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Yrke/bakgrunn:  Jeg holder på med doktorgrad i lingvistikk og forsker på språkkontakt.

Interesser:  Lingvistikk, litteratur (spesielt historiske romaner og fantasy), matlaging  
og astronomi.

Favorittspråk:  Solomon Island Pijin. Det er et pidginspråk som snakkes på Salomonøyene.

Favorittord:  Sisu. Ordet er finsk, og det er ikke så lett å oversette til norsk, men det betyr 
noe slikt som ‘utholdenhet, pågangsmot, innsatsvilje’ (uttales med trykk på 
første stavelse, begge vokalene (i og u) er korte, og u uttales som norsk o).
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            in bestefar hadde en bibel. Den var tykk og hadde et stivt skinnomslag som var  

            festet med metallnagler. Sidene var gulnet av elde, og noen steder var stykker slitt 

bort. Min bestefar leste i denne bibelen hver kveld. Han satt framoverbøyd over bordet  

i stua iført makkotrøye og bukse med seler og lot en arbeidsslitt finger gli over ordene  

i gotisk skrift mens han leste halvhøyt for seg selv: «Alussa Jumala loi taivaan ja maan.» 

‘I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.’ På permen stod det med bokstaver som 

var nesten slitt vekk: Raamattu. Min bestefars bibel var trykt i 1856, og den var skrevet 

på finsk. På innsiden av permen står det på finsk: «Abraham Liinanki, født i Bugøynes 

1846.» Så følger en lang rekke navn, alle med norske fornavn og finske etternavn mer 

eller mindre tilpasset norsk rettskriving. 

 Da jeg vokste opp, snakket alle voksne i Bugøynes finsk: på jobben, i butikken,  

i hjemmet, på de læstadianske møtene på bedehuset, når man gikk på besøk eller møtte 

noen på veien. Jeg kan fortsatt høre bruset av læstadianerpredikantenes messende 

stemmer akkompagnert av raslende Kongen av Danmark-poser som var medbrakt 

bestikkelse for å holde barna i ro under de timelange samlingene, eller de voksne som 

satt på kjøkkenet og snakket sammen i kveldstimene. Stemmene deres steg og sank,  

og tonefallet til deres finske språk fulgte samme rytme som bølgeslagene utenfor. Slik 

vokste vi opp, omgitt av finsk, i våken tilstand og i drømme, ja, til og med luften vi 

pustet inn, syntes å være gjennomtrukket av finsk. Et levende språk, som de voksne 

brukte til alt på hjemmearenaen, unntatt til en viktig ting: Ingen snakket finsk til barna. 

Alle voksne snakket norsk til oss, til og med de eldre som slett ikke snakket så godt 

norsk. Man snakket ikke finsk til barna, for hva skulle vi nå med det? Vår finsk var jo 

«ikke ordentlig finsk» fordi den var annerledes enn finsken i Finland, og fordi vi brukte 

norske ord. Vår finsk var ikke et språk det var verdt å ta vare på, det var de voksne lært 

opp til å tro gjennom møtet med skolen og det norske. Da min bestefar begynte på 

skolen, kunne han ikke et ord norsk, og det kunne heller ikke hans klassekamerater. 

Lærerne snakket ikke finsk, og det var strengt forbudt å snakke finsk på skolen. Å være 

språkløs i møtet med den norske skolen, var en byrde de ikke ønsket å legge på oss.

 Ikke ordentlig finsk, sa de, men likevel dugde det til alt i det daglige. Det var godt nok 

til arbeid, til drømmer, til bønn og til banning, og formet og tøyd av en ny livsstil og 

møtet med Havet, holdt det til livet selv på Finnmarkskysten. Mine besteforeldre og 

foreldre klarte seg godt med sin finsk. Den formidlet deres historier, uttrykte deres 

humor, bar deres bønner og skapte deres liv, men i møtet med skolen og det norske 

storsamfunnet lærte min besteforeldregenerasjon at deres finsk ikke var et språk som var 

verdt å gi videre, og derfor snakket de norsk med barna. Først som voksen forstod jeg at 

alle de voksne i min barndom snakket til meg på et språk som ikke var deres morsmål, 

