbet 
på spreng i hele landet for å øke oppslutningen om 
Folkeaksjonen og for å mobilisere styrker til Stilla. Her i Alta 
var også aktiviteten stor og oppslutningen økte. Hver dag som 
gikk uten at 0-punktet ble passert, var en ny liten seier for 
elveredderne.

Stillaleiren
Etter at Detsikaleiren ble lagt ned den 7. august og folket ble 
overført til Stilla, ble det en arbeidskrevende periode for 
Folkeaksjonen. Til Detsika kunne man kjøre med bil. Til Stilla 
ble veien stengt. Selv om det til å begynne med bare var med 
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Politiaksjon
Mandag morgen 17. september 1979. Klokken er 0600 – sol-
stråler sprer seg utover vidda. Den har kledd seg i høstfarger 
som om naturen var en medsammensvoren som sier: «Stå på, 
jeg har tatt helgedrakten på for jeg tror vi vinner». Men med 
ett er idyllen brutt. En bulldoser på stålbelter kommer ram-
lende rundt svingen med NVEs representanter marsjerende 
bak. Bildet er symbolsk og alle er med ett alvorlige. Da er det 
at en hvit, firbent elveredder setter av sted mot maskinen, som 
om den var klar over at alle måtte gjøre sitt for at aksjonen 
skal lykkes. Latteren slippes løs og letter på stemningen. 
Bulldoseren stopper i god avstand fra 0-punktet og lenkegjen-
gen. Deretter kjører den tilbake og ut av veien. NVE varsler 
politiet om at de blir hindret av demonstranter i å komme 
videre med veien. En halv time senere sprer politifolk med 
hunder seg i terrenget. Meldinger fra våre vaktposter forteller 
om hva som skjer rundt leiren.
 En radioreporter lar meg i et intervju sende melding om at 
aksjonen er i gang. Vi regner med at det er den beste mobilise-
ringsappell vi kan få ut. 20 minutter senere, samtidig som 
hovedstyrken av politiet kommer opp gjennom dalen og nær-
mer seg 0-punktet, går alarmen. Plutselig dukker over 100 
elvereddere opp fra kratt, busker og lavvoer og iler lenkegjen-
gen til unnsetning. Når lederen for politiaksjonen, politiadju-
tant Einar Henriksen, ber oss om å flytte oss fra vei-traseen, er 
vi rundt 150 personer på 0-punktet. Der blir vi sittende lenge.

Etter at politiet hadde kuttet den tykkeste kjettingen vi hadde 
som en avskjedshilsen den 17. september, ble det klart at her 
måtte det kraftigere saker til. Vi måtte finne grovere kjetting, 
og den fantes. Roald, bror min, tok meg til side og sa at han 
visste av kjetting. Det var på den gamle ishavsskuta «Polis» 
som lå delvis nedsunket ved Bullkaia. Så var det bare å kjøre 
ned. Finne flere skjærefiler, få båten, en 14 fots plastbåt på 
vannet og dra bort for å begynne arbeidet. Vi oppdaget fort at 
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kjettingen var så tung at den måtte kappes i kortere lengder 
for å kunne flyttes på. Det betød mange saginger. Det tok lang 
tid, og tid var mangelvare når kjettingen skulle være klar til 
bruk neste morgen.
 Vi fikk plutselig en tilskuer på kaia. Jeg ble beroliget da det 
var Severin som jobba på lageret til Bull Nå så han ned på oss 
og ristet på hodet. Jeg la en kjetting rundt meg med fingeren 
på munnen til tegn på at dette ikke måtte snakkes om. Da 
smilte han og gikk sin vei. Severin var døv, men vi som kjente 
hverandre godt hadde ingen problem med kommunikasjon, så 
lenge det var lyst. 
 Det ble nattarbeid for de som skulle kappe kjettingen i pas-
sende lengder. Noen flinke Tverrelvdalinger tok seg av job-
ben. Hengelåser av den rette størrelsen var også på plass da 
lenkegjengen inntok 0-punktet neste morgen. Den gamle, 
rustne kjettingen ble svært godt mottatt. 

