
173

Til nye trakter 
Evakuerte skoltesamers stedsnavn i Nordøst-Enare1

Taarna Valtonen

1 Innledning
Enare er en flerspråklig og flerkulturell kommune i den nordligste 
delen av Sápmi, innenfor Finlands grenser. Kommunen fikk sin nåvæ-
rende form etter at grensene ble trukket opp mellom landene Norge og 
Russland i 1826–27 og mellom Finlands storfyrstedømme og Russland 
i 1833. Grensene mot Utsjoki, Karasjok, Kautokeino, Peltovuoma, Kit-
tilä og Sodankylä følger til en viss grad de gamle sidagrensene (Viina-
nen 2003: 135–138). Innenfor dagens Enare kommune har det før i tida 
vært landområder til tre sidaer. I den vestlige delen av kommunen var 
det enaresamenes Vest-Enare- eller Báđár-sida, og i den østlige delen 
var skoltesamenes Øst-Enare- eller Pasvik-sida. Grensa mellom disse 
gikk over Enaresjøen. I løpet av 1600-tallet ble disse to sidaene forent 
til Enare-sida, da Sverige litt etter litt tok det østlige Enare under sin 
makt (Aikio 2017 se Anár). I tillegg hadde Neiden skoltesamesida høst- 
og vinterområder i den nordøstre delen av den nåværende kommunen, i 
områdene rundt Čeavetjávri (fi. Sevettijärvi) og Njávdán (fi. Näätämö). 
Denne sidaens sommerområder på sørkysten av Varangerfjorden ble 
etter grensetrekningen på den norske sida av grensa. Skoltesamer fra 
kysten brukte den nordlige delen av Enare uten offisiell tillatelse helt til 
begynnelsen av 1900-tallet (se kart 1; Mikkelsen 1971; Tanner 1929: 
216; Wikan 1995: 14–16, 37).

I denne artikkelen undersøker jeg stedsnavnarven på finsk side av om-
rådene rundt Näätämö og Sevettijärvi. Jeg undersøker dette området 
i perspektiv av de nyeste skoltesamiske stedsnavnene. I tillegg til de 
skoltesamiske stedsnavnene hører også enaresamiske, finske og nord-
samiske stedsnavn til stedsnavnarven i området. Relasjonen mellom 

1 Den originale artikkelen er skrevet på nordsamisk: Ođđa eatnamiidda. Nuortalaš 
eváhkuid báikenamat Davvinuorta-Anáris. Både originalen og den oversatte teksten 
blir publisert i denne rapporten.
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stedsnavnene på de ulike språkene er ikke alltid entydig. Avklaring av 
denne relasjonen er i fokus for analysen. Det viktigste forskningsspørs-
målet er: Har områdets tidligere stedsnavn og språkøkologiske situa-
sjon hatt innvirkning på navngivinga av de nåværende skoltesamiske 
steds navnene, og hvis de har det, hvordan? Analysen er en del av et 
større forskningsprosjekt som er finansiert av Finlands Akademi, og 
som heter Stedsnavn i det flerspråklige Enare. Forskningsprosjektets 
mål er å avklare hvordan de språklige og kulturelle kontaktene gjen-
speiles i stedsnavnene i Enare, hvor det snakkes mange språk.

Kart 1. Forskningsområdet (grått område) i Enare kommune. Den svarte stiplede 
linja er grensa til Neiden-sidaen slik den er mulig å rekonstruere etter major Peter 
Schnitlers grensekommisjonskart nummer 134 b fra 1744–45 (se f.eks. Tanner 1929: 
91). Den grå stiplede linja viser grensene til Enare kommune, og den grå linja viser 
de nåværende riksgrensene.



