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årsmelding

Kainun institutti

Kvensk institutt

Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur

årsmelding

Vårt formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur, og fremme bruken av kvensk i samfunnet.

mie sie met
j eg d u v i
Vi skal inkludere og informere, vi skal bidra og vi skal delta.
Det er vår visjon, og vi gjør vårt beste for å leve opp til den.
I årsmeldingen vår for 2013 gir vi dere ett kortfattet innblikk
i våre arbeidsoppgaver i løpet av ett år.
Dere vil se at våre arbeidsoppgaver er veldig varierte, omfattende og spennende.
Takk til alle som er med å bidrar til utviklingen og i arbeidet
med kvensk språk og kultur!
Daglig leder Hilde Skanke

TEATERFORESTILLINGEN
“HVEM ER JEG?” BLE
VIST I TROMSØ I AUGUST.
Forestilllingen er et
samarbeidsprosjekt mellom Kvensk
institutt, Kvensk ungdomsnettverk
og Den internasjonale
ungdomsklubben Solveig i
Petrozavodsk i Russiske Karelen.
Kvenske og karelske ungdommer
har deltatt i prosjektet.
FOTO: NIKITA HILKO

Kainun institutti - Kvensk institutt 2014
Tekst: Hilde Skanke
Layout: Mervi Haavisto
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«HVEM ER JEG?»
• GRUNDTVIG LÆRINGSPARTNERSKAP: «MEMORY BOXES»
• «STRENGTHENING THE CULTURAL ACTIVITIES AND ENLIVENING
MENACED NATIVE LANGUAGE IN AREA OF LENINGRAD»
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KAINUN INSTITUTTI – KVENSK INSTITUTT BLE STIFTET I 2005. INSTITUTTET BLE
OFFISIELT ÅPNET 14. JUNI 2007 OG HAR VÆRT I FULL DRIFT SIDEN.

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med en grunnstøtte fra Kulturdepartementet. Instituttets nasjonale oppgave er
å etablere og drifte et kvensk språkorgan samt å drive opplysningsarbeidet om kvensk språk
og kultur.
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INNLEDNING

K

ainun institutti – Kvensk institutt ble stiftet 13. desember 2005. Dette er instituttets åttende årsrapport. Årsrapporten omfatter satsningsområder generelt for instituttet og virksomheter utrettet i 2013.

Regnskapet for 2013 legges ut på vår hjemmeside www.kvenskinstitutt.no.

ANSATTE
¾ daglig
¾

leder

Hilde Skanke 100%

undervisningsleder

¾ informasjons-

Terje Aronsen 100%

og kulturarbeider

¾ språk-

og kulturmedarbeider

¾ språk-

og kulturmedarbeider

Mervi Haavisto 100%

Pirjo Paavalniemi 100%
Karin Larsen 50%

¾ prosjektleder Kaisa Maliniemi 100%

¾ administrasjonsmedarbeider Wigdis Farstad 45%

ARBEIDSOPPGAVER OG STILLINGER
daglig leder

Administrasjon, personalansvar, utadrettet arbeid, nettverksbygging og språkarbeidssekretær.
undervisningsleder

Kurs, kursmateriell og oversettelser.

informasjons - og kulturarbeider
Kommunikasjonsarbeid, utstillinger og markedsføring.
språk- og kulturmedarbeider

Læremateriell, oversettelser, prosjekt av kulturell art.
administrasjonsmedarbeider

Daglige gjøremål i bank og butikk, salg, fakturering og kontorarbeid.