Morgen i traséen
Tirsdag morgen er det svært mange bygdefolk på plass. Også 
flere av de som ble kjørt ned dagen før, er tilbake. Blant andre, 
godt voksne Sigvald Sivertsen. Han satt i lenkegjengen i frem-
ste rekke og ble arrestert blant de fem første og kjørt ned til 
Alta. Etter å ha sluppet ut møtte han opp på mobiliserings-
kontoret og insisterte på å få skyss sammen med de andre opp 
til Bollosetra. Derfra gikk han til Stilla og var på plass i lenke-
gjengen før dagen var omme. Når jeg tenker på den dårlige 
foten til Sigvald, står det stor respekt av innsatsen hans. De 
fleste på hans alder hadde nok med å komme seg til valgloka-
let. En buss fra Tromsø hadde også nådd fram. Til og med 
noen som hadde pakket sekken ferdig i Oslo, var i Alta før 
dagen var omme.
 Politiet som skulle fjerne oss fra 0-punktet 17. og 18. september 
var fra Finnmark. Det var lokalt politi fra Hammerfest, Porsanger 
og Alta. og vi kjente mange av konstablene som var utkom-
mandert til jobben. Så selv om alvoret var tilstede var det 
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likevel en gemyttlig tone og det var lett å få smilet fram. Jeg 
tror egentlig ikke at de hadde noen særlig tro på at de skulle 
klare å fjerne oss hvis vi ikke etterkom ordren om å avslutte 
aksjonen. Mandag avsluttet de arbeidet ved arbeidstidens 
slutt, for de hadde ikke nytt mannskap å sette inn.

Foto: © Per Arne Askeland / Alta Museum

Magnar Mikkelsen intervjuet en tilreisende elveredder 17. 
september. Jeg lar jenta selv fortelle: 

«De tre ukene i Alta om sommeren var jeg bare tre dager i Stilla, 
resten i Detsika. Så reiste jeg nedover til Oslo igjen og begynte på 
skolen. Den dagen politiaksjonen kom satt jeg hjemme og en fyr 
kom løpende med nyhetene. Jeg ble helt bestyrta: Jeg drar til 
Alta. Vi dro en halvtime etter. Jeg taxet rundt, var på stemmelo-
kalet og stemte og puttet sekken full av skolebøker og litt av 
hvert. Da vi kom til Fornebu, kom det en fyr løpende til oss med 
en masse adresser og telefonnummer som vi skulle ha med oss til 
Alta i tilfelle ingen møtte oss. Det var liksom folk overalt. På flyet 
traff vi Trond som intervjuet oss for Natur og Ungdom. I Tromsø 
kom det jo på flere med samme mål, og på flyplassen i Alta ble vi 
møtt, selvfølgelig, og kjørt opp til Stilla. Du følte deg ganske 
sterk på en måte. Våre folk overalt.» 
 Fra Magnar Mikkelsens bok «Elva skal leve»

(...)
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Overvåking 

Utenfor huset vårt i Skiveien 9 hadde vi i 1979 fremdeles stå-
ende noen store furuer og også noe bjørk. De skjermet for 
innsyn og dempet også lyden av trafikken på veien. Derfor 
hadde de fått stå.
 Vi hadde nok ikke forutsett Folkeaksjonen og Einar 
Henriksens politihær på 600 mann og hva det medførte. For 
etter hvert som situasjonen i Stilla og Folkeaksjonen ble 
toppoppslag i både radio, TV og aviser, hadde vi en følelse at 
vi var under oppsikt døgnet rundt. I den verste tiden kunne vi 
ikke gå ut på trappa uten at det var noen som lurte i buskene. 
Vi lærte etter hvert at hvis det blinket i en blitslampe, var det 
journalister. Om noen forsøkte å gjemme seg, var det kanskje 
noen som var ute for å skremme oss litt, eller mest sannsynlig, 
noen av overvåkerne fra Janina. Overvåkere som Einar 
Henriksen «ikke visste at de hadde». Det ble så plagsomt i en 
periode, at vi ikke kunne ha viktige møter hjemme hos oss. 
Var vi likevel i Skiveien 9 ble en del av samtalen ført skriftlig. 

På butikken som het Alta Trykk den gang, var det vanskeli-
gere å registrere eller oppdage overvåkerne, og de hadde nok 
også vanskeligere for å registrere hvem som var på møtene 
som vi holdt der. Det ble stadig klarere at mitt engasjement i 
Altautvalget og senere Folkeaksjonen, gikk utover bedriften. 
Møtevirksomheten på spiserommet i arbeidstiden måtte vi 
slutte med. Det gikk utover de ansatte og bedriften. Telefonen 
ble brukt så mye at kundene som ringte fikk bare opptattsig-
nal. Spesielt ble nok enkelte bedrifter som var uenig med 
Folkeaksjonen, irriterte over bare å få opptattsignal når de 
ringte for å bestille våre tjenester.