175

Til nye trakter

2 Forskningsmateriale, teori og metode
Forskningsmaterialet i denne analysen er 616 skoltesamiske stedsnavn. 
Jeg har hentet dem fra en større navnesamling som æresdoktor Uccpár-
náá Vuoli Ilmar, Ilmari Mattus har samlet inn. Navnesamlinga er utgitt 
som bok i 2015 (Mattus 2015), men jeg har fått en elektronisk kopi av 
den til bruk for forskning. Hovedinformant for de skoltesamiske steds-
navnene har vært reindriftssamen og språkaktivisten Jouni Moshnikoff, 
som nå ikke lenger lever. Forskningsområdet har blitt avgrenset etter 
hvor de skoltesamiske stedsnavnene er. Området dekker nordsida av det 
såkalte skoltesamiske området (fi. koltta-alue), som er definert i skolte-
sameloven i Finland (Kolttalaki 253/1995). Grensene for forsknings-
området er i vest, nord og øst innafor grensene til kommunen Enare, 
og på sørsida går grensa fra kommunegrensa mellom Enare og Utsjoki 
via Roavenjárga i Idjajávri (fi. Iijärvi), Njeʹǯǯjäuʹrr (fi. Nitsijärvi) og 
Curnuvuõnn (fi. Surnuvuono) helt til Russlands riksgrense. Fra botnen 
av Curnuvuõnn er grensa for forskningsområdet forskjellig fra grensa 
for skoltesameområdet slik den er definert i skoltesameloven. (Se kart 
1.)

Den teoretiske tilnærmingsmåten i undersøkelsen følger ideer utviklet 
innenfor fagfeltet språkøkologi. I språkøkologien analyseres språk 
analogisk på samme måte som en hvilken som helst organisme. Dette 
betyr at konteksten til språket kan bli analysert på samme måten som 
man i økologisk forskning analyserer habitatet til dyr; hvordan det 
gjensidige forholdet mellom ulike dyreslag og miljø virker inn på om 
dyr klarer seg eller ikke. Grunntanken i språkøkologien er at språket 
og språklig kommunikasjon alltid er i tett samspill med miljøet og det 
sosiale livet, og de kan ikke skilles fra hverandre. Når man forsker på 
språk, må man alltid ta i betraktning hele språkmiljøet eller hele den 
fulle kulturelle og sosiolingvistiske konteksten, slik som andre språk, 
sosiale faktorer, historie og brukskontekster. Språkøkologisk og sosio-
lingvistisk forskning har mange av de samme tilnærmingsmåtene og 
metodene, men den viktigste forskjellen er at språkøkologi tar hensyn 
til flere ulike faktorer (se f.eks. Haugen 1972; 2001; Mühlhäusler 1996; 
Skutnabb-Kangas & Phillipson 2007).
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I denne analysen undersøker jeg dagens skoltesamiske stedsnavn, og 
jeg søker etter de språkøkologiske faktorene som har hatt innvirkning 
på navngiving av steder og lån av navn. De faktorene jeg undersøker 
betydninga av, er påvirkning fra lokalhistoria og klassiske sosioling-
vistiske faktorer (f.eks. språkdomener, flerspråklighet, kodeskifte, 
språkholdninger og bruk av andre språk og kontakt med talere av andre 
språk). I tillegg undersøker jeg hvor godt skoltesamene kjente steds-
navnene i de nye områdene før de flyttet dit. Språkpolitikken i Finland 
har også hatt innvirkning på situasjonen og stedsnavnene i området. Jeg 
analyserer lån av navn med metoder fra klassisk navneparforskning (se 
f.eks. Valtonen 2014: 333–352). De språklige, kulturelle og historiske 
kontekstene i områdene rundt Sevettijärvi og Näätämö er godt kjent. 
Det er mye informasjon om dem i litteraturen, men en del informasjon 
har jeg fått muntlig fra noen folk fra området i perioden 2018–19 i 
Enare, eller personlig via fjernkontakt.

Denne type forskning gjør det mulig å teste og kommentere kritisk 
de modellene som er laget for å forklare lån av stedsnavn. Analysen 
utvikler modellene videre mot en full forståelse av den språkøkolo-
giske situasjonen og innvirkning fra ulike faktorer. Jeg har kalt en slik 
tverrvitenskapelig tilnærmingsmåte for kulturell onomastikk (Valtonen 
2014: 53–77). Denne tilnærmingsmåten tar også hensyn til de episte-
mologiske prinsippene i urfolksforskningen og vektlegger emic eller 
innenfor-perspektivet som den viktigste innfallsvinkelen.

