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Ole Thomas fant  
drømmejobben  
på teateret

Ole Thomas Nilut har tittelen  
tekniker hos Sámi Našunálateáhter 
Beaivváš, men han er også sceno- 
graf, scenemester, lyd-, lys- og 
tekstkjøringsansvarlig.

 06 Fem gode råd for å unngå 
pensjons-fellene. 

 13 Kommune ber brannkonstablene 
vaske gulvene selv.  

 17 Vant i retten, kommuneansatte 
får betalt matpause. 

 32 På denne arbeidsplassen må 
alle vaksinere seg.  

 34 De ansatte oppsummerer 
annerledesåret 2020.  

 40 På denne måten ble barne- 
hagedrift big business.  

 60 Her kan du lese vinnerbidraget 
i vår novellekonkurranse. 

 74 Fagforbundet Trondheim vil ha 
flere innvandrere inn i verv. 

 82 Etter jobb: Koret fra den lille øya 
synger med de store. 
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SKUMMEL REV I FINLAND
Ole Thomas Nilut tar oss med opp på scenen og 
inn til den lille snekkerboden. Der er et avløps-
rør smeltet ned og forvandlet til en trelignende 
struktur. Med patinering blir den etter hvert til 
ei bjørk, som skal være med i stykket «Fiske- 
lykke». Veien inn i Thalias tjeneste var ikke 
beine veien for 37-åringen. 

– Jeg har vært snekker, butikkarbeider, 
hotellresepsjonist, miljøarbeider på ungdoms- 
klubb, merket gamle vinterveier og restaurert 
gamle varder. Jeg har også lagd scenografi for 
tv-produksjoner. Via kontakter der ble jeg for 
åtte år siden leid inn på teatret som scenografi- 
ekstrahjelp og turnétekniker.

Det var åtte år siden. Da hadde han ikke vært 
på teater siden barneårene, der en skummel rev 
på en utendørsforestilling i Finland gjorde et 
dypt inntrykk. Han ble overrasket over alt som 
foregår i dagens teaterverden.

ALT FALT PÅ PLASS
– Jeg lærte mye om arbeidet bak, at teknikerne 
var en potet. Jeg likte meg, og tenkte at dette 
skal jeg satse på. Det ble flere måneders pause, 
men jeg tok andre småjobber og ventet på neste 
mulighet. Det ble fem år med mange dødperio-
der og vikariater, før jeg fikk fast jobb for tre år 
siden. 
– Hva er det med teatret som er så tiltrekkende?

– Jeg elsker det, og følte fra første dag at dette 
virkelig var noe jeg kunne holde på med resten 

B ures!
– Bures, bures, svarer Ole 

Thomas Nilut og smiler bredt  
i gangen til Kulturhuset i 
Kautokeino. Teatret har 
nemlig ventet i 40 år på å få 

eget bygg, og til neste år tas første spadetak. 
– Lokalene vi har nå, er generelt veldig dårlige. 

Faktisk er scenen her hjemme den dårligste vi 
spiller på, så her kan en ikke bruke ordtaket 
«Borte bra, hjemme best». Vi har også nettopp 
mistet stedet vi leide til verksted og systue. Så nå 
har jeg bare en liten bod bak scenen jeg jobber 
fra, men det går greit å lage mindre ting her, sier 
han til Fagbladet. 

FÅ ER MER PÅ VEIEN 
Han viser vei inn i teatersalen. Det er uansett 
ikke her de er mest. For Beaivvá! er det teatret  
i Norge som turnerer nest mest, etter Riks- 
teatret. Ingen reiser mer utenlands, og de legger 
bak seg mer enn 28.000 kilometer på turneer 
rundt i Sápmi/Norden. De er også på flere og 
mer ulike arenaer enn de fleste andre kultur- 
institusjoner. Hva betyr det for tekniker Nilut? 
Mer enn du kanskje skulle tro!

