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DET KVENSKE FOLKET 

Det kvenske folket er ett av de opprinnelige folkeslagene på Nordkalotten. Det tradisjonelle kvenske områ-Det kvenske folket er ett av de opprinnelige folkeslagene på Nordkalotten. Det tradisjonelle kvenske områ-
det er fra Bottenviken og nordover til Ishavet, i øslig og vestlig retning - fra Lofoten til Kolahalvøya. I Norge er det er fra Bottenviken og nordover til Ishavet, i øslig og vestlig retning - fra Lofoten til Kolahalvøya. I Norge er 
de tradisjonelle kvenske bosetningsområdene i store deler av Finnmark, Troms og nordlige deler av Nord-de tradisjonelle kvenske bosetningsområdene i store deler av Finnmark, Troms og nordlige deler av Nord-
land. I dag bor det kvener over hele Norge. land. I dag bor det kvener over hele Norge. 

Kvenene omtales i tidlige skriftige kilder bl.a. i Ottars beretninger fra 
800-tallet og i Orkenøyingenes Saga. 

Det finnes lite tilgjengelig statistikk om dagens kvenske befolkning. I en 
helseundersøkelse utført av Universitet i Tromsø 1987-1988 oppga ca 25 
prosent av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms at de har kvensk/finsk 
opphav. I tillegg er det mange kvener bosatt utenfor de tradisjonelle kjer-
neområdene. Forskere mener at et forsiktig anslag er minst 50 000 kvener 
i Norge i dag. Aktive kvenske miljøer er spredt ut fra nord til sør. Kvener 
over hele landet, fra barn og ungdom til pensjonister, engasjerer seg for 
det  kvenske og jobber for den kvenske kulturen, språket og historien.

Kvensk er et gammelt østersjøfinsk språk som er nært beslektet 
med meänkieli i Sverige og med nordfinske dialekter. Kvensk 
språk har felles opphav med finsk og samiske språk. Kvensk ble 
offisielt anerkjent som et minoritetsspråk i Norge 26. april 2005. 
Situasjonen for kvensk språk er kritisk. Forskere fastlår at språket 
er et av Europas mest truede språk. 

Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritetet sammen med 
jødene, skogfinnene, rom og romani/taterne i 1998 da Norge ra-
tifiserte Rammekonvensjonen for Vern av Nasjonale Minoriteter. 

Historie Kvensk språk

Nasjonal minoritet

Kvenene i dag Kvensk språk omtales av kvenene på mange måter. Utenom 
kvensk/kväänin kieli, hører man ofre begrepene kainun kieli, vå-
res språk, våres finsk, gammelfinsk eller rett og slett bare finsk. 
Språket må ikke forveksles med riksfinsk i Finland.

Kvenene er fra seinmiddelalderen registert i norske skattemanntall. På 
1700 og 1800-tallet økte den kvenske befolkningen i Norge, først i de vest-
lige områder av Nord-Norge, senere i de østlige områder. Det anslås at 
rundt 1875 var en fjerdedel av befolkningen i Finnmark kvener. 
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Forbundet har nærmere 1000 medlemmer! En ungdomsorganisa-
sjon og 13 aktive lokallag er tilsluttet forbundet, de fleste kjerne-
områdene i Nord-Troms og Finnmark.

Ruijan Kveeniliitto - Norske Kveners Forbund er ble etablert 4.-5. desember 1987. RK - NKF er en landsdek-
kende organisasjon som ivertar kvenske intresser. RK-NKF fremmer og synliggjør kvenske intresser overfor 
myndighetene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

RUIJAN KVEENILIITTO - NORSKE KVENERS FORBUND

RK-NKF arbeider for å styrke kvensk identitet, å ta vare på og ut-
vikle kvensk språk og kvensk kultur. Vi samarbeider med urfolks og 
minoritetsgrupper innen det finsk-ugriske språkområdet.

Noen politsike hovedmål:

Styrke kvensk språk i Norge
Styrking av kvensk medietilbud
Offenlig utredning av kvenenes rettigheter
Bevaring av kulturminner
Sikre et godt kvensk barnehage- og skoletilbud.

MedlemsskapOm forbundet

Vil du bli med å styrke den kvenske kulturen og språket i Norge? Du kan 
registrere deg som medlem via nettsiden vår: 
www.kvener.no/medlemsskap

Ved registeringen er det også mulig å bli medlem av ditt nærmeste lokal-
lag. Du finner alle lokallagene våre og mer informasjon om dem på neste 
side!

Alle nye medlemmer får 6 måneder abonnement på Ruijan Kai-
ku, en fri og uavhengig nyhetsavis for kvener, norskfinner og finlen-
dere. I tillegg får nye medlemmer velge om han/hun ønsker å få bar-
neboken Linus eller Torleif Lyngstad sin roman Kvinnen og spydet. 
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LOKALLAGENE

Om lokallagene

Nytt lokallag?

Ikke lokallag i ditt område? Dann er lokallag! Forbundet gir oppstartstøtte 
økonomisk, veiledning og hjelp til å komme i gang med aktiviteter. Vi bi-
står også gjerne i å finne flere engasjerte kvener i ditt område. 

