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HØRING OM NY KIRKEORDNING - INNSPILL 

 

Kvenlandsforbundet er en organisasjon for den kvenske/norskfinske minoriteten i Norge. 

Organisasjonen bygger på frivillig innmeldte personlige medlemmer. Siden et stort flertall av våre 

medlemmer også er medlemmer av Kirken, tillater vi oss likevel, å be om å få gi dette innspill til ny 

kirkeordning. 

 

Den lutherske trosretning har opp gjennom historien hatt en sentral posisjon i de norske kvener og 

finners liv. Allerede da Thomas von Westen startet misjonsvirksomhet i Troms og Finnmark i 1716 

bemerket han at kvenene hadde egne bøker (bibler) og kunne lese. Fram til 1936 var bibler, 

salmebøker og katekismer på kvensk/finsk i bruk i opplæringen i kristentro i norske skoler og kirker.  

Særbestemmelsen om bruk av eget språk som hjelpespråk i trosopplæringen gjaldt i utgangspunktet 

både samer og kvener/finner. Men den 7 juli 1936 vedtok Stortinget at for ettertiden skulle kun 

samisk være hjelpespråk i trosopplæringen. De kvensk/finske religiøse bøker var ikke lengre tillatt 

etter 1936.  

 

Kvener/finner og samer har opp gjennom århundrene levd side om side i fredelig sameksistens. 

Verde-institusjonen som vokste fram i samarbeidet mellom de to folkegruppene er unik sett i 

verdenssammenheng. Ved vedtaket i 1936 la imidlertid Det norske Storting grunnlaget for en 

forskjellsbehandling som bidrar til å spille to små folk opp mot hverandre. Dessverre ble også Den 

norske Kirke, i årene som fulgte, dratt inn i denne splittelsespolitikken. Den skaper ufred mellom folk 

og naboer rundt om i våre bygder.  
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Nå når Kirke og Stat har skilt lag, er det vel et passende tidspunkt for å ta kvenene/norskfinnene 

tilbake som en likeverdig del av Kirken. Kirken må da gå tilbake til sitt opprinnelige ståsted, hvor 

samer og kvener hadde samme status. Før Stortinget grep inn i 1936 og rangerte de to folkene, var 

kvener/finner og samer likeverdige innenfor Kirken. 

  

Skal kvener/norskfinner på ny bli en likeverdig del av kirken, er det nødvendig med et skifte i Den 

norske kirkes kunnskap om og holdning til kvener/norskfinner, - deres språk og kultur. Vi anmoder 

om at: 

1. Den nye kirkeordningen omtaler kvener/finner på lik linje med samer. 
2. Den norske kirke oppretter et eget Kvensk kirkeråd, og gir Kvensk kirkeråd en 

tilsvarende plassering som Samisk kirkeråd har. 
 

Med vennlig hilsen 

 

For Kvenlandsforbundet 

 

Bjørnar Seppola 

 

 

 

 

 