En dag spurte Aud om det var noen i Folkeaksjonen som eide 
den grønne, litt slitne Folkevogna som hadde stått parkert 

(...)
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Telefonavlytting
Politimester Henriksen benektet både telefonavlytting og 
overvåking, men vi visste at begge deler foregikk. Hvilke tele-
foner som ble avlyttet, var vi ikke sikre på, men vi gjorde noen 
tester. Jeg ringte hjemmefra til Odd Hansen for å prøve. Jeg sa 
at det blir et ekstraordinært styremøte på reservekontoret 
oppe i Sorrisniva, og at jeg henter han. Da vi nærmet oss 
Sorrisniva så vi en bil som stanset på den andre sida av brua. 
Det var litt forbi krysset ned til Ulrik Wisløff. En god indika-
sjon på at en av våre telefoner ble avlyttet. Stort sett likte vi at 
Folkeaksjonens virksomhet ble publisert, men enkelte saker 
ville vi helst fortelle selv.
 Det var en annen ting med telefonen som etter hvert ble 
plagsom. Oppringninger om natta fra for eksempel et lystig 
lag som ville gi sin støtte til Folkeaksjonen. Men truslene av 
alle slag var verst. Det varierte fra «at i natt brenner vi ned 
huset» og «husk på at du har familie» til at de skulle ta meg 
når jeg kom hjem sent en kveld. Hverken Aud eller jeg var 
redd for disse truslene, og de fleste oppringningene var bare 
utskjellinger. Det var likevel plagsomt og gikk ut over en sårt 
tiltrengt nattesøvn. Enkelte kvelder måtte vi løfte av telefon-
røret, for å få fred. Selv om de fleste truslene var rettet mot 
meg, var det en påkjenning for Aud de gangene jeg var borte 
om natta. Vi snakket om det og ble enige om at hvis de hadde 
planer om å gjøre meg noe, ville de sikkert ikke ringe på 
forhånd.
 Men en gang greide de å skremme meg. Det var så mye tra-
fikk på kontoret til Folkeaksjonen i Bukta at det til tider var 
vanskelig å jobbe der. Derfor besluttet vi å flytte deler av virk-
somheten til kontoret i Sorrisniva. Da jeg hadde vært der i 
noen dager, så jeg sent på kvelden at det var to fremmede biler 
som snuste omkring. Jeg ble dermed litt mere på vakt. Om 
natta ringte telefonen og en stemme sa: «Nå har du ikke lenge 
igjen». Det var jo ikke første gangen, så jeg sa bare takk for 
advarselen. Da jeg senere på natta så noen komme ut av den 
(...)
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Frifinnelsen av Ruth, Tore og Alfred

Frifunnet for deltakelsen i sittned-aksjonen i Stilla 17. septem-
ber 1979! Vi hadde satset på et bredt og slagkraftig vitnepanel 
til rettsaken, og på medlemsmøtet 3. september i 1980, holdt 
jeg en orientering om straffesaken. Jeg tar med referat fra pro-
tokollen fra medlemsmøtet som hadde 85 deltakere: 

«Alfred holdt en orientering om straffesaken mot Ruth, Tore og 
Alfred. Og trakk blant annet fram professor Eckhoffs vitneutsagn 
der han mente at elva var et eget rettsobjekt. Deretter gikk han 
gjennom alle vitneutsagnene. Han startet opp med Vesterdals vit-
neutsagn og tok deretter alle vitnene etter tur. Politimester 
Kongelstad, Hein – en representant fra Pasvik, Ole Hagen, fisker 
og småbruker, Arvid Dahl, tidligere lensmann i Kautokeino, rein-
eier Per Anders Turi, gårdbruker og Folkeaksjonist Svein Suhr, 
journalist Magnar Mikkelsen, miljøforkjemper Sigmund Kvaløy, 
stortingsrepresentant Hans Hammond Rossbach og reindriftsutø-
ver Mathis Mathisen M Gaup.

Alfred mente at han hadde fått det inntrykket under retten at sivil 
ulydighet kunne tåles i tilfeller som dette der store naturressurser 
står på spill, og at det var nødvendig at aksjonene var sterke, 
målrettede og absolutt ikkevoldelige.

Dommen falt 18. september. Frifunnet
På medlemsmøte 2. oktober i 1980 feiret vi frifinnelsen, for 
deltakelse og ledelse av aksjonen i Stilla 17. september 1979. 
Tore orienterte fra rettsaken: 

«Frifunnet først og fremst fordi veibyggingen var ulovlig. 
Nødvergeparagrafen ble brukt. Nødverge betinger et rettsstridig 
anlegg, og veibyggingen ble ansett som rettsstridig. Domsmannen 
Leif Jansen som dissenterte, mente at betingelsen for nødverge 
ikke var tilstede – og var under tvil kommet fram til at de tiltalte 

måtte kjennes skyldig.»

Frifinnelsen virket som en ekstra vitamininnsprøytning. Det 
ble lettere å jobbe på alle plan når vi begynte å tro på at det 
gikk an å vinne fram gjennom rettssystemet. Men vi så senere 
(...)



85

Skjønnsretten settes i august 1980

Ved Alta herredsrett ble spørsmålet om skjønn i Alta-saken 
behandlet. Sju personer skulle avgjøre saken – alle menn. 
Foruten rettens formann, sorenskriver Tor Falch i Tana og 
Varanger, var det en veterinær fra Harstad, en reineier fra 
Gausvik, en gårdbruker og vassdragsekspert fra Lærdal, en 
bonde fra Tana, en herredsagronom fra Trofors og en overin-
geniør fra Oslo. 

