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Våre norske og finske 
Kola-slektninger
Av Trond Ballo

Mange kjenner til eller har hørt om de norske kolonistene som slo seg ned på
Murmankysten, og som har slekt i Varanger området. Mindre kjent er det at
mange av de finske kolonistene i Russland hadde slektninger som enten slo
seg først ned på norsk side av russegrensen før de dro til Russland, ble gift her
eller som flyttet til Varanger etter først å ha oppholdt seg på Murmankysten. 

Den finske innvandringen til Murmankysten startet på 1860-tallet, da særlig
fra Kuusamo og Suomussalmi, etter hvert også fra nordligere deler av Finland.
Flere av fi  nlenderne var også først i Norge før de dro videre til Russland.
Reindriftssamer hadde allerede i mange år delvis bebodd området før kolo -
nistene slo seg ned.

Den norske koloniseringen av Murmankysten begynte på 1860-tallet og
utover. Det kom folk fra langt sør i landet, fra vestlandet og fra de nordlige 
fylkene for å prøve lykken på Murmankysten og få et bedre liv enn de hadde
i Norge.

Det var både enslige menn og kvinner som kom til Murmankysten, men
også hele familier gjorde oppbrudd og søkte til områder som kunne bedre
deres liv. Man finner både sønner og døtre av torpere, drenger, bondesønner
og -døtre, søskenbarn eller fjernere slektning. 

Det var ikke bare bønder som dro til Murmankysten, men også smeder,
skreddere, slaktere, skarpskyttere og en og annen som hadde begått mindre
lovbrudd. 

De fleste som kom ble fiskere og jordbrukere, holdt husdyr, fisket laks i
elvene, jaktet sel og hvalross, drev med loddefiske, torvsankning, bærpluk-
king og annet som kunne høstes fra naturen.

Det var heller ikke alle som skaffet seg sitt eget hjem, men leide seg inn hos
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mer i Vadsø kommune 1830-1950 og forsker på slekter i Varanger.
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andre. Mange av husene var av tømmer, nesten alle finlendere hadde tømmer-
hus, der ytterveggen kunne være kledd med torv. De finske husene skilte seg
fra nordmennenes, særlig de som bodde i norskebygden Tsypnavalok der
levestandarden var bedre. De hadde dekorerte peiser (muligens forvekslet
med dekorative skap på veggen), to etasjes hus med trapp opp til inngangs-
døren. Brodtkorb drev handel i Vaidaguba, hans hus viste at han hadde en
bedre levestandard enn de andre.

De første koloniene som ble etablert var Pummanki (Zemlyanaya), Uraguba
og Chervyanaya (Kervanto). Den første finlenderen som slo seg ned i området
var Johan Jakob Mariasson Hiukka fra Kemi, alias Helander og hans kone Eva
Katrine (Nulusjärvi) fra Muonioniska, som bosatte seg i førstnevnte sted i
1858, og regnes som bygdas grunnlegger. Familien hadde vært innom Vadsø,
og bodde i Vestre Jakobselv i 1865. Året etter flyttet familien til Russland. 

Den første opptegnelsen om Jakob Helander i de statlige russiske doku -
mentene skjedde i 1864. Kemski-politimann E. V. Amon tar Jakob på fersken
da han frakter høy og ved ut av Russland. Politimannen begynte å spørre
Jakob om hogstillatelsen og han fortalte at «Helander kom ut av huset sitt med
86 norske spesidaler uten å si et ord til sin kone og tre barn». 

I Petsamo fikk politimann E. V. Amon vite fra en nordmann at Helander var
i Vardø, for senere å komme tilbake for å selge godset sitt og flytte til Amerika.

Kart over bygdene med finsk bosetning: Salmijärvi (1), Pummanki (2), Kervanto (3) og
Vaidaguba (4). Kilde: /mapcarta.com/13491786/Map
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Amon dro da til Pummanki for å hindre Jakob i å rømme. Samme natt som
politimannen dro fra Pummanki, kom Jakob sammen med flere utlendinger
(antagelig finlendere), og hentet alt han eide der unntatt 1 pund rugmel, to
kalver, en okse og en ku og sin kone og tre barn. Politimann Amon tenkte at
Jakob ville komme tilbake for å hente familien sin og resten av sitt gods, så
Amon satte igjen to lappiske menn i Pummanki for å passe på. Amon selv dro
til elven Paz (Pasvikelven). Her kom han i kontakt med noen menn som bodde
i Norge og fikk da informasjon hva Helander hadde gjort i Vardø. E. V. Amon
dro da tilbake til Pummanki da han hadde fått vite om Jakobs plan om å
komme tilbake. Amon arresterte Jakob da han kom tilbake til Pummanki.
Amon spurte hvorfor Jakob hadde rømt, og Jakob fortalte da at nordmannen
oldenborg hadde fortalt han at han ville bli sendt til Sibir om han ikke rømte.
Politimannen forklarte han at ulovlig hogst var en administrativ forbrytelse og
man kunne få bot, men ulovlig utførsel ut av landet var en alvorlig forbrytelse
(grov) og man kunne bli straffet med å bli sendt til Sibir. 

Jakob gråt da og ba om tilgivelse fra guvernøren. Helander angret, sa at 
lappene skulle passe på at han ikke hørte på dumme mennesker, oppføre seg
godt og jobbe godt. Resultat ble at han fikk dokumentasjon på at han kunne
lovlig oppholde seg i Pummanki. I dokumentet sto det ikke noe om at kolonist
Helander var russisk statsborger.

Jakob så sitt snitt til å selge hus og dyr han eide i Pummanki. I oktober 1868
dro han og familien til Vadsø. Russiske politimenn pustet lettet ut da de fikk
vite at han hadde forlatt landet, og saken mot han ble avsluttet.

Jakob var gift to ganger og hadde fem barn med førstekona Eva. Hun døde
på Skogerøya i Sør-Varanger. Etter knap en måned som enkemann giftet han
seg med Anna Josefine Höök fra Vadsø. Han og Anna fikk seks barn. I 1920
jobbet Anna som sykepleierske for Vadsø fattigvesen. Fra hans andre ekteskap
finner man sønnen oluf Hartmann Helander. Etterslekten til oluf Helander er
blant annet gundersen og gulmelæ. Jakobs datter Anna Sofie Vilhelmine 
giftet seg med osvald l. Harila fra Vestre Jakobselv. En annen sønn var Aksel
Andreas Helander som fikk ett barn som døde 2 mnd gammel. Noen av Jakob
Hiukkas barn emigrerte til Amerika.

