
SKAL DU LESE EI BOK I ÅR… av Bente Pedersen  

Sist i februar i år kom Bente Imerslund ut med boka, ”Kvenske personnavn i Nordreisa Liisan Jussan 
Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre”. Og i media har det vært taust. Er det rart? Kan ei 
bok om kvenske personnavn i Nordreisa ha betydning og relevans for mennesker utenfor den engere 
krets? Bør andre enn de definerte kvenene (og hvem er de?) i Nordreisa umake seg til å sette av tid 
til å bla i denne? Har grasrota noe å hente her? 

Mitt ståsted i verden er med en fot i det kvenske ‐ og ja, jeg har en slektstråd til det kvenske 
Nordreisa. Det tok meg ti minutter å finne mi slekt mellom disse permene, men jeg brukte tre timer 
på å bla og humre og bla tilbake og lese litt her og litt der den første gangen jeg hadde boka mellom 
hendene. Den var umulig å legge fra meg.  

Bente Imerslund er filolog med finsk hovedfag.  Hun har vært lærer ved Nordreisa videregående 
skole siden 1977. For denne førsteklassingen ved NVG i 1977 var hun dama som hadde finsk, et fag 
undertegnede unnslapp med et nødskrik til fordel for det mye mer mondene fransk. Nytteverdien 
har i ettertid vært liten, og valget ville blitt et annet dersom det ble foretatt i dag.   Imerslunds 
erfaringer resulterte i 1981 i ”Ymmärrän! – Finsk for nordmenn”, et læreverk mange har stiftet 
bekjentskap med. Hun har vært ei ivrig vaktbikkje for det finske/kvenske i Norge, og i 1993 kom 
”Finske stedsnavn i Nordreisa”. Det er et menneske med dyp forankring i og med et stort hjerte for 
det finske/kvenske som står bak denne boka. 

Prosjektet har tatt tid, og mange står bak. Norsk‐finsk forening i Nord Troms satte i 1997 ned ei 
arbeidsgruppe for å samle inn kvenske personnavn i Nordreisa. Da arbeidet viste seg å bli 
omfattende, ble Imerslund i 1999 hentet inn til prosjektet, og hun har hatt ei referansegruppe 
bestående av Asveig Hasselberg, Ragnhild Rognmo og Rune Sundelin.  156 mennesker er blitt 
intervjuet. Flere hundre andre har kommet med opplysninger.     

I boka om personnavnene opererer hun med tre grupper av navn; de opprinnelig finske navnene, de 
kvensk‐finske navnene og de kvensk‐norske navnene.  Hver av disse gruppene kan deles inn i 
slektsnavn, gårdsnavn, stedsnavn, binavn og tilnavn. Så langt høres det kanskje ikke ut som heftig 
lesing, men det er nok å åpne boka for å bli fanget. 

Saarajoki, Saraelv, er den første gården vi besøker – der sitter Ingepriktin Siffa – også kjent som 
Prihin Siffa; Brikt‐Siffen, Brikt‐Siffa, Järämän äijä, Järämä‐gubben – eller Severin Hansen Ingebrigtsen. 
Det er klart det ligger historier bak en slik bukett benevnelser. Vi er innom gård etter gård i 
Nordreisa, og vi serveres tilsvarende fargerike navn og beretninger til vi avslutter ferden på Lunde, 
hos Gammel‐Horruken, Johan Peder Larsen og hans etterkommere. Sannsynligvis har leserne tatt seg 
sine egne små avstikkere underveis, for dette er ikke ei bok du leser fra side til side – du følger 
henvisninger om sønner og døtre som giftet seg inn i andre slekter, du blar til bestefargårder og må 
innom hvor døtre har tjent som taus. Og den røde tråden er navnene på menneskene som levde i det 
kvenske Nordreisa, ledet av fantasien folk hadde når de omtalte – og i mange tilfeller kraftig påskrev 
passene til, hverandre.      

