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Forord 

I Vadsø kommune ble det fra barnehagene i 2001 tatt initiativ til en temauke om 

kvener. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum fikk i oppgave å koordinere dette 

arbeidet. I 2002 ble den første Kvenuka arrangert og den er nå et fast tilbud til 

bestemte aldersgrupper i barnehagene og klasser på skolene. 

Innholdet i heftet er bestemt av arbeidsgruppa for Kvenuka 2007. Heftet er primært 

ment som en innføring i dette årets tema for dem som arbeider i skole og 

barnehage, men kan også brukes av de eldste elevene. 

Kvenuka 2007 har migrasjon og den kvenske utvandringa til Amerika på slutten av 

1800- og begynnelsen av 1900-tallet som tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hefter fra tidligere kvenuker: 
 
”Folkefortelling i Ruija” 

”Folkemusikk og –dans i Ruija” 

”Baketradisjoner i Ruija” 

”Fiske” 

”Jordbruk” 

 

 
Forside:  
Postkort sendt til Vadsø 1906.  
Eier: Håkon Wara. 
 
 
Tekst og redigering:  
Cecilie Johansen, Varanger museum IKS, avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 
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Innledning 
 
Finnmark har lenge vært et innvandringsområde og er det fortsatt i dag. På 1800-

tallet kom spesielt mange kvener flyttende til området. I Vadsø er familienavn og 

navn på gater noe av det som forteller om byens historie med kvensk innvandring. 

Tuomainengården er eksempel på en kvensk gård fra 1850. Den kan besøkes som en 

del av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. 

 

Men det har også vært utvandring fra området. Dette heftet handler om 

utvandringen til Amerika siste halvdel av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, der 

kvenene utgjorde en spesielt stor andel av de som reiste. Det tar også for seg 

migrasjon mer generelt i et globalt perspektiv. 
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Kvenene 
 

I Norge er kvenene i dag en av de fem offisielle nasjonale minoritetene som finnes i 

landet. De fire andre nasjonale minoritetene er jødene, rom (sigøynerne), 

romanifolket (taterne) og skogfinnene. Denne statusen ble tilkjent i 1999, da Norge 

ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter.  

 

Kvenegrepet har vært i bruk helt siden middelalderen med den nordnorske 

høvdingen Ottars beretning fra slutten av 800-tallet som eldste kjente kilde. Kven ble 

på denne tiden brukt som en betegnelse på et folk fra traktene rundt og nord for 

Bottenvika både på finsk og svensk side. I Nord-Norge ble alle finsktalende som kom 

flyttende nordover på 1800-tallet kalt kvener. 

 

Kvenbegrepet har vært og er fortsatt omdiskutert. På grunn av holdninger og 

fornorskningspolitikken som gjaldt spesielt fra 1850 og hundre år framover ble kven 

til et svært negativt ladet begrep. Mange fra den eldre generasjonen har vokst opp 

med at ordet kven ble brukt som skjellsord og vegrer seg derfor i dag mot å bruke 

begrepet og kalle seg kvener. Som et resultat av denne situasjonen valgte også 

svært mange å ikke lære barna sine det kvenske/finske språket men heller la dem 

lære norsk som eneste språk.  

Parallelt med dette ser det ut til at yngre generasjoner har et mer problemfritt 

forhold til kvenbegrepet og at det å gå aktivt ut som kven i dag tas mer og mer i 

bruk som en identitetsmarkør. Det vil si noe som forteller om egen historie og 

familiebakgrunn. 

 

Kvenbegrepet brukes offisielt i dag som en nøytral betegnelse på en gruppe 

mennesker. De som i dag er kvener i Nord-Norge er etterkommere av de mange 

innvandrerne fra finskspråklige områder i Finland og Sverige som kom hit i 

tidsrommet fra ca 1700 til 1900, de aller fleste på 1800-tallet. Disse flyttet fra en 

vanskelig livssituasjon der sterk befolkningsvekst og mangel på mat og dyrkbar jord 

hadde ført til sult og uår. I Ruija var sjansene bedre. Ruija er det kvenske navnet på 
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Nord-Norge. Her kunne man klare seg med fiske og det var enkelt å skaffe seg jord. 

