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Buvtta / Om produksjonen 
 
Filmen Sameblod er kjærlighetserklæring til dem som forlot og de som ble værende. 
Handlinga er lagt til Nord-Sverige på 1930-tallet. 
14 år gamle Elle Márjá er reindriftssame. Hun blir sammen med de andre samiske barna 
på en liten internatskole utsatt for overgrep og undertrykkelse, både fra 
lokalbefolkningen og myndighetene. Det blir etter hvert for mye for den unge jenta, som 
havner på kant med både skole og familie, og begynner å drømme om et annet liv. For å 
oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur. 
 

Filmskaper Marja Bål Njango holder også et foredrag om filmen. 
 

14 jahkásaš Elle Márjá lea boazosápmelaš. Son ja eará sámi mánát smávva 
interháhttaskuvllas gillájedje veahkaválddi ja badjelgeahččama, báikkálaš olbmuid ja 
eiseválddiid bealis.  Loahpas dat šattai menddo stuora noađđin dán nuorra nieiddažii, gii 
ii šat loaktán skuvllas ja iige gulahallan bearrašiin, ja nu son niegadišgođii eará eallima 
birra. Jos dat galggai ollašuvvat, de fertii son šaddat eará olmmožin, ja botket buot 
oktavuođaid bearrašiin ja kultuvrrain.  
 

Filbmadahkki Márjá Bål Nango áigu maid logaldallat filmma birra.  
 
Skuespillere/ Neavttárat:    Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi    

  Julius, Fleischanderl og/ja Olle Sarri Hanna Alström. 
Regi/manus/ Bagadalli/teaksta:  Amanda Kernell 
Produsent/ Buvttadeaddji:    Lars G. Lindström 
Foto/Govven:      Petrus Sjovik Sophia Olsson 
Musikk/Musihkka:      Kristian Eidnes Andersen 
 
 
Om utøveren/Neavttár 
 

Marja Bål Nango (f.1988) er en samisk kunstner og filmskaper fra Gálgujávri.  
Hun er utdannet ved Nordland Kunst og Filmfagskole og Film- og Fjernsynsvitenskap ved 
Høgskolen i Lillehammer. Hun har vist sine filmer på en rekke filmfestivaler og har bl.a. 
blitt nominert til Tromsøpalmen-prisen på Tromsø International Film Festival og valgt til 
konkurranseprogrammet på Den Norske Kortfilmfestivalen. 
 
Marja Bål Nango (r.1988) lea sámi dáiddár ja filbmadahkki, eret Gálgujávrris. Son lea 
váldán oahpu Nordlándda Dáidda ja Filbmafágaskuvllas ja Lillehammer Allaskuvlla   
Filbma- ja TV-dieđasuorggis. Son lea čájehan filmmaidis arvat ollu filbmafestiválain ja lea 
ee. evttohuvvon oažžut Tromsøpalmen-bálkkašumi Romssa Internationála 
Filbmafestiválas ja lea válljejuvvon Norgga Oanehisfilbmafestivála gilvoprográmmii.   
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Arrangørinfo / Lágideaddjidieđut  
 
Arena/Latnja:                   Kino eller vising på skolen. (Se turnéplan på 

dksfinnmark.no for hva som gjelder din skole.) 
Rommet må være BLENDET. 
Kino dahje skuvllas. (Geahča gierdomátkeplána  
dksfinnmark.no, gos gávnnat iežat skuvlla čájálmasplána.) 
Latnja galgá GEĐĐOJUVVON  

Maks elevtall/Ohppiidlohku:  Kommer an på lokalet / Dan mearrida latnjasturrodat 
Varighet/Bistá:    Filmvisning + foredrag: 2t 30min 

Kun filmvisning (gjelder Alta VGS): 1t 50min  
Filbmačájálmas + logaldallan: 2 dii.30min. 
Dušše filbmačájálmas (gusto Álttá JSK): 1 dii.50min. 

