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Innledning
Halti Kvenkultursenter er et interkommunalt selskap og et regionalt senter for kvensk språk og kultur
i Troms. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen,
samt Troms fylkeskommune.
Senteret skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk,
kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i regionen. Som et viktig ledd i
dette arbeidet arrangerer Halti Kvenkultursenter den regionale og årlige festivalen Paaskiviikko –
kvenske kulturdager i Nord-Troms. Det er en ukelang festival som strekker seg på tvers av seks
kommuner.
De kvenske kulturdagene har som formål å synliggjøre den kvenske kulturen og gi et tilbud til alle
innbyggerne i regionen på en arena der kvensk tilhørighet, identitet, språk og kultur kan utøves med
gode, tilrettelagte rammer. Festivalen forener krefter som arbeider mot samme mål og gir et felles
løft for den kvenske kulturen i regionen.
Vi ønsker at Paaskiviikko skal være av betydning både på individnivå og gruppenivå i alle
aldersgrupper; Vi vil ivareta enkeltindividets forhold til den kvenske kulturen- og ikke minst bidra til
den viktige følelsen av gruppefellesskap. De kvenske kulturdagene kan bidra både til bevisstgjøring
rundt kvenske forhold i regionen og til å være en holdningsskapende arena for et ellers så mangfoldig
samfunn. En positiv holdning kan på sikt generere flere språkbrukere gjennom for eksempel valgfag i
skolen, kursdeltakelse og annen satsing, men da må også befolkningen vite om kvenene.
Vi mener at en årlig kulturuke med fokus på det kvenske er en viktig synliggjøring og bidragsyter til
revitalisering av kvensk språk og kultur både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Besøkende
Etter det vi kjenner til var det besøkende fra både fjern og nær på årets festival; Lokale gjester fra
regionen, samt gjester fra blant annet Finnmark, Østlandet og Tornedalen hadde funnet veien til
Nord-Troms. Sett fra et lokalt perspektiv kan man våge og påstå at nærmere 10 % av innbyggerne i
de seks kommunene i Nord-Troms har besøkt festivalen og dette må vi kunne tørre og si oss fornøyd
med.
Sammenlignet med 2014 hadde Paaskiviikko 2015 en gledelig økning på nesten 10 % besøkende med
sine 1545 gjester totalt. Vi tar denne økningen som et signal på at festivalen fremdeles, etter seks år
som regional festival, har funnet sin plass og rolle i samfunnet. Det er også et signal til oss som
arrangører om at de kvenske kulturdagene er ønsket og at det vi holder på med er både riktig og
viktig.
Like i forkant av festivalen hadde vi også i år en regional bokbussturne med tilbud til alle 5. trinns
elever i regionen, et samarbeid mellom Halti Kvenkultursenter og Kultur- og bibliotekbussen i NordTroms. Vår egen språkarbeider Tove Reibo og tornedalsartisten Erling Fredriksson fra Knapsu Music
utarbeidet et godt og lærerikt opplegg, der elevene fikk enkel språkopplæring gjennom fortelling,
sang og musikk. Blant annet etter oppfordringer fra Troms fylkeskommune om utvikling av DKStilbud, vil vi i det videre arbeidet se på mulighetene for å videreutvikle- og ta dette opplegget inn i
Den kulturelle skolesekken i Troms.
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Her er besøkstallene:
Kommunene
Alle
Lyngen

Arrangement
Bokbussturne
Kåseri
Slektsforskningskurs
Skolearrangement
Storfjord
Barnehagebesøk
Markedsplassen
Kvensk aften på Broen
Kåfjord
Kveldsarrangement
Skolearrangement
Skjervøy
Sykehjemkonsert
Lesestund
Kåseri
Nordreisa
Ovi Raishiin – skole
Ovi Raishiin – åpent
Loistava – skole
Senterkonsert
Tuli Palo
Markedsdag
Loistava – åpent
Musikkaften på Bios
Kvensk Gudstjeneste
Familiedag – Tørfoss
Sauna
Kvænangen
Barnehagebesøk
Begynnerkurs i kvensk
Sykehjemkonsert
Kulturarrangement
Pubkveld
Besøkende totalt

Dato

Besøkende

8.
9.-11.
10.
9.
10.
10.
9.
11.
11.
11.
11.
10.
10.
11.
11.
12.
13.
13.
13.
14.
14.
12.-14.
8.
8.-10.
12.
12.
12.