I dag heter vi for eksempel Ole Olsen eller Bente Pedersen. Det fungerer på postkassa og folk vet 
stort sett hvem vi er. I gamle dager i Nordreisa – og helt sikkert andre steder med kvensk befolkning, 
kunne gjerne hele søskenflokken på et dusin ha ulike etternavn, selv om de beviselig og vakkert 



innført i kirkeboka, hadde samme mor og far. Noen ble kanskje kalt etter faren, noen etter 
bestefaren – det kan jo tenkes bestefar sine trekk gikk så tydelig igjen der, noen fikk nevnes etter 
mora, noen kaltes etter ektemannen eller kjerringa, noen etter gården eller bygda, en hadde et yrke 
som gjorde ham spesiell, en var kanskje ufattelig pen – eller ufattelig på andre vis. Tilnavnene kom 
dalende enten man likte dem eller ikke, og man var sjelden så heldig at man valgte dem selv. Det 
hendte helt sikkert at personen var uvitende om et mindre flatterende tilnavn i årevis. Men andre 
visste øyeblikkelig hvem man mente når det ble snakk om Sukkula‐Pekka eller Piru‐Pekka. (Sukkula‐
Pekka laga skytler til vevstoler, ”sukkula” betyr  skyttel. Piru‐Pekka hogg ved om søndagen – og Piru 
er hinmannen). Imerslund sier hun har kuttet de entydig negative tilnavnene, og selv om de 
naturligvis også har kulturhistorisk interesse, er jeg glad for at hun har tatt menneskelige hensyn. 
Hun beveger seg i landskap bebodd av virkelige mennesker, ekte liv, ekte folkehistorie. Hver og en 
som hun nevner, betyr noe for noen som lever i dag. De var viktige for menneskene rundt seg da de 
levde, og hun viser stor respekt for dem og livet og virkeligheten deres.    

Navnene forteller historier – og det var i historiene jeg gikk meg vill og ble betatt. Det spilte ingen 
rolle at jeg ikke ante hvem disse menneskene hadde vært eller hvem de måtte være i slekt med i dag. 
Hvert oppnavn hadde en historie – det var grunner til at disse menneskene som levde for noen 
generasjoner siden, fikk disse navnene, enten som hedersbevisninger eller som spit – eller for å skille 
den ene Marja fra den andre. Selvsagt er dette et overflødighetshorn å øse av dersom man har(eller 
mistenker at man har) slekt fra Nordreisa og er interessert i slektsforskning. Her finner man mer enn 
de tørre tallene og de fornorska navnene i folketellingene. Er man heldig, ligger det anekdoter om 
fargerike og strevsomme mennesker og levde liv i teksten som følger de ulike familiene. Og er man 
ikke interessert i å drive slektsforskning, så garanterer jeg at det begynner å klø i fingrene etter et par 
sider. 

Boka er gjennomillustrert med fotografier av mange av de menneskene det gjelder, og disse er et 
eventyr i seg selv.  

Det eneste jeg savna, var et kart over Nordreisa hvor gårdene det refereres til, var plotta inn. Det er 
interessant å se hvordan slektene møttes og hvor langt de måtte gå og om de eventuelt måtte i båt 
over elva for å finne seg kjerring. Det er 30 år siden jeg beveget meg rundt i Nordreisa, så jeg måtte 
ty til NAFs veibok for å døyve nysgjerrigheten.    

For meg ble denne boka en mektig kvensk kulturhistorie, en folkelig historie om 
alminneligmenneskene, dem det sjelden ellers blir bøker eller avsiartikler om.  Dette er språkhistorie, 
det er lokalhistorie, dette forteller mye om tradisjoner. Det er ei bok som viser de skjulte røttene for 
mange, for det kvenske har dessverre ofte blitt oppfatta som en mørk sky over folk sin herkomst. Ved 
å vise disse menneskene slik de ble oppfatta av si samtid, kan de få anerkjennelse og verdighet. Det 
lyder banalt, men alle vi som kommer fra minoritetene, vet hvor sårt dette med en ikke‐norsk 
etnisitet har vært for generasjonene før oss.  For meg er dette ei bok å gå tilbake til. Ei veldig viktig 
bok – fordi de menneskene som husker navnene og hvorfor de oppsto, langsomt dør ut. Min 
generasjon, vi som er født på 1960‐tallet, har bare sjelden tilnavn, selv om vi kommer fra kvenske 
miljø. Vi husker kanskje noen som hadde det – men vi vet ikke hvorfor navnene oppsto.  