Etter at Jakob døde i Vadsø i 1909, fikk enken Anna barnet Ågot Marie Dahl
som ble giftet med gustav Hjalmar Kestilæ fra Vadsø.

I 1879 dro Kittilä mannen Johan Erik Tervaniemi til Norge, giftet seg i Sør-
Varanger med Johanne Portti fra Sodankylä. Johan Erik og Johanne bosatte seg
i russisk Salmijärvi der han var bonde og fisker. De fikk fem barn der to av
dem giftet seg med på nordsiden av Varangerfjorden. Datteren Marie Helene
giftet seg med Haakon Andreas Nikolaus Ebeltoft fra Vadsø. Hennes søster
Susanna Johanna var tjenestepike i Vestre Jakobselv der hun traff Rikard
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Dørmenen fra bygda, og giftet seg i 1909. Både Marie og Susanne fikk stor
etterslekt på nordsiden. De andre av deres søsken ble igjen i Russland der 
broren Johan Uolewi ble gift og fikk mange etterkommere.

Rikard Dørmenen hadde også slekt i Russland. Hans onkel gustav
Emanuel Törmänen var i Russland i 5-6 år der hans første kone døde en gang
før 1873, og gustav ble alene med fire små barn. Han giftet seg med Susanna
Albertine «Alberi» Jakola, som må ha kommet til Murmankysten på første
halvdel av 1870-tallet da deres første barn Josefine blir født der i 1874. De drar
ikke lenge etter til Vestre Jakobselv der hans brødre Adam og Sigfrid
Törmänen bor med sine familier. 

Törmänen brødrenes søstersønn Adolf gustav Törmänen kom også til
Pummanki med sin familie. 

Adolf gustavs datter greta Sofia giftet seg med Karl Johan Anselm Edström
fra Bygdeå, Sverige. Hun og Benjamin Ylilokka fra Sodankylä ble foreldre til
forfatteren og kunstneren Sven lokka. Ylilokka ble rammet av Stalins terror.
Han ble skutt 21.november 1938 i leningrad og blehabilitert 20.april 1988.

Flere av deres gren av Törmänen slekten slo seg ned på Murmankysten,
både søskenbarn, tremenninger og lenger ut i slektsleddet slo seg ned i
Pummanki.

Hilma Petrine Kumpula kom fra Salmijärvi i Russland der hun var født i
1891. Hennes foreldre dro fra Sodankylä i 1882, faren ble bonde i Salmijärvi,
senere selvstendig næringsdrivende i landsbyen Töllevi, Petsamo. Hilma 
giftet seg i 1914 i Vadsø med vadsøværingen Karl oskar Hildonen. Hilma og
Karl fikk flere barn, blant annet georg Ragnar som i mange år jobbet for
Varanger Kraftlag og broren Karl Johan «Kalle» som var politimann i Vadsø.
Hilma Petrine var yngst av fem søsken, og flere av dem ble igjen i Russland og
det som senere ble finsk område. 

Snekkersønnen Sigfred gustav Ittelin fra landsbyen Kantoniemi i Kuusamo
og gift med Margrete glasin, dro i likhet med sin eldre bror Albin og yngre
bror Johan Fredrik, med familien sin som innvandrer til kysten av Murmansk
på 1870-tallet. Ifølge Kuusamo kirkeopptegnelser bodde han sammen med
familien i Pummanki. Senere flyttet Sigfred med familien til Vestre Jakobselv i
Vadsø kommune der de fikk en stor etterslekt. Hans brødre kom også til Vestre
Jakobselv, men de dro tilbake til Russland der begge var kolonister og fiskere
på Murmankysten. 

Albins sønn Johan Fredrik som da antagelig var enkemann, ble utvist ved
NKVD-ordre nr. 761 (23. juni 1940) til den Karelske autonome republikk i
Sovjetunionen. Albin og Sigfreds brordatter Maria Aleksandra giftet seg med
Karl Andreas Ingilæ fra Kvalnes ved Kiberg. De bosatte seg Pummanki. De
hadde minst tre barn. Karl Andreas søkte i 1921 finsk statsborgerskap.
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Hilda Karoline Räinä fra Chervyanaya, Fiskerhalvøya med far fra Ii og mor
fra Kuusamo ble også gift i Vadsø i 1913 med Johan Alfred Pedersen. De fikk
sønnen leif Konrad Pedersen. Johan Alfreds mor var Kaisa Johanna Höök fra
Alkula i Ylitornio som ble gift Karl larsson Pietilä fra Ii i Finland. De er stam-
fedre til Biedilæ i Skallelv. 

Hilda Karoline yngste søsken Anna lisa som var født på samme sted, giftet
seg i Vaidaguba med Adolf Bernhard olsen som var søskenbarn til mangeårig
kontorsjef i Vadsø kommune. Hilda og Anna lisa fikk sønnen leif Konrad
Pedersen. Hilda og Anna lisas søsken ble igjen i Russland. 

Adolf Bernhard olsens bror Josef Martin olsen giftet seg med Anna gretha
Alatalo som var født i Vaidaguba på Fiskerhalvøya. Hennes foreldre var fra Ii
i Finland. Annas far, Pehr, skal ha vært en meget dyktig fiolinist, og var kjent
som en av de dyktigste på instrumentet på hele Finnmarks-kysten og helt til
kysten av Murmansk. Han kom med familien til Murmankysten omkring
1886.

Anna grethas søster Amanda
Alatalo ble gift i Vadsø med
Mathias Hirsivaara fra Kuusa -
mo. Anna og Mathias datter
Anna lydia giftet seg med tre-
menning Richard Räinä som var
bror til Anna lisa Räinä som ble
gift med Adolf Bernhard olsen.
Mathias Hirsivaaras etterslekt
gir slektsforbindelse til Hirsi -
vaara i Vadsø.

Vaidaguba, antagelig før 1920. Arkiv: Murmansk museum

Vaidaguba i 1933, grensen mellom Sovjetunionen og
Finland går gjennom landsbyen. 