3 Forskningsområdets språkøkologiske situasjon

3.1 Forskningsområdets historie
Den eldste informasjonen om Neiden-sidaen er fra så tidlig som 
1517 i et dokument skrevet av den russiske tsars tjenestemenn. Da og 
lenge etter var sidaen et område bare for samer fra Neiden. I løpet av 
1700-tallet begynte det å flytte inn i området sjøsamer fra Varanger-
kysten i vest og nordsamiske fjellsamer til innlandet rundt Neidenelva. 
Etter grensetrekkinga 1826–27 trakk skoltesamene seg litt etter litt 
over til den norske sida av grensa, men de brukte vinterområdene i 
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storfyrstedømmet Finland (selvstendig del av Russland) fram til slutten 
av 1800-tallet og til en viss grad helt til begynnelsen av 1900-tallet 
(Helander 2008: 59–64; Mikkelsen 1971; Schnitler 1962 (1742–1745): 
294, 304; Tanner 1929: 216; Wikan 1995: 14–15, 37, 45–46, 65–67).

Fra 1880-tallet ble bruk av høst- og vinterområdene vanskeligere for 
folk fra Neiden-sidaen, og den nomadiske levemåten var i ferd med å 
ta slutt (Tanner 1929: 216–217). På denne tida begynte andre å bosette 
seg i områdene rundt Sevettijärvi og Näätämö. Den sørlige delen av 
området ble brukt av enaresamene, som fra gammelt av hadde brukt 
områdene nær Neiden-sidaens gamle grense i sør. Til den nordlige 
delen av området flyttet det noen finske bosettere fra den sørlige delen 
av Lapplands len. De hadde gårder på to steder: På østsida av Reahke-
jávri (fi. Räkkijärvi) var bosetternes gård Uutela eller Räkkijärvi og 
Ylitalo, i området rundt Päähinjuuhâ-elva (fi. Pakanajoki) var boset-
ternes gård Pakananiemi (senere Jankkila). Det er verdt å legge merke 
til at Reahkejávri og Päähinjuuhâ-elvebredden har vært vintersida 
til den gamle Neiden-sidaen (Tanner 1929: 216–217). På 1890-tallet 
etablerte nordsamer fra Utsjoki seg, spesielt i området rundt Sevetti-
järvi, (de nye gårdene het Jalo, Varpuniemi, Solmusjoenlompolo og 
Aililompolo). I tillegg var det på den sørlige delen av området to gårder 
som tilhørte innflyttere fra Utsjoki (Tschurnu og Högman eller Supru). 
I hjemtraktene deres var det blitt innskrenkede muligheter for å drive 
med reindrift etter at grensa ble stengt i 1852, og de søkte etter nye 
beiteland. Det var ikke så mange bosettere, og på det meste bodde det 
i området et titalls nordsamiske eller enaresamiske familier i tillegg til 
tre finske familier (Nahkiaisoja 2003a: 220, 226–227; 2003b: 510).

De aller nyeste innbyggerne i området er skoltesamer fra Suõʹnnʼjel-
sidaen. På slutten av andre verdenskrig ble Petsamo-området, som 
hadde vært en del av Finland siden 1920, avstått fra Finland til Sovjet-
unionen. Da bestemte skoltesamene i området at de vil forbli finske 
statsborgere, og derfor måtte de flytte bort fra sine tradisjonelle om-
råder. Deres nye leveområde ble Enare. Skoltesamer fra de nordligste 
sidaene fikk nye hjemtrakter i Sør- og Øst-Enare, og folk fra den aller 
sørligste sidaen, Suõʹnnʼjel-sida, bosatte seg i kommunens nordlige 
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deler, mot Sevettijärvi og Näätämö. Dit ble 52 skoltesamiske familier 
overflyttet i perioden 1949–1952. De hadde hørt om Neiden-sidaen i 
fortellinger, men området var ukjent for dem (Lehtola 2003: 382, 386).

3.2 Sosiolingvistiske faktorer
I fokus for den sosiolingvistiske undersøkelsen er de skoltesamene 
som bosatte seg i nye hjemtrakter i Nord-Enare. I 1949 var samfunnets 
interne språk skoltesamisk. Språket ble snakket hjemme, i arbeidslivet 
og brukt i intern administrasjon av sidaen. Før 1970-tallet var skolte-
samisk et språk uten skriftspråk, og det var ingen skoltesamiske media. 
Skoltesamene anså flerspråklighet som verdifullt allerede under tida i 
Petsamo, fordi språkkunnskaper var et viktig overlevelsesmiddel i et 
flerspråklig og flerkulturelt område. Det var vanlig at særlig menn i det 
minste kunne russisk i tillegg til skoltesamisk (Lehtola 2012: 277–278; 
Nickul 1948: 79).

