Kyläpeli – Landsbyspel – tidenes første kvenspel som gikk av stabelen i Nordreisa 22.-23 september 2017. Foto: Lill-Vivian
Hansen/Ruijan Kaiku
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Om Halti kvenkultursenter IKS
Halti kvenkultursenter IKS (org.nr 994 649 094) ble stiftet som et interkommunalt selskap i 2010, og
eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa (vertskommune) og Kvænangen,
samt Troms fylkeskommune. Kvenkultursenteret arbeider primært etter formålene i selskapsavtalen,
som sier at senteret skal
•

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

•

arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes

•

synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng

•

bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter

•

arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i
kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms

Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune, og har f.o.m 2015 vært mottaker av driftstilskudd
over statsbudsjettet.

Ansatte / Administrasjon
Halti kvenkultursenter har i 2017 hatt to faste ansatte fordelt på 1,5 årsverk. Pål Vegard Eriksen har
vært tilsatt i 100 %-stilling og Tove Raappana Reibo i 50 %-stilling som språkarbeider. Eriksen ble
tilsatt høsten 2014, Reibo har vært ansatt siden 2011.
Senteret har også hatt to personer på hospitering og arbeidsutprøving via henholdsvis Nordtro AS og
Nav.
Kvenkultursenteret har tre kontorer på Halti, og har altså dobbelt så stor kontorkapasitet som man
p.t. har ressurser til å fylle med egen arbeidskraft.

Styret
Styret i Halti kvenkultursenter velges av representantskapet. I 2017 har styret formelt avholdt tre
styremøter og behandlet 17 saker.
På representantskapsmøte av 27. oktober ble det foretatt endringer i styret. Leif Bjørnar Seppola og
og hans personlige vara Anne-Gerd Jonassen ble gjenvalgt. Johnny Mikkelsen kom inn for Lise
Jakobsen, og sistnevnte tok over som varamedlem istedenfor Tore Elvestad. Inntil dette bestod styret
av følgende medlemmer:
Nr.

Rolle

Navn

Valgperiode

01

Styreleder

Ann-Kristin Thorheim

2016-2018

02

Nestleder

Leif Bjørnar Seppola

2015-2017

03

Styremedlem

Jarle Myrhaug

2016-2018
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04

Styremedlem

Lise Jakobsen

2015-2017

05

Styremedlem

Kai Petter Johansen

2016-2018

06

Personlig vara (01)

Stein Åge Midttun

2016-2018

07

Personlig vara (02)

Anne-Gerd Jonassen

2015-2017

08

Personlig vara (03)

Ingunn Karlsen

2016-2018

09

Personlig vara (04)

Tore Elvestad

2015-2017

10

Personlig vara (05)

Bente Haugsnes

2016-2018

Representantskapet
Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen,
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til
representantskapet. Medlemmene velges for fire år og valgene følger kommunevalgperioden.
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.
Representantskapet har i 2017 hatt to ordinære møter og ett ekstraordinært representantskapsmøte
som også involverte ordførere eller eksterne representanter fra eierkommunene og Troms
fylkeskommune. Til sammen har representantskapet behandlet ti saker.
Representantskapet for perioden 2015-2019 består av følgende medlemmer:
Nr.

Rolle

Navn

Representerer

01

Ordfører

Johanne Sommersæter

Nordreisa kommune

02

Varaordfører

Irene Toresen

Skjervøy kommune

03

Medlem

Svein O. Leiros

Kåfjord kommune

04

Medlem

Guri Ellen Isaksen

Kvænangen kommune

05

Medlem

Ole Anton Teigen

Lyngen kommune

06

Medlem

Inga-Pirita Viik

Storfjord kommune

07

Medlem

Siv-Elin Hansen

Troms fylkeskommune

08

Personlig vara (01)

Bjarne Josefsen

Nordreisa kommune

09

Personlig vara (02)

Ingrid Lønhaug

Skjervøy kommune

10

Personlig vara (03)

Ludvig Rognli

Kåfjord kommune

11

Personlig vara (04)

Tryggve Enoksen

Kvænangen kommune

12

Personlig vara (05)

Rita Ribe

Lyngen kommune

13

Personlig vara (06)

Ilmar Monlund

Storfjord kommune

14

Personlig vara (07)

Terje Olsen

Troms fylkeskommune
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Regnskap og revisjon
Selskapet har, jf. Lov om interkommunale selskap, regnskapsplikt etter regnskapsloven og skal ha
revisor som velges av representantskapet. Det er Reisa Regnskap AS (org.nr 981 339 193) som fører
regnskapet og KomRev Nord IKS (org.nr 986 574 689) som utfører revisjon for Halti kvenkultursenter
IKS.