14
8
27
28
19
25
70
24
34
4
13
60
80
188
45*
55
259
100
35
30
105
7
8
15
15
35
40

Besøkende tilsammen
202
49

72

94
51

919 (964)

113

1545

* Stipulert

Parallelt med årets festival har vi hatt prosjektet «Festivalutvikling Paaskiviikko» gående, et prosjekt
som er støttet av Troms fylkeskommune gjennom regionale utviklingsmidler. I den anledning har vi
benyttet anledningen til å gjøre noen endringer; Vi har blant annet hatt flere mindre arrangement
spredt utover regionen, istedenfor å ha én fast dag i hver av kommunene som tidligere. Dette i et
forsøk på å nå ut til et bredere publikum, noe vi til dels har lyktes med. Til tross for endringene har
gjennomføringen også i år vært et resultat av de strukturer og samarbeid vi har i bunnen fra tidligere
år.
I anledning at byggetrinn II av Halti på Storslett var ferdig, samt at KveenIdol ikke var aktuelt i år,
ønsket vi også å se hvorvidt et innendørsarrangement kunne fungere istedenfor utendørsaktivitetene
vi vanligvis har på Høeghvollen i Sørkjosen. Vi talte 259 besøkende denne lørdagen, i tillegg til de 100
som fikk se forestillingen «Loistava» på Halti Kulturscene. Vi tok mye lærdom med oss til neste
festival og så visse fordeler med dette, blant annet i forhold til væravhengigheten.
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Markedsføring
Gjennom årenes løp har vi gjort oss noen erfaringer og ser at god markedsføring er nødvendig for å
nå ut til flest mulig. I år har vi hatt et tett samarbeid med Framtid i Nord – lokalavisa i Nord-Troms,
med god oppfølging og rådgivning underveis. Vi valgte primært og satse på digital markedsføring
gjennom deres nettsider, der vi hadde annonse liggende på alle artiklene de la ut i tiden før
festivalen. Vi hadde standard festivalannonse med tidspunkt og lenke til programmet, parallelt med
annonser om begynnerkurs i kvensk og slektsforskerkurs. I papirutgaven hadde vi noen «teasere» og
like før festivalstart hadde vi en helsiders annonse med fullstendig program.
Vi har brukt våre egne hjemmesider og sosiale medier aktivt både før, under og etter festivalen. I år
opprettet vi også en egen Paaskiviikko-side på facebook, som ble brukt parallelt med Halti
Kvenkultursenters side. Målet er at denne skal være primærside på sosiale medier når antall følgere
nærmer seg det vår egen side har, for på den måten å styrke merkevaren «Paaskiviikko».
Vi har et mangeårig og godt samarbeid med Yttregaard Reklame i Nordreisa gjennom hele året, og
for oss er det naturlig å bruke de innenfor det meste vi gjør i forhold til papir og trykking. Om lag 80
plakater ble spredt rundt i de seks kommunene festivalen strekker seg over, i tillegg til flere hundre
«lommeprogram».
Vi har hatt god mediedekning på festivalen i form av redaksjonelle oppslag både før og underveis.
Framtid i Nord har hatt desidert mest Paaskiviikko-nyheter. Den kvenske avisa Ruijan Kaiku fulgte
festivalen tett og hadde redaksjonelle oppslag både på nett og i papirutgave. NRK Troms har også
hatt noen saker, men vi savner mer interesse fra riksdekkende media og ikke minst landsdelsavisa
Nordlys.
Vi mener at markedsføringen i år har vært god og håper særlig på et videre og godt samarbeid med
Framtid i Nord ettersom vi anser lokalavisa som et kvalitativt og naturlig kommunikasjonsmiddel ut
til befolkningen i Nord-Troms. Vi har sammen gjort oss gode erfaringer i år og tror vi kan
videreutvikle dette til enda bedre markedsføring i årene som kommer.