I 1949 kunne en stor del av skoltesamene som var i arbeidsdyktig alder, 
til en viss grad finsk. Det var mange grunner til det. Språkkunnskapene 
til den yngre generasjonen ble mye påvirket av at det ble åpnet en finsk-
språklig skole med internat på den nye vinterboplassen til Suõʹnnʼjel-
sidaen i 1928. Her gikk det et par år også noen eldre barn, som ikke 
hadde hatt mulighet til å gå på skole på begynnelsen av 1920-tallet. 
I årene 1888–1919 hadde barna i sidaen fått grunnopplæring på en 
russisk skole i den gamle vintersidaen. På bakgrunn av egne skoleopp-
levelser anså de fleste foreldrene utdanning som noe verdifullt, men en 
del av barna, spesielt jentene, gikk ikke på skole før 1928. I 1949 var 
de eldste personene som hadde gått på finskspråklig skole, rundt 30 år 
(Lehtola 2012: 277–278; Nickul 1948: 57, 78–79; Nyyssönen 2014: 
69; Tanner 1929: 198–199).

Etter 1920 lærte en stor del av de voksne, spesielt menn, aktivt finsk 
slik at de klarte seg i kontakt med tjenestemenn og i handel. Under-
visningsmateriell var finske aviser, bøker og for eksempel priskata loger 
med bilde og tittel av gjenstander (Nickul 1970: 60). 55 prosent av 
mennene som hadde gått på russisk skole, kunne skrive, og det samme 
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kunne 21 prosent av kvinnene. Mange av dem lærte seg til en viss 
grad å skrive finsk. Bare de aller eldste personene klarte ikke å lære 
seg finsk, men i tillegg til morsmålet kunne de vanligvis også russisk 
(Nickul 1948: 78–79).

Den andre verdenskrigen og evakueringa påvirket språkkunnskapene 
til medlemmene av Suõʹnnʼjel-sidaen mye fordi de fikk økt kontakt 
med finskspråklige. Den største påvirkninga gjaldt unge menn, som ble 
sendt i krigen for den finske hæren. Tjenestespråket i armeen var finsk. 
Under hele krigstida fikk man kjøpe matvarer bare én gang per måned, 
og derfor måtte de ofte innom butikken. Siden mennene var i krigen, 
var det kvinnene som måtte gjøre innkjøp og håndtere andre offisielle 
ærend. Det førte til at de fikk bedre finskkunnskaper (Feodoroff 2012; 
Lehtola 2012: 392–393).

Sivilbefolkninga i Suõʹnnʼjel-sidaen ble evakuert til finskspråklige 
områder to ganger. Den første gangen måtte de reise til Tervola rundt 
juletider i 1939, og de kunne flytte hjem igjen allerede på forsommeren. 
Den andre gangen var på slutten av våren 1944, og da reiste de først 
til Enare og om høsten sørover til Kalajoki og senere til Oulu. Under 
evakueringa, spesielt i starten, ønsket ikke finlenderne å innlosjere 
skoltesamer fordi det var mange rasistiske fordommer knyttet til dem. 
Skoltesamene bodde ofte sammen, for eksempel i skoler, brakker og 
tomme hus. Likevel stakk særlig ungdommene gjerne innom butik-
kene, og de gikk på dans sammen med finlendere. Da relasjonene med 
områdets finlendere etter hvert bedret seg, ble en del av Suõʹnnʼjel-
folket innlosjert hos dem som evakueringsgjester. De fikk reise til-
bake til Enare i løpet av sommeren og høsten 1945. Etter dette bodde 
Suõʹnnʼjel-sidaens folk i området rundt elva Lutto (ssa. Lått; no. Lotta), 
i utmarka i Sør-Enare helt til vårvinteren 1949, da de ble overflyttet til 
Sevettijärvi (Feodoroff 2012; Lehtola 2012: 389–390, 392–395).