Mange kom reisende som sesongarbeidere kun for å fiske. Mer enn tusen personer 

kom i året på 1860-tallet da fisket var godt. Andre kom med ”drømmen om Ruija” i 

bagasjen for å slå seg ned for godt og starte et nytt liv. Noen kom imidlertid ikke 

med Ruija som mål. De hadde tenkt seg mye lenger. 

 

De som skulle videre - utvandringen til Amerika 
 

Ikke alle kom til Varanger med planer om å slå seg ned her. Mange hadde et annet 

mål; de hadde tenkt seg videre. De skulle til Amerika og for dem var Vadsø kun et 

stopp på veien. For dem var the American dream - drømmen om Amerika, sterkere 

enn drømmen om Ruija. Grunnen til at man kom til Vadsø først var at dette faktisk 

var enkleste vei. Det var ennå ikke mulig å reise direkte fra Finland. Her var det også 

gode muligheter til å tjene seg opp nok penger til å betale for reisa over Atlanteren 

til Amerika. Likevel kan man anta at en andel av de som opprinnelig hadde tenkt seg 

til Amerika av ulike grunner ble værende i Vadsø og etablerte seg der isteden. 

 

  

 

Vadsø i 1870-årene. 
Turistkontoret i forgrunnen  
ser ut til å reklamere for 
billetter til Newcastle. 
 
Arkiv: Hammerfest historielag 



Kvenuka 2007 Utvandringen til Amerika 

Varanger museum IKS, avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 
Hvistendalsgate 31, 9800 Vadsø Tlf: 78942890 E-post: post@varangermuseum.no 

7

Utvandringen fra Norge til Amerika startet i 1825, da sluppen ”Restauration” med 52 

mennesker om bord seilte fra Stavanger til New York. Den strabasiøse turen varte fra 

4.juli til 9.oktober, altså over 3 måneder! For de første utvandrerne var religiøse 

motiver viktige, svært mange av dem tilhørte religiøse grupper, som kvekere og 

haugianere, på kant med statskirka. Etter hvert var det mange som valgte å følge 

etter. Innen 1960 hadde de første pionerene fått følge av over 900 000 norske 

utvandrere. Bortsett fra Irland hadde ikke noe land i Europa så stor utvandring som 

Norge i forhold til folketallet. I dag er det like mange norsk-ættede i utlandet som 

det er innbyggere i Norge. 

 

Finnmark var i hovedsak et tilflyttingsområde og utvandringen herfra tok til langt 

senere enn i resten av landet. De første som dro fra Vadsø til Amerika reiste i 1864. 

Hele 500 personer dro fra Tromsø i mai og juni med seilskipene ”Norge” og ”Ægir”. 

De fleste av disse var kvener. De seilte til først til Montreal og Quebec i Canada. 

Derfra fortsatte ferden til gruvemiljøet i øvre Michigan, USA, som også ble kalt the 

copper country - kobberlandet. Andre fortsatte videre mot vest til Minnesota og 

Dakota.  

 

I Vadsø var 1860-årene gode tider med rikt fiske. I 1870-årene sviktet derimot fisket 

og folk fikk større utfordringer i hverdagen for å klare seg. Dette tiåret vokste 

utvandringen fra Vadsø seg svært høy i forhold til folketallet. I tiden 1870-1874 da 

utvandringen var på det høyeste både på landsbasis og i Nord-Norge, forlot 718 

personer Vadsø og reiste til Amerika. I 1865 hadde i følge folketellingene Vadsø by 

1344 innbyggere. 710 av disse, det vil si over halvparten, var kvener. Den kvenske 

innvandringen som stadig pågikk var likevel med og bidro til at folketallet fortsatte å 

øke til tross for utvandringen. I 1866 da masseutvandringen tok til utvandret over  

15 000 personer på landsbasis i Norge. Fram til 1.verdenskrig kan man anta at rundt 

3000 personer utvandret fra Vadsø, eller utvandret med Vadsø som et kortere eller 

lengre stopp på veien. 