Oppriggstid/Ceggenáigi:  10 minutter/minuhta 
Nedriggstid/Njeaidináigi:  10 minutter/minuhta 
   
SKOLEN må stille med – når det er visning på skolen:  

• Et rom som er BLENDA og har god nettkapasitet (utøver har med seg PC med fil  
for visning av filmen). 

• Lerret, projektor og høyttalere. 
SKUVLLA ovddasvástádus – jos filbma čájehuvvo skuvllas:  

• Latnja mii lea GEĐĐON ja mas lea buorre neahttafápmu (neavttáris lea mielde PC  
mas leat fiillat filbmačájálmassii. 

• Filbmaliidni, projektor ja skájanas. 
 
KONTAKTPERSON/arrangør må være tilgjengelig når produksjonen kommer, slik at 
eventuelle praktiske spørsmål kan avklares.  
GULAHALLANOLMMOŠ/lágideaddji galgá leahkit sajis go buvtta boahtá skuvlii, vai vejolaš 
praktihkalaš čuolmmaid sáhttá čoavdit.  
 
HUSK at det alltid er hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe eller te når man kommer til 
et nytt sted ! 
MUITTE ahte lea álo somá jos muhtiin fállá káfe dahje teaja go boahtá amas báikái ! 
 
 

 

ELEVTRANSPORT 8.-10. kl. / OHPPIID FIEVRRIDEAPMI luohkáhasat: 
Eventuell transport på denne turneen dekkes av KOMMUNEN SELV.   
Kontakt kommunal DKS-koordinator. Kontaktinfo finnes på www.dksfinnmark.no 
Jus dán čájálmasa oktavuođas leažžá fievrridandárbu, de ferte suohkan IEŠ DÁN RUHTADIT. Váldde 
oktavuođa DKS-koordináhtaurain. Oktavuohtadieđut leat gávdnamis www.dksfinnmark.no siiddus. 
 
 

 
 

ELEVTRANSPORT VGS / OHPPIID FIEVRRIDEAPMI VGS:  
eventuell transport på turneen dekkes av Scene Finnmark. Bruk skjemaet REKVISISJON/REISEBESTILLING,  
som finnes under infoen om produksjonen på www.dksfinnmark.no 
Scene Finnmark máksá ohppiid fievrrideami jos lea dárbu. Geavat skovi REKVISIŠUVDNA/MÁTKKI DIŊGON,  
mii gávdno www.dksfinnmark.no neahttabáikkis 
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Sameblod

HANDLINGSREFERAT
Sameblod er kjærlighetserklæring til dem som forlot og de som ble værende.

Elle Marja, 14, er en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske
undersøkelser på kostskole. Elle Marja begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en
annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur.
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 7. - 10. klasse og videregående 

Sameblod har fått aldersgrense ni år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”partier med
utrygg stemning og enkelte lite nærgående voldsinnslag”. 

Selv om filmen er tillatt for tredjeklassinger, vil dette studieopplegget rette seg mot syvendetrinn og opp. Dette
er mest naturlig, gitt filmens innhold, formspråk og faglige relevans i forhold til grunnskolens læreplan.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag 

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Sameblod” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens
kompetansemål. Her er eksempler: 
 

NORSK
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og på videregående (studieforberedende utdanningsprogram) innen
hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og
på videregående (studieforberedende utdanningsprogram) innen hovedtemaet Individ, samfunn og kultur.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Kristendom og Filosofi og etikk.

NATURFAG 
- Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdet Mangfold i naturen, og på videregående
(studieforberedende utdanningsprogram) innen hovedtemaet Bærekraftig utvikling. 

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON
Sameblod er en svensk film fra 2016. Manus og regi er av Amanda Kernell. 

Filmen hadde premiere på Den 73. filmfestivalen i Venezia, der den vant Europa Cinemas Label for Beste
europeiske film og kritikerprisen Fedeora for Beste debutregissør. 