Arkiv: Murmansk museum
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Adolf Bernhards datter Juliane Marie olsen, født i Vaidaguba, ble gift med
Magnus Jakob Kehus fra Vadsø med røtter fra Ii i Finland. Søsteren til Juliane,
Aagoth Josefine olsen ble gift med Margido Johann Daldorff fra Berlevåg. 

lydia Wäisänen, som giftet seg med enkemannen Michael Michelsen fra
luftjok, var født i Bolsjaja Zapadnaja litsa i Murmansk oblast. lydia og
Michael fikk 5 barn, han hadde 4 fra første ekteskap. Michaelsen i Vadsø er
etterkommere av dem.

lydias foreldre kom som kolonister til Murmankysten på 1880-tallet. De
fikk 8 barn som ble igjen i Russland. Sønnen otto Aksel som var fisker i en 
kollektivfarm, ble under den store omfattende undertrykkelses- og forfølgel-
seskampanje igangsatt av Stalin, arrestert den 5. august 1937. Han bledømt til
døden og henrettet i levassova i leningrad oblast 25. august 1937. Han ble
rehabilitert 16. mai 1989.

En annen familie som hadde slektninger på begge sider av Pasvikelven var
Ranta folket. Johan Henrik Rantatalo med familie bosatte seg i Petsamo om -
rådet langs Menikkajoen i Menikansaari. I Petsamo området var to andre store
bosetninger befolket av russere og karelere. Et tredje bosetningssenter som
vokste seg stort, begynte å utvikle seg ved Pasvikelva. Der bosatte flertallet av
nykommerne seg i Salmijärvi nær Kololt vinterlandsby. De første nybyggerne
var alle finlendere, for det meste mennesker som hadde flyktet fra uårene i
Kittilä, Sodankylä og andre steder i lappland på 1860-tallet. Hit kom flere
familier fra Kittilä og Sodankylä, som familien Heiskari, Jaakola, Niva, Porti,
Ranta, Rautiola, Seurujärvi og Tervaniemi.

Mange av deres etterkommere giftet seg med finlendere som hadde slått seg

Salmijärvi i 1926, tilhørte da Finland. Arkiv: Seppo lepistö
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ned på norsk side av grensen, eller andre steder i Varanger. 
Mikkel Jacob «Hanhin Mikki» Mikkelsson Niva fra Kittilä bosatte seg i

Salmijärvi som fisker, jeger, gårdbruker og var velkjent som smed.. 
Mikkel traff Frida Elinor lindkvist, som var av svensk avstamming og født

på Skjervøy, en lørdag han var på dans i huset til Susanna og Pekka Petari i
Svanvik. Etter tredje møte sa han til henne: «lähe meille!» (Bli med til oss).
Frida kunne ikke mange ordene finsk, men dette forsto hun. De ble gift i
Kirkenes i 1889. Av de 8 barna de fik,k ble flere gift på norsk side. Deres eldste
datter Charlotte ble gift med Theodor Norman Ingebrigtsen fra Kistrand.

Theodor var meget stolt av sin vakre kone Charlotte, og sa: «Hundre kroner
måtte jeg betale for henne til den russiske stat. Vi gikk på gaten i Vadsø,
Charlotta med reveskinn om halsen og jeg med en stor sigar. Hvem er dette
vakre paret? spurte folk.»1 Deres datter Frida var gift med Arne Kristoffer
Karlsen fra Kiby, han omkom på sjøen utenfor Spaniakysten i 1948. Frida ble
senere gift med Tobias Karisari. Flere av Theodor og Fridas barn ble gift i 
Sør-Varanger. 

En annen datter av Frida og Mikkel, olga, giftet seg også med en nord-
mann; Morten Ingebrigtsen fra Namdalen i Sør-Varanger. Mortens far
Ingebrigt Bersvendsen var fra Tynset i Østerdalen i Hedmark. Han kom til
Sør-Varanger i 1868. Bersvendsen kjøpte gården Namdalen av Pernille
Tollefsdatter i 1871. Barna fikk etternavnet Ingebrigtsen, og det finnes mange
etterkommere etter Ingebrigt og Adrianne. Før han kom til Sør-Varanger var
han innom Balsfjord og Kistrand i Porsanger. Han var døpt Embret
Bersvendsen.

Mathis Mattsson Mattila som slo seg ned på gården Porttikangas i
Sodankylä og tok navnet Portti. De flyttet på1860-tallet til Salmijärvi i
Petsamo. Han skal ha vært en av de første innbyggerne på stedet. Mathis var
gift med Elsa Nilsdatter Kellontekemä fra Kittilä, hennes bror Nils har etter-
kommere i Vadsø gjennom Koskamo og Riesto i Sør-Varanger.

Mathis og Elsas sønn gustaf olof giftet Anna Valborg Pehrsdatter Petari fra
Salla i Finland. Anna hadde stor slekt på norsk side av Pasvikelven gjennom
Beddari slekten. Hun hadde 2 tanter og 4 onkler av Beddari slekten som slo
seg ned i Sør-Varanger. En av onklene var oluf Vikki som dro til Vadsø og fikk
sønnen oluf Kristian Vikki med piken Eva Kaisa Josepsdatter lambela fra
Salla-området. De blir stamforeldre til Vikki slekten i Vadsø. Hvorfor oluf tar
navnet Vikki er et mysterium da alle hans søsken het Petari til etternavn. 

Johan Henric Rantatalo og kona Maria Catharina Jesiojärvi kom til
Salmijärvi i området på 1860-tallet. De hadde 7 barn, noen var født i Kittilä
andre i Kirkenes. 
1  olav Beddaris «Fra vår grense mot Finland og Russland, side 37
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Familien Ranta slo seg ned på russisk side av Pasvikelven i Kassinautto
(Kassiskogen), bygden ble kalt for «Rantabyen» da alle var i slekt med hver-
andre og het Ranta til etternavn. Flere av Ranta folket giftet seg med finlendere
som bodde på norsk side av elven. Ranta-slekten strekker seg utover på begge
sider av Varangerfjorden, og man kan finne Varangerslektene Vesmajärvi,
Wara, Mikkonen, Niskavara og Beddari i etterslekten.

Eldste barnet til Johan Ranta og kona Maria lisas (f. Ransaki) Kaisa Amalie
giftet seg i Vadsø med Hans Kristian Wara. Kaisa og Hans Kristian fikk flere
barn, men bare sønnene Erik Kristian og Esaias vokste opp.

Sønnen ole «Pikko-olli» Ranta født i Kittilä, ble gift med Margretha
Christina Vesmajärvi fra samme bygd. Deres datter Selma Severine som var
født i Salmijärvi i Russland, ble gift med Johan Erik Isojärvi fra Kemijärvi. De
bodde i Vardøveien 10, det som senere ble kalt «Isojärvi-gården». Selma som
var russisk statsborger, kom til Vadsø i 1920 som husbestyrerinne hos Johan
Erik. Fem år senere var de gift. Hun hadde allerede fire barn, de to yngste tok
navnet Isojärvi. 