Halti SA
Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum
AS og Nordreisa kommune – kultur er samlokalisert på Halti i Nordreisa. I 2016 gikk disse enhetene
sammen og stiftet foretaket Halti SA (org.nr 917 565 856), blant annet for å sikre en god
førstelinjetjeneste og nødvendig samhandling mellom enhetene.
Kvenkultursenteret har interesse av et godt vertskap, og at besøkende og publikum opplever å bli tatt
imot og få hjelp når de kommer til Halti, i tillegg har senteret produktutsalg i butikken som ligger i
tilknytning til skranken, og anser dette i seg selv som et viktig formidlingstiltak.
Våren 2017 lyste Halti SA ut en fast medarbeiderstilling i 80 % med søknadsfrist 21. mai. Denne ble
tilsatt av Rita Mienna, som kom fra jobben som produsent for Riddu Riđđu. Eierenhetene i Halti SA
utgjør også styret i foretaket med hver sin representant og vara. I 2017 var Pål Vegard Eriksen
kvenkultursenterets representant og var nestleder i styret.
To sentrale saker for Halti SA har i 2017 vært ombygging av foajéområdet på Halti og arbeid med
søknad til et felles utviklingsprosjekt.

Aktivitetsåret 2017
Halti kvenkultursenter er et lite senter, men har et relativt stort aktivitetsnivå. I løpet av et normalt
driftsår gjennomfører senteret en rekke faste eller kontinuerlige tiltak og arrangementer, i tillegg til å
delta aktivt som samarbeidspart på andres tiltak eller prosjekter.

Faste tiltak
Blant de faste årlige tiltakene kvenkultursenteret har finner vi en trespråklig eventyrturné som går av
stabelen hvert år i januar. Dette er et tilbud til barnehager og 1. trinn i hele Nord-Troms, og skal være
en introduksjon til våre minoriteter og minoritetsspråk. Turnéen har funnet sted årlig f.o.m. 2013 og
er et samarbeid med Samisk språksenter i Kåfjord, bibliotekene- og Bibliotek- og kulturbussen i NordTroms.
I mars 2017 markerte Halti kvenkultursenter Kvenfolkets dag med brask og bram i vertskommunen
Nordreisa for 3. år på rad. På selve dagen (16. mars) kom 80 elever fra Nord-Troms videregående
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skole på besøk, og de fikk se filmene «Sisu – din indre styrke» og «Det hemmelige språket» på
Nordreisa kino. På kvelden samme dag var det duket for urpremiere av Trine Strands musikkvideo
«Mor Gustava», med tilknyttet minikonsert og kunstutstilling. To dager senere, den 18. mars, ble
«Kvensk lørdag» arrangert i samarbeid med Nord-Troms Museum, Nordreisa bibliotek og Halti SA,
også dette i tilknytning til Kvenfolkets dag. Her bød kvenkultursenteret på foredrag om kvensk
musikktradisjon i Nord-Troms v/professor Ola Graff fra UiT – Norges arktiske universitet, i samarbeid
med Nordreisa bibliotek. På kvelden samme dag var det konsert med gruppa JORD på Halti
kulturscene. Konserten var et samarbeid mellom kvenkultursenteret og Nordreisa kommune.
I mai ble årets Paaskiturné til 5. trinnselever arrangert i Nord-Troms. Dette er en ren kvensk
språkturné som også har pågått årlig f.o.m. 2013, og som er et samarbeid med bibliotekene- og
Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms. Kvenkultursenteret har etablert et godt samarbeid med
musiker Erling Fredriksson fra
Tornedalen, som også i år ble leid inn
som språk- og musikalsk ressurs ved
siden av vår egen språkarbeider Tove
Raappana Reibo.
I begynnelsen av juni inviterte
kvenkultursenteret barn og voksne i
alle aldre til en kvensk språk og
kulturleir i Nord-Troms. Leiren, som i
2015 og 2016 ble avholdt i henholdsvis
Storfjord og Kåfjord, og ble i år
arrangert i Reisadalen i Nordreisa
kommune.
Paaskiviikko 2017 (kvenske kulturdager
i Nord-Troms) pågikk i perioden 6.-11.
juni. Festivalen ble arrangert for 11. år
på rad og markerte 10-årsjubileum
dette året (2007-2017). Det var 8. gang
festivaluka ble arrangert i en
desentralisert form, med ulike tilbud
spredt ut til hele regionen. Festivalen
kunne også i år gjennomføres takket
være støtte fra Kulturrådet (250 000,-) og Troms fylkeskommune (100 000,-). Hos sistnevnte har
Paaskiviikko kommet inn under en 3-årig støtteordning og dette var første året under denne
ordningen.
Et annet kontinuerlig tiltak er KvääniÄänii (kvenske stemmer), som er et barne- og voksenkor som
synger på kvensk. Denne korsatsingen har sitt naturlige utspring fra Halti kvenkultursenters
mangeårige språksatsing i regionen, og kvenkultursenteret administerer, organiserer øvinger og
legger til rette for opptredener for koret selv om koret er blitt en egen organisasjon. Språkarbeider
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ved senteret, Tove Raappana Reibo, fungerer også som kordirigent og kvenskspråklig ressurs. Koret
har flere opptredner i løpet av året, og kommer sammen til øving omtrent månedlig. Øvingene
foregår primært på Olderdalen kultursenter i Kåfjord kommune, som kan ansees som det geografiske
midtpunktet for deltakerne. Koret har sentrale medlemmer fra Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Storfjord,
Bardu og Tromsø.
Et annet tiltak er Kvensk råd, et tiltak som startet opp allerede i 2010 under navnet «Kvensk
samarbeidsråd». Dette er en samarbeidsplattform bestående av kvenske lag og foreninger i Troms,
uavhengig av organisasjonstilhørighet. Kvensk råd har mål av seg å styrke samarbeidet på tvers av
organisasjonene og være et sterkt talerør for kvenene og den kvenske grasrota. Halti
kvenkultursenter drifter rådet og fungerer som dets sekretariat.
Her følger en oversikt som viser deler av kvenkultursenterets aktivitet, samarbeid og besøkstall fra
2017:
Mnd Dato