Foto: © Arne S. Hestvik

Parter i skjønns-saken
Advokat Steinar Winther Christensen: Prosessfullmektig for 
grunneiere i Alta og Masi som berøres av vassdragsregulerin-
gen i Alta, herunder de grunneiere som er organisert i Norges 
Bonde- og Småbrukerlag.
 Advokat Leif Dunfjeld. Prosessfullmektig for Reinbeite-
distriktene nr. 20 Kvaløya, nr. 21 Getenjarg, nr. 22 Fieddar, nr. 
23 Seinos/Navgastak, nr. 24 Seiland. Beskadesgruppen innen 
reinbeitedistrikt Orda og Masi Bygdelag, samt for hjelpeinter-
venientene Norges Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og 
Norske Samers Riksforbund (NSR).
(...)
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etablere leiren. Teltene som stengte veien på nullpunktet og 
teltene i kvileleiren kom derfor raskt opp. Dette var også en 
beskjed til regjeringa og NVE om at vi var forberedt. Siden 
teltene, både 16-mannsteltene og 10-mannsteltene i kvilelei-
ren, hadde ovner, gjorde at vi kunne holde en ganske stor 
styrke fast oppe i Stilla. Men det ble fort klart at å ha noen 
hundre personer fast oppe i leiren i januar-natta med sterk 
kulde, ville bli krevende.

Intens spaning fra begge hold
I Folkeaksjonens ledelse satte vi i gang en intens etterfors-
kning for å finne ut det riktige tidspunktet for politiets planer 
og forberedelser. Det lykkes vi godt med. Fra den enorme 
hæren av politifolk som skulle være med på å fjerne elvered-
derne fra 0-punktet, strømmet det inn med detaljerte opplys-
ninger om planene deres. Politiet hadde sikkert også oversikt 
over planene våre. Det var vel derfor den første flylasten med 
polititroppene landet i Lakselv. De tok nok ikke sjansen på å 
møte en eventuell blokkert flyplass i Alta. I Lakselv hadde 
politiet de såkalte sivilforsvarskjøretøyene lagret, og flyene 
som landet der, hadde med seg sjåfører som skulle flytte bilene 
til Alta. 
 Utover høsten 1980 gikk det flere ganger rykter om storak-
sjon. Men det ble etter hvert klart at angrepet på Stillaleiren 
ikke ville komme før på nyåret 1981. Vi regnet med at vi 
kunne mønstre 1000 elvereddere til Stilla når vi var sikre på 
datoen for politiaksjonen. Det kom til å bli problematisk å ha 
oversikt over en så stor menneskemengde. De som kom med 
scooter fra Sorrisniva over Detsika hadde vi full kontroll på. 
Både når det gjaldt påkledning og mat. Svært mange kom opp 
Tverrelvdalen og disse hadde vi ikke tall på eller kunnskap om 
hvordan de var kledt. Vi hadde heller ikke teltplass til alle. Så 
leirledelsen hadde en formidabel jobb med å passe på at ingen 
forsvant i kulda og mørket. 

Intens spaning fra begge hold

(...)
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Kompromiss i siste sekund

Mens dagene gikk og det nærmet seg den mørke dagen i Stilla, 
forgikk det et annet drama i regjeringskretser og nede i Alta, 
der også Folkeaksjonens ledelse var en del av deltakerne. Siste 
fasen av Alta-saken var ikke bare preget av ytre opptrapping 
på begge sider. Bak kulissene ble det gjort alvorlige forsøk på 
å stanse konfrontasjonen. Det som forgikk viste på en under-
lig måte at Norge fremdeles er et lite land der det er mulig å få 
samfunnstoppene i tale – selv i en opphetet situasjon. 
Mange norske jurister gikk etter skjønnsrettsdommen rundt 
med tanker om at det måtte være mulig å komme fram til en 
løsning i Alta-saken uten konfrontasjon. Særlig fagfolk innen 
folkerettsspørsmål og minoritetsproblematikk så store farer 
ved en konfrontasjon. Slik som langvarige konflikter mellom 
storsamfunn og samer i lokalmiljøet i Finnmark og i samfun-
net som helhet.
 En av dem var amanuensis Jan Helgesen ved Det juridiske 
fakultet i Oslo. Da regjeringa i desember sa ifra at vassdraget 
skulle bygges ut etter planen, fryktet Helgesen en ødeleggende 
konfrontasjon. Allerede før jul vurderte han å ta et initiativ – 
på personlig grunnlag – som et bidrag utenfra i en fastlåst 
situasjon. Jan Helgesen var i Alta-saken en utenforstående, 
men han hadde kontakter på begge sider som kunne bringe 
han inn som en troverdig mellommann.
 Gjennom arbeid med folkerett hjemme og i utlandet kjente 
han forsvarsminister Thorvald Stoltenberg. Gjennom sitt fag-
lig miljø og interesse for samiske spørsmål hadde han tidligere 
vært i kontakt med de tre advokatene Leif Dunfjeld, Ketil 
Lund og Steinar Winter Christensen, som representerte mot-
parter til staten i skjønnsretten. Helgesens plan var å få begge 
partene til å gå med på at Alta-skjønnet gikk direkte til 
Høyesterett, og at arbeidet ikke ble igangsatt før saken var 
avgjort i Høyesterett. Før jul tok Helgesen kontakt med 
Stolten berg og olje og energiminister Arvid Johanson for å få 