Datteren Maria Johansdatter Ranta giftet seg med Anders Andersson
Vesmajärvi fra Kittilä. Anders og broren Pehr dro også til Salmijärvi området.
Anders og Maria bosatte seg i Falkekjeila i Nord-Varanger. Anders omkom på
sjøen i 1895. Han var på fiske ved Kiberg og på hjemturen sammen med to
menn fra lille Ekkerøy, Vilhelm Brokkonen fra Vuokiniemi i Finland eller
Karjala i Russland og Abraham Johansen opprinnelig fra Kiby, I tillegg var en
helgelending med. Alle fire omkom underveis innover Varangerfjorden. De
omkomne ble ikke funnet da det ikke er datert noen begravelsesdato.

Sønnen Abraham «Ranta-Appi» Ranta giftet seg med Salmijärvi jenta Marie
Mathilde Heiskari. De fikk 12 barn, og mange av barna giftet seg på begge
sider av Pasvikelven og på nordsiden av Varangerfjorden. Datteren Hilda
Karoline giftet seg i Vadsø med Richard Øivind Wara fra Vadsø. De fikk 12
barn og stor etterslekt.

«Ranta-Appis» bror Johan Sigvart Ranta, giftet seg i Vadsø med Marie
Kristina Niskavara. Deres bror Bartholomeus Ranta giftet seg med Jenny
Safina Beddari fra Svanevatn i Pasvik.

En annen bror, Aleksander Kristian Ranta, giftet seg også med en Nord-
Varanger-jente og søster av Marie Kristina, lydia Helena Niskavara. Både
Aleksander og lydia døde i Tervola på 1960- og 1970tallet.

Tredje yngste av Ranta barna, grete Mathilde Ranta giftet seg på norsk side
med Edias Henrik (Beddari) Emanuelsen. Edias skiftet navn til Emanuelsen.
Han var sønn av Johan Emanuel Beddari.

En yngre søster av grete Mathilde var Else Edith Ranta, som også giftet seg
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med en Beddari, Mathis Beddari og de slo seg ned Pasvik med sin store bar-
neflokk.

Den yngste av Ranta barna, Kaisa Henrika, giftet seg Johan Anselm
Sotkajærvi som var født i Salmijärvi. Som de andre av sine søsken, bodde hun
og mannen på norsk side av Pasvikelven ved Melkefoss. Johan Anselms beste-
foreldre kom til Salmijärvi i Petsamo på 1870-tallet. Her slo han seg ned som
bonde. Han skal ha druknet i september 1910, 74 år gammel.

Nils Johansson Rautiola, var kjent som «Rastin-Niila». Familien hans var de
første innbyggerne og bosetterne i Salmijärvi. Man finner både Sotkajærvi og
Bordi i etterslekten.

Michael «Jakolan Mikko» Johansson Seurujärvi var en annen som forlot
1860-tallets uår i hjembygda Kittilä. Det er mulig han dro tilbake til Kittilä da
man finner han gift på hjemstedet. Familien forlot Kittilä på 1880-tallet for å
bosette seg i Salmijärvi der han levde som bonde. 

Sønnen oskar Seurujärvi giftet seg med Marie Josefine Mathisen fra Hallen
i Nordreisa. oskar som var russisk statsborger, ble innkalt til den russiske hær.
Han deltok i første verdenskrig som soldat i det 52. sibirske skarpskytterregi-
mentet til den russiske keiserhæren og falt i kamp i mai 1916. liket ble ikke
funnet.

Enken, Marie, giftet seg med Erik osvald Stenbakk fra Melkefoss. Eriks
osvalds far var født i Vadsø. Marie fikk bare datteren Ida Sylvia (hun tok 
navnet Stenbakk) fra ekteskapet med oskar Seurujärvi. Hun fikk i sitt andre
ekteskap rikelig med barn. Hele 9 barn bar hun frem og 3 av barna ble gift på
nordsiden av Varangerfjorden, Hilma ble gift med Isak Alexander Reisænen i
Vestre Jakobselv, Ågot Marie med Hilmar Jakola og Erik osvald med Hildur
Ananiassen fra Krampenes. De andre søsknene ble gift Beddari, Sotkajærvi,
Sørensen og Stenbakk. 

Sønnen Johan Ranta og kona Maria lisas (f. Ransaki) datter Kaisa Amalie
giftet seg i Vadsø med Hans Kristian Wara. Kaisa og Hans Kristian fikk flere
barn, men bare sønnene Erik Kristian og Esaias vokste opp.

«Jakolan Mikkos» datter Margarethe ble gift med Johan Alfred Beddari og
bosatte seg i Svanvik. Margarethes søster Ida som var den yngste av søsknene,
ble gift med neidenværingen Karl Rikard Ingerøinen. 

Hammerfestværingen Christian Wilhelm Bernhard Berger og hans eldre
bror Johan Henrik Berger dro til Murmankysten på 1870-tallet. Deres mor
Johanne Sofie (f. leijonarm) fra Haparanda, ble enke i 1853. Året etter giftet
hun seg med Karl Ingebrigt Knudsen fra Skjervøy. Hun fulgte etter sine sønner
til Murmankysten med sine 6 barn som hun fikk sammen med Knudsen.

Johan Henrik Berger giftet seg med Kathrine Bergitta (Iversen) fra
Bugøyfjord. Johan og Kaisa fikk 10 barn. Deres eldste datter Maria olufina, ble
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gift med Jacob Isaksen, han døde i Vardø i 1926. Maria døde i Vardø i 1963.
Deres nest eldste datter greta Mathilde giftet seg i Vardø med enkemannen
Edvard Jørstad fra Tsypnavalok. Han var enkemann etter greta Aleksandra
(Sandra) Halonen fra Uraguba. Edvard hadde vært kolonist i Muotsi mellom
1905 -1917, deretter kolonist i Tsypnavalok fra 1917. Han var allerede far til 7
barn. I sitt nye ekteskap ble han far til 3 sønner. Edvard er bestefar til lilly
Jørstad som bor i Vadsø.