Det er flere områder som er aktuelle områder for nye lokallag:  Sør- Va-
ranger, Hammerfest, Balsfjord, Sør-Troms, Lenvik/Senja, Nordre Nord-
land, Vestlandet m. fl. 

Som medlem kan du og din familie delta på arrangementer i regi av lo-
kallagene. Vi kan gi deg råd i saker som for eksempel opplæring i kvensk, 
bruksrettigheter og lokal påvirkning. 

Våre lokallag i dag:

Nord-Varanger Kvenforening - Varenkin Kvääniseura
Skibotn Kvenforum - Yykeänperän Tapahtumaseura

Norske Kvener Børslev- Ruijan Kväänit Pyssyjokilaiset

Sør og vest qvæner

Tromssan ruijansuomalainen Yhdistys 
- Norsk-finsk forening i Tromsø

Alta Kvenforening - Alattion Kvääniseura

Norske Kvener Lakselv - Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset

Kven Østlandet - Etelä-Norjan Kveeniseura

Kåfjord Kvenforening - Kaivuonon Kveeniseura

Tromsø Kvenforening - Tromssan Kveeniseura

Kvænangen Qven og sjøsamisk forening

ITU  Kvensk Teater Trupp (Nordreisa - Raisi)

Norske Kvener Midt-Norge - Ruijan Kväänit Keski-Norja

Mye av aktiviteten i RK-NKF skjer i regi av våre lokallag. Mens organisasjonen sentralt arbeider mest politisk, 
er det i lokallagene kvensk kultur og språk ivaretas. 

Som medlem i RK-NKF og lokallaget er du med på støtte arbeidet for kve-
nene og vår historie, fremme vårt språk, vår kultur og det kvenske folkets 
rettigheter.

Våre lokallag har aktiviteter som: språkkurs, språkkafeer, slektsfors-
kningskurs, kvensk håndarbeid, kvensk byggeskikk, historieformidling, 
kulturaktiviteter og aktiviteter for barn og unge. 
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Medlemskap

Du finner oss på sosiale medier!

Om oss

Prosjektet Kolme!

KVEENINUORET - KVENUNGDOMMEN 

Kveeninuoret - Kvenungdommen er en landsdekkende ungdomsorganisasjon under RK-NKF som ble stiftet i 
2008. Kveeninuoret arbeider med å skape møteplasser for kvensk ungdom og å styrke en kvensk ungdoms- 
identitet og kultur. Ungdomsorganisasjonen fremmer unges interesser på ulike nivåer for å utvikle eget 
språk, kultur og samfunn.

Registrer deg som medlem av Kveeninuoret - Kvenungdommen 
på nettsiden: ungdom.kvener.no.

Kveeninuoret er en partipolitisk uavhenging organisasjon med  
nærmere 100 medlemmer som er spredt over hele landet.

I 2019 fikk Kveeninuoret støtte til et tre åring prosjekt - Kolme. 
Det er et samarbeidsprosjekt med ungdomsorganisasjonene Met 
Nuoret og Karjalazet Nuoret Suomes. Gjennom prosjektet skal 
ungdommer fra østersjøfinske minoritetsgrupper etablere et nett-
verk gjennom kulturutveksling over tre større leirer i Norge, Sveri-
ge og Finland.  

Kveeninuoret Kveeninuoret

I løpet av året arrangerer Kveeninuoret forskjellige samlinger og 
arrangementer som det er gratis å delta på for medlemmer. Orga-
nisasjonen samarbeider også aktivt med  andre ungdomsorgani-
sasjoner både i Norge og i andre nordiske land.
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Alle medlemmer av Norske Kveners Forbund som er mellom 15 
og 35 år blir automatisk medlem av Kveeninuoret. Dersom du 
allerede er medlem i et logallag og er under 35 år, behøver du 
ikke betale dobbeltmedlemsskap. 



Ivar Johnsen
Pääsekretääri - Generalsekretær

ivar@kvener.no

Tomi Vaara
Informasjon- og ungdomskonsulent

tomi.vaara@kvener.no

Norske Kveners Forbund 
Ruijan Kveeniliitto

Postboks 467, 9811 VADSØ

FORBUNDSKONTORET

LOKALLAGENE

Alta Kvenforening
alattio@kvener.no

ITU Kvensk Teater Trupp
itu@kvener.no

Kven Østlandet
oslo@kvener.no

Kåfjord Kvenforening
kaivuono@kvener.no

Skibotn Kvenforum
yykeanpera@kvener.no

Nord-Varanger Kvenforening
pohjoisvaranki@kvener.no

Norske Kvener Lakselv
lemmijoki@kvener.no

Norske Kvener Børselv
pyssyjoki@kvener.no

Norske Kvener Midt-Norge
keskinorja@kvener.no

Sør og vest qvæner
sorvestlandet@kvener.no

Norskfinsk forening i Tromsø
tromssannorsu@kvener.no

Tromsø Kvenforening
tromssa@kvener.no

Kvænangen qvæn og sjøsamisk forening
naavuono@kvener.no

@kvenforbundet