(...)
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Konfrontasjon uunngåelig

Det var full enighet om at vi ikke kunne gå med på regjeringas 
vilkår. Folkeaksjonen krevde at arbeidet på anleggsveien måtte 
utsettes. Da regjeringa sa nei, var den muligheten borte. Også 
advokatene var veldig skuffet. De hadde ofret mye, men fikk 
ingenting igjen.
 Blant alle de pressefolkene som svermet omkring i Alta gikk 
det rykter om at noe var på gang. Derfor innkalte 
Folkeaksjonen til pressekonferanse på Alta Hotell. På et øye-
blikk var det samlet alt som fantes av journalister i Alta. Svein 
Suhr og jeg fortalte i korte trekk om forsøket på kompromiss 
som hadde mislykkes. Som leder og aksjonsleder hadde vi 
begge det travelt med å komme oss opp til Stilla. Nå var det 
større behov for oss der oppe enn blant et opphisset presse-
korps. I Stilla hadde de fått nyheten over radio. Politimesteren 
var ikke orientert om det som foregikk og hørte først nå nyhe-
ten om kompromisset som glapp. 
 Det forundret meg meget at Statsminister Nordli var skuffet, 

(...)
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lettelse: nå var det i gang, nå var det bare å stå på, og gjennomfø-
re det vi hadde planlagt. Slik virket det på meg og på mange 
andre.» 
Alfred Nilsen, Folkeaksjonens leder  

Så var det i gang

Jeg var litt bekymret for at politiet ikke hadde full styring over 
hele dette voldsomme apparatet. Spesielt hundene. De hadde 
vel neppe vært med på noe liknende før, og hva skulle de 
egentlig bruke dem til? 
 Så skjedde det noe da bussene med politifolkene var kom-
met fram til hovedkvarteret. Hans Petter Theisen hadde et 
godt overblikk over utviklinga, slik at vi i det fremste teltet 
var godt orientert. Jeg var sikker på at når det ble litt lysere så 
kom aksjonen i gang. Iført pesk og skinnlue gikk jeg ut for å 
holde en siste appell til de nærmere 1000 elveredderne som 
befant seg ved det historiske 0-punktet: 

«Vi har arbeidet hardt for å stoppe anleggsdrifta før det kom så 
langt som til en ny konfrontasjon i Stilla. Det var et berettiget 
håp om at det skulle lykkes, helt til i går kveld, men dessverre 
strandet forsøket. Derfor har vi ingen annen mulighet enn på ny 
å ta i bruk sivil ulydighet. I den forbindelse må jeg uttrykke stor 
beundring og glede for alle som har funnet veien hit opp til Stilla. 
Det er en nesten uvirkelig følelse å se dette menneskemyldret her 
oppe i polarnatta.
 Alle er besjelet av den samme tanken på å verne uberørt natur 
og å hindre et nytt inngrep i samenes kjerneområde og å hindre 
ubotelig skader på laksefiske og jordbruket. Jeg tror fremdeles 
det kan lykkes å stanse utbygginga, men husk det: dette må være 
en absolutt fredelig ikke-voldsaksjon. Ikke en av oss må miste 
besinnelsen, ikke et eneste øyeblikk. For ingen form for volds-
bruk vil bli tolerert. Og jeg tror jeg kjenner elveredderne så godt 
at jeg går til denne uvanlige dysten i full tillit til at denne brokete 
forsamlingen som her har satt seg foran NVEs larveføtter, skal 
gjennomføre oppgaven i henhold til ikke-voldsprinsippet. Godt 
mot, og lykke til.»

(...)
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noen svært plagsomme personer som kalte seg elvereddere. 
Nå, når vi var kommet så langt, var det bare å følge planen vi 
hadde, en plan som var meget enkel: «Sitt i ro, ikke hjelp til, la 
politiet gjøre alt arbeidet».

Foto: © Alta Museum

Foto: © Alta Museum 



144

fordi den var kommet etter fristens utløp. Også dette ble kalt 
for grundig saksbehandling. Arbeiderpartiet var dominerende 
i fylkestinget.»
  