 

Filmstudieark
Forfatter: Per Olav Heimstad
Klassetrinn:  [8. - 9. trinn, 10.
trinn, Videregående] 
Fag:  Naturfag , Samfunnsfag ,
KRLE-faget , Norsk 
Tema: Barns rettigheter, Filosofi
og etikk, Historie, Individ/gruppe,
Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig
og menneskerettigheter, Miljøvern
og naturvitenskap, Nordisk,
Oppvekst/familie, Politikk og
samfunn, Språk og uttrykksmåter
 
Fakta
Originaltittel: Sameblod 
Regi: Amanda Kernell 
Roller: Lene Cecilia Sparrok, Mia
Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi,
Julius Fleischanderl, Olle Sarri,
Hanna Alström, Malin Crépin,
Andreas Kundler, Ylva Gustafsson 
Manus: Amanda Kernell 
Genre: Drama 
Nasjonalitet: Sverige 
Språk: svensk 
Produsent: Lars G. Lindström 
Produksjonsselskap: Nordisk
Film Production, Bautafilm,
Sveriges Television, SYT, DigiPilot
AS 
Lengde: 1 t. 50 min. 
Distribusjon: Storytelling Media
Produksjonsår: 2016 
Aldersgrense: 9 år 
 
 
Filmplakat:

http://www.udir.no/Lareplaner
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På Tokyo internasjonale filmfestival 2016 vant filmen «The Special Jury Price» (…), og Lene Cecilia Sparrok
vant prisen for beste kvinnelige skuespiller.” (Fra Wikipedia.)

Handlingen er (primært) lagt til Sverige på 1930-tallet, hvor samene ble tvunget til å gå i svensk skole, for å
lære seg svensk språk og sedvane. Tilsvarende behandling og internering av samene har også funnet sted
også i norsk historie. Dette kan det med fordel undervises i før elevgruppen blir vist filmen. 

Se filmens trailer her.

Filmens offisielle Facebook-side.

På skolekino.no finnes studieopplegg til to andre filmer som er viet samisk historie og kultur: 

Veiviseren 
Kautokeino-opprøret 

 

OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant
for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. 

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike
oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller
muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt
til klassediskusjon. 

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i
tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil
ha klare fasitsvar. 

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen.
Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også
oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for
filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over. 

 

A: ELLE-MARJA

1) Beskriv Elle-Marja som ung. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) Beskriv Elle-Marja slik vi møter henne i filmens begynnelse og slutt, som gammel. Hva kan være årsakene
til at hun er blitt så avvisende?

3) Innbill deg at du kunne intervjue Elle-Marja (som gammel, slik hun blir presentert i filmens begynnelse og
slutt). Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille henne. Sammenlign dine spørsmål med andre i
klassen, og diskuter hva som kunne ha vært de mest interessante spørsmålene. 

4) Hva får vi vite om hva slags liv Elle-Marja (Christina) levde etter at hun skilte lag med familien sin, og frem
til hun er blitt gammel og drar i sin søsters begravelse? Diskuter i grupper hva som kan ha vært
hovedpunktene i livet hennes. 

5) Vi ser hvordan Elle-Marja tar avstand fra sitt samiske opphav. Hvordan tror du hun selv ville ha beskrevet
livet som same? Snakk sammen i grupper. 

6) Som 14-åring gjør Elle-Marja alt det som står i sin makt for å kunne ta seg utdanning. Hvorfor tror du hun
setter det å studere så høyt at hun er villig til å kutte med sin familie, oppvekststed og kultur? 

7) Hvordan tror du Elle-Marjas barnebarn, Sanna, ville ha beskrevet bestemoren sin, på godt og ondt?

8) Hvis du skulle ha gitt Elle-Marja noen råd som fjortenåring, hva ville du da ha fortalt henne? Begrunn
svaret ditt.

9) Hvilke tanker tror du Elle-Marja (Christina) gjør seg om livet sitt, i filmens siste sekvens, når hun som
gammel møter igjen det området hvor hun vokste opp? 

http://www.filmweb.no/trailere/article1306877.ece
http://www.facebook.com/sameblod/
http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1011711.ece
http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1012283.ece
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B: GEOGRAFI/NATURGRUNNLAG

1) Hvilke landområder har historisk sett vært samenes trakter? Finn kart på internett.  