med alle de begrensninger dette medfører. Likevel var jeg heldig fordi jeg forstod finsken 

hjemme like godt som jeg forstod norsk, og derfor kunne jeg ta del i den delen av de 

voksnes liv som for mange andre barn ble en ugjennomtrengelig verden fordi de ikke 

forstod finsk. Som voksen har jeg også gjenfunnet mitt finske språk, og nå kan de eldre 

fortelle sine historier på sitt morsmål til meg, og jeg er ikke lenger en tilskuer til den 

delen av deres liv som leves på finsk. Jeg har sittet ved en sykehusseng og snakket med 

en eldre mann. For første gang snakket vi finsk sammen, han satte seg opp med strå-

lende ansikt og grep hånden min med smil og tårer. Det språket som mine foreldre og 

besteforeldre i beste mening ikke ga direkte videre til meg, er mer enn godt nok for meg.

 Nå har jeg fått bestefars bibel. Det hender jeg tar den fram og lar fingrene følge den 

gotiske skriften mens jeg leser halvhøyt, og ofte hører mine barn på, som jeg en gang 

lyttet til min bestefar. I går tok jeg den fram, og leste navnene til mine forfedre som er 

skrevet inn på Bibelens første sider. Nå har jeg føyd til mitt navn og mine barns navn,  

og de står der i min bestefars bibel som et steg på veien mellom det som var og det  

som skal komme.
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Det flerkulturelle Norge blir ofte beskrevet som et moderne fenomen, men Nord-Norge har 

vært et flerspråklig og flerkulturelt område i århundrer. Vi vet fra kilder fra tidlig middelalder  

at folkene på Nordkalotten har vandret i området mellom sesongboplasser i innlandet og ved 

kysten, og fortsatt snakker deler av befolkningen samisk og kvensk. Den første skriftlige kilden 

som nevner kvenene, er den håløygske høvding Ottars beretning til kong Alfred av England,  

en gammelengelsk tekst fra rundt 890. På 1700-tallet, før Norge som nasjonalstat eksisterte, 

begynte en stor folkeforflytning. I Finland var det dårlige år for jordbruket, og i nord lokket 

Ruija, landet som fløt av melk og honning, eller i dette tilfellet av fisk. Kvenene slo seg ned 

langs kysten av Troms og Finnmark, for der det var fisk, hadde man et livsgrunnlag. I begynnel-

sen så man på kvenene som en ressurs fordi de brakte med seg sine jordbrukstradisjoner og 

arbeidet i gruvene, men på 1800-tallet endret synet på kvenene seg. Nå vokser ideen om Norge 

som en nasjonalstat frem, og i perioden 1840–1960 er fornorskningspolitikken det offisielle 

norske mål: kvenene og samene skal gjøres norske, og sentralt i denne prosessen stod ideen 

om at i Norge snakket man norsk, og helst bare det. Selvfølgelig spilte andre ting inn, bl.a. rent 

sikkerhetspolitiske hensyn. Kvenene levde på Norges ytterste utpost mot nordøst, og i Norge 

fryktet man at Finland/Russland skulle bruke kvenene for å tilegne seg det tidligere fellesområ-

det i nord. En rekke lover og tiltak ble satt i verk: norske bønder sørfra fikk jord i grenseområ-

dene, fram til 1964 kunne bare norsktalende kjøpe jord i Troms og Finnmark, all bruk av kvensk 

var forbudt i skolen fram til 1959, og kirker og internatskoler ble bygd i nasjonalromantisk stil.  

I Pasvik troner fortsatt Strand Internat i norsk bonderomantisk stil med laftet tømmer og 

smårutete vinduer, og her gikk kvenske barn på skole i perioden 1905 til 1967. På internatsko-

lene, som på de andre skolene i Troms og Finnmark, var det kun lov til å snakke norsk, til og 

med for de barna som ikke kunne annet enn kvensk og var langt borte fra sine familier. Mange 

kvener forteller om traumatiske møter med den norske skolen der flertallet av elevene møtte 

første skoledag uten å kunne norsk og skulle kommunisere med lærere som ikke kunne kvensk. 