SATSNINGSOMRÅDER
utvikle kvensk språk

• Opprette og drifte kvensk språknemd.
• Engasjere seg i FoU-arbeid for kvensk språkutvikling.
fremme læring og bruk av kvensk i samfunnet

• Tilrettelegge for kvenske språkreir i barnehager.
• Bistå skoleverket med å etablere kvensk som skolefag.
• Tilby etterutdanningstilbud for voksne.
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informasjon om kvensk språk og kultur

• Etablere og drifte kvensk portal med informasjonstjenester på nett.
• Arrangere utstillinger, delta på arrangement og annet informasjonsarbeid.
fremme kvensk kultur som grunnlag for folk til folk
kontakt, reiseliv og næringsutvikling

• Tiltak for barn og ungdom.
• Å utvikle nettverk innad i Norge og internasjonalt i Nordområdene og i det østersjøfinske
språkområdet.
• Å oppnå at kvensk blir en del av Regjeringens Nordområdesatsing innenfor kultur- og
næringsutvikling.

RÅDET OG STYRET
VED
KVENSK INSTITUTT

K

vensk institutt er en stiftelse, stifterne er Norske Kveners Forbund, Porsanger kommune, Ruijan kväänit Lemmijokilaiset / Norske kvener Lakselv og Ruijan kväänit
Pyssyjokilaiset / Norske kvener Børselv, og representantene fra disse utgjør rådet ved
Kvensk institutt. Det avholdes rådsmøte før utgangen av juni hvert år. Det er rådet som bl.a.
velger styret.

STYRETS SAMMESETNING I 2013-2014
valgene til styret er for to år.

¾ leder Irene Persen, representant fra Porsanger kommune
¾ nestleder Trond Trosterud, representant fra UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
¾ medlem Leena Niiranen, representant fra UiT Norges arktiske universitet, Alta
¾ medlem Egil Borch, representant fra Norske Kveners Forbund
¾ medlem Jan Erling Persen, representant fra Ruijan kväänit - Lemmijokilaiset
¾ personlige varamedlemmer Aina Hanssen, Eira Söderholm, Silje Solheim Karlsen,
     Anne-Gerd Jonassen og Else Johanne Olsen.
Det er avholdt fire styremøter i 2013: 01.02., 31.05., 19.09. og 13.12. Alle møtene er avholdt
i Børselv.
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KVENSK SPRÅKTING

R

epresentantene i Kvensk språkting består av språkbrukere fra de ulike språkmiljøene i Vestog Øst-Finnmark. I 2014 tiltrer også representanten fra Nord-Troms, denne tiltredelsen ble
utsatt ett år pga. avslutningsarbeidet med grammatikken. Den kvenske grammatikken er
ferdig behandlet i språktinget og skal nå oversettes til norsk. Utgivelse ventes første halvår av
2014.
Språktinget har fått utvidet funksjonstid, i denne omgang til 2015. Arbeidsoppgaver vil være utvikle
skolegrammatikkheftet, orddannelser/ordforråd, innsamling av gamle ord og lage nye ord.
Det er avholdt fire styremøter i Kvensk språkting i 2013, møtene pågår over to dager: 07.-08.02. i
Oslo, 22.-23.08. i Vadsø, 06.-07.06. i Tromsø og 31.10.-01.11. i Tromsø.
Møtedagene 07.-08.02. i Oslo ble også benyttet til å ha møte med Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Norsk språkråd, Elin Fjellheim og
Lisa Baal fra sørsamisk språkmiljø.

REPRESENTANTER FOR KVENSK SPRÅKTING
¾ leder Dagny Olsen, Alta
¾ nestleder Trygg Jakola, Vestre Jakobselv
¾ medlem Leena Pedersen, Vestre Jakobselv
¾ medlem Henry Osima, Bugøynes/Oslo
¾ Kyrre Isaksen, Lakselv
¾ Oddvar Ørnebakk, Skibotn

AVSLUTNING AV SPRÅKÅRET 2013
I Ørsta 6. desember 2013 ble avslutningen på Språkåret 2013 markert. Vi var invitert til å være tilstede, og fikk anledning til å snakke om den kvenske grammatikken, som ble ferdigstilt ved årsslutt
2013.  Eira Söderholm representerte Kvensk institutt og Kvensk språkting ved arrangementet.
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MUSEUMSKAFÉ ER ET FELLES
ARRANGEMENT MED GAMLE
BILDER AV PORSANGER
MUSEUM, PORSANGER
HISTORIELAG OG KVENSK
INSTITUTT. Programleder
er historiker Arvid Petterson
fra Porsanger historielag og
hovedarrangør konservator
Riinakaisa Laitila fra Porsanger
museum. FOTO: MERVI HAAVISTO