2) Hva slags typer livsgrunnlag har, før vår moderne tid, vært naturlige for mennesker i disse områdene?

3) Hvilke av samenes næringsgrunnlag i dag er en fortsettelse av de livsoppholdelsestradisjoner som alltid
har vært utøvd av mennesker i disse områdene?

4) Hva tror du mennesker som tilbringer store deler av livet i denne naturen verdsetter mest? Hva tror du er
de største utfordringene, hvis man for eksempel driver med reindrift?

 

C: SAMENE

1) Filmen viser en lang rekke eksempler på hva man kan assosiere med samisk liv og kultur. Snakk sammen
i grupper, og lag en liste over de ulike eksemplene dere kjente til fra før, og hva som eventuelt var nytt.

2) Samene er et urfolk. Hva menes med dette? Hvilke andre urfolk finnes på jorda i dag?

3) Elle-Marja har lært seg å skamme seg over sin samiske bakgrunn. Hva tror du gjør at hennes lillesøster,
Njenna, er (og forblir) av motsatte holdninger? 

4) Hva tror du en samejente som Njenna kan om naturen, som moderne barn og unge i dag ikke kan? Snakk
sammen og gi ulike eksempler. 

5) Hvis vi alle levde slik som reinsdyrsamer gjorde for om lag hundre år siden, hvilke fordeler kunne det ha
gitt naturen vår sammenlignet med i dag?

6) På hvilke grunnlag kunne svenske myndigheter bestemme at samiske barn måtte gå på skole og lære
svensk? 

7) Også i Norge ble samene tvunget til å fornorske seg av myndighetene. Finn mer stoff om dette på
internett. På hvilke ulike måter har norske myndigheter påvirket livene til samene her til lands? Bruk internett. 

8) Bruk internett for å finne informasjon, og skriv tre faktasetninger om det samiske språket? 

 

D: RASISME

1) Hva er rasisme?

2) Ut fra definisjonen du/dere ga i forrige spørsmål, hvilke (små og store) eksempler på rasisme finner man
eksempler på i Sameblod?

3) Kjenner dere til andre eksempler på rasisme i løpet av de siste par århundre i Europeisk historie? Snakk
sammen i klassen.

4) Er det noen menneskegrupper i Skandinavia som blir utsatt for rasisme i dag? Diskuter i klassen.

5) Er foreldrene til Niklas Wikander rasister? Diskuter i klassen. 

6) I Sameblod ser vi svensker oppleve seg selv som overlegne samene. Hvordan tror du man tenker om man
synes seg selv og sitt folk er bedre enn andre folkegrupper?

7) Noen av guttene som plager Elle-Marja og de andre skolejentene, uttaler at samene er på et lavere
utviklingstrinn. Hvordan tror du at de ville ha argumentert for dette? Hva ville du ha besvart denne
argumentasjonen med?

8) Hva kan man som enkeltmenneske gjøre for å bidra til at rasistiske holdninger i samfunnet vårt reduseres?

E: KREATIVE OPPGAVER

Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to
oppgaver:
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a) Velg en av scenene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du
gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

- Når Elle-Marja (Christina) kommer inn i kirka hvor kista til hennes døde søster står.

- Når Elle-Marja og lillesøsteren Njenna ror over fjellvannet på tur til internatskolen. 

- Når internatskoleelevene går på rekke forbi de nedlatende guttene.

- Når Elle-Marja blir bedt inn på besøk hos sin lærerinne, de drikker kaffe sammen og leser dikt. 

- Når internatskolejentene må kle av seg for å bli målt og fotografert av svenske rasebiologer. 

- Når Elle-Marja tar lærerinnens klær og sniker seg avgårde på bygdefest.

- Når Elle-Marja blir oppdaget på bygdefesten, og hun løper avgårde og kaller lillesøsteren sin for
”lappjævel”.  