Samarbeidspartnere
Paaskiviikko er spesiell på mange måter. Måten festivalen er organisert på er unik. Halti
kvenkultursenter IKS administrerer arrangementene, står for rapportering, markedsføring,
samkjøring og lignende, mens arbeidsgrupper i de ulike kommunene er med og bestemmer hvilken
type arrangement de ønsker i sin kommune, og bidrar på det som skjer i de respektive kommunene.
Hvem som sitter i arbeidsgruppene varierer, men kommunene, kvenske lokallag og andre engasjerte
personer er representert.
En fordeling mellom folk i kommunene og Halti kvenkultursenter IKS er nødvendig for at Paaskiviikko
skal kunne gjennomføres på den måten det gjøres på i dag og vi er svært takknemlige for alle som
stilte opp og arrangerte de kvenske kulturdagene i 2015! Vi ønsker i framtiden å se nærmere på
hvordan man på best mulig måte kan organisere festivalen og håper alle involverte er med oss videre
i kommende år.
Tusen hjertelig takk til alle sammen!
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Program
Tema
Underveis i planleggingen av festivalen og med de forannevnte strukturendringene, valgte vi til slutt
å ikke ha noe spesielt tema for årets festival. Paaskiviikko er en festival med fokus på kvensk språk og
kultur – og dette er et nokså spisset «tema» i seg selv, vår konklusjon var at man ikke behøvde å
snevre dette ytterligere. I så måte står vi også langt friere i forhold til hva vi kan ta inn i programmet.

Språklig bevisstgjøring
I anledning årets festival investerte vi i nærmere 300 tospråklige luer. Disse hadde kommunenavnene
på kvensk og norsk: Yykeä/Lyngen, Omasvuono/Storfjord, Kaivuono/Kåfjord, Kierua/Skjervøy,
Raisi/Nordreisa, Naavuono/Kvænangen, samt Paaskiviikko/Nord-Troms. Luene er i spreke farger og
god kvalitet og kan brukes av alle. Ideen var hentet fra Tornedalen, der de har luer med hvor det står
stedsnavn og breddegrad. Luene produseres av Byamössan i Luleå, Sverige.

Adam Ingemar Eriksen, Levi Vangen, Kaisa Vangen og Charlotte V. Persen med hver sine Paaskiviikko-luer, bedre kjent som
«Byamössan». Foto: Halti Kvenkultursenter IKS.

Barn og unge
Programmet i år har blant annet bestått av barnehagebesøk og skolebesøk. Vi ønsker å inkludere
barn og unge da det er disse som er fremtidens språkbrukere og kulturarbeidere, i en
revitaliseringsprosess er det viktig å tenke langsiktig. Vi ønsker å bygge kunnskap og sunne
holdninger til den kvenske kulturbakgrunnen i regionen og vi ønsker at barn skal være opplyste om at
kvenene eksisterer og at de skal få en smakebit av kvensk språk og kultur. På den måten øker vi
kompetansen i samfunnet generelt, og vi tror dette på sikt for eksempel kan bidra til at flere velger
kvensk i skolen.
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I tillegg til nevnt bokbussturne1, la vi også inn noen skolebesøk i løpet av Paaskiviikko. I Lyngen hadde
vi et arrangement for 7. trinn der Salla Taavetti holdt et levende foredrag om kvensk språk- og
kulturhistorie og Beddari Nilsen avsluttet med å presentere tradisjonell kvensk musikk. På
Manndalen skole hadde vi et skolearrangement for hele mellomtrinnet. Reidun Mellem meldte
forfall til å fortelle om kvenske sagn og eventyr, istedenfor steppet forfatter og historiker Arvid
Petterson inn.
I Nordreisa deltok vi i et samarbeidsprosjekt sammen med blant andre Halti Nasjonalparksenter,
Nord-Troms Museum og Troms fylkeskommune i forbindelse med Friluftslivets år, der vi hadde en
hel dag med opplegg for 5. trinn på Storslett skole. De fikk en blanding av friluftsliv og kultur, både på
norsk, kvensk og samisk i en faglig setting. Tove Reibo var med fra Halti Kvenkultursenter.

Eldre
Vi har også hatt et par sykehjemsbesøk på årets program. Disse gikk utenom Den kulturelle
spaserstokken i år, men vi håper at vi sammen med kommunene kan få til slike besøk i framtiden
hvor vi kan splitte regningene. I år kunne vi tilby tradisjonell musikk fra gammelt av i en ny og
moderne form. På et av sykehjemmene var det ei dame som tok til tårene, når musikerne i Beddari
Nilsen spilte en sang hennes mor hadde pleid å synge. Dette gjorde et sterkt inntrykk på oss – og man
kan bare tenke seg hvilket inntrykk det gjorde på henne.
Mange eldre har vokst opp i en tid der kvensk språk har vært tabubelagt og der man kanskje ikke
erkjente sin etniske tilhørighet. I dag er det mer åpenhet rundt disse tingene. Med slike besøk håper
vi at vi kan vekke til livet språk, minner, sanger og historier som de eldre kan fortelle om til sine barn
og barnebarn.