KVENSK LITTERATURPRIS 2013
BLE TILDELT FORFATTER ALF
NILSEN-BØRSSKOG (19282014) I MAI. Litteraturprisen får
han for synliggjøring av kvensk
språk, kultur og historie. Hans
litterære verker er unike og viktige
bidrag i dokumentasjonen og
videreutviklingen av det kvenske
språket.
FOTO: WIGDIS FARSTAD

kväänin
litteratuuripalkinto
[2013]
Ensimäisen

k vä ä n i n
l i t t e r at u u r i p a l k i n o n
saapi kirjailiija

Alf Nilsen-Børsskog
P

alkinon annethaan Alf Nilsen-Børsskogile siksi ko hän oon nostanu esile kväänin eli kainun
kieltä, kulttuurii ja histooriaa.
Børsskog oon julkaissu kolme rommaanii ja nelje poeemi- eli diktikirjaa. Rommaaniissa hän
muistelee paikalisesta kulttuurista, mutta samala rommaaniitten histooriat oon mailmanlaajuiset.
Hänen poeemiitten maanlikheinen kieli koskettaa muitaki ko tyhä niitä joitten äitinkieli oon
kväänin kieli.
Børsskog oon ollu niin ko yksinäinen pääskynen kvääninkielisessä litteratuurissa. Se, kunka hän
tuopi ommii ajatuksii esile, tullee olemhaan meile esikuvana tulleevaisuuđessa. Hänen kirjat oon
uniikit ja tärkkee apu kväänin kielen dokumentašuunissa ja kehittämisessä.
Pyssyjovessa, 29. maikuuta 2013

Kainun institutti – Kvensk institutt

KVENSK INSTITUTT OG
UIT NORGES ARKTISKE
UNIVERSITET STARTET ET
NETTORDBOKSPROSJEKT
FOR KVENSK I JANUAR I 2013.
Prosjektets mål er å skape en
digital ordbok for kvensk, der
brukere også kan finne fram
ordenes bøyningsformer.
FOTO: MERVI HAAVISTO

KVENSK INSTITUTT
DELTAR I ET GRUNDTVIG
LÆRINGSPARTNERSKAP
«MEMORY BOXES». Det fjerde
Memory boxes-møte fant sted
i Shumen og Varna i Bulgaria
i oktober. Denne gangen var
fellestema tradisjonelle leker og
musikk. Kvensk institutt valgte å
vise leker ”Alle mine barn” og ”Kili,
kilipukki” for prosjektets deltagere fra
forskjellige europeiske land.

kvensk
litteraturpris
[2013]

#2013

TEATERFORESTILLINGEN
“KUKA MIE OLEN? / HVEM
ER JEG?” ble vist i Tromsø
i august. FOTO: MERVI
HAAVISTO & NIKITA HILKO
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Kvensk ordbok på nett – hvem har nytte av den?
Mervi Haavisto1, Kaisa Maliniemi1, Leena Niiranen2, Pirjo Paavalniemi1, Tove Reibo3 og Trond Trosterud2.