På bakgrunn av ovennevnte historiske og lokale folks muntlige infor-
masjon har det vært mulig å rekonstruere språksituasjonen i de nye 
bosettingsområdene. Områdets innbyggere, enaresamer, nordsamer og 
finlenderne, forsto ikke skoltesamisk, eller var ikke vant med å høre 
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språket. Skoltesamene fra Suõʹnnʼjel-sidaen var på sin side heller ikke 
vant med å kommunisere på enaresamisk eller nordsamisk. Derfor var 
det særlig i begynnelsen at kommunikasjonsspråket mellom skoltesa-
mer, nordsamer og enaresamiske reindriftssamer ble finsk. Den yngre 
generasjonen i alle disse gruppene var blitt nokså godt kjent med finsk 
i løpet av krigen. Når enaresamene brukte finsk, var det vanlig at de 
oversatte stedsnavn til finsk (f.eks. Valtonen 2014: 383–384). Senere 
lærte skoltesamer, og spesielt de enaresamiske reindriftsutøverne fra 
nærområdet, hverandres språk så godt at kommunikasjonsspråket ble 
ett av de to samiske språkene. Det var også noen nordsamer som lærte 
å kommunisere på skoltesamisk, men det var ikke like vanlig fordi 
forskjellen mellom språkene er så stor. Ekteskap mellom språkgrup-
pene bidro også til bedre gjensidige språkkunnskaper.

I forbindelse med bosettinga i Sevettijärvi tettsted i 1949 ble det bygd 
en skole, og året etter et internat, hvor barna bodde i løpet av skoleåret 
fordi det var langt å reise hjem. Det ble bygd bilvei mellom Kaamanen 
og Sevettijärvi først i 1962. Til den finske delen av Näätämö kom det 
ikke vei før i 1980. Språket på skolen og internatet var finsk helt til 
1970-tallet. Også i kommunikasjonen med andre tjenestemenn var 
språket bare finsk. I det nye bosettingsområdet var skoltesamene fra 
Suõʹnnʼjel-sidaen så sterkt bundet til det finske samfunnet at nesten 
alle skoltesamer kunne finsk i begynnelsen av 1960-tallet, bare tiår 
etter at de ble overflyttet til det nye bosettingsområdet (Lehtola 2003: 
386, 441, 466; Linkola A. & Linkola M. 2000: 166; Nyyssönen 2014: 
69–70).

3.3 Kjennskap til områdets tidligere stedsnavn
Da skoltesamer fra Suõʹnnʼjel-sidaen flyttet til områdene rundt Sevet-
tijärvi og Näätämö, hadde de ikke så mye informasjon om området 
eller stedene. Etter anbefaling fra en undersøkelsesgruppe som hadde 
vært innom området, ble det bestemt at hver familie skulle få helårsbo-
sted i nærheten av en passelig stor innsjø. Der bygde staten et lite hus, 
stabbur og sauefjøs. I tillegg var det mange som selv bygde en liten 
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stue eller torvgamme i utmarka ved de viktigste fiskevannene (Lehtola 
2003: 382–383, 386; Linkola A. & Linkola M. 2000: 165).

Det finnes  svært lite informasjon om skoltesamene ble kjent med det 
nye området via kart, på egen hånd eller ved hjelp av lokale veivisere. 
De var ikke vant til å bruke kart i Suõʹnnʼjel-sidaen, og det var heller 
ikke blitt utgitt kart på den tida. Unge menn som hadde vært i krigen, 
var i alle fall kjent med kart. For Nordøst-Enare var det blitt utgitt 
topografiske kart kalt Suomen taloudellinen kartta (’Finlands økono-
miske kart’). De var tegnet i skalaen 1 : 100 000. I områdene rundt 
Sevettijärvi og Näätämö ble disse kartene utgitt første gang i årene 
1929–31. Kartserien hadde ikke kart over de aller østligste delene. Det 
ble utgitt en ny redigert utgave av kartserien i årene 1942–1952, hvor 
også de østlige delene var med.