Vi beskyldte generaldirektør Sigmund Larsen for å være en 
svindler
Bakgrunnen for at Svein Suhr kunne komme med denne 
påstanden, var et hemmeligstemplet brev der generaldirektø-
ren åpent forteller at han holdt tilbake opplysninger om kraft-
situasjonen til etter at Stortinget hadde behandlet Alta-
utbyggingen i 1978. Dagen etter at Stortinget vedtok å bygge 
ut Altaelva i 1978, sendte generaldirektøren for NVE Sigmund 
Larsen, brev til Olje- og energidepartementet. Brevet som var 
datert 1.12.1978, sier rett ut at Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen holdt tilbake opplysningene om de nye og lavere 
kraftprognosene som ble kjent for kort tid siden. «Fordi hen-
synet til sysselsettingen i kraftutbyggingen forutsatte at disse 
prognosene ikke ble kjent.» Han sier også i brevet at progno-
sene ble holdt tilbake på grunn av arbeidsplasser i industrien 
og i den delen av industrien som leverer utstyr til kraftverk. 

Politimesteren solgte beslaglagt gods
Den mest deprimerende lærdommen jeg, og mange andre, sit-
ter igjen med etter rettsakene under og etter demonstrasjonene 
for å bevare elva og vassdraget er: Stol aldri på loven og dom-
stolene hvis man er i konflikt med Staten eller dens maktutø-
vere. For det så ut for at domstolene alltid fant paragrafer og 
utveier for å renvaske Staten. Det gjaldt det aller meste i kam-
pen om Alta/Kautokeino-vassdraget: 
– Det gjaldt de standrettsliknende tilstander ved retten i Alta 
der Stilla-demonstrantene ble ilagt en bot på 3000 og saksom-
kostninger på opptil 2000 kroner for å ha blitt innbrakt én 
gang.
– Skjønnsretten som enstemmig sier: Det er vanskelig å aksep-
tere en slik saksbehandling hos en offentlig myndighet som i 

Politimesteren solgte beslaglagt gods

145

denne saken. Men flertallet på fire finner likevel ikke feilene 
så grove at skjønn ikke kan fremmes.
– Også i saken om lønn til demonstrantene som Folkeaksjonen 
reiste for å få Henriksen til å trekke beskyldningene tilbake, 
fant Hålogaland lagmannsrett lovparagrafer som kunne bru-
kes for å få uttalelsen innenfor lovverket. 

Det hadde også vært spennende å se hvilke paragrafer de ville 
bruke for å gjøre salget av beslaglagt gods lovlig. Det måtte 
kanskje være at inntekten av auksjonen av lenker og klaver 
om bord på Janina, var med på å finansiere velferdsaften for 
de 600 politifolkene som hadde utført beslaget?

Faksimile fra boka «Alta-bilder», Pax forlag 1981

 
I rettsaken mot oss fire lederne i Folkeaksjonen i 1983, var 
påstanden om utbetaling av lønn til demonstrantene trukket 
ut. Vi anså at når beskyldningene var fjernet fra tiltalen, var 
det en form for innrømmelse. Det var bare påstandene om 
tilskudd til reise og opphold i leiren i Stilla som ble opprett-
holdt. Det var jo noe vi aldri hadde benektet. Men 
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Rettsoppgjør med 850 tiltalte

Største rettsoppgjør siden landssvikoppgjøret
Aktoratet og dommerne hadde samme bosted om bord på 
Janina. Rettsoppgjøret ville omfatte over 850 tiltalte og i til-
legg hadde politimester Henriksen lovet noen utvalgte i 
Folkeaksjonens ledelse spesialbehandling. Den 15 mann store 
rettsseksjonen på Janina under ledelse av Olav Sønderland fra 
Kirkenes, arbeidet på spreng, og justisdepartementet hadde 
skaffet til veie hjelpedommere fra hele landet.

«Politidomstol og standrett»
Fra boka «Stormen om Stilla»

På et tidlig tidspunkt ble det sagt fra politiets side at de ville tilkalle 
ti dommere som skulle komme opp og avsi fortløpende dommer i 
bøtesakene. Byråsjef Kristine Schei i Justisdeparte mentet sa at det 
skulle ikke stå på dommerhjelp i Alta. 
 Høyesterettsadvokat Bjørn Pettersen reagerte kraftig på dette. 
Han brukte uttrykket «politidomstoler» og karakteriserte det det 
hele som «standrettliknende tilstander». Mange kolleger av 
Pettersen støttet dette synet. Professor Johs Andenes sa til 
Dagbladet at det ville være uheldig om Justis departementet selv 
plukket ut dommere til å behandle disse sakene. 
 
«Hinsides enhver praksis»
 

  Foto: © Frode Pedersen / Alta Museum

Nils Utsi fikk sin dom 13. februar: 30 dager betinget fengsel, (...)
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Hvordan endte egentlig kampen for å 
bevare Alta/Kautokeino-vassdraget? 
Hvem ble seierherrer eller tapere?