1

Kainun institutti – Kvensk institutt, 2 UiT Norges arktiske universitet,

3

Halti kvenkultursenter

Hva er kvensk språk?
¾ Kvensk er et agglutinerende, morfologirikt språk som er nært
beslektet med nordfinske dialekter og med meänkieli i Sverige.
¾ Kvensk språk fikk status som et nasjonalt minoritetsspråk i 2005.
¾ I dag regner man at det finnes ca 4 000–8 000 brukere av
kvensk talespråk.
ØSTLIGE DIALEKTER
VESTLIGE DIALEKTER

Børselv

Va ra n ge r

N o rd re i s a

Hvordan kan
en digital ordbok gjøres mer effektiv?
Selv om analysatoren ikke er ferdig, kan den allerede hjelpe leseren til
å forstå ord i løpende tekst. Analysatoren håndterer også dynamiske
sammensetninger, dvs. sammensetninger ordboka ikke har sett før,
og den gjør det også mulig å behandle ortografisk variasjon: Den
kvenske analysatoren aksepterer d for đ (saada/saađa ‘å få’) og æ/ø for
ä/ö (mæki/mäki ‘bakke’).
Ortografisk
variasjon

Dynamisk
sammensetning

Nei

Nei

54,2 %

Ja

Nei

54,6 %

Ja

Ja

55,9 %

%

Tabell 2. Dekningsgrad
med og uten ortografisk
variasjon og dynamisk
sammensetning. Forskjellene er små fordi teksten
inneholder få dynamiske
sammensetninger og lite
ortografisk variasjon.

Kvenske dialekter. Dagens ordbok og analysator bygger på de vestlige
dialektene. Vi vil ta hensyn til østlige varianter senere.

LEXICON n_21
+Sg+Nom: R ;
+Sg+Gen:n R ;

Korpusplanlegging
- utvikling av kvensk skriftspråk

LEXICON R
+Cmp#: NounRoot ;

Kvensk standardiseres av Kvensk språkting. En kvensk grammatikk
(Söderholm 2012) basert på Språktingets anbefalinger utgjør et viktig
grunnlag for utviklingen av digitale verktøy for kvensk.
Tradisjonell tekst
(eventyr)

680

80,9
80,6 %

Moderne tekst
(Ruijan Kaiku)

5 633

70,0 %

Dekningsgrad for
ulike tekstsjangre

Totalt I analysator

67,2 %
64,4

25,7 %

52,9 %

33,4 %

I ordbok med I ordbok uten
analysator
analysator

Tabell 1. Ordbokas dekningsgrad for to teksttyper.

Digitale verktøy for kvensk
Det fins en kvensk ordbok (Aronsen 2010), men som de fleste
ordbøker inneholder den bare hovedformen av ordene. Når
kvenske ord blir bøyd i 90% av tilfellene blir det nødvendig å finne
grunnforma ved hjelp av et analyseprogram. Vi setter ordboka
og analyseprogrammet sammen i grensesnittet Neahttadigisánit
( Johnson et al 2013). Digitaliseringen er også et bidrag til kvensk
korpusplanlegging fordi finjustering av språkregler ofte er nødvendig.
Kvensk morfologisk analysator

¾ Per i dag inneholder analysatoren 2 800 substantiv og 1 000 verb.
¾ Pronomen er i ferd med å bli lagt inn, deretter følger adjektiver.

Bilde 3. Dynamisk sammensetning
i praksis.

Bilde 4. Dynamisk sammensetning
i analysatoren.

Statusplanlegging
- utvidet bruk av kvensk
Ordboka er nyttig for språkbrukere som kan snakke kvensk, men
ikke skrive det. Størst utbytte av en digital kvensk ordbok har de
som vil lære seg kvensk og ta språket i bruk, og som mangler både
ordforråd og kunnskap om ordbøyninger. Ordboka vil derfor gi dem
verdifull hjelp til å kunne forstå kvensk og ikke minst til å kunne
produsere egne tekster. Fordi ordboka er med på å utvide bruken av
kvensk i samfunnet, bidrar den til statusplanlegginga for kvensk.
Brukerlogg
Brukerlogg (N=691) gir informasjon om søkeord, søkeretning og treff.
Kvensk-norsk
Norsk-kvensk
Oppslag

658
33

545
19

112
14

82,8 %
57,6 %

Total

Ja

Nei

Suksess

Tabell 3. Oppslag i
ordboka og suksessrate.