Aktivitet

Bes.

Samarbeid

Jan

16.-27.

Trespråklig eventyrturné for bhg./småtrinn i Nord-Troms

316

Samisk språksenter i
Kåfjord, bibliotekene og
Bibliotek- og kulturbussen i
Nord-Troms

Feb

2.

Skolebesøk på Halti (finskelever, Reisa Montessoriskole)

5

Mar

16.

Kvenfolkets dag: Skolebesøk på Halti (Nord-Troms vgs)

80

16.

Kvenfolkets dag: Lansering av musikkvideoen «Mor
Gustava» v/Trine Strand, inkl. minikonsert/kunstutstilling

25

18.

Foredrag v/ Ola Graff (UiT – Norges arktiske universitet) om
kvensk musikktradisjon i Nord-Troms (i anl. Kvenfolkets dag)

35

Nordreisa bibliotek

18.

Kvensk lørdag på Halti (i anl. Kvenfolkets dag)

70

Nordreisa bibliotek, NordTroms Museum, Halti SA

18.

Konsert med tornedalsgruppa JORD på Halti kulturscene (i
anl. Kvenfolkets dag)

91

Nordreisa kommune

27.-31.

Kvensk språkturné i Sør-Troms for mellomtrinn

90

Bok- og kulturbussen i SørTroms

3.

Kvensk språkkafé i Kvænangen

10

Kvensk stedsnavntjeneste

6.

Åpning av minneutstilling om Idar Kristiansen på Senter for
nordlige folk

200

Senter for nordlige folk,
Troms fylkesbibliotek,
Nord-Troms Museum

15.-23.

Kvensk språkturné (Paaskiturné)

242

2.-4.

Kvensk språk og kulturleir for 3. år på rad. Årets leir ble
avholdt i Nordreisa kommune

22

Halti nasjonalparksenter,
Kvensk stedsnavntjeneste

6.-11.

Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms ble
arrangert for 11. år på rad. Ulike aktiviteter og
arrangementer i alle de seks eierkommunene + Tromsø

1165

Se egen prosjektrapport*

19.-23.

