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To nye bøker fra det flerkulturelle Nord-Norge  
For korthets skyld kaller jeg dem Nordlandsboka og Nordreisaboka. Bøkenes felles tema er synliggjøring av 
etnisk mangfold i lokalhistoria. I Nordlandsboka uttrykkes det slik: ”Fra forskerhold er det et ønske om å 
synliggjøre befolkningens samiske og kvenske røtter” (s. 42). Hovedbudskapet her er likevel historien om 
sjøsamene.  
 
[Videre omtale av Nordlandsboka er fjernet herfra] 
 
Nordreisaboka fra Troms fylke handler om muntlige bruk av personnavn på finsk/ kvensk. Navnene belyses 
både i forhold til norsk offentlighet og samisk naboskap. Redaktørene av Nordlandsboka håper at boka vil bli 
brukt ”i undervisning og være til nytte ved ulike typer formidlings- og museumsvirksomhet” (s.13). Likeså 
håper Nordreisa kommune som utgiver ”at både kommunens innbyggere, utflyttede reisaværinger og andre 
interesserte vil ha glede og nytte av navnesamlingen”(s.9),  
 
De håper ikke forgjeves. Som etnolog interesserer jeg meg for kulturmangfoldet på Nordkalotten. Nordreisa- 
boka er en gave for meg som har tospråklig morsfamilie i Varanger, med ’røtter’ både i Sverige og Finland, 
særlig finskspråklig, men også finlandssvensk og samisk. Nordlandsboka er velkommen av samme grunner. 
Dessuten er far fra gamle Trondenes kommune og har sin familiehistorie fra Sør-Troms og Vesterålen.  
Det er interessant å registrere at tidligere etnologipensum blir holdt fram som pionerstudier, nemlig Knut 
Kolsruds avhandlinger om historisk-demografiske forhold i sjøsamesamfunnene i Ofoten (1947) og Tysfjord 
(1961). Litt vemodig også. Kolsrud var den første etnologiprofessoren i Norge, men noen år etter hans 
bortgang i 1989 forsvant faget her.  
 
Betydningen av muntlig tradisjon som kildemateriale er ikke blitt borte. Nordlandsboka tar opp muntlig 
overlevering i flere sammenhenger. Slike kilder kan gi kunnskaper om skjulte sosiale strukturer og aktørers 
status, og avdekke større kontekster eller sosiale føringer enn de rammene sosialstatistiske analyser gir. Å 
forstå faghistorikernes framgangsmåte når de tolker gamle skriftlige kilder, er også nyttig for den 
historieinteresserte allmennheten som bruker historikernes forskningsresultat for å underbygge egne 
argumenter. Arkeologifaget trekkes inn for å drøfte den kulturøkologiske overgangen fra veidesamfunn til 
tamreindrift eller jordbrukssamfunn.  
 
Det hadde vært enklere om Nordlandsboka hadde hatt et fyldig saksregister, ikke bare et sted- og 
personregister. En viss hjelp til oversikt er selve innholdsfortegnelsen. Under hver kapittel-tittel finnes alle 
mellomtitlene med sidehenvisninger. Hvert kapittel har et også sammendrag på samisk, som med fordel kunne 
vært oversatt til norsk.  
 
Nordreisaboka er tematisk enkel og begrenser seg til 1800- og særlig 1900-tallet. Den er resultat av deltakende 
informantinnsats, og ledet av en erfaren, pedagogisk intervjuer og formidler, som kjenner sitt flerspråklige 
samfunn innenfra. Som materialsamling burde den interessere filologer, lingvister og folklorister, likeså 
kulturanalytikere og andre med grep på tekstanalyse.  
 
Forskere og formidlere er deltakere i samtidsdebatten, som premissleverandører for argumenter i debatten. 
Men sjøl om samer er akseptert som urfolk i Norge, blir ikke urfolksproblematikken tatt opp som etno-politisk 
tema i bøkene. De tar heller ikke opp påstanden fra kvensk hold om at kvener (på kvensk ’kainulaisia’) ikke er 
samme folkeslag som finner (på finsk/kvensk ’suomalaisia’).  
 



Analysen i innledningskapitlet i Nordlandsboka, ”Kjært barn - mange navn”, viser klart hvor komplisert det er 
å identifisere dagens minoriteter ut fra myndighetspersoners språkbruk i fortiden. Nå er situasjonen denne: 
”Makten til å definere hvilke betegnelser som skal benyttes i offentlige sammenhenger, er opp mot i dag langt 
på vei erobret av dem det handler om.” Videre: ”I dag brukes den [’kven’] på linje med ’same’” (s.40), altså 
som inngruppenavn. Påstanden gir assosiasjoner til en interessant problemstilling i Lars Ivar Hansen 
prosjektbeskrivelse 2004: ”Spørsmålet om ’samiske rettigheter’ har egentlig en dobbel klangbunn, fordi en 
må betrakte det som relativt i forhold til hvilket rettssystem eller hvilken ’rettsorden’ det er snakk om”. Er det 
de ”egne, interne regler for fordeling av råderett til ulike typer ressurs-enheter”, eller er det ”de 
omkringliggende nasjonalstatene fra og med 1600- og 1700-tallet…med full kontroll og overhøyhetsrett”? 
(www.arran.no). Analogien fra rettighetstenkning til identitetskriterier kan illustreres med nettopp navnet som 
symbol. Nasjonalstaten Norge har gjennom sin rettsorden bestemt at egenbetegnelse same skal være den 
offisielle termen i statens tekster. På samme måte har staten bestemt at kven skal være statens offisielle term. I 
Nordreisaboka signaliserer norske borgere lovlydighet med uttrykket ’kvenske personnavn’ i 2008 - til 
forskjell fra kommunens boktittel i 1993, ’Finske stedsnavn’.  
 