Ord i ordboka

Ord ikke i ordboka

Kvensk: varpu, tulla, tamppu, saađa,
jänkkä, astii, vikaatet, veitti, vantut,
traasu, tervet, apu, väki, varsi, valas,
uskonu, tyyris, turvet, savi, saita

asemasta, båten, dope, dåpe, kakt,
kampela, kluva, kvensk, litteratur, myö,
olla, raato, rae, rautio, rauttii, simppa,
sisältää, stre, vaijeri, valokuvvii, vanhoita,
vasen, veittinen, verto, vikate, vikateinen,
vikatet, vuoli, yksinäinen, yllättynny,
äidinkielenopetusta

Norsk: ikke, jeg, tro, kvænsk,
jente, jakt, hus, hagl, går, gikk, fjell,
fangst, dåp, bøker, båt, bjørn

Kvensk og norsk: Grunnordforrådet
og ord for tradisjonell kultur.

kala+N+Sg+Par Grammatisk representasjon.

Kvensk: Skrivefeil, sammensatte ord,
lakuner.
Norsk: Kvenske ord, lakuner, skrivefeil,
tekniske feil i ordboka.

kala>^A

Stamme + suffiksgrense + ^A (fellesvokal for a/ä).

Tabell 4. De vanligste kvenske og norske oppslagsorda i og utenfor ordboka.

kala>^A

Output fra leksikalsk automat er input til den fonologiske.

Konklusjon

kallaa

Vokalharmoni: ^A -> a etter a. Geminering: Dobbel ll foran lang aa.

Bilde 1. Hvordan analysatoren fungerer.

Framtidige muligheter
for analysatoren

Bilde 2: Løpende tekst med ordklikk
og popup-vindu fra ordboka.

¾ interaktiv språklæring
¾ retteprogram
¾ terminologiutvikling
¾ språkforskning

En digital ordbok er ikke bare en del av korpusplanlegginga, men
også en del av statusplanlegginga for kvensk. En grammatisk
analysator, selv med dårlig dekningsgrad, bidrar til ei fungerende
elektronisk resepsjonsordbok. For morfologirike språk spiller
intelligente ordbøker som denne ei sentral rolle i språkrevitaliseringa.
Litteratur
Aronsen, Terje 2010: Kvensk-norsk-kvensk elektronisk ordbok. Redigert av Verena Schall og Trond Trosterud. Universitetet i
Tromsø.
Johnson, Ryan, Lene Antonsen, Trond Trosterud 2013: Using finite state transducers for making efficient reading
comprehension dictionaries. Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013),
May 22–24, 2013, Oslo University, Norway. NEALT Proceedings Series 16: 59–71.
Söderholm, Eira 2012: En liten kvensk grammatikk. Vesta – Porsanger – Nordreisa -varianten. Ms, UiT.

12. konferanse om leksikografi i Norden - Oslo 13.-16. august 2013

NETTORDBOKSPROSJEKTET DELTOK PÅ NORDISK KONFERENSE I LEKSOGRAFI 2013 med
posteren «Kvensk ordbok på nett – hvem har nytte av den?».

KUKA
KUKA MIE
MIE OLEN
OLEN?

KEN
KEN MINÄ
MINÄ OLEN
OLEN?

HVEM
HVEM ER
ER JEG
JEG?

WHO AM I?

GII MUN LEAN?

КТО
КТО Я
Я?

Teaterforestillingen

KuKa mie olen?
Hvem er jeg?
Prosjektet “Kuka mie
olen?” ønsker å synliggjøre
de kvenske og karelske
minoritetene og skape
gjensidig kulturforståelse og
felleskap blant ungdommer
med finsk-ugrisk språkog kulturbakgrunn i to
forskjellig land. Prosjektet
synliggjør og inspirerer
ungdommer til å bruke
minoritetsspråk.