Språkleir på Seskarö, Sverige (aktiv deltakelse)

70

Meän kulttuurikehto

Formidlingsopplegg for internasjonale sykepleierstudenter

20

Sykepleierutdanningen

Apr
Mai

Jun

Jul
Aug

6

Sep

2.

Familielørdag på Halti

80

Nordreisa bibliotek, NordTroms Museum, Halti SA

2.

Åpning av minneutstilling om Idar Kristiansen på Halti

40

Nord-Troms Museum,
Senter for nordlige folk,
Troms fylkesbibliotek

21.-23.

Kyläpeli – Landsbyspel (generalprøve + 2x gjennomføring)

330

Ihana! as, Halti
nasjonalparksenter, ITU
Kvensk Teater Trupp og
Halti næringshage/
Forskningsdagene

26.

Skogdag på Ovi Raishiin (4. trinn, Moan skole)

34

Halti nasjonalparksenter

Okt

28.

Barnas landsbylørdag/Landsbymarked på Halti

Nov

28.

Forfattermøte med Ellen Hofsø på Halti

35

Nordreisa bibliotek

Des

6.

Finland 100 år – Arctimus trio på Halti kulturscene

31

Troms fylkeskommune,
Nordreisa kommune

9.

Tema/innspillsmøte om kvenske stedsnavn i Reisadalen

30

Reisa nasjonalparkstyre

9.

Advent på Halti

60

Nordreisa bibliotek, NordTroms Museum, Halti SA

Besøkstall totalt

Nordreisa bibliotek,
Landsbymarked, NordTroms Museum, Halti SA

3081**

* I festivalrapporten inngår besøkstallene fra Paaskiturnéen i mai, totalt 1407 besøkende (1/3 barn og unge)
** Reellt besøkstall totalt er høyere enn oversikten viser. Oversikten inneholder for eksempel ikke daglige besøk på
kontorene eller i butikken på Halti, inkluderer ikke deltakere og publikum på øvinger og konserter med KvääniÄänii, og
heller ikke besøkstall i utstilling utover selve utstillingsåpningene.

Prosjekter
Kvenkultursenteret har arbeidet med en rekke ulike prosjekter i 2017.

Kyläpeli – Landsbyspel
Det desidert største prosjektet i 2017, både i form av økonomi og omfang, var samarbeidsprosjektet
«Kyläpeli – Landsbyspel», tidenes første kvenspel, som gikk av stabelen i Nordreisa 21.-23. september.
Prosjektet ble ledet av Inger Birkelund fra ihana! as, og var et samarbeid mellom Halti
kvenkultursenter (prosjekteier), Halti nasjonalparksenter, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti
næringshage/Forskingsdagene. De tre førstnevnte utgjorde styringsgruppa for prosjektet med hver
sin representant, mens sistnevnte sammen med fra Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune
med hver sine representanter utgjorde faggruppa.
Om lag 70 frivillige (16 barn) og nærmere 20 ulike bedrifter og kulturentrepenører var involvert. Det
ble lagt ned ca. 3000 timer i frivillig innsats, og NRK omtalte i etterkant spelet som «en megasuksess»
på landsdekkende radio.
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Kyläpeli startet med en historisk innføring på Halti kulturscene, før publikum ble skysset i buss
oppover Reisadalen. Reisen var organisert som en kunnskapsreise, med bussverter i aktive roller og
flere stopp underveis som inneholdt lærerrike opplevelser. Reisen endte ved Ovi Raishiin (porten til
Reisa), som er Halti nasjonalparksenter sitt anlegg (Visitor Point) inn mot Reisa nasjonalpark øverst i
Reisadalen, der publikum fikk oppleve forestillingen «Mun kultani» (mitt gull).

På Tørfoss kvengård (t.v) fikk publikum oppleve forsamlingslivet i Reisadalen anno 1860, noe som var knyttet tett sammen
med forestillingen «Mun kultani» som pågikk på Ovi Raishiin (t.h) litt senere på kvelden.

Maanalaiset (de underjordiske) hadde en sentral rolle under hele spelet.