På de eldre økonomiske kartene har stedene alltid bare ett navn, og 
nesten alle stedsnavnene er bare på finsk, eller på en eller annen måte 
tilpasset finsk. I en seinere utgave kunne et sted ha to navn, det ene 
skrevet ovenfor det andre: ett på finsk og ett på nordsamisk, eller sjeld-
nere på enaresamisk. Det finskspråklige navnet er vanligvis øverst, 
og det samiskspråklige navnet er nederst, noen ganger i parentes, og 
noen ganger uten parentes. Det finskspråklige navnet kan også noen 
ganger være under det samiskspråklige navnet og i parentes. Andelen 
samiskspråklige navn på kart har økt siden de første kartene ble laget, 
men likevel er det aller vanligst med finskspråklige navn eller en tilpas-
ning av førsteleddet til finsk. Det er nesten systematisk at de vanligste 
terrengappellativene joki ’elv’,  järvi ’innsjø; vatn’ og vaara ’fjell’ er på 
finsk når de utgjør sisteleddet av et navn, selv om førsteleddet tydelig 
er samisk, som i navnet Utsib Njaakkajärvi (i nåværende kart Uhcit 
Njáhkájávri). Før kartserien Taloudellinen kartta ble utgitt, var det for 
områdene rundt Sevettijärvi og Näätämö ikke utgitt annet enn Karta 
öfver Finland fra 1872 i skalaen 1 : 400 000. Det som lå til grunn for 
dette kartet, var kart tegnet av A. W. Aurén over Enare og Utsjoki, hvor 
det var lagt til annen informasjon. Kartet svarer ikke godt til virkelig-
heten: riksgrensene er merket feil, og områdene er i feil himmelretning 
(Lehtola 2012: 61–62).
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De stedsnavnene som er på samisk på kartet fra 1872 og på Auréns 
kart, er på det første økonomiske kartet for det meste på finsk. For 
eksempel finner vi navnet Tsievetjäyri på Auréns kart og Tschaveljäyri 
på kartet fra 1872, men på det første økonomiske kartet (1931) finner 
vi det finskspråklige navnet Sevettijärvi (jf. på nsa. Čeavetjávri). På 
kartet fra 1872 er navnene Njommiljäyri og Geggijäyri, men på det 
økonomiske kartet (1931) finner vi navnene Jänisjärvi (jf. på nsa. 
Njoammelašjávri) og Jänkäjärvi (på nsa. Jeaggejávri). En del av 
navnene som bare er på samisk på kartet fra 1872 og på Auréns kart, 
finner vi som blandingsformer på det økonomiske kartet; altså at et av 
navneleddene er på finsk og det andre leddet på samisk.  

For eksempel er Auréns Nidsjaur og 1872-kartets Nitsehajäyri blitt på 
finsk til Nitsjärvi (jf. ssa. Njeʹǯǯjäuʹrr) på det økonomiske kartet (1929). 
Det er også interessant at det på Auréns kart og på kartet fra 1872 
finnes spor av ordformer, som kan tolkes som skoltesamiske (f.eks. 
jaur ~ jäur (jäuʹrr ’innsjø, vatn’), niall (njõll ’stolpestabbur’)), som 
enaresamiske (f.eks. jäyri (jävri ’innsjø’), utsa (uccâ ’liten’)) og som 
nordsamiske (f.eks. jäuri ~ jaure (jávri ’innsjø’), joga (johka ’elv’), 
vuobmi (vuopmi ’skogsdal’)).

Før skoltesamene ble overflyttet til området, fikk ei lita gruppe med 
skoltesamer bli kjent med området sammen med tjenestemenn. De 
laget ei liste over fiskevann i området for å hjelpe til med planlegging 
av nye bosteder (Lehtola 2003: 382). Siden det også var finskspråklige 
tjenestemenn i planleggingsgruppa, var sikkert de fleste stedsnavnene 
på lista på finsk eller med lignende tilpasninger av navnenes førsteledd 
som i kartene.

4 Resultater fra navneanalysen
Jeg har analysert skoltesamiske stedsnavn i Vuoli Ilmars materiale 
ved at jeg har sammenlignet navnene med stedenes parallelle navn på 
finsk, enaresamisk og nordsamisk, hvis det finnes slike. Videre har jeg 
vurdert relasjonene mellom de parallelle navnene: Er det lånenavnpar 
hvor navnet er blitt lånt fra kildespråket til målspråket, eller er det 
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frie navnepar uten direkte forbindelse seg imellom? Når det gjelder 
lånenavnpar, har jeg undersøkt om det er mulig å vurdere hvilket av 
de to språkene som er kildespråk, og hvilken lånemetode som er blitt 
brukt: oversettelse eller tilpasning. Siden skoltesamene fra Suõʹnnʼjel-
sidaen er den siste større folkegruppe som har flyttet til området, har 
jeg i analysen gått ut fra at om det finnes navnepar i området, så er det 
skoltesamiske parallellnavnet det yngste av de to navnene.

