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Per Christian Ellefsen 
lovpriser arbeidet til 
Sisa kultursenter.

Den kjente karakterskuespilleren har 
kjøpt hytte på østsiden av Altafjorden og 
nyter friske, polare vårdager i solide ån-
dedrag, men kjenner at minusgrader blir 
til pluss når han gjester Sisa i Bossekop.

– Jeg blir varm om hjertet når jeg ser 
hvordan de ansatte og frivillige står på 
for å skape en møteplass for mennesker 
som fortjener å bli sett, sier Ellefsen til 
Altaposten.

Han takket ja til et diaglogmøte i regi 
av Mental helse på Sisa, simpelthen for-
di han mener at kultursenteret framstår 
som en modell for både integrering, 
forebygging og aktivisering. Ellefsens 
foredrag «Når livet forandrer seg» fikk 
mange til å nikke gjenkjennende og 
skapte engasjement.

Utenforskapet
Skuespilleren identifiseres med Ingvar 
Ambjørnsens karakter Elling og har le-
gemliggjort sosial utenforskap på en 
måte som gjør at mennesker utenfor 
A-boksen kjenner seg igjen. De som har 
begge føttene plantet innenfor boksen 

får kunnskap og empati – og en mulig-
het til større forståelse for at livet perio-
devis kan by på utfordringer. Ellefsen hå-
per og tror at lokalpolitikerne skjønner 
hvilken ressurs de har.

– Sisa fortjener forutsigbar drift. Idea-
lismen som ligger i bunnen skal man ta 
vare på, men det trengs mer ressurser 
for at potensialet utnyttes fullt, mener 
Ellefsen.

Ikke alt kan telles
Han mener samfunnet er manisk opptatt 
av å måle resultater. Ofte er det vanske-
lig å telle.

– Når jeg ser det som skjer på Sisa, 
både når det gjelder flyktninger og de 
som trenger en utstrakt hånd av andre 
årsaker, så tenker jeg på hva forebygging 
egentlig handler om. For å bruke et ak-
tuelt eksempel. Det er lett for media og 
andre og telle antall ofre etter en katas-
trofal terroraksjon, men hva hvis politi 
og etterretning gjør et grundig arbeid 
og avverger det hele? Da er det verre 
å telle verdien. Den er kanskje usynlig, 
fordi det å ligge i forkant kanskje ikke 
vektes godt nok. Jeg tror Alta-samfunnet 
er priviligert som har Sisa her, filosoferer 
Ellefsen.

– De er grunnleggende vennlig til men-
nesker, men også konstruktiv til hvordan 
mennesker skal håndtere sine utfordrin-
ger. De får utrolig mye ut av de midlene 

de har til rådighet, tilføyer han enga-
sjert.

Ellefsen mener samfunnet må erkjenne 
at mennesker går gjennom mange faser. 
Ofte skaper de verdier, betaler skatt og 
er i balanse. Andre ganger er motbakken 
umulig å forsere. Motløsheten kan ta pif-
fen fra de fleste

– Av og til mister vi mennesker fotfes-
tet. Det er da vi må se hverandre, be-
grunner Ellefsen.

Han er ikke den eneste Sisa-vennen 
som har sett hvor viktig kultursenteret 
er. Per Fugelli og Thomas Hylland Erik-
sen har hatt samme tilnærming – og en 
hel rekke prominente gjester har vært 
innom for å se og lære. Blant annet 
Kronpris Haakon.

Felles arena
Integrering kan være så mangt.

– Det gjelder å finne fellesnevnere. Ta 
dette med mat, som vi alle må ha. Vi 
lager det sammen, spiser sammen og 
utvider horisonten. Jeg har tro på slike 
arenaer som bryter ned barrierer, mener 
han.

– Ikke alt koster. Ofte er det ikke så mye 
som skal til, bare smil og vennlighet. Da 
har man allerede innledet et viktig ar-
beid, tilføyer han.

