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HVEM ER VI?

• Ruijan kväänit Keski-Norja – Norske 
kvener Midt-Norge er et lokallag 
under Norske kveners forbund –
Ruijan kvääniliitto.

• Norske kveners forbund er landets 
største kvenske organisasjon med 
1200 medlemmer.

• Jobber for å fremme det kvenske 
folkets rettigheter og for å fremme 
og ivareta kvensk språk og kultur.

• Lokallaget i Midt-Norge ble etablert i 
2018. I dag er vi 75 medlemmer.

• Vi ønsker å gjøre kvenene og kvensk 
kultur synlig og kjent for hele 
befolkningen i regionen.

• Markerer kvenfolkets dag 16. mars og 
kvensk språkdag 26. april.

• Sosiale, kulturelle og faglige samlinger.  
Alle samlingene våre er åpne.



HVEM ER KVENENE?

Offisielt navn på folkegruppa: Kvener/norskfinner

«Kvenene/norskfinnene er en minoritet med kvensk/norskfinsk 
kulturbakgrunn og kvensk og finsk språk. Minoriteten omtaler seg 
selv som kvener og norskfinner.»

(Utdanningsdirektoratets temaside om nasjonale minoriteter, 

www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/kvenernorskfinner)

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/kvenernorskfinner/


Illustrasjon: Young Arctic Artists

Kvenene
Opprinnelig folk på 
nordkalotten

I norske skattelister 
fra1520-tallet

Flere kvener bosatte seg 
i Nord-Norge på 1700-
og 1800-tallet

Tornedalen



KVENKNUTEN
Lafteteknikk

SAUNA/BADSTUE

VARANGERHUS
Bolighus og fjøs i samme bygg

Foto: Alf E. Hansen og Lisa Vangen



DEN FINSKE FARE

Kvener og samer 
oppfattet som et 
forsvarspolitisk problem.

Frykt for at kvenenes 
lojalitet lå hos Finland.



FORNORSKNINGSPOLITIKKEN

• Mange manglet formelt norsk statsborgerskap – ble utvist fra Norge

• Jordsalgsloven av 1902 – mistet retten til sin egen jord

• Bare «norsk kultur» i aviser, radio osv.

• Flerspråklighet sett som skadelig

• Skolegang og internatskolene – språklig og kulturell fornorsking



TERJE ARONSEN
FØDT 1947 I BØRSELV

Foto: Sagat



TERJE ARONSEN
FØDT 1947 I BØRSELV

Skolen var bare på norsk. Det var ikke 
snakk om noe annet i det hele tatt, og 
det var straff hvis vi ikke forsto. 
Foreldrene mine kunne veldig lite 
norsk. Det ble til at man etter hvert 
«hatet» de også fordi de bare snakket 
kvensk.

Ruijan Kaiku 04.10.2021



MARIE GUSTAVA
VYÖRYCKÄ

FØDT 1870 I 
VADSØ



Klassekampen 08.10.2021



KVENFOLKETS DAG 16. MARS

Kvenflagget utenfor 
Trondheim rådhus 2021

Rockheim museum
2021



UTSTILLING MED 
KVENSK LITTERATUR

• Trondheim folkebibliotek, 
Hovedbiblioteket, 2021

• Kvenskspråklig og 
kvensktematisk litteratur

• Plakat med grunnleggende info 
om kvener

• Flere bøker ble utlånt med det 
samme – det er vi glade for!



MIDT-NORGE@KVENER.NO
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