Etter en slik regnemåte er over halvparten (53 %) av de skoltesamiske 
navnene i området enten fullstendige eller delvise lån fra finsk. Den 
største delen er oversettelseslån. Slike navnepar er for eksempel 
ssa. Suäʹrvv/čiõʹlj < fi. Honka/selkä (suäʹrvv, honka ’tørrfuru’, čiõʹlj, 
selkä ’rygg’) og ssa. Kuäʹllec/luubbâl < fi. Rinkeli/lampi (kuäʹllec, 
rinkeli ’kringle’, luubbâl ’elveutviding’, lampi ’tjern’), som er fullsten-
dige oversettelser, og ssa. Vueʹll/ǩeeuʹŋes (vueʹll ’ner, nedre’, ǩeeuʹŋes 
’foss’) < fi. Opukkaan/ Alaköngäs (’Opukas Nedrefoss’), hvor bare 
sisteleddet er lånt, men ikke førsteleddet. I navnene ssa. Aku/čuäʹlmm 
< fi. Aku/salmi (< esa. Áhu/čuálmi; áhu ’kjerring’, čuäʹlmm, čuálmi, 
salmi ’sund’) og ssa. Karjapaimen/luubbâl < fi. Karjapaimen/lampi 
(karjapaimen ’krøttørgjeter’ luubbâl ’elveutviding’, lampi ’tjern’) er 
førsteleddet blitt lånt fra finsk slik som det er, og sisteleddet er blitt 
oversatt.

Bare ti prosent av navnene er lån fra enaresamisk, som er et nokså 
nært slektsspråk og som har samme struktur i stedsnavnene som skolte-
samisk, for eksempel ssa. Kååvas/vääʹrr < esa. Lávu/váárááš (kååvas, 
lávu ’lavvo’, vääʹrr ’fjell’, váárááš ’fjell (dim.)’). Det er likevel viktig 
å legge merke til at for hele tjue prosent av navnene er det umulig 
å avgjøre om navnene er lån fra finsk eller fra enaresamisk. Det er 
svært få stedsnavn som er lån fra nordsamisk, bare tre prosent, som 
for eksempel ssa. Ǩeäʹdǧǧ/luubbâl < nsa. Geađge/luoppal (ǩeäʹdǧǧ, 
geađgi ’stein’, luubbâl, luoppal ’elveutviding’). For tolv prosent av 
navnene er det umulig å vurdere hvilket kildespråk navnene kommer 
fra (se diagram 1).
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Diagram 1. De antatte kildespråkene til forskningsområdets skoltesamiske parallell-
navn.

I materialet er det bare to prosent nye skoltesamiske stedsnavn som 
ikke har et parallellnavn på et annet språk, eller det er tydelig at 
stedet har fått et eget skoltesamisk navn. For eksempel kan navnene 
i et fritt navnepar ha helt forskjellig semantikk, slik som navneparet 
ssa. Vuäggam/ jäuʹrr (vuäggam ’fisking’,  jäuʹrr ’innsjø; vatn’) og esa. 
Suálui/jävri (suálui ’holme, øy’, jävri ’innsjø; vatn’). De nye navnene 
er ofte gårdsnavn, som er navngitt etter gårdeiere som Pimen og Vassi 
eller ut fra egenskaper med terrenget i nærområdet, som ssa. Suõʹbddi/
njargg (suõʹbddi ’stubbe’, njargg ’nes’). Disse navnene er for det meste 
uoffi sielle, muntlige varianter. De offisielle navnene på gårdene er alltid 
på finsk, og de er oftest metonymiske navn navngitt etter en nærliggende 
naturlokalitet. Bare to prosent av stedsnavnene er med sikkerhet arvet 
fra de skoltesamiske stedsnavnene fra den tidligere Neiden-sidaen. 
Som vurderingskriterium for dette har jeg brukt 1) beliggenhet (navnet 
er fra områdets nordligste del) og 2) navnets semantikk, som lar seg 
tolke bare i den skoltesamiske navnevarianten. Eksempler på dette er 
ssa. Kåʹlläkk (kåʹll ’gull’, äkk ’kjerring’) og Ceen/luubbâl (ceen ’å sitte 
fast’, luubbâl ’elveutviding’).