 
Mange av de kvenske familiene som utvandret var læstadianere og var del av en 

større læstadiansk migrasjon i tidsrommet 1864 – 1895. I Amerika etablerte de seg 
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som et selvstendig kirkesamfunn, spesielt i områdene Michigan, Minnesota. Sør-

Dakota, Oregon og Washington. Det engelske navnet på menigheten er ”The Old 

Apostolic Lutheran Church”. 

 

Hvorfor Amerika?  
 

Den sterke drivkraften som fikk folk til å reise ble kalt ”Amerikafeber” og var utbredt i 

hele Norge. Allerede tidlig på 1800-tallet dukket denne beskrivelsen på utvandringen 

opp. I Nord-Norge var Vadsø ett av stedene der ”smitten” var aller mest utbredt. 

 

Feberen ble ikke mindre av rapporter fra Amerika, spesielt i form av ”amerikabrev” 

fra slektninger der det ble fortalt om det nye landets muligheter og rikdommer. 

Brevene ble lest av alle som hadde anledning og i noen tilfeller også trykt i avisen. 

Fortellingene som nådde dem som var blitt igjen i Norge hadde også ofte med 

beskrivelser av slitet, hjemlengselen og det harde livet som møtte dem, men dette 

hindret ikke at stadig flere reiste. Noen kom også tilbake og hadde med seg gaver og 

fortellinger til dem hjemme.  

 

 
 

 

 

Etter hvert som det ble 

vanlig med fotografier ble 

det sendt mange 

portretter over Atlanteren 

mellom slektninger som 

ikke hadde muligheter til 

å møte hverandre.  

Dette bildet av Ida 

Johanne (f. Ballo) og 

Petter Pelto med familie 

ble sendt fra Amerika til 

Norge. 

 
Eier: Håkon Wara 
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Folk reiste ikke bare fra Norge. Det gikk en migrasjonsstrøm fra Europa over 

Atlanteren til Amerika. Svingninger i økonomien, økt fattigdom og befolkningsvekst 

førte til forverring av sosiale forhold i mange land og fikk millioner av bønder og 

arbeidere til å bryte opp og reise. Fra Tyskland dro for eksempel nærmere 6 

millioner, fra Irland, Italia og Østerrike-Ungarn over 4 millioner hver. Fra Finland 

utvandret 350 000. Utvandringen fra Finland begynte i nord, via Norge, og spredte 

seg deretter sørover i landet. 

 
 

 

 
 
Den amerikanske kobberindustrien hadde oppgangstider og det var stort behov for 

arbeidskraft for eksempel i kobbergruvene nord i Michigan. Borgerkrigen i USA som 

pågikk fra 1861-65 var en av grunnene til at det var mangel på gruvearbeidere fordi 

det var behov for menn i hæren. Mange kvener hadde erfaring med gruvearbeid og 

ble derfor ettertraktede hos agentene som kom til Norge. 

 

Egne agenter drev aktivt med verving av arbeidere blant utvandrerne i Nord-Norge. 

De kunne tilby ”prepaid tickets”, og garantere godt betalte jobber ved ankomst i 

USA. ”Prepaid tickets” var forhåndsbetalte billetter som man betalte tilbake når man 

 

 

Salttjern har hatt besøk 

fra Amerika i 1926 og 

barna har fått gaver. 

Noen poserer med nye 

sommerhatter. 

 

 

Foto: Samuli Paulaharju. 

Museiverket/Museovirasto, 

Helsinki 
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kom fram og begynte å jobbe Det var spesielt vanlig blant kvenene å reise med 

denne type billett. 

 

 
Mange kvener reiste for å arbeide i gruvene. Her gruvearbeidere i Calumet, Michigan 

 

Nøden folk levde i var i seg selv ikke så stor at det nødvendigvis var grunn nok til å 

forlate hjemstedet til fordel for Amerika.  Men å livnære seg av fiske slik mange som 

dro gjorde var et hardt og uforutsigbart levebrød. Mange slet også med sjøsyke; ikke 

det beste utgangspunktet for et arbeidsliv på sjøen. Samtidig fikk nok en blanding av 

fremtidshåp om mulighetene for seg selv og familien sammen med eventyrlysten 

etter hva som ventet i det nye landet tilværelsen hjemme til å framstå som hard nok 

til at man valgte å reise. 
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Hvor bosatte de seg? 
 