Lørdag 11. august

kl. 17 og 19

KULTA i Tromsø.
Kainun institutti

Kvensk institutt

TEATERFORESTILLINGEN “KUKA MIE OLEN? / HVEM ER JEG?” ble vist i Tromsø i august.

SPRÅKUTVIKLING
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CULTURE EXHANGE. KVENSK-KARELSKE UNGDOMSTEATER «HVEM ER
JEG?» -WORKSHOP I TROMSØ. FOTO: NIKITA HILKO

K

ainun institutti – Kvensk institutt og UiT
Norges arktiske universitet (representert
ved Giellatekno og Institutt for språkvitenskap) startet et nettordboksprosjekt for kvensk i
januar i 2013. Prosjektets mål er å skape en digital
ordbok for kvensk, der brukere også kan finne
fram ordenes bøyningsformer. Vårt mål er å hjelpe språkbrukere har lært kvensk muntlig, og som
trenger hjelp til å uttrykke seg skriftlig. En digital
ordbok vil også være et nyttig middel for de som
ønsker å lære seg kvensk, for eksempel i skolen, på
kurs eller på kvensk studier ved UiT. Språkarbeidere som i dag arbeider med oversettelser fra eller til
kvensk kan benytte dette programmet. Utviklingen
av språkteknologi for kvensk vil kunne resultere i
en utvidet bruk av kvensk, og være et viktig bidrag i
revitaliseringen av kvensk.
Ordboksprosjektet har ført til at vi har deltatt på et
introduksjonskurs i språkteknologi som var en del
av den finske Kone Stiftelsens program for dokumentasjon av uralske språk. Kurset var et samarbeid
mellom Universitet i Helsingfors og Giellatekno
ved UiT.
De har også deltatt på Nordisk konferanse i leksikografi 2013 i Oslo, hvor de laget vitenskapelig
poster «Kvensk ordbok på nett – hvem har nytte av
den?».
Mervi Haavisto, Pirjo Paavalniemi, Kaisa Maliniemi, Tove Reibo, Trond Trosterud og Leena Niiranen har hatt fem arbeidssamlinger i 2013. Hver
samling har vart over to dager, tre samlinger har
vært i Børselv og to i Tromsø.

SPRÅKARBEID
Oversettelser er fortsatt en viktig del av vårt arbeid for synliggjøring og videreutvikling av kvensk
språk. Vi tilbyr korrekturlesing av tekster på kvensk
og språklig veiledning.

OVERSETTELSER
for kvensk kirkeliv kan vi nevne:

• innvielsestekster til Nordlyskatedralen
• bibelske tekster
• prekener og

• norsk salmebok 2013, 15 salmer.
læremidler

• Idéhefter 1, 2 og 3 for kvensk undervisning i 		
  barneskolene, utarbeidet av Storfjord språksenter.
• Kartleggingsprøver og lærerveiledning i
kvensk for 4.-10. trinn og VGS, for fylkesman  nen i Finnmark.
• Lydfil for språkopplæring i kvensk, nybegyn-		
nerkurs, alle aldre.
andre oversettelser

• Norjan normit
• «Globalbility, words beat weapons. / Globaa-		
likyky, sanat voitethaan sotakaliuten yli», for 		
  Globalbility ENG Nyèkonakpoè 07BP: 7395
Lome, TogoK
• Dikt
• Sangtekster
• Sosiale medier som Facebook, Twitter, Dagens
  kvenske ord på Facebook og hjemmesider
• Tegneseriestriper for Ruijan Kaiku
• Eventyr for Silfar barnehage
• Brosjyre for Finnmark miljøtjeneste
• Brosjyre av Saminor, helseundersøkelse av UiT
Oversettelsen av «Arkivdokumentene forteller»
til kvensk er nå avsluttet og heftet er utgitt.
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UTADRETTET
ARBEID
K