Partene i forprosjektet er enige om at Kyläpeli var en suksess og noe man ønsker å ta videre, og det vil
omsøkes midler til et hovedprosjekt med sikte på fortsettelse fra og med 2018. Nord-Troms Museum
vil også være en av partene i den videre satsingen. Målet er at dette på sikt skal innarbeides i
partenes årshjul som en del av normal drift og formidling.

Kyläpeli 2017 ble støttet av:
Riksantikvaren
Troms fylkeskommune
Nordreisa kommune
HATS
Teateralliansen
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Kommunal og moderniseringsdepartementet
Nord-Troms Museum
NVE
Ymber
Statnett

Dokumentasjon – kvensk kulturarv og Kvensk barnelitteratur
Høsten 2016 søkte Halti kvenkultursenter støtte til prosjektene Dokumentasjonsarbeid – Kvensk
kulturarv og Kvensk barnelitteratur hos Kommunal og moderniseringsdepartementet, og fikk tilsagn
om til sammen 200 000,- til disse prosjektene.
Senere søkte kvenkultursenteret om merfinansiering på dokumentasjonsprosjektet og fikk tilsagn om
ytterligere 148 000,-. Midlene skulle blant annet benyttes til kostnader knyttet til dokumentasjon av
spelet Kyläpeli og gevinstene av spelprosjektet, utvikling av mer brukervennlige nettsider og til
innkjøp av teknisk utstyr.
Kvenkultursenteret fikk i stand en avtale med filmfotograf Eili Bråstad Johannessen, som
dokumenterte forberedelsene og gjennomføringen av Kyläpeli – Landsbyspel, samt intervju med flere
av de involverte partene om gevinstene et slik spel kan ha. Dette resulterte i en dokumentar på 13
minutter, som i skrivende stund har om lag 5500 visninger på våre sosiale medier. En må anta at langt
flere har sett dokumentaren, ettersom den er vist fram for grupper og større forsamlinger.
Kvenkultursenteret ved daglig leder deltok aktivt i filmprosessen i rollen som produsent.
Halti kvenkultursenter fikk også i stand en avtale med produksjonsbyrået Media Digital AS
vedrørende utviklingen av mer brukervennlige nettsider – også her med daglig leder i en svært aktiv
rolle for å oppnå et tilfredsstillende resultat. All informasjon fra gamle nettsider ble flyttet over til nye
sider med nytt design og oppsett, nye domener og tilknyttede mailadresser. De nye sidene er
responsive og har en rekke løsninger som kvenkultursenteret ikke har hatt tidligere, for eksempel
nettbutikk og aktivitetskalender.

Filmskaper Eili Bråstad Johannessen (t.v) og Geirmund Vik (t.h) fra Lyngshestlandet var på hver sine måter sentral i
dokumentarfilmen «Kyläpeli – tidenes første kvenspel».
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Ved hjelp av prosjektmidlene har kvenkultursenteret fått anledning til å investere i nødvendig teknisk
utstyr som for eksempel kamera, opptaksutstyr og harddisker for lagring/oppbevaring som skal
benyttes i det videre arbeidet med dokumentasjon. Kvenkultursenteret anser nemlig ikke prosjektet
som fullført, all den tid det ikke har vært kapasitet til «del 1» av prosjektet, som primært består av
feltarbeid/intervju med informanter ute i regionen. Det forannevnte har tatt lengre tid og mer
kapasitet enn vi maktet å forutse. Grunnlaget for videre arbeid er imidlertid lagt og planene for
gjennomføring er mer eller mindre klar. Vi ser for oss at dette arbeidet kan pågå utover sommeren og
høsten 2018, og at utvalgte og behandlede videopublikasjoner med tekster kan slippes gjennom våre
kanaler utover senhøsten.
Kvenkultursenteret fikk som nevnt også tilsagn om midler til prosjektet Kvensk barnelitteratur.
Arbeidet med dette er ikke fullført; tekstmaterialet og innholdet er klart, og det er innhentet tilbud på
trykking. Eventyrene er også testet ut i muntlig form både på barn og voksne. Det som gjenstår før
prosjektet er i havn, er å få på plass et forlag, korrekturlesing og trykk.
Prosjektperiodene er forlenget til 30.10.18.