Seminar og marked
Vi har hatt foredragsholdere av høy kvalitet i blant annet forfatter og historiker Arvid Petterson fra
Porsanger og professor i nordisk språkvitenskap Hilde Sollid fra Nordreisa på turne i forbindelse med
Paaskiviikko. Førstnevnte besøkte Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Skjervøy med kåseriet «Veier i kvensk
historie», mens sistnevnte besøkte Kvænangen og Nordreisa med foredraget «Å vise kvensk
tilhørighet gjennom det norske språket». Vi har fått meget gode og positive tilbakemeldinger på disse
besøkene.
På lørdagen hadde vi markedsdag der tok i bruk splitter nye lokaler på Halti. Vi hadde et eget
seminarrom med en rekke foredrag i løpet av dagen. Forfatter Bente Imerslund holdt foredrag om
kvenene og deres slektninger i Russland, forfatteren Reidun Mellem snakket om kvensk språk, Hilde
Skanke som er daglig leder på Kvensk institutt snakket om kvensk språkteknologi og nestleder i
Norske Kveners Forbund Trygg Jakola kom for å snakke om forbundet og kvenenes situasjon i dag. I
tillegg presenterte Inger Birkelund fra Ihana! AS det nye reiselivssatsinga «Rundt neste sving» og Lise
Brekmo fra Nord-Troms Museum holdt en digital presentasjon av den nye utstillinga som kommer på
Halti.

1

Se Framtid i Nords video fra bokbussen i forbindelse med et av våre mange skolebesøk, denne fra Reisa
Montessoriskole: http://www.framtidinord.no/kultur/article10986961.ece
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Nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Trygg Jakola, snakket om kvenenes situasjon i dag. Foto: Halti
Kvenkultursenter IKS.

På markedet var det stand med informasjon, hefter, brosjyrer og salg av småprodukter. Forfatterne
Reidun Mellem og Bente Imerslund var tilstede med utvalgte bøker, Norske Kveners Forbund og
Kvensk institutt hadde informasjons- og salgsstand, Riddu Riddu var tilstede med informasjon om
urfolksfestivalen i Manndalen og Halti Kvenkultursenter solgte tospråklige luer og diverse produkter
og utgivelser. Kronebutikken, som stakk av med Serviceprisen i Nordreisa for 2014, stod for kafésalg
til publikums store fornøyelse.

Forestilling og musikk
Nordreisa kulturskole og Erling Fredriksson fra bandet Jord gikk sammen om forestillingen «Loistava»
(strålende), som ble presentert under de kvenske kulturdagene på nye Halti Kulturscene. Torsdag
som skoleforestilling og lørdag som åpen forestilling. Til sammen talte vi 288 tilskuere som fikk med
seg denne flotte forestillingen. Barn fra Reisa Montessoriskole hadde produsert og viste fram
forestillingen «Lykkelige dager» på Halti Kulturscene for fullsatt tribune.
Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen, begge med kvenske røtter fra Finnmark, utgjorde duoen
«Beddari Nilsen» og hadde satt sammen en samling utvalgte sanger i anledning Paaskiviikko. Duoen
besøkte samtlige seks kommuner med 1-2 opptreden i hver av disse på flere ulike arenaer; Sykehjem,
skole, pub, handelssenter og kulturscener. Flere av sangene er tradisjonsmusikk fra de kvenske
miljøene både i Norge og Tornedalen.
Fredag og lørdag var det kveldsarrangement for de voksne på Bios i Nordreisa. Fredag spilte bandet
Tuli Palo tornedalsinspirert og tradisjonell musikk. På lørdag fikk publikum oppleve riksspillemann
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Daniel Wikslund fra Tjautjasjaur og musikkforestillingen «Tanken full av längtan», etterfulgt av
konsert med tornedalsartisten Henrik Niva, som gjestet Paaskiviikko for 2. gang i historien.