Johan og Kathrines datter Mette Cecilie Eguleie ble gift i Vadsø med enke-
mannen Henrik Vilmi, som var født i Nesseby da foreldrene var på vei til
Russland via Vardø. Henrik var enkemann etter Ragna Marie Thorsen som var
født i Tsypnavalok. Bare 5 måneder etter at kona døde i april 1911 i Vardø,
druknet hans yngste sønn i et lite uinngjerdet vannbasseng i Russevika i
Vardø. Henrik som knapt har kommet over sorgen over ha mistet sin kone og
yngste sønn, giftet seg i november 1911 i Vadsø med Mette Cecilie Eguleie
Berger fra Tsypnavalok. 

Mette og Henrik Vilmi fikk 3 barn før hun døde av TUB i Vardø i 2 måneder
etter han hun tidligfødte deres tredje barn. Året etter, giftet Henrik seg med
laura Nathalia Berravara fra Indrebyen i Vadsø.

Christian Wilhelm Bernhard Berger giftet seg i Vardø med Kristina Marie
Mikkelsen, de fikk 11 barn. Datteren Pauline Elisabeth giftet seg med Hans
Kristian Følstad fra Vardø med far fra lille Saltjern i Nord-Varanger. Hans skal

Bilde av Tsypnavalok. Arkiv: Murmansk museum
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ha vært en driftig fisker og fangstmann. Da kona døde, søkte han etter en 
husholderske og Dagmar Adeleide Sofie larsen fra Vardø ble da husholderske
hos Hans. Dagmar var mor til Bjarne Jørstad som ble adoptivsønn hos Karl og
Ida Jørstad.

Dagmars mor var Nina Johansen som ble gift med kolonisten Karl
Sandtrøen fra Kvænangen i Troms. De bodde i Tsypnavalok i 1900, flyttet
senere til Muotsi der de bodde i 1913. Karl døde antagelig samme år.

Nina og Karl fikk 6 barn. Eldstebarnet sønnen Hilmar, ble deportert fra
Tsypnavalok med sin familie iht NKVD-ordre nr. 761 (23. juni 1940) til den
autonome sovjetrepublikken Karelen. To av hans søsken kom til Finnmark.
Karl Peder Ingemann Sandtrøen døde i Mehamn i 1967, søsteren olga giftet
seg med Reidar Martin Øien. Hun døde i Mehamn i 2003.

Bjarne kom i 1919 2 år gammel til Fiskerhalvøya i Russland. Bjarne vokste
opp hos Karl og Ida Jørstad og tok deres etternavn. Han vokste opp i den lille
bygden Tsypnavalok med kuer og sauer gressende rundt husene. I 1941 ble
Bjarne innrullert i den sovjetiske hæren og var med hæren inn i Norge i 1944.

Paulines søster Ida olivia Berger giftet seg med Karl ludvig Waldemar
Jørstad i huset der Bjarne vokste opp. Ida og Karl var ellers barnløs.

Deres bror Iver Johannes Berger, som bodde i Valkeakivi i 1940 (landsby noe
nord for byen Kola) ble utvist ved NKVD ordre nr. 761 (23. juni 1940) til den
autonome sovjetrepublikken Karelen. 

Berger-brødrenes halvsøster Eva olufine Marie Knudsen, ble gift med han-
delsbetjent Andreas Nikolai Hansen. Deres sønn Herman Jakob Steen Hansen
giftet seg med Vadsøjenta Bergliot Christensen. Hennes far var skredder -
mester og født på Ekkerøy. Herman Jakob Herman jobbet som bankkasserer i
Vardø og senere som kontorsjef i Norges Bank i Tromsø.

Halvbroren Josef Frithjof Knudsen bodde i Tsypnavalok med sin familie.
Han var først gift med Brita Maria Arvola fra Neiden. Deres sønn Karl Johan
giftet seg med Sofie okman fra Vadsø. Sofies mor Brita Mathilda f. Korbi,
hadde stor slekt i Vadsø. Antagelig var ekteskapet mellom Karl Johan og Sofie
barnløst da ingen barn er nevnt. Karl Johan døde ved drukning i Russland. 

Søsteren Helga Sofie ble gift med oluf Jørstad fra Tsypnavalok. Helga døde
i 1916 i Tsypnavalok seks dager etter at hun hadde fått sitt syvende barn, en
datter. Helga og olufs datter, Helene grethe Marie, ble mor til Anna Marie
«lillemor» Johansen i Vadsø. Helene giftet seg i Vadsø med Robert Anton
Figenskau Johansen. oluf og Helga Sofies datter Anny Charlotte var mor til
olav Jørstad i Vadsø.

Josef og Britas fjerde barn, Charlotte Karoline Maria, giftet seg med Henrik
Vilmis bror, Johan Petter. Han oppholdt seg i en tid i Tsypnavalok. Dagen etter
at de ble gift, flyttet de til Vardø.
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Peder Jørstad som var født i Vadsø i 1843, dro med kona Kaisa greta
(Arpela) fra Neiden, og sønnen Anton Konrad i 1872 til Urafjord på
Murmankysten. Han ble kolonist i Tsypnavalok fra 1873 til 1886 da de flyttet
til Muotsi der han var kolonist frem til 1915. Han døde antageligder. Han ble
far til 12 barn. Mange av barna vet man ikke skjebnen til, men muligens døde
flere av dem som små.

Anton Konrad ble tvangsflyttet til russisk Karelen i nord-vest Russland.
Han døde der (av sult). 

I Morten Jentofts bok «De som dro østover» er han nevnt over de som ble
deportert fra Tsypnavalok sommeren 1940, til Den karelske-finske republik-
ken. Han arbeidet på fiskerkollektivet «Polarstjernen». Anton var ikke gift.

Søsteren Anna Bergitte som var født i Tsypnavalok flyttet til Vadsø og ble
gift med Johannes Martin Persen fra lille Saltjern i Nord-Varanger. De fikk
ikke barn, men hadde flere fosterbarn opp gjennom årene.

En annen datter av Peder og Kaisa var Amanda Albertina som også dro til
Vadsø og ble gift med enkemannen Carl Johan Kristoffersen fra Ekkerøy.
Foruten de 3 barna han hadde fra før, ble han far til 3 der 2 vokste opp.

Sønnen Johan Jørstad flyttet til Vadsø og ble gift med golnesjenta olinda
lydia Helistø. De fikk datteren lillian Jørgine som ble gift med vardøværing-
en odd Maritvold.

Johans bror Karl ludvig Waldemar Jørstad, ble gift med Ida olivia Berger
fra Tsypnavalok. De ble adoptivforeldre til Bjarne Jørstad. 