- Når Elle-Marja rømmer og tar toget til Uppsala. 

- Når Elle-Marja spiser middag hos Niklas sine foreldre, mens de venter på at han skal komme hjem. 

- Elle-Marjas første gymtime.

- Når Elle-Marja kommer hjem igjen, og de sitter sammen og spiser det kakestykke hun hadde med som gave
til familien sin.

- Når Elle-Marjas mor, sammen med lillesøsteren, overrekker farens sølvbelte, slik at Elle-Marja skal ha råd til
å studere.

- Når Elle-Marja  og Njenna bader sammen i det iskalde fjellvannet. Elle-Marja holder lillesøsteren slik at hun
skal kunne ligge på ryggen og flyte.

- Når Elle-Marja, som gammel, tar av lokket på lillesøsterens kiste, og ber den døde om tilgivelse.

- Når Elle-Marja, i filmens sluttsekvens, for første gang på veldig mange år får et gjensyn med vidda hvor hun
vokste opp. 

 

F: DIVERSE

1) Hva slags ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen? 

2) Hvorfor ble samejentenes hoder og kropper målt og fotografert? 

3) Hvorfor ville jentene på Niklas sin bursdagsfest at Elle-Marja skulle joike for dem?

4) Filmens handling er lagt til Sverige på 1930-tallet. Gi eksempler fra filmen på tydelige teknologiske
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forskjeller på tiden da og i dag. 

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord. 

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang
glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte
andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best
for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også
enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner,
forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange
filmteoribøker.

 

Film & Kino Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99. Webredaktør: Birgitte Langballe
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Kontakt /Oktavuohta 
 
For spørsmål vedrørende tidspunkt, spillsted, turnérute o.l. / 
Gažaldagat áiggi, báikki, gierdomátkeruvtto dahje eará áššiid birra: 
Turnélegger/gierdomátkelágideaddji Anne Moen 

• E-post/E-poasta: anne@scenefinnmark.no 
• Telefon/Telefovdna: 78 96 42 08  

 

For spørsmål vedrørende DKS-programmet / Gažaldagat DKS-prográmma birra: 
Kristin Sundelin (8.-10./luohkáhasat) eller/ja Isabell Strande Kiil (VGS) 

• E-post/E-poasta: kristin@scenefinnmark.no / isabell@scenefinnmark.no 
• Telefon/Telefovdna: 78 96 42 16 

 
Kontakt utøverne på turné /  
Oktavuohta kulturbargiiguin geat leat gierdomátkkis: 
Mary Sarre 

• Telefon/Telefovdna: 917 26 602/986 79 544 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________ 
Den kulturelle skolesekken 
(DKS) er en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i skolen får 
oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Ordningen finansieres av 
spillemidler og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 
Gjennom DKS turnerer profesjonelle utøvere med kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge.  
Finnmark fylkeskommune, ved Scene Finnmark, koordinerer DKS i fylket, og har ansvar for turneene. 
Les mer på www.dksfinnmark.no eller www.denkulturelleskolesekken.no 
 
______________________ 
Kultuvrralaš skuvlalávka 
(DKS) lea našunála nannen gos kultur- ja oahpahussuorgi barget ovttas dainna ulbmilin ahte oahppit besset oahpásmuvvat 
ja oažžut áddejumi buot lágan ámmát dáidda- ja kultursurggiide. Ortnet ruhtaduvvo spealloruđaiguin ja lea ovttasbargu 
gaskal Kultur- ja girkodepartemeantta ja Máhttodepartemeantta. 
Ámmát dáiddárat lágidit DKS gierdomátkkiid bokte dáidda- ja kulturprográmmaid heivehuvvon erenoamážit mánáide ja 
nuoraide. Scene Finnmark Finnmárkku fylkkagielddas, ovttastahttá Kultuvrralaš skuvlalávkka fylkkas, ja vástida 
gierdomátkkiid.  
Loga eambo: www.dksfinnmark.no dahje www.denkulturelleskolesekken.no 
 