Utvandrerne fra Finnmark til Amerika slo seg hovedsakelig ned nordøst i USA i stor 

grad rundt Lake Michigan i byer som Calumet, Hancock, Houghton, Dollar Bay og 

Red Jacket. Dette området i Michigan ble kalt the copper country – kobberlandet, på 

grunn av de rike kobbergruvene som fantes der. Kvenene som reiste fra Vadsø 

hadde gruvearbeidet i øvre Michigan som mål helt fram til begynnelsen av 1900-

tallet, det fantes også egne agenter som var utsendte fra gruveselskapene for 

spesielt å rekruttere kvener til arbeidere. Men for mange var arbeidet i gruvene i 

dette området bare første stopp på veien. Etter å ha arbeidet og tjent seg opp 

penger en periode reiste de videre mot vest, spesielt til Minnesota og Dakota, men 

noen slo seg også ned i Wisconsin. Der startet de gjerne opp med jordbruk som 

hovednæring, ofte kombinert med tømmerhogst. 

 

 

 

                Kart over USAs stater 
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Kart over Nord-Amerika 
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Reisa 
 
Overfarten til Amerika over Atlanterhavet foregikk i begynnelsen med seilskuter. 

Disse turene var lange og slitsomme, man regnet med at den kunne ta opp til 14 

uker. Ikke minst kunne de også være dramatiske på grunn av vær og vind på det 

åpne havet. Båtene var ofte overfylte med dårlige og usunne forhold om bord. Det 

var vanskelig å holde seg med friskt vann og holdbar mat på den lange turen. 

Overfartene gikk om våren og sommeren og det kunne bli svært varmt, spesielt for 

dem som var vant til nord-norske forhold. Mange ble syke underveis på reisa og det 

hendte at man hadde dødsfall om bord. På den annen side var det også enkelte 

amerikabåter som kom fram med flere passasjerer enn da de startet, fordi en ny 

passasjer var blitt født på reisa. 

 

  

Alle måtte sørge for mat til seg 
selv under overfarten til 
Amerika. 
 
En proviantliste med forslag til 
hva man burde ha med seg av 
mat og som skulle rekke i 10 
uker ble delt ut.  
 
Arkiv: Norsk utvandrermuseum 
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Fra midten av 1860-tallet begynte dampskipene å overta for seilskutene som 

transportmiddel og innen 1875 hadde de tatt helt over. Turen ble atskillig kortere, 

ned til under to uker, og gjorde masseutvandringen som tok til på denne tiden mulig. 

Masseutvandringen fra Norge pågikk i tidsrommet 1865 til 1915. 

 

 

 

Reisa var dyr, den kostet vanligvis 100 kroner eller mer. Dette var en sum ikke alle 

hadde muligheter til å spare opp. En gjennomsnittlig årslønn for tjenestekarer i 1865 

var 166 kr og for tjenestejenter 64 kroner. Det var heller ikke de rikeste som valgte å 

reise, men store mengder bønder og arbeidsfolk som hadde hørt om mulighetene 

som fantes i Amerika og som valgte å reise ut for å prøve lykken. 

 

Det ble etter hvert lett å reise. Ikke bare på grunn av agentene og tilgangen på 

”prepaid tickets” – forhåndsbetalte billetter, som gjorde det mulig å reise uten å ha 

spart opp penger til billett, men informasjonen var god og reisa var lett å organisere. 

Mange hadde i tillegg allerede et kontaktnett i Amerika fordi de hadde familie og 

bekjente som hadde reist før dem og som sendte brev og kort hjem og fortalte om 

det nye livet. Med så mange som ventet og kunne ta imot i det nye landet ble det 

nok enklere å bryte opp hjemmefra. 

 
 

 

Atlanterhavet  
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Til venstre: postkort til Olga 
Pedersen i Vadsø. 
 
Under: tekst fra et annet kort 
til Olga. 
 
 
Laurium 22.juli 1907 
 
”Vi er frisk alle; skal sende aviser i 
dag; har ventet paa brev, har ikke 
faaet nogen paa længe. Nu faar vi 
vel Vadsø-fremmede hid. Naar 
dette kort er fremme, er vel hun 
reist derifra. 
 