Utstilling om Idar Kristiansen
Halti kvenkultursenter, Nord-Troms Museum, Samtidsmuseet ved Senter for nordlige folk og Troms
fylkesbibliotek gikk i 2016 sammen om en minneutstilling om Idar Kristiansen (1932-1985).
Utstillingen ble ferdigstilt og åpnet i 2017, først på Senter for nordlige folk i Kåfjord kommune den 6.
mai og siden på Halti i Nordreisa kommune den 2. september. Deler av utstillingen vil for ettertiden
være vandreutstilling.
Idar Kristiansen er mest kjent som forfatter. Han har blant annet skrevet romanserien Kornet og
fiskene i fire bind, med utgangspunkt i den kvenske vandringen til Finnmark og Nord-Troms på siste
halvdel av 1800-tallet. Serien vakte både stor begeistring og intens debatt i sin samtid. For de to
første bøkene i serien – Svanevinger i nord (1978) og Den salte åkeren (1979) – fikk han Aschehougprisen i 1980, og samme år ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris 1981 for Stiene fører til
havet (1980).
I utstillingen får vi, i tillegg til forfatterskapet, et større innblikk i Kristiansens liv, og blir blant annet
også bedre kjent med lyrikeren, vagabonden, samfunnsdebattanten, journalisten, læreren og maleren
Idar Kristiansen.
Halti kvenkultursenter valgte også å sette fokus på Idar Kristiansen under Paaskiviikko 2017 i Kåfjord.
Kvenkultursenteret og Kåfjord kommune gikk sammen om å arrangere kransenedleggelse og
tilhørende seremoni ved Kristiansens grav i Olderdalen, etterfulgt av at kvenkultursenteret og Kåfjord
bibliotek inviterte til foredrag ved John Gustavsen og visning av filmen Havlandet (1985) på Kåfjord
bibliotek i Olderdalen. Filmen er basert på Idar Kristiansens romaner Svanevinger i nord og Den salte
åkeren fra 1978 og 1979, som begge har utgangspunkt i den kvenske folkevandringen i nord.
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I juni arrangerte Kåfjord kommune og Halti kvenkultursenter kransenedleggelse med tale, dikt og sang ved Idar Kristiansens
gravsted i Olderdalen.

Utstillingsprosjektet ble støttet av:
Fritt ord
Kulturrådet
Troms fylkeskommune
Kåfjord kommune

Nasjonalt kventeater
Halti kvenkultursenter IKS, ihana! AS, KultNett AS og ITU Kvensk Teater Trupp har i 2017 arbeidet fram
et forprosjekt knyttet til et framtidig nasjonalt kventeater med hovedbase i tilknytning til Halti i
Nordreisa kommune, og signert en intensjonsavtale om samarbeidet.
Søknad er sendt til Kommunal og moderniseringsdepartementet, Troms fylkeskommune og Nordreisa
kommune. Kvenkultursenteret står som hovedsøker, mens ihana! AS v/Inger Birkelund har gått inn i
rollen som prosjektleder.
Planene ble lansert under Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto sitt seminar i anledning deres
30-årsjubileum i Tromsø 19. desember, og offentliggjort via våre kanaler på nettet samme dag1.
Tilbakemeldingene på planene har vært utelukkende positive.
Partene i prosjektet er samstemte om at det er nødvendig med et profesjonelt kventeater som kan
tilby regionale og nasjonale kulturproduksjoner av høy kvalitet. Det vil kunne bidra til økt kunnskap
om kvensk kultur og språk, samtidig som det vil formidle innsikt i minoritetsspørsmål og kan forsterke
den kvenske minoritetens stemme inn i den offentlige debatten.

1

Prosjekt kventeater: http://kvenkultur.no/nyheter/prosjekt-kventeater/

11

Andre tiltak
I 2017 har Halti kvenkultursenter blant annet tatt oppdrag hos/solgt tjenester til Kåfjord kommune
knyttet til kvenskundervisning ved Manndalen skole, i tillegg har senteret vært involvert i flere
samarbeidsprosjekter.