 – Når en regissør ønsker seg noe, må jeg tenke 
på mye mer enn utseende. Scenografien skal 
ikke være for tung, må tilfredsstille HMS-krav, 
være lett å montere og demontere på mange 
ulike scener og den må også se bra ut. Det er jo 
tross alt teater! 

TEKST: ANN!MARI GREGERSEN FOTO: ALF OVE HANSEN

Ole Thomas Nilut har en finger med i det meste som 
skjer både bak, over og på scenen hos Sámi 

Na!unálateáhter Beaivvá! i Kautokeino.

Trekker i  
teatertrådene

BESTE MED 
JOBBEN

Den er artig, for nesten 
alt en lager er prototyper. 
Så jeg må hele tiden finne 
på noe nytt.

UTFORDRENDE 
MED JOBBEN

Ikke alltid lett å finne svar 
på scenografens ønsker 
som både ser bra ut, er 
lett, får plass i turnébus-
sen og lar seg enkelt 
montere og demontere.
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SKJULT: – Det ligger ekstremt mye arbeid 
bak scenografi, teknikk, tilpasninger og 
justeringer. Hver plass vi kommer til, har sine 
begrensninger. Det er ikke alltid vi kan få 
opp scenografien i sin helhet, sånn er det 
bare, sier Ole Thomas Nilut.

DERFOR 
BLE JEG TEKNIKER:

Det er ingen grenser for  
det kreative. På et lite 

teater er du også innom  
mange fagområder. 

Navn: Ole Thomas Nilut

Yrke: Tekniker

Bor: Kautokeino / Guovdageaidnu
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MÅ HA GAFFATEIP OG FANTASI
Andre viktige verktøy, foruten spikerpistol, 
tommestokk og ga!ateip, er YouTube og en 
overaktiv hjerne. 

– Det aller viktigste er kanskje min egen 
fantasi. Jeg bruker sjelden musikk når jeg 
tenker. Jeg liker stillhet, å være alene og bare 
høre at det kverner i hodet. Jeg er med folk hele 
tiden, så det er godt jeg trives i mitt eget selskap 
og er hjemmekjær, sier han og ler litt.

En av de nyeste forestillingene er «Koke 
bjørn» etter boka av Mikael Niemi. Der har 
tekniker Nilut også ansvaret for scenografien, 
foruten lyd, lys og tekstkjøring. Alle stykkene 
spilles på samisk, men har stort sett norske 
undertekster.

– I boka skjer mye utendørs. Da tenker jeg 
automatisk på naturens fasonger og farger. Så 
kommer regissøren med manus. Han vi har nå, 
har laget et som er veldig detaljert. Da kan jeg 
plukke opp mye uten å snakke med ham. 
– Kan du vise oss noe?

– Nei, det våger jeg ikke før jeg har vist ham 
det. Det er egentlig en prosess så å si helt til 
teppet går opp på første forestilling!

Det han kan vise oss, foruten bjørka som tar 

av livet. Det var noe som falt på plass da jeg gikk 
inn dørene her. Dette er mitt sted. Her kan jeg 
finne løsninger, tenke visuelt og gjøre litt av alt. 
– Har du stått på scenen også?

– Flere ganger, men ingen replikker. Ennå,  
ler han.

OFFERSTEIN OG KOFTEKNAPPER
På den svarte scenen klimprer en skuespiller på 
et mini-piano og synger svakt. De røde stolene 
bak henne skal snart ta imot barnehager fra 
Kautokeino. «Ole Thomas er kjempeflink, og han 
bidrar også med kulturforståelse. Når jeg sier at 
jeg trenger en o!erstein, vet han hva jeg mener.»

Selv er han ikke så opptatt av å fortelle om det, 
men innrømmer at folk utenfor det samiske 
miljøet må ha litt ekstra hjelp i ny og ne.

– Det var en regissør sørfra som skulle finne 
kofter til en samisk familie. Vedkommende 
plukket ut flere ulike, men alle koftene repre-
senterer jo et sted. Så det ville se rart ut på 
scenen med kofter fra Kautokeino, Karasjok og 
Tana, da de fleste familier har samme kofte. Selv 
om alle er fine. Slike ting ser vårt publikum, men 
en utenfra vil tenke mer visuelt hva som er fint, 
sier han. 