En hjertelig hilsen Hilda” 
 
På forsiden: 
”Dette er hospitalet hvor vi blir 
bragt vist vi bliver daarlig syg. 
Dette er bare for Calumet mines 
arbeidsfolk med deres familier. 
Her er et andet hospital ogsaa for 
private folk.” 
 
Eier: Håkon Wara 
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I dag 
 
I dagens USA og Canada lever etterkommerne av de som utvandret til Amerika på 

1800- og 1900-tallet. I Thunder Bay finnes for eksempel 12 000 mennesker med 

finsk opprinnelse og det hevdes å være det største finskspråklige samfunn utenfor 

Finland. Stedsnavn som Intola, Kivikoski, Lappe og Finnmark i området rundt 

Thunder Bay i Canada er tydelige markører på stedets finske og kvenske arv. 

 

De skandinaviske innvandrerne holdt sammen når de kom til Amerika og etablerte 

ofte nye samfunn sammen med slektninger og kjente hjemmefra. Dette har ført til at 

skikker, tradisjoner og språket har blitt bevart. Det utvandrerne brakte med seg har 

blitt blandet sammen med det amerikanske til en kombinasjon av to kulturer; ikke 

helt amerikansk og ikke helt finsk. Fornorskningspolitikken som pågikk i Norge og 

som var med på å blant annet svekke det kvenske språket kraftig var ikke en taktikk 

som ble valgt i USA og Canada, dermed sto de kvenske innvandrerne mye friere til å 

videreføre språket og kulturen som de hadde med seg fra hjemlandet. 

 

Svært mange av etterkommerne av utvandrerne som lever i Nord-Amerika i dag har 

en stor bevissthet om hvor forfedrene deres kom fra. Det er vanlig å bruke 

”bindestreks-identiteter” for å beskrive seg selv og sin historie. Dermed blir 

amerikanerne ikke bare amerikanere, men norsk-amerikanere og finsk-amerikanere. 

Å ha en slik ”dobbel” identitet sees utelukkende som noe positivt. 
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Fortelling - Reisa over havet 
 

Karoline sto på dekk og så mot land. Langt der fremme så hun en bitteliten kai, og 

hun visste at der lå det som het Amerika. Det kjentes som en evighet siden noen 

ropte at nå var de snart fremme. Når Karoline sto på tå og holdt seg fast, klarte hun 

akkurat å legge haka på ripa for å se, og sånn hadde hun stått så lenge nå at hun 

hadde vondt både i haka og tærne. Likevel ble hun stående. Storebror sto rett ved 

siden av. Han trengte ikke stå på tå. Han hadde ikke sagt noe, men hun trodde han 

var like spent som henne. Han hadde nemlig tatt hånda hennes og holdt den en liten 

stund, og det hadde han aldri gjort før, ikke som Karoline kunne huske i hvert fall.  

 

De hadde vært lenge, lenge om bord på båten nå. Nesten to uker hadde mamma 

sagt i går. En natt hadde det vært ordentlig høye bølger. Karoline hadde aldri sett så 

høye bølger før. Det var skummelt og Karoline satt tett sammen med lillesøster i 

fanget til pappa. Det var mange som hadde vært syke den natta og ellers på turen 

også. De var sjøsyke og hadde spydd i sjøen og var nesten helt hvite i ansiktet. 

Karoline var glad for at hun ikke var sjøsyk. Det så ganske ekkelt ut med all den 

spyingen.  

 

De som var sjøsyke klarte nesten ikke å spise heller. Da de reiste fra Vadsø hadde 

mamma laget en kjempestor matpakke til dem. De hadde med seg brød og smør 

som de spiste hver dag. I begynnelsen hadde de sirup til å ha på brødet, men det 

hadde de spist opp i går. Til middag hadde de mest poteter og fisk, og suppe med 

flesk. Karoline tenkte at det var bra de snart var fremme for matpakken var ikke så 

stor lenger. De hadde spist opp nesten alt sammen. Hun lurte på hvordan maten var 

i Amerika, om den var annerledes enn den de spiste i Vadsø. 