Den yngste av Jørstad barna var Hilmar Fredrik Martin. Han giftet seg med
Anna lydia Veteläinen fra Muotka på Fiskerhalvøya. Hun døde året etter at de
giftet seg. Anna lydia var den yngste av en søskenflokk på 7, og mange av
hennes søsken giftet seg i Russland. Etter at Anna døde giftet Hilmar seg med
Ragna Haltta fra Uraguba. I 1921 flyttet de til finsk side av Vaidaguba. Det sies
at de dro eller rømte til Finland. 

En langveisfarende kolonist på Murmankysten var Daniel Svensen fra
Egersund. Familien bodde på lille Ekkerøy i Nord-Varanger i 1856 der sønnen
Frants ble født. Ifølge russiske kilder bosatte han seg ved Petsamofjorden i juli
1866 og var engasjert i havfiske, dyrehold og bygging av torvhytter. Han
bodde senere sammen med sin kone og sønnen Frants familie i Zubovka
(1887).

Daniels datter Sofie lovisa Katrine ble gift med Michael Edvard Hansen fra
Tromsø. De slo seg først ned ved Petsamofjorden før de flyttet til Zubovka på
Fiskerhalvøya rundt 1872. De fikk 6 barn der 5 av dem ble gift og fikk etter-
kommere i Russland.

Sønnen Frants Svensen giftet seg med Kaisa Sofia Meskus fra Kuusamo.
Frants døde 55 år gammel i Zubovka på Fiskerhalvøya. Frants datter Sofia
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Mathilde, giftet seg med Karl Anfelt olsen fra Tsypnavalok, sønn av Andreas
Bernt olsen. Enken Kaisa giftet seg med Elias Fredrik Adolfsson Törmänen fra
Kuusamo som var firmenning med Sigfrid gustav «Sippa» Törmänen som
bosatte seg i Vestre Jakobselv.

Karl olsen fulgte etter sin bror Adolf til Vadsø i 1919, i samme båt som oluf
Jørstad og de små barna hans. Men av en eller annen grunn bestemte Karl seg
for å dra tilbake til Tsypnavalok sammen med sønnene Trygve og Ragnvald,
mens datteren Julianna på tolv år skulle vente på dem hos slekten i Vadsø.
Men de så hverandre aldri igjen, og heldigvis fikk Julianna heller aldri vite om
den tragiske skjebnen Karl og Ragnvald fikk i leningrad 18 år seinere.

Karl olsen var fisker på kollektivbruket «Polarstjernen» i Tsypnavalok. Han
ble arrestert 12. juli 1937 og dømt til døden 19. september 1937 av en troika fra
NKVD i leningrad fylke, etter paragrafene 58-6, 10 og 11 i straffeloven. Han
ble henrettet 21. september 1937 og ble begravet på levasjovo-kirkegården
ved St. Petersburg. Han ble rehabilitert 29. november1958 av et krigstribunal
fra det nordlige militærdistrikt.2

Foruten de nevnte olsen-søsknene, ble de andre gift både med finske 
og norske menn og kvinner og fikk mange etterkommere. Mange av etter -
kommerne ble arrestert og skutt under Stalin terroren eller forvist. For videre
skjebne, se Morten Jentofts bok «De som dro østover – Kola-nordmennenes
historie»

Johan Petter Eriksen fra Skjerstad i Salten i Nordland, som ble kalt for
«Kongen av Kildin», kom sammen med kona Karolina Marthea (f. Jørgensen)
fra Eidsvoll, flyttet til Murmankysten på slutten av 1860-tallet. Han var først
fisker i Zubovka (1869-1873) og kolonist på øya Kildin (1873-1905). Johan
Petter døde av strupekreft i 1905. og kona av hjertefeil i 1903. De fikk 12 barn,
de to eldste var født i Bodø. 

Johan og Karolines datter Julia Antone giftet seg i 1908 i Vardø med Johan
Andreas Jensen. Julia døde 29 år gammel i 1908 i barselfeber, fem måneder
etter at de ble gift. Johan Andreas ble oppad gift og ble far til Reidar Andreas
Jensen som i mange år var havnebetjent i Vadsø.

Julias bror ludvig Edvard ble gift med Anna Isodora Thorsen fra
Tsypnavalok. De hadde i hvert fall ett barn i 1910. 

De tre yngste av Eriksen-søsknene var Hjalmar Nikolai, Johan Bernhard og
Hilda Viktoria. Hjalmar Nikolai Eriksen ble gift i Aleksandrovsk med leonora
Mathilde Norum fra Vardø, Johan Bernhard ble gift på Kildin med Agnes
olufine Bakken som var født i Vadsø og døde i 1959 i leningrad. Agnes søster
olufine Marie ble gift med Frans Robert Berg fra Vadsø. Aller yngst var Hilda
Viktoria som ble gift med Hans Krohn fra Malangen. 
2  «De som dro østover», Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s. 35
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Thor Thorsen fra Dovre i oppland var kolonist i Tsypnavalok (1887-1917).
Han ble gift med Anna greta Palosaari fra Kuusamo. Hennes foreldre dro med
familien til Murmankysten tidlig på 1870-tallet. Familien bosatte seg i
Tsypnavalok der de bodde i 1887. 

Thor og Anna greta fikk 10 barn. Sønnen Anton Bernhof Thorsen giftet seg
med Anna Fransisca Hansen fra Zubovka på Fiskerhalvøya, datter av Michael
Edvard Hansen og Sofie lovisa Katrine (f. Svensen).

Datteren laura Aurora Thorsen giftet seg med Frans Arvid Polojärvi fra
Muotka på Fiskerhalvøya. De ble deportert ved NKVD ordre 761 (23. juni
1940) til den autonome sovjetrepublikken Karelen. Frans og laura fikk minst
fem barn.

Ingrid Avgina Thorsen giftet seg med Magnus Ingvald Svensen, sønn av
Frants gustav Svensen. Familien ble utvist ved NKVD-ordre nr. 761 (23. juni
1940) til den autonome sovjetrepublikken Karelen. Han døde der i 1942 og ble
rehabilitert 18. juli 2005. Han og Ingrids ekteskap ga flere barn.

Videre skjebne til de andre Thoresen-barna er ukjent. 
Johan Theodor Øien fra Vardø, giftet seg i 1875 i Vadsø med Maria Kukko

fra Kukkola i Carl gustav sogn i Tornedalen i Sverige. Maria hadde flere 
søsken som ble gift i Vadsø og Nord-Varanger. Man finner både Rautio,
Kokko/Johansen og Biedilæ i Skallelv av etterkommere etter Marias søsken.

