Halti kvenkultursenter IKS eies av Nordreisa,
Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Skjervøy og Kvænangen kommuner og Troms fylkeskommune.


Kvenkultursenteret skal bidra til at flere
kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms,
behersker det kvenske språket.



Hvem
er kvenene?

Arbeide for at kvenske rettigheter i henhold
til internasjonale konvensjoner overholdes.



Synliggjøre kvensk språk og kultur i
offentlige sammenheng.



Bidra til kursvirksomhet i kvensk språk,
kultur, håndverks- og næringstradisjoner.



Arbeide for at det skapes nisjeprodukter
innen reiseliv og annet næringsliv med

LURER DU PÅ NOE?
SPØR OSS GJERNE!
HALTI KVENKULTURSENTER IKS
HOVEDVEIEN 2
9151 STORSLETT

grunnlag i kvensk kultur og historie i
kommunene i Nord- Troms .

WWW.KVENKULTURSENTER.NO
E-POST: KVENKULTURSENTER@HALTI.NO

Hva er egentlig
kvensk språk?

TLF. 77 77 05 88
LISA 911 04 059
TOVE 913 40 920

Er jeg kvensk?

Kort om kvensk i Nord-Troms



Kvenene har vært i Nord-Troms i svært



Etnisitet handler i stor grad om hva man
føler seg som og hvordan andre betrakter en.

at kvener har bodd her, er fra 1522.

meänkieli i Sverige og med nordfinske dialekter.

Etnisk identitet kan komme til uttrykk

Der finner vi Nils kven bosatt på Skjerv-

Det er naturlig siden folk har hatt nære kontakter

gjennom språk, kulturtradisjoner, historie,

øy , og i 1567 Morten-kven på Haukøya.

mot Nord-Sverige og siden de fleste kvenene i

klesdrakt, næringsvei osv. Man kan ha flere

Etter den tid finner vi kvensk bosetning

Nord-Troms kom fra Tornedalsområdet.

etniske identiteter.



Språk endrer seg, og de kvenske dialektene



Kvenene er en befolkningsgruppe, som med

Særlig på 17- og 1800-tallet bosatte

utviklet seg mer eller mindre uavhengig av

sin aktive samfunnsdeltakelse gjennom

mange kvener seg i Nord-Troms.

språkutviklingen i Finland. Kanskje kan man kalle

århundrer har vært med å forme dagens

I tidligere tider var det kvenene som

kvensk for ”gammelfinsk”? I Nord-Troms har vi

Nord-Troms. Vi har en rik historie og kultur

brakte jordbruket med seg til våre

litt variasjon i de kvenske dialektene.

som gjenspeiler seg i dagens samfunn og i

Kvensk ble anerkjent som et eget språk

utviklingen av morgendagens. Området er

26. april 2005.

tradisjonelt preget av ”tre stammers møte”.



Kvenene var svært dyktige håndverkere.
Mange var smeder, skomakere,





ugriske språkkartet. Kvensk er nært beslektet med

områder.


Kvensk er et østersjøfinsk språk på det finsk-

lang tid. Den første dokumentasjonen på

dokumentert i norske arkiver.






snekkere og bygningsarbeidere.

noen norske og samiske låneord, og omvendt, noe

I dag omfatter begrepet ”kven” alle med

som er vanlig i et flerkulturelt område. Det er i

østersjøfinsk språk- og kulturbakgrunn

dag få kvenske språkbrukere, og arbeidet med å

og deres etterkommere, som har kommet

bygge språket opp igjen er svært viktig.

til Norge før 1945.

Det kvenske sammen med den samiske og

Det kvenske språket i Nord-Troms har tatt inn

norske er grunnpilarer i vår historiske og
kulturelle forankring.


Er du kven? Det er det bare du selv som kan
svare på. Se gjerne på din slektshistorie.
Hvor kom dine forfedre fra?

Hevonen oon hest, pappi oon prest, suola oon salt ja kaikki oon alt!