Fredrik Isaksson fra Tornedalsbandet Jord, Daniel Wikslund og «Tanken full av längtan», Anne Margareth Nilsen og Trygve
Beddari og Henrik Niva hadde alle viktige musikalske roller under årets Paaskiviikko. Alle foto: Halti Kvenkultursenter IKS

Økonomi
Paaskiviikko 2015 ble budsjettert til å koste kr 670 000,- totalt, hvorav en egenandel på kr 85 000,var beregnet inn. Den totale støtten vi fikk i år var på kr 250 000,-, pluss egenandelen hadde vi
økonomi til nøyaktig halve budsjettet – kr 335 000,-. Tidlig i planleggingen fikk vi signaler om at
støtten fra Norske Kveners Forbund ville utebli, da interesseorganisasjonen kun gir støtte til egne
lokallag. Vi så også tidlig at sponsorinntekter ikke ville gå slik vi håpet, dermed hadde vi tid til å
justere ned kostnadene.
Til tross for det forannevnte mener vi at festivalen har vært av høy kvalitet og publikumsøkningen
vitner om at vi, til tross for halvert finansiering, har fått på plass et attraktivt og godt program.

Offentlig støtte
Norsk kulturråd økte bevilgningen til Paaskiviikko fra kr 150 000,- i 2014 til kr 175 000,- i 2015. Vi fikk
også en økning på kr 10 000,- i festivalstøtte fra Troms fylkeskommune, som ga kr 70 000,- til årets
festival. Det er svært gledelig at Kulturrådet og fylket ser viktigheten av Paaskiviikko.
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Sponsorsamarbeid
Vi har en utfordring når det kommer til sponsorsamarbeid, der sponsorene ikke virker å finne
Paaskiviikko attraktiv nok. Vi sendte ut om lag 30 sponsorsøknader til forskjellige bedrifter i hele
fylket og fikk kun svar på om lag 25 % av disse, hvorav én av disse var positiv; Ymber AS støttet
Paaskiviikko med kr 5 000,-.

Økonomi for øvrig
Vi mener Paaskiviikko har stabilisert seg og funnet sin plass i samfunnet, videre mener vi at dette er
en svært viktig festival for hele den kvenske befolkningen og revitaliseringen av kvensk språk og
kultur. Det er den eneste årlige festivalen av sitt slag, som også dekker et gigantisk geografisk
område. Paaskiviikko ble i 2015 arrangert for sjette gang som en regional festival.
Paaskiviikko lever av prosjektmidler og har dermed liten økonomisk forutsigbarhet og all planlegging
skjer følgelig fra år til år. Per i dag finnes det ikke ressurser til ansettelser, slik at all planlegging må
gjøres ved siden av den daglige driften av Halti Kvenkultursenter og våre aktiviteter for øvrig. Det er
tids- og ressurskrevende å lage en kvalitativt god festival, ofte opplever vi at tiden ikke strekker til alt
vi gjerne skulle gjort.
Vårt ønske og mål er fast driftstilskudd til festivalen, slik at vi kan ansette minst en person som kan
arbeide med Paaskiviikko gjennom hele året. Faste midler som kunne sikre drift av festivalen ville
også gitt oss langt større forutsigbarhet og således langt større muligheter.

Avslutning
Vi ønsker å takke alle som bidro til årets festival. Uten de frivillige, de kvenske lokallagene,
kommunene, behjelpelig næringsliv, de faglige og kulturelle bidragene og den økonomisk støtten
ville det ikke vært en festival med hovedfokus på det kvenske i Nord-Troms. Viktigheten av festivalen
og dens rolle i samfunnet er umålbar.

Storslett 1. september 2015

For Halti Kvenkultursenter IKS

Pål Vegard Eriksen
daglig leder
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Bilder fra Paaskiviikko 2015

I Nordreisa ble arrangementene flyttet innendørs for første gang, etter at nye Halti var klar. Foto: Halti kvenkultursenter

Fra forestillingen "Loistava" (lysende) på Halti Kulturscene. Foto: Halti Kvenkultursenter.
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Professor Hilde Sollid holdt foredrag i Kvænangen og i Nordreisa om «Å vise kvensk tilhørighet gjennom det norske språket».
Foto: Halti kvenkultursenter

Forfatter og historiker Arvid Petterson besøkte fire kommuner med foredraget «Veier i kvensk historie» til stor glede for
publikum. Her fra Broen Pub i Skibotn. Foto: Halti kvenkultursenter
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Halti kvenkultursenter solgte luer med trykk av navnet til alle seks kommunene i Nord-Troms på kvensk og norsk. Charlotte
Persen og Lisa Vangen solgte luer på Halti i Nordreisa.

Tre generasjoner Paaskiviikko-ledere. F.v. Lisa Vangen (2009-14), Pål Vegard Eriksen (2015-) og Johanne Sommersæter som i
sin tid startet festivalen.
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