ainun institutti – Kvensk institutt har et
godt samarbeid med andre institusjoner og
organisasjoner i arbeidet med å revitalisere
kvensk språk og kultur.
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Halti kvenkultursenter IKS, Storfjord språksenter, Norske
Kveners Forbund, Språkrådet, kulturskolene i
Porsanger, Karasjok, Storfjord og Kåfjord, Porsanger kommune, Fylkeskommunene i Troms og
Finnmark, Norges arktiske universitet UiT, Porsanger museum og Den norske kirke er samarbeidspartnere som er helt avgjørende for vårt arbeid med
språk- og kulturutviklingen.
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CULTURE EXHANGE. KVENSK-KARELSKE
UNGDOMSTEATER
«HVEM ER JEG?»
Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Kvensk
institutt, Kvensk ungdomsnettverk og Den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk
i russiske Karelen. Kvenske og karelske ungdommer har deltatt i prosjektet. Prosjektet hadde
som formål å synliggjøre de kvenske og karelske
minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse
og felleskap blant ungdommer med finsk-ugrisk
språk- og kulturbakgrunn i to forskjellig land.
Ungdommene lagde forestillingen selv under vei-

CULTURE EXHANGE. KVENSK-KARELSKE UNGDOMSTEATER
«HVEM ER JEG?» -WORKSHOP I TROMSØ FOTO: NIKITA HILKO

ledning av profesjonelle instruktører og musikalske
ledere fra Norge og Russland. Forestillingen fikk
navnet: «Hvem er jeg?», og den handlet om språk
og identitet.

GRUNDTVIG LÆRINGSPARTNERSKAP:
«MEMORY BOXES»
Kvensk institutt deltar i et Grundtvig læringspartnerskap «Memory boxes». Dette er et internasjonalt
prosjekt som varer to år. I løpet av denne perioden
vil hver deltagende institusjon mobilisere lærlinger
som deltar i læringsprogrammet både internasjonalt
og lokalt. Tanken bak prosjektet er å samle en
felles europeiske «minneeske» der man har forskjellige minner knyttet til sanser fra forskjellige
individer og kulturer. Den ferdigstilte europeiske
«minneesken» vil inneholde blant annet lydopptak, videoklipp, korte fortellinger, workshop,
undervisningsmateriale, fotografier og nettutstillinger. På denne måten tar vi vare på kulturelle
minner for neste generasjoner.

«STRENGTHENING THE CULTURAL
ACTIVITIES AND ENLIVENING MENACED
NATIVE LANGUAGE IN AREA OF
LENINGRAD»
Kaisa Maliniemi fra Kvensk institutt har deltatt
sammen med Norske Kveners Forbund på et toårlig NGO-prosjekt  «Strengthening the Cultural
Activities and Enliving Menaced Native languages
in the Area of Leningrad». Prosjektet har som
mål å styrke ingrisk og vatjisk språk og kultur i
Russland gjennom kulturelle og språklige aktiviteter. Både vatijsk og ingrisk språk er alvorlig truet.
Kvenske språk- og kulturrevitaliseringsprosjekter
kan fungere som eksempel hvordan man kan ta
vare på språk og kultur. 25.-28. august 2013 besøkte
prosjektdeltagere fra Finland, Russland, Estland og
Norge Kvensk institutt og ble kjent med situasjonen
for den kvenske kulturen og det kvenske språket
i Norge. I denne forbindelse ble det arrangert et
miniseminar med flere foredrag og språkkafe.

KONFERANSEN «KVENSK KULTUR
OG KVENSK OG FINSK SPRÅK FRA
BARNEHAGE TIL ARBEIDSLIV»
Samarbeidsprosjekt mellom Kvensk institutt, Ruija
Kvenmuseum,  OPUS Vadsø og Norske Kveners
Forbund. Formålet med konferansen var å
synliggjøre og styrke kunnskap om kvensk kultur
og kvensk og finsk språk i Finnmark og Troms.
Konferanse ble arrangert som en del av Språkåret
2013 i Vadsø 30.09.-01.10.2013.