Huset på to etasjer med veranda, en balkong og enflaggstang og torvtak – huset til Karl (Ivan)
Eriksen. Arkiv: Murmansk museum. Foto av Julia laius
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Johan og Maria bosatte seg i Tsypnavalok på Fiskerhalvøya, der han drev
som fisker og senere også med varehandel mellom Russland og Norge frem til
revolusjonen i 1917. Eiendommen ble konfiskert av de nye russiske myndig-
hetene i 1920. Øien familiens skjebne i Russland er velkjent, den kan også leses
om i Morten Jentofts bok «De som dro østover». 

Øien-familien bodde blant annet i Ura-kolonien (1879). Senere ble han kolo-
nist og kjøpmann i Zubovka (1883-1893).

En annen langveisfarende var Anders Skjerseth fra Nordmøre med kona
Ellen Sofia (f. Kaldal) fra Namsos. Skjerseth var kolonist og kjøpmann i
Tsypnavalok (1869-1887). I følge Ervast hadde han noen lagerbygninger på
stranden ved butikken sin, i tillegg til at torskehodene ble tørket på stranden
(1882).

Sønnen Johan Peder ble gift i Tana med Marie Kathrine Schanche fra
Fredenslund i Tana. Johan Peder flyttet til Kola by i Murmanskfjorden der han
døde i 1907. De hadde to barn der yngste var født i 1906. 

Etter at Anders Skjerseth døde i 1899 dro enken med sine gjenlevende barn
til Norge en tid før 1910.

Koloniststeder og byer på Murmankysten
Byen Aleksandrovsk ble grunnlagt i beskyttede naturlige havnen av Catherine
i 1896 og oppkalt etter den russiske keiseren Alexander III. Byen ligger på
vestbredden av Kolafjorden, nær munningen av fjorden. Etter etableringen ble
byen Ujest omdøpt til Alexandrovsk. På begynnelsen av 1900-tallet hadde
byen 40 trehus, inkludert 25 boligbygg, et administrasjonsbygg, et postkontor,
en skole, et sykehus, et fengsel, en luthersk kirke og en værstasjon. Ifølge rus-
siske data var det i 1903 314 innbyggere i byen, 627 innbyggere i 1914 og 1025
i 1917. Under den første verdenskrig hadde byen arktiske marinefartøyer, og
en internasjonal telegrafstasjon ble åpnet i byen. Byens navn ble endret til
Poljarnyi i 1939. Byen har vært havn for atomdykkerbåter siden 1950-tallet.
Poljarnyi ble slått sammen med sine to andre nærliggende lukkede byer,
gadžiev og Snežnogorsk, til det større distriktet Aleksandrovsky i 2008 og
dekker nå som en lukket by over hele vestbredden i Kolafjorden. Ifølge den
russiske folketellingen hadde byen totalt 17 300 innbyggere i 2010.

Bolsjaja Zapadnaja litsa var en koloni grunnlagt av finnene i 1877 og ligger
ved bredden av litsaelven på bunnen av 18 km lange litsafjorden.
Komintern-fiskernes kollektive gård ble etablert i landsbyen i 1930. Samene
fra Motovskoi kirke ble overført til landsbyen i 1933, da 18 tømmerhus ble
brakt til landsbyen. Under Stalin terroren i 1937 ble de fleste mennene i lands-
byen fengslet og henrettet på stedet nær läätsi.
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Chervyanaya, på finsk Kervanto, ble grunnlagt som koloni av finnene i
1870. Den ligger på den nordlige bredden av Pummanki-fjorden på
Fiskerhalvøya og sør for Vaidaguba. Innbyggernes hovedyrke var torskefiske,
haifiske og husdyrhold. Ifølge russiske data hadde landsbyen totalt 189 
innbyggere i 1897. Etter Tartu-freden var landsbyen en del av Petsamo, som
tilhørte Finland i 1920–1944.

Kildin er ei øy øst for Kolafjorden. Det var allerede på 1600-tallet en mar-
kedsplass på øya. Nordmannen Johan Eriksen slo seg ned på øya i 1873. I sin
reiseskildring beskrev den russiske forfatteren Mikhail Prišvin, som besøkte
øya, Eriksen som kongen av Kildin. Spesielt nevnes eieren av herregården,
som ble flittig verdsatt av pomorene og fungerte som landemerket på øya. De
opprinnelige innbyggerne på øya var samiske. De bodde og beitet reinen på
øya til 1919. Den russiske regjeringen planla å etablere en kommersiell havn
på øya på 1870-tallet, men prosjektet ble det ikke noe av. Smytška kollektive
gård ble senere etablert på øya. De norske innbyggerne på øya ble deportert
på 1930-tallet, og luftvernartilleri ble etablert på øya. Batterier avfyrte visstnok
et eneste skudd under andre verdenskrig.

Kola er den eldste byen på Kolahalvøya og ligger 75 kilometer fra kysten av
Barentshavet i bunnen av Kolafjorden, der Tuloma-elven renner ut. Den er
nevnt som en Kola-festning i kilder tidlig på 1500-tallet.

Muotka ligger på Fiskerhalvøyas sydlige del og ved Muotka-fjorden som
ligger øst av Pummanki fjorden. Stedet ble kolonisert av finnene på 1860-
tallet. Ifølge russiske data hadde bygda i 1895 totalt 33 faste innbyggere, og
deretter vokste den til 101 innbyggere i 1897 og 195 i 1905. Nesten alle var
finner og samer. Innbyggernes hovedyrke var fiske, dyrehold og reindrift.
Under revolusjonen vokste antallet finner i bygden sterkt. Bygden ble en del
av oserkko landsbystyre i 1920. En grensefiskers kollektivgård ble senere 
etablert på stedet, hvor fiske ble praktisert og lokale innbyggere også var
involvert. Som et resultat av Stalins forfølgelse opphørte landsbyen å eksi -
stere. Etter andre verdenskrig opererte regionens militære enheter der.

Muotsi ble grunnlagt av nordmenn i 1865 og ligger på sørkysten av
Fiskerhalvøya innerst i Muotka-fjorden. Ifølge russiske data hadde landsbyen
i 1905 16 innbyggere.