Akkurat nå er Ellefsen i Italia.
– Som nordmann er jeg jo fremmed, en 

utlendning. Da er det så viktig å bli sett. 
Akkurat nå arbeider jeg med et prosjekt 
sammen med lokalbefolkningen for å 
verne et bygg. Det er utrolig hvor mye 
det betyr at man snakker sammen og fin-
ner hverandre, avslutter Ellefsen.

SKAPTE ENGASJEMENT: Per Christan 
Ellefsen deltok under en godt besøkt dia-
logmøte på Sisa kultursenter. Han er full 

av lovord om det som gjøres for ulike 
grupper. (Foto: Adham Banishamasah)

– Fantastisk møteplass

John Tore Martinsen 
bobler over av ideer 
og planer, men mange 
strander på bunnskrapt 
kasse.
Sisa-sjefen lar det skinne gjennom at 
han ikke ønsker et sutreoppslag om et 
misforstått kultursenter i Bossekop.
– Vi er langt på vei en suksess. Det vi 
gjør er ekstremt viktig for mange i Alta, 
men vi var nylig i Murmansk der de 
ønsker informasjon og tips om det ar-
beidet vi gjør. Slik blir vi møtt mange 
steder, så jeg tror Sisa-modellen er et 
forbilde for mange, sier Martinsen.

Frivilligheten blomstrer
Likevel er han veldig glad for utspillet 
fra Per Christian Ellefsen, en person de 
setter svært høyt i Sisa. Ikke minst etter 
dialogmøtet nylig.

– Han rekker ut en hånd og bruker El-
ling-figuren til å synliggjøre hvor viktig 
integrering er, påpeker Martinsen, som 
har store planer for både Sisa og Bosse-
kop. Ideene velter ut når man prater 
med Sisa-sjefen, mannen som i pur ung 
alder sto i spissen for etableringen av 
Ungdommens hus i Alta. Han ville hjel-
pe de som ikke spilte fotball eller gikk 
på ski.

Han retter nå en stor takk til de frivil-
lige som gjør en fantastisk jobb for kul-
tursenteret, sent og tidlig.

– Vi har bare økonomiske forutsetnin-

Vil gjøre mer for flere

BRYTER NED BARRIERER: Utveksling av matkultur er noe Ellefsen har sansen for. 
(Foto: Adham Banishamasah)
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– Fantastisk møteplass

ger for , stillinger, mens nivået kan-
skje burde ligget på fem. Vi lever i stor 
grad av prosjektrelaterte midler og har 
gjort det i åtte år. Det gjør at forutsig-
barheten mangler. En stor hemsko for 
planlegging og visjoner, medgir Martin-
sen, som likevel ser mulighetene rundt 
seg i Bossekop og har sansen for de pla-
nene som nå legges.

– Vi kan lage en kulturbydel, med 
opplevelser og aktiviteter, sier han en-
gasjert.

– Ta oss med
Martinsen tror Sisa kan få en enda vik-
tigere funksjon i årene som kommer.– 
Når vi ser rundt oss, er det sannsynlig 
at Norge og Alta må ta et større ansvar 
for flyktningstrømmen. Her blir inte-

grering kjempeviktig, så vi håper at 
Alta kommune ser den kompetansen 
vi har i sine planverk, blant annet når 
det gjelder hvordan flyktningsituasjo-
nen skal håndteres, sier Martinsen. 
Flyktningplanen er i øyeblikket ute 
til høring.Sisas aktivisering er enorm 
for små og store i øyeblikket, med  
norskhjelp, dukketeater, latinsk dans, 
syverksted, sykkelverksted, håndverk-
skafe og take-away-kafe, for å nevne 
noe. Mange trenes opp til å drive sitt 
eget, som frisørvirksomhet. De får 
plass og utviklingsmuligheter.
– I tillegg er samarbeid et nøkkelord, 
enten vi peker på Finnmarkskollekti-
vet eller Blindeforbundet, som var på 
plass under dialogmøtet. Filosofien 
er klar: Alle kan noe. Vi må bare fin-

PLANER I LANGE BANER: Sisa-sjef 
John Tore Martinsen har planer i 
bøtter og spann, men ikke ressur-
ser til å gjennomføre alt av ideer. 
(Foto: Hanne Larsen)Vil gjøre mer for flere