 

Karoline tenkte at reisa hadde vært fryktelig lang, men ikke bare kjedelig. De voksne 

om bord var flinke til å fortelle historier, og så kunne hun og de andre mange sanger 

som de sang sammen. På den måten ble ikke dagene så lange.  

Hun husket da mamma og pappa hadde begynt å snakke om at de skulle reise fra 

Vadsø. De skulle reise til et land som lå langt borte og som het Amerika. Mamma, 
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pappa og storebror hadde flyttet fra Finland til Vadsø før Karoline ble født, men de 

hadde fortalt at det var enda mye lengre å flytte til Amerika. 

 

Hun visste allerede litt om Amerika. Det var fordi onkel var reist allerede for to år 

siden. Han hadde sendt dem brev derfra og fortalt hvordan han hadde det. Det var 

bestandig like spennende når pappa satte seg ned for å lese brev fra onkel. Da var 

hele familien musestille, naboene kom også for å høre på. De satt tett i tett rundt 

kjøkkenbordet mens pappa leste opp brevet. Onkel fortalte om det vanskelige 

språket de snakket der og som var helt forskjellig fra sånn som man snakket i Vadsø. 

Han fortalte også at det var mørkt om natten på sommeren. Det syntes Karoline 

hørtes rart ut. Hun lurte på om hun kom til å klare å lære seg dette nye, vanskelige 

språket. Båten de reiste med het ”Norway”. Karoline hadde lært at det betydde 

Norge på det nye språket.  

 

Det var mange som hadde reist allerede. Hun hadde hørt noen som sa at folk hadde 

amerikafeber og at det var derfor de reiste. Men hun syntes ikke det virket som om 

folk på båten var syke, - bortsett fra de som var sjøsyke da. Kanskje det var det som 

var amerikafeber? Onkel hadde bygget seg et lite hus og det var hos ham de skulle 

bo i begynnelsen. Karoline lurte på om han hadde katt. Hun håpet det. 

Karoline hadde egentlig ikke lyst til å flytte fra Vadsø. Mest fordi hun hadde måttet 

reise fra katten sin. Den hadde hun hatt siden den var liten kattunge. Karoline hadde 

prøvd å få lov til å ta den med seg, men mamma hadde sagt at det gikk ikke og at 

dessuten var det mange katter i Amerika som hun kunne leke med. Karoline hadde 

tenkt at det ble ikke det samme. Kanskje hun kunne sende et brev til katta og 

fortelle hvordan det gikk, akkurat sånn som onkel hadde sendt til dem. Hun hadde 

grått og vært trist lenge etter at de hadde startet. 

 

Men nå når de nesten var framme var hun mest spent. Båten var kommet så nært 

land at de kunne se menneskene som sto på kaia. Kaia var forresten ikke bitteliten, 

den var kjempestor. Hun så damer i fine kjoler, hester med vogn og store trekasser 

som sto stablet oppå hverandre. Snart skulle hele familien gå i land. Tenk at de 

endelig var framme i det nye landet. 
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Migrasjon 
 
Migrasjon betyr folkevandring, eller inn- og utvandring. Det er ikke et nytt fenomen. 

Folk har av ulike grunner alltid flyttet på seg. I steinalderen for mer enn 10 000 år 

siden kom for eksempel folk vandrende til Finnmark og slo seg ned her, noe 

hustuftene som finnes fra den tida forteller oss om. 

 

Man deler årsakene til migrasjon i det som kan kalles ”push”- og ”pull”- faktorer. 

”Push”-årsaker er det som får deg til å forlate hjemstedet ditt; det som skyver deg av 

gårde. ”Pull”-årsaker er det som trekker deg dit du reiser, som de mulighetene du 

vet finnes et annet sted enn der du befinner deg. 

 

Det finnes mange grunner til migrasjon. Det kan handle om flukt eller jakten på et 

bedre liv. Migrasjon kan være lovlig (legal) eller ulovlig (illegal), tvungen eller frivillig. 

Tvungen migrasjon kan være følge av krig eller forfølgelse på grunn av religion, 

tilhørighet til utsatte sosiale grupper, etnisitet eller politiske forhold i hjemlandet. 