Kommunens begrunnelse kommer i forordet: ”Det er ingen prinsipiell forskjell. Ordvalget forteller om den 
utviklingen som har skjedd. I 1998 ble kvenene anerkjent som en nasjonal minoritet, i 2005 ble kvensk 
anerkjent som eget språk og i 2007 ble Kvensk språkråd dannet. Det arbeidet nå på mange fronter for å styrke 
det kvenske i Norge og det er naturlig å bruke betegnelsen kvensk” (s. 9). Men i kuttene fra utskrevne 
lydbåndopptak i personnavnsamlinga, bruker et flertall av informantene finsk om Nordreisa-målet. Noen få er 
inkonsekvente i det som siteres, og skifter mellom finsk og kvensk. Det gjør også forfatteren.  
 
Kvenske personnavn i Nordreisa  
Forfatteren Bente Imerslund er lektor i finsk og har undervist i Nordreisa i Troms omkring tretti år. I 1981 ga 
hun ut den første moderne læreboka i finsk i Norge. Kvenske personnavn i Nordreisa er hennes andre lokale 
tradisjonssamling. Den første var Finske stedsnavn i Nordreisa i 1993, også med kommunen som utgiver 
(anmeldt i Heimen 4, 1994). Den store interessen for stedsnavnboka førte til at Norsk-finsk forening i Nord-
Troms i 1997 utnevnte ei arbeidsgruppe for å jobbe med innsamling av finsk/kvenske personnavn. Kommunen 
engasjerte Imerslund til innsamlingsarbeidet.  
 
I nærmere åtte år har hun vært aktiv i innsamlinga av navn, biografiske opplysninger og fortellinger omkring 
navnene - så absolutt ”på innsiden” av lokalsamfunnet (jf. s. 311 i Nordlandsboka). Hun har intervjuet, 
kommunisert gjennom ajourførte internettsider, holdt foredrag, hatt åpne møter og skrevet artikler. Hun 
navngir 156 informanter, men ”flere hundre andre har bidratt med opplysninger eller bilder” (s. 10). 
Imerslund lar professor i finsk språk ved Universitetet i Tromsø, Anna-Riitta Lindgren skrive om trespråklige 
navn i Nordreisa (s. 34-35). Selve navnesamlingen utgjør ca. 280 tekstsider inkludert 137 fotografier, de fleste 
i privat eie. Seks tegninger i klar og humoristisk strek av Marja-Liisa Ingebrigtsen illustrerer hendelser og 
situasjoner omkring den navngitte i teksten.  
 
Et avsnitt heter Stygge navn? Etiske dilemmaer (s. 29f.). Imerslunds prinsipp er: ”det jeg ikke ville like å høre 
om min bestemor, skal andre slippe å høre om sin” (s.30). Noen har hun anonymisert hvis familien ønsket det, 
eller hun har latt være å publisere informasjon. Hun skiller mellom døpenavn og tilnavn, som kan være 
navnene etter far, mor, ektefelle, gården, andre steder, yrke eller fysiske egenskaper, karaktertrekk eller 
spesielle hendelser i livet. Folk kunne ha opptil åtte tilnavn. Hun har gruppert navnene etter språkbruk og 
skiller typografisk mellom dem: 1) opprinnelig finske navn, 2) kvensk-finske navn og 3) kvensk-norske 
navn. Det er ikke lett for meg å se annen forskjell mellom 1) og 2) enn at kvensk-finske navn er finske navn 
med lokalt opphav i Nordreisa, f.eks. etter bosted eller personer derfra. Gruppe 3) har tilnavn i nominativform 
mens 1) og 2) har tilnavn i genitivform (som ender på –n).  
 
Folk som ikke kan finsk eller ikke er skrivekyndige, kan ha god nytte av finsklektorens lille uttalekurs (s. 17). 
Siden finsk rettskriving er nesten som lydskrift, er det lett å transkribere dialektord. I praksis er ’kvensk i 
Nordreisa’ det samme som Nordreisa-finsk, jamfør steder i USA som utviklet varianter av norsk talemål med 
engelske ord og uttrykk. En informant, kvinne født i 1947, sier: ”For meg er finsk språket og kvensk, det er 
folk … Jeg er kven, men for meg er det [språket] finsk”(s.313). En mann født 1910 svarer: ”Om eg e kvæn? 
Nææææi….men eg forstår no mye finsk. Før snakka man jo mer finsk. Mine   



foreldre snakka for det meste finsk” (s.220). Kvinne født 1910 sier: ”De kalte oss på Lunde for kvenunger, det 
ville vi ikke være!” Mann født 1930 kommenterer: ”Det må ha vært saman og de norske sørfra som kalte” (s. 
301).  
 