Målet til Folkeaksjonen var varig vern av Alta/Kautokeino-
vassdraget. NVE ville ha kraft. Samene ville ha behandlet 
kravene: retten til land og vann og opprettelse av Sametinget. 
Resultatet kjenner alle. Vassdraget ble regulert, NVE fikk 
(sommer-)kraft. Vi tapte kampen mot utbygginga, men 
Altautvalgets og Folkeaksjonens vernearbeid resulterte i en 
svært liten regulering i forhold til de planer som først ble lagt 
fram. Vi ble derfor også en av seierherrene i kampen. Nedenfor 
skal jeg vende tilbake til noen av hovedpunktene i vernearbei-
det som vi la fram. Deretter tar jeg for meg den andre – og 
kanskje største seierherren etter Alta-konflikten, samene.

Folkeaksjonen: Hovedpunkter i vernearbeidet
Folkeaksjonens hovedmål var å hindre at Altaelva ble bygd 
ut. Vi ville verne om de naturherlighetene som vassdraget 
representerte der laksen var det viktigste for de fleste 
Altaværinger. Den hadde gjort Altaelva verdenskjent både på 
grunn av kvaliteten, men også størrelsen.
– Det tas hvert år mellom 20 og 30 tonn laks i Altaelva. Av 
dette er godt over 90% storlaks, dvs. over 3 kg.
– Fisket drives bare med flue og sluk, og i det vesentligste av 
lokalbefolkninga.
– Betydning av fisket i elva som rekreasjon.
– I sjøen tas trolig omlag 10 ganger mere laks enn i elva.
– Laksefisket er for mange i området en viktig binæring.
– Oppgaver for laksestyrene i Vest-Finnmark viser at mellom 
600 og 1000 familier driver laksefiske med garn eller not i 
sjøen. For mange av disse familier er laksefisket helt nødven-
dig for opprettholdelse av nødvendig inntekt.
(...)
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Altasaken i samisk perspektiv

Deler av Ole Henrik Maggas artikkel i festskriv til Per Flatbergs 
80-årsdag i 2017

«Altasaken vil for alltid bli stående sentralt i den samiske histori-
en. Svært mange av de politiske vedtak som sentrale og regionale 
myndigheter har gjort om samiske forhold i Norge de siste 36 år, 
har forbindelse med denne saken. Det betydde simpelthen et gjen-
nombrudd for den samiske bevegelsen. Mange av endringene ville 
nok kommet fordi de samiske organisasjonene hadde allerede 
gjort mye av grunnarbeidet. Men det hadde tatt mer tid. Alta-
saken ble en informasjonskampanje både innad blant samene og 
utad blant majoritetsbefolkningen. Og den hadde politisk spreng-
kraft som Regjering og Storting ble tvunget til å ta alvorlig.  
 Jeg var til stede i Máze/Masi 27. august 1970 da folk fikk vite 
at vannet skulle gå 20 meter over kirketårnet. Demonstrasjonen 
gjorde et sterkt inntrykk på kommunalkomiteen. Jeg skal skissere 
det slik som jeg opplevde det som leder av en av de toneangiven-
de samiske organisasjoner, Norske Samers Riksforbund (NSR), 
da konfrontasjonene med myndighetene toppet seg. 
 
På landsmøtet sommeren 1979 i Snåsa hadde NSR en bred debatt 
om rammen for motstandsarbeidet videre. Et forslag gikk ut på å 
støtte alle aksjoner som ble satt i gang. Dette var jeg selv imot for 
jeg mente at styret fremdeles skulle avgjøre slike ting. Våre med-
lemmer var meget aktive i motstandsarbeidet. Gruppen som star-
tet sultestreiken i Oslo høsten 1979 ble støttet av både NSR og 
Nordisk Sameråd. Aksjonen var litt av en genistrek. Området 
rundt Stortinget var en heksegryte mens aksjonen varte. Nordli-
regjeringa måtte love å utrede samenes rettigheter. 
 
Jeg ble valgt til formann i Norske Samers Riksforbund sommeren 
1980. NSR og NRL (Norske Reindriftsamers Landsforbund) 
meldte seg som hjelpeintervenienter i rettsaken ved Alta herreds-
rett om lovligheten av utbyggingsvedtaket. Hele høsten arbeidet 
vi tett sammen med NRL i motstandsarbeidet mot utbygginga. 
 