Kvenskundervisning
Manndalen skole var for skoleåret 2016/17 den eneste skolen i Troms fylke som hadde elever som
hadde valgt kvensk som opplæringsspråk i faget finsk som 2. språk. Kåfjord kommune hadde imidertid
vanskeligheter med å finne lærer til faget, og fra oktober 2016 tok Halti kvenkultursenteret over
undervisningen som en midlertidig løsning i påvente av at skolen søkte etter noe permanent.
Kvenkultursenteret hadde oppdraget resten av skoleåret.
Når skoleåret 2017/18 startet var fremdeles ikke en permanent løsning på plass, men nå hadde ikke
kvenkultursenteret lengre kapasitet til å fortsette.
Inntektene for oppdraget dekker arbeidstid og reise, samt eventuelle utgifter og utlegg.
Kvenkultursenteret har blant annet i vikarperioden hatt kvenskelevene med på tur til Alta og Kiruna
med faglige opplegg, og således innhentet deler av tapt undervisningstid i faget.

Andre prosjekter / aktiviteter
•

KKS har i 2017 vært involvert i en felles ombyggingsprosjekt på Halti, for å løfte og forbedre
arbeidsforhold, butikk, vertskap og besøksopplevelsen i foajé-området på Halti. Dette i
samarbeid med Nordreisa kommune, Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage, NordTroms Museum og Halti SA.

•

KKS har i 2017 vært involvert i det videre arbeidet med informasjonsrom i Sørstraumen i
Kvænangen kommune. Dette i samarbeid med Fylkesmannen i Troms, Kvænangen kommune
og Nord-Troms Museum.

•

KKS har i 2017 vært involvert i fremdriften og utviklingen av prosjektet Historiske vandrerute i
øvre Reisadalen i samarbeid med blant andre Reisa nasjonalparkstyre, Halti
nasjonalparksenter og Nord-Troms Turlag. Prosjektet ledes av Brekmoe v/Lise Brekmoe.
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Mediesaker
Nedenfor er nyheter og mediesaker fra 2017 listet opp, som enten omhandler eller angår Halti
kvenkultursenter (lenke på hver tittel):
Dato

Medie

Tittel

12.01

Ruijan Kaiku

Turnerer med nytt kvensk eventyr i Nord-Troms

24.02

Framtid i Nord

Vil tilby en kvensk språkleir for barn

02.03

Framtid i Nord

Setter opp et kvensk friluftsspill i Reisadalen

13.03

Framtid i Nord

Nå skal de fylle Halti til randen

13.03

Framtid i Nord

- Min sang om Mor Gustava skal løfte den kvenske historien

17.03

Framtid i Nord

Eriksen: – En pålitelig og sterk historie

18.03

NRK

Fikk prøve seg som smed på Kvenfolkets dag

20.03

Framtid i Nord

Slik ble kvenfolkets dag feiret på Halti

20.03

NRK (radio)

Kvensk lørdag i Nordreisa

05.05

Framtid i Nord

– Han hadde selv kjent fattigdom på kroppen

27.05

Framtid i Nord

Han vil fortelle deg om ishavsfarerne

29.05

Framtid i Nord

Feirer kvenkulturen en hel uke (annonsørinnhold)

01.06

Ruijan Kaiku

Paaskiviikko jubilerer

06.06

NRK (radio)

Paaskiviikko 10 jagi

07.06

Framtid i Nord

Vil bruke nesten én million på Kyläpeli

07.06

Framtid i Nord

Strålende start for Paaskiviikko

08.06

Framtid i Nord

– For meg er det en drøm

08.06

NRK

Mia-Eline (15): – Kvensk musikk er kult

10.06

Framtid i Nord

Ta et titt i skattekammeret

27.06

Framtid i Nord

Fikk stipend fra ny Nord-Troms ordning

28.06

Ruijan Kaiku

Hvor blir det av barn og unge?

30.06

Ruijan Kaiku

Fikk finværet i fleisen

31.07

Framtid i Nord

Vil gi inntil 427.000 til et besøksanlegg

08.08

Ruijan Kaiku

– Dette blir supert

01.09

Framtid i Nord

Åpner utstilling om Idar Kristiansen på Halti

07.09

Framtid i Nord

3000 timer øvetid og frivillig arbeid for Kyläpeli

09.09

NRK

Sterk historie fra 1800-tallet blir kulturell helaften

23.09

Framtid i Nord

Se bildene fra landsbyspelet

24.09

Framtid i Nord

De yngste skuespillerne stortrivdes på scenen: – Det var kjempeartig!

25.09

NRK (radio)

Friluftsspelet Kyläpeli i Nordreisa ble megasuksess

02.10

Ruijan Kaiku

– Kjempeflott å få oppleve dette

23.10

Framtid i Nord

– Vi tror Reisadalen som kvensk landskap kan være en døråper til suksess

24.10

NRK (radio)

Skal Reisadalen reguleres?