VI HAR VÆRT DELTAKENDE PÅ
MANGE FRONTER I 2013
1. Seminar om ordbok arrangert av Språkrådet i
Oslo.
2. Baaski-festivalen: foredrag om språknormering.
3. Paneldebatt arrangert av Språkrådet i Tromsø
10.6. «Minoritetsspråk i byen».
4. Paneldebatt i Finland 26.-28.7. «Kieli on ihmisen
kaikki. / Mother language means everything.»
5. Paneldebattleder «Hvem er vi hvis språket dør»
Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteratur
festival 04.10.
6. Deltatt på Tromsø International Language Con
ference «Language technology used in revitalization of  Kven: Problems and possibilities» 06.08.11.
7. Foredrag til Slektsforskerdagen i Bodø: Nasjonale
minoriteter med spesiell vekt på kvenene.
8. Seminar om immateriell kulturarv på Lillehammer.
9. Stand på Glad Lakselvdagene sammen med 		
Porsanger museum og Samisk språksenter.

VI FÅR OGSÅ BESØKENDE SOM GJERNE
VIL HA ET FOREDRAG OG OMVISNING
Det er grupper i alle aldere; barnehager, barneskoler, videregående, bedriftsgrupper og privatpersoner.
Vi har åpent hele sommeren og opplever et stadig
økende antall besøkende, både i sommersesongen
og resten av året.
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MATTIAS & MATTI

SOFIA & SOFIE

TIET RUIJHAAN
VEIEN TIL RUIJA

UTSTILLINGER
I

2013 har vi satt opp vår utstilling «Eletty elämä –
Levd liv» på permanent basis i Tornedalshuset.
Den er basert på portretter av børselvværinger tatt
av fotograf Hanna Horsberg Hansen i 1998, og
gamle bruksgjenstander. Utstillingen er et samarbeid mellom instituttet og Ruija kväänit Pyssyjokilaiset – Norske kvener Børselv, den er sett av ca.
200 personer.

«Tiet Ruijhaan – Veien til Ruija» er en vandrerutstilling vi har vært delaktig i, sammen med
Varanger museum, Lapin Maakuntamuseo,
Nord-Troms museum og Norrbottens museum.
Utstillingen har vært på vandring siden 2011 og vi
fikk ha den hos oss i sommer. Det har vært
ca. 150
TIET
RUIJHAAN
personer å besøkt utstillingen.

LOCATION
DD/MM/YY - DD/MM/YY
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Nordkalottrådet
Pohjoiskalotin neuvosto
The North Calotte Council

Varanger Museum
Lapin maakuntamuseo
Nord Troms Museum
Kainun institutti
Norrbottens Museum/
Norrbottens Läns Landsting

UTDELING AV KVENSK
LITTERATURPRIS

K

vensk litteraturpris ble tildelt forfatter Alf Nilsen-Børsskog av Kainun institutti – Kvensk
institutt 29. mai 2013. Litteraturprisen på kr 50 000,- fikk han for hans bruk og synliggjøring av
kvensk språk, kultur og historie.

Romanene tar utgangspunkt i lokal kultur og Alf gjør historiene i romanene universelle. Hans jordnære
språk i diktene, når og berører flere enn de som har kvensk som morsmål. Alfs måte å uttrykke seg på vil
stå som et forbilde for framtiden, hans litterære verker er unike og viktige bidrag i dokumentasjonen og
videreutviklingen av det kvenske språket.
Kainun institutti – Kvensk institutt opprettet Kvensk litteraturpris i 2013. Prisen vil bli tildelt den
eller de som gjennom sitt forfatterskap bidrar til å fremme det kvenske språket. Prissummen er 50 000
kroner. Litteraturprisen deles ut av Kvensk institutt. Litteraturprisen vil ikke bli tildelt årlig.

    Irene Persen                              Trond Trosterud                                Leena Niiranen
		
sign		
sign				
sign
		

Jan Persen                               Egil Borch
sign 				
sign
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