Sju fotografier er tatt av den finlandske tradisjonssamleren Samuli Paulaharju (sommeren 1927). Boka 
Finnmarkens folk (1973) er den svenske oversettelsen av Paulaharjus Ruijan suomalaisia [’finner i Ruija’eller 
’finner i Nord-Norge’] 1928. Finsk tittel er merkelig nok ikke gjengitt i litteraturlista, bare årstallet. Imerslund 
vurderer Paulaharju som en god navnekilde og siterer den svenske bokteksten flere steder. Han hadde i alle år 
kontakt med lappologen Just Qvigstad, som også kom på besøk i hjemmet i Oulu (Uleåborg). Dessuten var 
domprost Kristian Nissen en viktig fagkontakt i Norge.  
 
Imerslund behersker jo finsk til fulle, så hvorfor ikke gjengi både Paulaharjus finske originaltekst og egen 
norsk oversettelse? Det gjør hun konsekvent andre steder med finskspråklige informantopplysninger og finske 
sanger. Hun gjør det med et svarbrev på finsk til Paulaharju fra unge Yngvar Meiland i 1927 (s.215-216), som 
hadde finskspråklig mor fra Vadsø. Paulaharju kontaktet alltid informantene hvis noe i notatene hans var 
uklart. Denne gangen gjaldt det ordet nausti, store båthus. Små naust kalte de i Nordreisa rantapuodit 
(’strandboder’), svarte Meiland, som også skrev dette:  
”Vi er snart uten fedreland, og derfor har vi tenkt å forlate dette stedet. De må ikke tro at jeg er en sviker selv 
om jeg skriver sånn. Alt det fine som jeg liker ved Norge, det tar myndighetene og folk vekk. Selv føler jeg at 
jeg er mer finsk enn norsk. Hvis jeg bare fikk arbeid et sted, så skulle jeg flytte fra Norge med en gang. Her 
agiteres det mot Finland, og vi forsvarer Finland. Derfor blir vi så forfulgt” (s.216).  
 
Jeg kan nevne at Yngvar Meiland på 1960-tallet drev innsamlingsarbeid for Norsk Etnologisk Gransking 
(NEG). I sin tid var han ansatt på Botanisk museum i Oslo. Hans holdning under tysk okkupasjon har 
muligens ført til taushet om personen Meiland.  
 
Kanskje Imerslund publiserer Meilands brev for å supplere et foredrag som vakte oppsikt på Baaski-festivalen 
i Nordreisa i juni 2007: ”den knallharde fornorskningen spesielt i Nordreisa”(s.11), som også Imerslund 
informant, mann født i 1927, fortalte: Under leken ”ble eg sint på ei jente og kalte ho for datter te John 
finske.” Han unngikk så vidt ris hjemme. ”Å kalle folk for ”finske” va et stygt skjellsord”, sa han (s.148). 
Ifølge Imerslund ville noen ha tradisjonsarbeidet hennes ugjort: ”Folk led mye på grunn av sin kvenske 
herkomst. De har alltid blitt innprentet at det er det norske som har status og verdi, at det er best å kvitte seg 
med alt kvensk” (s.30). 8  
 
Jeg vil tilføye at situasjonen for de norsk-finske ble ikke lettere da mange sympatiserte med Finland under 
krigen og godtok militæralliansen med Nazi-Tyskland. Enkelte ble NS-medlemmer. Hvor mange av dem delte 
nazistenes raseteorier er det ikke forsket i. Kanskje fordi ’noen’ som bestemmer i norsk politikk, ikke har 
ønsket å lufte ut det lumre. Det finnes tendenser til at innsikter om forfedres NS-medlemskap blir brukt som 
avvisning av argumenter i den interne finsk/kvenske debatten.  
 
Siden slutten av 1800-tallet har den forsvarspolitiske motstanden mot det finske vært hardere enn mot det 
samiske. Etter krigen var kombinasjonen kommunisme og finskspråklighet suspekt, og på 1960- og 1970-tallet 
kom mistanken om pan-samisk separatisme. Raselæren har på sin side redusert samisk sjølfølelse i større grad 
enn den finske (som også kan ses som antitese til ’det norrøne’). Innenfor en slik ramme fungerer bøkene som 
forsvarsinnlegg.  
 
Nordreisaboka om personnavn er enda et banebrytende arbeid i kulturhistorisk virksomhet i Nord-Norges 
kulturelle mangfold. Det lokalkommunale engasjementet viser at det er interesse og behov også for 
revurdering av det som skulle bort. Som Nordlandsboka er denne også pent innbundet med tiltalende omslag 
og typografisk sett meget leservennlig. Og bøkene fungerer, bevisst eller ubevisst, som innlegg i dagens 
politiske diskurs om nasjonale minoriteter og urfolk.  