Pummanki var som tidligere fortalt etablert av Johan Jakob Mariasson
Hiukka. Bygden ligger ved bredden av Pummankielven på den nordlige og
vestlige bredden av Pummanki fjorden i den nordlige delen av halvøyen.
Ifølge russiske data hadde landsbyen i 1897 173 innbyggere, i 1904 var det 159
innbyggere i Pummanki. Innbyggernes viktigste yrker var fiske og jordbruk.
landsbyen hadde sitt eget landsbyråd, som tilhørte Petsamo fogderi i 1920.
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Etter Tartu-freden var landsbyen en del av Petsamo, som tilhørte Finland i
1920–1944. Under andre verdenskrig huset landsbyen kommandoposten til
den røde hærens militære enhet.

Salmijärvi ble etablert av finnene, som spredte seg ved bredden av sundet
mellom Salmijärvi og Kuotsjärvi-innsjøene i Paatsjoki-elvemunningen nær
den norske grensen. landsbyen nevnes første gang i russiske dokumenter i
1876, da det bodde 29 finner og ni samiske familier i landsbyen. Ifølge russiske
data hadde landsbyen i 1913 totalt 288 innbyggere, 31 hus, 240 reinsdyr, 135
kyr, 75 sauer og 15 hester. I 1918 nevnes det at rundt 160 finner og 35 samer
bodde i landsbyen. Etter Tartu-freden var landsbyen en del av Petsamo, som
tilhørte Finland i 1920–1944. landsbyen er fortsatt bebodd i dag, og ifølge den
russiske folketellingen i 2002 hadde landsbyen 121 innbyggere.

Tsypnavalok ligger på den nordlige og østlige delen av Fiskerhalvøya, et
gammelt fiskested fra 1876. Bygden hadde et sykehus, som opererte fra 1881
til 1882, og St. Nicholas ortodokse kirke for sesongbaserte fiskere under klos-
teret i Petsamo. Et fyr ble anlagt der i 1896 og senere en værstasjon. Stedet var
sentrum for sesongfiske ved Murmankysten tidlig på 1880-tallet, da lands -
byen hadde mer enn 500 fiskefartøyer og 2000 fiskere i fiskesesongene. Men
landsbyboerne forlot stedet til fordel for Vaidaguba. Tsypnavalok ble befolket
på nytt i 1888, da befolkningen flyttet til Zubovka. Ifølge russiske data hadde
landsbyen i 1895 43 fastboende, og etterpå vokste landsbyen til totalt 57 i 1897
og 118 i 1926. Mange av de norske innbyggerne flyttet til Norge i 1919. De 
fle ste av innbyggerne i landsbyen ble tvangsflyttet i 1937 og resten ble 
deportert i 1940. Under andre verdenskrig var landsbyen base for kystartille-
riet, og etter krigen militære enheter fra luftverndivisjonen. Tsypnavalok er
fortsatt bebodd i dag, og ifølge den russiske folketellingen i 2002 hadde 
bygden 43 innbyggere.

Uraguba som ble grunnlagt av nordmenn og finner i 1864, ligger ved 
bredden av Uraelven på bunnen av Urafjorden. Ifølge russiske data hadde
landsbyen i 1866 87 innbyggere, og deretter vokste landsbyen til totalt 136 
innbyggere i 1876, 230 i 1896, 306 i 1914, 232 i 1920, 259 i 1926 og 660 i 1939.
Innbyggernes hovedyrker på 1800-tallet var havfiske og dyrehold. Fra begyn-
nelsen av 1900-tallet ble det også praktisert reindrift, saueoppdrett, haifiske og
jakt. Ifølge russisk informasjon hadde stedet vært sentrum for den lutherske
menigheten på Murmankysten siden 1903, og det ble opprettet en landlig
skole i bygden i 1905. Et finsk landsbyråd ble etablert i Uraguba i 1930. Under
Stalins forfølgelse ble nesten alle de finske innbyggerne i landsbyen deportert
til Karelen og andre områder.

Vaidaguba ble grunnlagt av nordmenn i 1868 og ligger ved begge sider av
bukten i den nordvestlige delen av Fiskerhalvøya. Stedet har vært kjent som
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et handelssted siden 1500-tallet. Ifølge russiske data hadde landsbyen i 1874
34 innbyggere, og deretter vokste landsbyen til totalt 79 innbyggere i 1899 og
150 i 1919. I det siste året var 145 av landsbyens innbyggere finner og fem 
russere. landsbyen hadde en telegraf og værstasjon, et ortodokst kapell og et
fyrtårn som var grunnlagt i 1893. I løpet av sommeren samlet Muurman 
koloniale administrasjon seg i landsbyen. Etter freden i Tartu gikk grensen
mellom Finland og Sovjetunionen gjennom landsbyen, og landsbyen vestre
del var en del av Petsamo, som tilhørte Finland i 1920–1944. 

Zubovka ble grunnlagt av nordmenn på 1870-tallet på et gammelt fiskested
kjent siden 1600-tallet, som ligger i Zubovkabukten på den nordsiden av
Fiskerhalvøya og vest av Tsypnavalok. Ifølge russiske data var landsbyen i
1877 bebodd av til sammen 37 innbyggere, alle nordmenn. Innbyggerne flyttet
til Tsypnavalok og andre bosetninger i 1888. Stedet ble befolket på nytt i 1923
og ble en del av Tsypnavalok landsbyråd. Et arbeidskollektiv ble etablert i
bygden i 1930. landsbyen opphørte å eksistere på slutten av 1930-tallet, og
under andre verdenskrig var det en militær flyplass i nærheten av området. 

Kilder: 

Kirkebøker for Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. 
Kirkebøker fra Finland: https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm 4
Muurmannin rannan luterilaiset 1887-1888 (lutheranere på Murmankysten 1887-1888)

http://www.genealogia.fi/emi/72uindexr.htm
MUURMANNIN RANNAllE JA VENÄJÄN lAPPIIN Suomalaisten siirtolaisuus Kuolan niemi-

maalle ja kuolansuomalaiset 1858–1917. (TIl MUURMANN STRAND og RUSSISK lAPlAND
Migrasjon av finnene til Kolahalvøya og Kolafinner 1858–1917) av MIKKo KUITUlA.
Masteroppgave Finlands og Nordens historie Fakultet for humaniora Universitetet i
Helsingfors November 2020

liste med informasjon fra kirkebøkene (1893-1917) over kolonister i Murmansk fylke, avskrift av
Murmansk museum.

De som dro østover. Kola-nordmennenes historie av Morten Jentoft 2 opplag 2001.


