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Dette nummeret av NOA – norsk som andrespråk er et temanummer som er
tilegna den langvarige kontaktsituasjonen mellom norsk og finsk-ugriske språk
i Norge, det vil si møter mellom norsk og kvensk, finsk, skogfinsk, nordsamisk,
lulesamisk og/eller sørsamisk. Den gamle kontakten mellom norsk og ulike
finsk-ugriske språk går langt tilbake i tid, og geografisk sett strekker den seg
fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Begreper som språklig mangfold og
flerspråklighet antyder noe av den språklige kompleksiteten som har vært og
som fortsatt gjør seg gjeldende i disse områdene. Språkkontakten har på ingen
måte vært statisk i sin karakter, og skiftende sosiale og politiske kontekster har
fått konsekvenser for om folkene har bevart en form for flerspråklighet, og
også hvordan folkene har vært og er flerspråklige. Migrasjon fra Finland og
fra samisktalende samfunn i Sverige, Finland og Russland til Norge i nyere
tid har også bidratt til en ny dimensjon ved norsk og finsk-ugrisk språkkontakt
i Norge. De fire artiklene i dette temanummeret tematiserer kompleksiteten i
den langvarige kontakten i Norge og i nordområdene.
I artikkelen ”Samisk påverknad på norsk språk” tar Tove Bull utgangspunkt i en hypotese om at en del dialektfenomen i norsk og svensk kan ha
opphav i den gamle og langvarige kontaktsituasjonen mellom norsk og
samisk og/eller finsk. Dette anser Bull for å være en kontroversiell hypotese
fordi lingvistikken tradisjonelt har foretrukket språkinterne forklaringer på
språkutvikling og språkendring. Artikkelens utgangspunkt er at teorier om
språkkontakt er helt nødvendige for å forstå språkhistorisk utvikling og de
synkrone språkbrytningene som foregår på individ og gruppenivå i samfunn
med språkkontakt. I artikkelen presenteres en rekke norske og svenske
dialekttrekk som kan forklares som samisk substrat, og hun viser til sosiale
så vel som lingvistiske argumenter for denne kontakthypotesen.
I den andre artikkelen skriver Anna-Riitta Lindgren om ”Parallelle personnavn i et trespråklig miljø”. Lindgren dokumenterer at det på 1970-tallet ble
brukt parallelle personnavn både på fastboende og på flyttsamer fra
Kautokeino/Guovdageaidnu i Øvre Reisadalen i Nordreisa. Personnavnene
kunne være både på norsk, samisk og kvensk. Lindgren beskriver mønstre i
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materialet og hvordan navnene ble brukt. En av grunnene til at parallelle navn
har vært brukt, er at kirka tidligere ikke godtok samiske og finske/kvenske
navn, og dermed oppsto det et behov for et norsk navn i tillegg til det samiske
eller kvenske/finske. Lindgrens analyse er interessant både fordi den viser
hvordan sosio-onomastikken kan gi oss innblikk i forvaltning av etnisitet på
individnivå, og fordi artikkelen tar for seg navnetradisjoner i en tidsperiode
da fornorskingspolitikken var over mens den etniske reorienteringa blant
kvener og samer enda ikke hadde fått fotfeste.
Leena Niiranens artikkel ”Finsk som andrespråk i norsk skole – fagets
historie og dagens utfordringer” gir oss et innblikk i hvilken plass den kvenske
minoriteten har hatt og har i det norske skoleverket. Hun tar for seg det norske
læreplanverket i perioden 1971 til 2006, og hun ser særlig på hvordan kvenene
har blitt representert og hvilken plass det kvenske språket har hatt i de ulike
planene. Niiranen tar også for seg hvilke utfordringer faget finsk som andrespråk står overfor i dag, og hun peker blant anna på at finsk som andrespråk
får timer fra andre fag som elevene har på timeplanen, og at det er liten progresjon i faget. Avslutningsvis lanserer Niiranen noen forslag som kan bidra
til å styrke faget, og nevner spesielt tidlig innsats og etablering av språksentre
som kan tilby kvensktalende nye arenaer for bruk av kvensk språk.
Den siste artikkelen i dette temanummeret er ”Samisk språkrevitalisering
i Ryssland – möjligheter och utmaningar”, og i denne artikkelen gir Elisabeth
Scheller leseren et innblikk i situasjonen for de samiske språkene på Kolahalvøya i Russland. Til tross for at samiske språk er trua av et språkbytte fra
samisk til russisk, pågår det nå en språkrevitaliseringsprosess. Scheller
fokuserer på kildinsamisk i Lovozero, ett av de stedene som ser ut til å ha det
forfatteren anser som nødvendige forutsetninger for revitalisering. Hun tar
både for seg de mulighetene som finnes, men ser også på de utfordringer og
barrierer som finnes. Forfatteren viser blant anna hvordan historiske begivenheter fortsatt preger situasjonen for samisk på en negativ måte. Et viktig bidrag i denne artikkelen er Schellers kritiske diskusjon av samarbeidet mellom
den russiske (østre) og den nordiske (vestre) delen av Sápmi, og hun peker på
hvilke negative konsekvenser vestlige bistands- og utviklingsprosjekt kan få
for det kolasamiske samfunnet og for revitaliseringa av samisk språk og kultur.
Til slutt i dette nummeret av NOA har vi med en omtale av boka Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices redigert av Pia Quist
og Bente Ailin Svendsen. Bokomtalen er skrevet av Stian Hårstad.

Hilde Sollid har vært hovedredaktør for dette nummeret av NOA.