Hvordan vi benevner hverandre sier noe om den kulturen vi lever i, om historien, om samfunnet som 
er vårt, om de godtatte normene.  I så måte er denne boka også en reise gjennom norsk historie; en 
reise som sier noe om hvordan det norske samfunnet møtte sine innvandrere, de finsktalende 



nordpå, i nær historisk tid. Det er ikke tilfeldigheter som gjør at navnene blir norske – det ligger en 
gjennomtenkt og knallhard politikk bak. Fra 1880‐tallet er skolen aktiv overfor minoritetene, det 
samiske og det finske skal utraderes. I 1883 lovfestes det at bare nordmenn og svensker kan eie jord i 
Norge. De som snakker et annet språk er vel ikke dummere enn at de skjønner at det lønner seg å 
lære norsk. På denne tida måtte man snakke norsk for å bli konfirmert – og det er forutsetninga for å 
kunne gifte seg og være et fullverdig medlem av samfunnet. Selvsagt lærer man seg norsk! Det er 
heller ikke utenkelig at man pynter litt på navnet sitt. Ingen av de egentlige finske slektsnavnene har 
overlevd i Nordreisa. Det gir noen ekko til dagens samfunn når jeg forstår hva våre formødre og 
forfedre måtte gjennom for å bli gode nordkvinner og –menn. I dag er de ”fræmmede Nationer” 
blant oss litt mer langveisfarende, men denne boka gir uansett mye stoff til ettertanke.  

Så var det dette med hvem som er hva. Derom strides de lærde. Også innad er det uenighet om 
menneskene det er snakk om; er vi kvener eller av finsk avstamning – eller begge deler? Og hvor mye 
kven må vi eventuelt være for å kunne være en ekte og bekjennende kven? Må vi beherske språket? 
Er det nok at vi beviselig kan vise til ei oldemor som kunne det?  

Denne boka gir seg ikke ut på å gi svar på de spørsmålene. De historiske linjene trekkes. Imerslund 
viser hvilke begreper som er brukt når av storsamfunnet og tidvis av inngruppa, men hun definerer 
ikke kvenbegrepet som sådan.   

Jeg slår fast at kvenene ble anerkjent som nasjonal minoritet i 1998. Før det var begrepet negativt 
ladet i store grupper. I 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk. I 2007 ble Kvensk språkråd dannet. 
Etnisitet og identitet er uansett først og fremst en følelse av tilhørighet med ei gruppe mennesker. 

Etter å ha lest denne boka, føler jeg stor tilhørighet med menneskene Bente Imerslund har gitt 
stemme til, lenge etter at de er døde. De ble levende og viktige, og de har mye å fortelle oss i dag. 
Det er ikke nødvendig å være kven eller ha ei oldemor eller en bestefar fra Nordreisa. Jeg vet ikke om 
de kalte seg finskætta eller kvener, de menneskene Imerslund har løftet fram fra glemselen – men 
jeg vet hva de kalte hverandre sånn til daglig.                          

I tillegg til Bente Imerslund og hennes hjelpere skal Nordreisa kommune ha en blomst for at de har 
sett viktigheten av dette arbeidet og står som utgiver av verket. Det er mange andre kommuner som 
gjerne må la seg inspirere og gjøre noe tilsvarende.     

Skal du bare lese ei bok i år, foreslår jeg denne.  

Om boka: 

Bente Imerslund: 

Kvenske personnavn i Nordreisa 
Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. 
Nordreisa kommune, 2008, 321 sider, kr 350.  
Selges på Halti, Kronebutikken, Servicetorget (www.nordreisa.kommune.no) og Reisa bok og papir 
(og kanskje noen andre steder)    
 

 