JOBBEN MIN | TEKNIKER

Det var noe 
som falt på 
plass da jeg 
gikk inn 
dørene her. 
Dette er 
mitt sted.

KLAR FOR ALT: Det viktigste i verktøyboden? Alt! Limpistolen er likevel ekstra kjær å ha når noe revner. For det gjør det.
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– Mange tenker at turnélivet er litt rock’n’roll- 
liv. Vi jobber derimot hele tiden, og har ikke 
mange hviledager. Det ligger ekstremt mye 
arbeid bak scenografi, teknikk, tilpasninger og 
justeringer. Hver plass vi kommer til, har sine 
begrensninger, sier han.

Når det er sagt, er livet på veien ikke noe han 
ville vært foruten. 

– Jeg trives i Kautokeino, men det bor bare 
rundt 3000 her. Da er det greit å være på turné  
i 6–7 uker. Da blir en verken lei av det ene eller 
det andre. 
– Hva spør de andre teknikerne i landet deg om 
når dere møtes?

– Ikke hvor mange rein jeg har, faktisk. Det er 
stort sett «skal vi ta en øl»?

På vei ut ser vi noen gjeve Hedda-statuetter, 
tildelt Beaivvá! i kategoriene «Særlig kunstne-
risk innsats» og «Årets forestilling».
– Kan teknikere vinne Hedda-priser?

– Nei, dessverre. Vi er teatrets arbeidshester 
og litt usynlige. Gjør vi ikke jobben vår, ville det 
derimot vært veldig synlig!  *

form og en stor ståltråd-mygg i nesten naturlig 
størrelse som allerede står på scenen, er et av de 
store prosjektene fra sist år. Dinosauren! 

VIL GI WOW!FØLELSEN
– Regissøren ville gjerne ha med en dinosaur i 
noen få minutter helt mot slutten av forestillin-
gen. Løsningen kom sent en natt, etter googling 
av dinosaurkostymer. Vi kledde en person inn  
i kostymet, som kunne komme springende inn 
på scenen. Jeg brukte en skummadrass, metall 
og en gammel ramme til en Ludvig-sekk og sto" 
som hadde hud-struktur. Øynene er en 
batteripakke og pyntelys fra Clas Ohlson. 
To- tre minutter på scenen, men mye arbeid  
i forkant. 

Målet er å skape noe nytt, uten å kopiere, som 
gir en wow-følelse. 

LITE ROCK’N’ROLL 
Han har forståelse for at publikum ikke tenker 
over alle de små og store tingene som skal gjøres. 
Han var selv en av dem. 

SLIK BLIR DU 
TEKNIKER
I Danmark kan du ta en 
AV/teater/musikk/
tekniker-utdanning på to 
til fire år. I Norge er et 
eget utdanningsløp for 
sceneteknikere på gang. 
Det er ellers rundt 40 
ulike teaterutdanninger i 
Norge, der du blant annet 
kan bli scenograf. 
KILDE: UG.DK, UTDANNING.NO 
OG BRANSJEFORENINGEN 
FOR SCENETEKNISK 
PRODUKSJON

APPLAUS ÉN GANG: – På premieren er vi teknikere på scenen og får applaus, men 
ikke resten av turneen. Da må vi rigge ned og få alt i bussen.

KREVENDE: Dinosauren var bare på scenen i få minutter, men tok «litt» lengre tid  
å lage.

STIKK DEN: Et av de nyeste stykkene heter «Fiskelykke». Da må mygga selvsagt 
med. Det var nok av inspirasjon å ta av før denne ble laget.

NYTT TEATER I 2024: Alle gleder seg til det nye teaterbygget er på plass. Enn så 
lenge brukes en liten bod bak scenen til å lage kulisser, som denne bjørka.
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