Så kom det nye året 1981 og med det oppgjøret i Savvon/Stilla. 
Styrets medlemmer i NSR hadde valgt å ikke delta i 

Altasaken i samisk perspektiv

(...)
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Nedleggelse og slutt på aksjoner

Folkeaksjonen ble nedlagt i januar 1982. I ettertid ser vi at det 
var det eneste riktige. Over en treårsperiode var det organisert 
aksjoner uten at det var kommet til noen voldshandlinger fra 
Folkeaksjonens side.
 Selv om det føltes som et nederlag å legge ned Folkeaksjonen, 
og avslutte den organiserte kampen for å bevare Alta/
Kautokeino-vassdraget, var det egentlig en lettelse, en god 
følelse. Jeg hadde følt et enormt press i de tre årene Folke-
aksjonen og aktivitetene her i Alta var førstesideoppslag i 
aviser, radio og TV. Nå var det ikke det første jeg tenkte på 
når jeg våknet om morgenen. Det betydde ikke at all pågang 
og interesse for Folkeaksjonen og ledelsen var borte. Men 
endelig var det en annen hverdag. Hvis det ikke passet, kunne 
jeg si nei til henvendelsene selv om det var sjelden. Vi hadde 
hatt et godt forhold til det meste av media, og jeg hadde lyst 
til å være tilgjengelig også i denne perioden. Uten interesse fra 
media er det svært vanskelig å nå ut med et budskap. Nå ble 
det kanskje en litt gladere aksjonist intervjuerne møtte.
 Det enorme presset og ansvaret var borte. Uroen for at det 
skulle skje noe uforutsett, voldshandlinger eller uhell slik at 
mennesker ble skadet, forsvant også. Det var også en lettelse å 
slippe å være motivator for de aksjonene vi drev. Særlig når 
jeg visste at Folkeaksjonen var som en rød klut for maktha-
verne hvor Storting, regjering og rettsapparatet hadde bestemt 
seg for å knekke oss. Og de klarte å knekke organisasjonen, 
men ikke alle de som hadde jobbet i Folkeaksjonen i Alta. 
Heller ikke de nesten 100 lokallagene rundt om i landet og 
som hadde fått opplæring og trening i å drive og organisere 
miljøvern. Jeg vil spesielt nevne det organiserte studiearbeidet 
som ble drevet i Detsikaleiren i 1979, med foredragsholdere 
og diskusjonskvelder der naturen og viktigheten av å ta vare 
på den, var hovedsaken. (...)



222

enda en gang å påvise de dårlige og mangelfulle lovpålagte 
forundersøkelser ved utbyggingen av Alta/Kautokeino-
vassdraget. For selv om det var advokatene som sto for det 
formelle i retten, ville vi benytte denne talerstolen til å slå fast 
at vi ikke følte oss som kriminelle. At vi kun hadde benyttet 
fredelige ikkevoldsmidler. Og at vi ikke var betalt eller hadde 
betalt noen for å hjelpe oss i å berge et unikt vassdrag.

Faksimile fra Nationen 28.2.83

(...)
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Alta etter Folkeaksjonen/Altakampen

Det er ikke noen tvil om at Alta-samfunnet var splittet under 
og etter Folkeaksjonens kamp. Hvor skillet gikk og hvor dypt 
det gikk, er vanskelig å fastslå. For også i Arbeiderpartiet som 
antagelig var det partiet med flest utbyggingstilhengere, var 
det motstandere. En av dem var med i styret i Folkeaksjonen. 
Nesten alle partier var representert blant de ni medlemmene 
og fire varamedlemmene i styret til Folkeaksjonen. Det er vik-
tig å nevne at nesten alle styrevedtakene våre hadde vært 
enstemmige.
 Den store enigheten i styret i FA gjorde det lettere å fronte 
aksjonen ovenfor bygda og media. Jeg følte sjelden eller nes-
ten aldri, at det var noen som opptrådte truende ovenfor meg. 
Da ser jeg bort fra anonyme brev og telefon-oppringinger. Det 
var også noen som sendte brev, med avsenderens navn, om at 
«det ikke var bra for bygda med denne aksjonen som vi drev», 
og oppfordret meg til å slutte. Noen av argumentene var at vi 
var med på å lage varige sår blant naboer. Slike henvendelser 
var av de som gjorde mest inntrykk.
 Det var først etter at polititroppen ankom Alta at det ble 
tilstander som minnet om en tid vi helst ikke ville minnes. Jeg 
tror ikke at de 600 politifolkene som kom hit, hadde noen 
innvirkning på størrelsene på for- og imotgruppene, men det 
roet nok ned de hissigste blant utbyggingstilhengerne. Bortsett 
fra jobben som aksjonistbærere, markerte politiet seg mest 
om kveldene på utestedene. De halvmilitære kjøretøyene som 
kjørte rundt i bygda med krigsblending på lyktene, var ikke 
noe hyggelig syn. Etter raidet mot Gargia, bidro politiets tilstede-
værelse i hvert fall ikke til å skape fred i Alta-samfunnet. 

Alta-samfunnet var robust og man aksepterte etter hvert at 
slik var situasjonen i 1981. Riktignok var det enkelte familier 
som hadde det svært vanskelig, og enkeltpersoner og grupper 
som ikke taklet situasjonen og den avmakt som de følte. (...)