08.11

Ruijan Kaiku

– Vi ønsker å få dette til

25.11

Ruijan Kaiku

Forfattermøte med Ellen Hofsø

03.12

Framtid i Nord

Feirer nabolandet med hyllest til finsk musikk

15.12

NRK (radio)

Kvenske unger i Kåfjord fikk lage musikkvideo
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Økonomi
Halti kvenkultursenter har i 2017 mottatt driftsmidler over statsbudsjettet, samt fylkeskommunale
driftsmidler og kommunale driftsmidler fra eierne på til sammen 1 328 500. Driftsmidlene går
primært til å dekke lønnsutgifter og den daglig driften av senteret.
Kommunal og mod.dep.

Drift

720 000

54,20 %

Troms fylkeskommune

Drift

360 000

45,80 %

Nordreisa kommune

Drift

125 000

Kvænangen kommune

Drift

25 000

Skjervøy kommune

Drift

25 000

Lyngen kommune

Drift

25 000

Kåfjord kommune

Drift

25 000

Storfjord kommune

Drift

23 500

SUM DRIFTSMIDLER

1 328 500

100 %

Senteret har også mottatt prosjektstøtte og fått inn salgs- og leieinntekter.
Av prosjektmidler nevnes støtte til Paaskiviikko på 100 000 fra Troms fylkeskommune og 250 000 fra
kulturrådet, samt støtte til Kyläpeli fra Riksantikvaren på 150 000. I tillegg til tilsagn fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet på totalt 348 000 til prosjektene Dokumentasjonsarbeid – kvensk
kulturarv og Kvensk barnelitteratur. Merk at av sistnevnte tilsagn er kun om lag 126 000 inntektsført i
2017, resten er periodisert og føres som inntekt i 2018.
Totalt har senteret fått inn 2 238 766 kr i 2017 og hatt kostnader for 2 253 118. Driftsresultatet viser
dermed et underskudd på -14 352 kr. Styret tar underskuddet til etteretning og vil innarbeide dette i
revidert budsjett for 2018.
Senteret har per 30.10.17 tilbakeført lånesum på 70 000 kr fra driftskonto til kapitalkonto.

Utfordringer
Halti kvenkultursenter IKS har et stort virkeområde og har hele tiden mange jern i ilden, men erfarer
at kapasiteten til stadighet blir satt på prøve, blant annet i takt med økende interesse og etterspørsel i
samfunnet knyttet til det kvenske. Senteret har behov for ytterligere kompetanse og flere strenger å
spille på.
Sett i et større perspektiv er det helt nødvendig å styrke språkarbeidet; det kvenske språket er truet
og i en svært kritisk situasjon. Kvenkultursenteret har kun nok sikre ressurser til en språkarbeider i
50 %-stilling. Mye av det språkarbeidet som senteret gjør er nybråttsarbeid og krever sin planlegging,
samtidig er avstandene i regionen og fylket stor, og vær- og veiforhold utfordrende, særlig i
vinterhalvåret. Tiden man sitter igjen med til gjennomføring er ofte begrenset, samtidig som senteret
ikke har kapasitet til å gjennomføre mange ønskede tiltak som ansees som nødvendig.
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Kvenkultursenteret kjenner også på savnet og behovet for ressurser til en kultur- og
formidlingsarbeider i 100 %-stilling. I dag fordeles dette mellom daglig leder og språkarbeider, noe
som følgelig opptar dyrebar tid som kunne vært brukt annerledes.
Styret i Halti kvenkultursenter mener at den ideelle situasjonen for senteret vil være en økning i
bemanningen fra 1,5 til 3,0 årsverk. Prosjektmider gir ikke den nødvendige tryggheten, kontinuiteten,
forutsigbarheten og langsiktige løsningen som kreves. Dette vil imidlertid bety at en betydelig økning
i driftstilskudd fra staten, fylkeskommunen og eierkommunene er nødvendig.

På vegne av styret,

Hansinkenttä/Storslett 27.04.18,

Ann-Kristin Thorheim
styreleder

Johnny Mikkelsen
styremedlem

Pål Vegard Eriksen
daglig leder
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