 Til tross for at flertallet av kvenene slo seg ned langs kysten i nord før Norges grenser ble 

fastsatt, ble kvenene sett på som innvandrere fram til 1990-tallet. I 1998 samtykket Stortinget  

i ratifikasjonen av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, og kvenene 

fikk status som nasjonal minoritet. I 1993 ratifiserte Norge Det europeiske charteret for regions- 

og minoritetsspråk, og i dag kan man ta finsk/kvensk som andrespråk på skolen i Troms og 

Finnmark. Det undervises i standardfinsk fordi det ikke finnes grammatikker og undervisnings-

materiell for kvensk. Kvensk har ikke noe standardisert skriftspråk, men den første romanen på 

kvensk (Kuosuvaaran takana (‘Bak Kuosuvaara’) av Alf Nilsen-Børsskog) ble utgitt i september 

2004. 

 Det har lenge vært en diskusjon blant kvenene hvorvidt vårt språk skal kalles kvensk eller 

finsk. Spesielt i Øst-Finnmark har kven vært et skjellsord: «Æ trodde det var noe dem hadde 

funnet på for å holde oss nede,» men nå er det mange som vil ta begrepet og språket tilbake. 

I april 2005 fikk Norge et nytt språk: Kvensk fikk status som eget språk og ikke bare som en 

dialekt av finsk. De nasjonale minoritetsspråkene i Norge er beskyttet av Minoritetsspråks-

pakten som åpner for vern på to nivå. Alle land som har ratifisert Minoritetsspråkspakten, 

forplikter seg til å verne de nasjonale minoritetsspråkene på det laveste beskyttelsesnivået, 

nivå II. Nivå III gir den beste beskyttelsen og inneholder en rekke forpliktende tiltak og mål.  

I Norge er nivå III i dag kun gjort gjeldende for samisk. I Sverige er både samisk, finsk og 

Meänkieli (Tornedalsfinsk) beskyttet av nivå III. Det laveste vernenivået forplikter likevel Norge 

til å anerkjenne minoritetsspråkene som et uttrykk for kulturell rikdom, fremme og verne dem, 

fremskaffe former og midler for undervisning og studier av minoritetsspråk og fremme 

forskning på minoritetsspråk.38

 Kvensk har vært en del av Norges kulturelle arv i flere hundre år, og det finnes fortsatt steder 

i Finnmark hvor språket brukes daglig. Man antar at mellom 2000 og 8000 snakker kvensk, 

men antallet som kan skrive og lese kvensk, er langt lavere.

P.L.

Litt grammatikk

Norsk og kvensk er svært forskjellige språk, både med hensyn til grammatikk og ordforråd.  

Vi kan ofte se at norsk er beslektet med språk som engelsk og fransk på grunn av systematiske 

likheter i ordforrådet: på norsk sier vi mor og far, på engelsk sier man mother og father, på 

fransk mère og père, mens man sier äiti og isä på finsk/kvensk. Også ordstilling og bøynings-

mønster er annerledes enn på norsk. Finsk har det språkforskere kaller rik bøyningsmorfologi – 

det vil si at man kan hekte masse endelser på et ord og pakke mye informasjon inn i hvert 

enkelt ord. Finsk har 14 kasus. Ikke alle brukes i kvensk, men her er et lite utvalg. Hvis man ser 

for seg en trespisende liten mark på vandring på et bord, kan man si: pöyään som betyr ‘inn  

i bordet’, pöyässä ‘inne i bordet’, pöyästä ‘ut av bordet’, pöyällä ‘på bordet’, pöyälle uttrykker at 

marken beveger seg mot å være på bordet, og pöyältä beskriver at marken er på vei bort fra 

sin posisjon på bordet. 

 I kvensk er det mange norske lånord, spesielt for ting som ikke fantes da kvenene slo seg ned 

på kysten. Når man forteller at man jobber på fiskebruket, sier man fiskepruukissä, og utenfor 

har man parkert bilen, piili. «Mie olen fiskepruukissä työssä ja olen paarkeranu piilen ulkopuol-

len.» ‘Jeg er på jobb på fiskebruket og har parkert bilen utenfor.’

P.L.

38 Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk, Del II, Artikkel 7.1

Kvenene – hvem er de?
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