Mange må også forlate stedet de bor på grunn av at de rammes av naturkatastrofer. 

Frivillig migrasjon kan skje på grunn av familiegjenforening, kjærligheten, studier og 

at folk velger å flytte på grunn av mulighet for arbeid og dermed bedre økonomiske 

leveforhold. 

 

I verden i dag er flere mennesker i bevegelse enn noen gang i historien. I 2005 

bodde 191 millioner mennesker i et annet land enn der de ble født. 64 millioner av 

disse bor i Europa, 53 millioner i Asia og 45 millioner i Nord Amerika. USA er fortsatt 

målet for den største gruppen av de som migrerer i dag. Hver femte, altså 20 % av 

de 191 millionene oppholder seg i USA. 

 

Halvparten av alle som migrerer i dag er kvinner, dette var ikke tilfellet tidligere. Da 

var de fleste menn. Mange av de som migrerer flytter til et naboland, mens andre 

reiser langt av gårde til en annen verdensdel. De to største gruppene med 

utenlandsk bakgrunn i Norge er svensker og pakistanere.
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Migrasjon til Vadsø i dag 

 
Det kommer fortsatt folk flyttende fra utlandet til Vadsø. Flest innvandrere kommer  

fra de nærmeste nabolandene våre Finland og Russland. Mange som kommer får 

oppholdstillatelse på grunn av at de gifter seg med norske statsborgere. 

Statsborgere i EU-/EØS-/EFTA-land kan uten store hindringer komme til Norge for å 

arbeide og studere. For dem som er statsborgere i ikke-vestlige land er dette langt 

mer komplisert. Det finnes strenge reguleringer for hvem som får oppholds- og 

arbeidstillatelse i Norge. 

 

I Vadsø finnes to spesielle grupper av utenlandske innvandrere. Dette er asylsøkere 

og flyktninger, en del av dem er kvoteflyktninger:   

 

Definisjonen på en asylsøker er en person som på egenhånd og uanmeldt kommer til 

Norge og søker om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Hvis søknaden om 

asyl blir innvilget får man status som flyktning med arbeids- og oppholdstillatelse.  

En flyktning er en person som er forfulgt i hjemlandet. Alle asylsøkere i Norge blir 

først registrert og intervjuet på et transittmottak i Sør-Norge før de flytter til mottak 

rundt i landets kommuner. 

Det finnes et mottak for asylsøkere i Vadsø. Asylsøkerne bor på mottaket mens 

søknaden deres om opphold behandles. De som får avslag på søknaden må forlate 

Norge. 27.mars 2007 var det totalt 161 beboere fra 14 ulike nasjoner på mottaket. 

Fordelingen av nasjoner og antall personer: Somalia (44), Afghanistan (28), Russland 

(26), Irak (19), Statsløse (11), Sri Lanka (9), Jugoslavia (8), Azerbadsjan (5), Kina 

(3), Liberia (3), Kirgisistan (2), Hviterussland (1), Iran (1) og Libya (1). 

 

Kvoteflyktninger har status som flyktninger og har fått innvilget oppholdstillatelse 

allerede når de komme til Norge. De som kommer til Norge som kvoteflyktninger blir 

valgt ut fra en av FNs mange flyktningleirer etter intervjuer. Hvem som skal komme 

til Norge som kvoteflyktninger bestemmes av FNs høykommissær for flyktninger 

(UNHCR) sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI). I Vadsø bor det 

kvoteflyktninger fra Kongo, Liberia, Afghanistan og Somalia.
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Sanger på reisa

To kvenske sanger: 
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Noen kjente sanger på engelsk: 
 
 
 
If You're Happy and You Know It  
(melodi: Er du veldig glad og vet det) 
 
Vers: 
 
If you're happy and you know it clap your 
hands (clap, clap) 
If you're happy and you know it clap your 
hands (clap, clap) 
If you're happy and you know it and you really 
want to show it 
If you're happy and you know it clap your 
hands (clap, clap) 
 
Forslag til nye vers: 
 
If you're happy and you know it stomp you're 
feet (stomp, stomp)... 
> nod your head (mmm hmm)... 
> whistle a tune (whistle)... 
> click your tongue (click, click)... 
> snap your fingers (snap, snap)...  
> shout hooray, HOORAY!... 
> clap your hands (clap, clap)...  

 
 
 
My Bonnie  

My bonnie lies over the ocean 
My bonnie lies over the sea 
My bonnie lies over the ocean 
So bring back my bonnie to me 

Bring back, bring back 
Oh bring back my bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 
Oh bring back my bonnie to me 

Old MacDonald  
 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O 
With a "moo-moo" here and a "moo-moo" 
there 
Here a "moo" there a "moo" 
Everywhere a "moo-moo" 
 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O 
With a (snort) here and a (snort) there 
Here a (snort) there a (snort) 
Everywhere a (snort) 
With a "moo-moo" here and a "moo-moo" 
there 
Here a "moo" there a "moo" 
Everywhere a "moo-moo" 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
And on his farm he had a horse, E-I-E-I-O 
With a "neigh, neigh" here and a "neigh, 
neigh" there 
Here a "neigh" there a "neigh" 
Everywhere a "neigh, neigh" 
With a (snort) here and a (snort) there 
Here a (snort) there a (snort) 
Everywhere a (snort) 
With a "moo-moo" here and a "moo-moo" 
there 
Here a "moo" there a "moo" 
Everywhere a "moo-moo" 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
 
...mouse..."squeek" 
...porcupine..."oo-ah" 
...cold...(sneeze) 
...joke..."ha-ha" 
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Forslag til oppgaver 

 
Barnehage og 1.trinn 

 

Tenk deg at du skal flytte hjemmefra sammen med familien din til utlandet. Hva vil 

du ta med deg? Du har bare plass til én koffert. 

      

Lære seg noen fraser på engelsk. Hva man heter. Hvor man kommer fra, osv. 

      

Lær de kvenske og engelske sangene i heftet. 

 

Vet du noen kvenske navn her i Vadsø? Hva med navn fra andre land?  

    

 

5. og 8. trinn 

 

Gå inn på: http://home.no.net/~tballo/ 

Slå opp i listene over dem som emigrerte til Amerika. Er noen navn like dem som 

finnes i Vadsø i dag? Finner du noen navn du kjenner? Slektninger kanskje? Er 

mange navn kvenske?  

      

Kjenner du noen som har emigrert og flyttet til Vadsø fra utlandet eller til utlandet 

fra Vadsø? Forbered spørsmål og gjør et intervju. Hvis personen bor i utlandet kan 

du kanskje gjøre det på e-post. 

       

Tenk deg at du kommer til Vadsø for første gang. Det er 2007 og du har aldri vært 

her før. Hva ser du? Hvordan ser byen og landskapet ut? Hvordan er været? Hva har 

du på deg? Hvordan oppfører folk seg her? Hvor kommer du fra? Hvordan er Vadsø 

sammenlignet med hjemstedet ditt? Har du lyst til å bo her? 

      

Finn ut hva som kreves for å flytte fra Norge til USA eller Canada i dag. 
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Internettressurser 

 

På denne siden finnes lister med navn over innvandring og utvandring, giftemål og 

dødsfall i Finnmark fra 1867 til 1925 med spesiell vekt på Vadsø og Alta: 

http://home.no.net/~tballo/ 

 

Nasjonalbibliotekets side: Det løfterike landet. Norsk utvandring til Amerika og norsk-

amerikansk historie 1825-2000: 

http://www.nb.no/emigrasjon/ 

 

Statistisk sentralbyrås historiske sider. Med lister over Norges befolkning, arbeidsliv, 

lønn, priser og lignende: 

http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/ 

 
 
FN-sambandets sider med mye nyttig og enkel framstilt informasjon på norsk, også 

egen side om migrasjon:  

http://www.fn.no/temasider/migrasjon 

 
 
FNs befolkningsorganisasjon, UNFPA (på engelsk): 

http://www.unfpa.org/ 

På denne siden finnes også en temaside ”Moving young” spesielt for ungdom med en 

introduksjonstekst om unge mennesker som migrerer i dag og personlige historier 

med bilder og kart: 

http://www.unfpa.org/swp/2006/moving_young_eng/introduction.html 
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