185

Til nye trakter

5 Drøfting
Resultatene fra analysen er på mange måter spesielle og krever en 
grundig tolkning og drøfting. Når man undersøker stedsnavnlånene 
fra finsk nærmere, oppdager man at mange navn ikke er vanlige fin-
ske stedsnavn. Strukturen og navngivingsmotivene skiller seg klart 
fra finske navn og navngiving, men er vanlige for samiske navn. 
En strukturtype som er spesielt påfallende, har et spesifiserende ord 
i navnets førsteledd og et helt navn i sisteleddet, som ssa. Pääʹnn-/
Kuǩesjäuʹrr < fi. Hammas-/Pitkäjärvi (pääʹnn, hammas ’tann’, kuǩes, 
pitkä ’lang’, jäuʹrr, järvi ’vatn’) eller ssa. Suâl-/Käddǩieʹččjäuʹrr (suâl 
’holme, øy’, käddǩieʹčč ’hæl-ende[sic!]’, jäuʹrr ’vatn’) < fi. Saari-/
Kantapääjärvi (kantapää ’hæl’). Slike konstruksjoner finnes i finsk, 
men det spesifiserende ordet er svært sjelden et substantiv (se f.eks. 
Kiviniemi 1990: 91). En annen type struktur som skiller seg fra finske 
navnestrukturer, er at førsteleddet i det finske navnet består av stam-
men til aktivformene av verbets 3. infinitiv. Navnetypen er tilpasset 
finsk etter mønster av samiske aktioformer, som for eksempel navnet 
ssa. Te(â)uʹddjem/kuõškk < fi. Täyttämö/koski (← fi. täyttää ’å fylle’, 
koski ’foss, stryk’) (se f.eks. Portti 1991: 64–66). Det er klart at slike 
navn er først blitt innlånt i finsk fra et samisk språk, og deretter innlånt 
i dagens skoltesamisk.

De navnene som er oversatt til finsk, er blitt til gjennom naturlige 
kontaktprosesser på slutten av 1800-tallet, for eksempel i nærheten av 
veien mellom Enare og Näätämö og i nærområdene til de nye finske  
gårdene. Langs veien vandret det før i tida mange finlendere fra Sør-
Lappland på vei til Varanger for å fiske, og de fastboende navnga 
selvfølgelig sine nye hjemtrakter med finske navn. I tillegg til naturlige 
kontaktprosesser har mange av de finske navnene oppstått i forbindelse 
med utarbeidelse av kart. Landmålere reiste rundt i området og spurte 
folk om navn på steder. De fikk navnene automatisk oversatt til finsk, 
eller de ba om oversettelser. Jeg kaller navnevarianter som er oversatt 
til bruk på kart, for kartografiske lånenavn fordi de i utgangspunktet 
ikke var i bruk, men ble laget for å dekke landmålernes behov. Slike 
navn har ikke skoltesamene fra Suõʹnnʼjel-sidaen sett andre steder enn 
på kart. Lignende spontane oversettelser har de hørt fra de tidligere 
innbyggerne i området, som de snakket finsk med.
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Det store antallet navnepar med finske og skoltesamiske navn og de 
fåtallige nye skoltesamiske navnene virker merkelig. Det får en til å 
mistenke at en del navn i slike navnepar har oppstått samtidig, og at det 
ene navnet ikke har oppstått etter modell av et annet eldre navn. Det må 
være mer enn bare to prosent nye navn, for familiene har nok navngitt 
sine fangstplasser, enger, notvarp og lignende. En del av navnene er 
selvfølgelig udokumenterte, men jeg går ut fra at det blant navneparene 
er mange navn som har oppstått samtidig på to språk fra starten av. Det 
er noen sikre eksempler på det, slik som navneparet ssa. Ǩeäʹtǩǩ/jäuʹrr 
~ fi. Ahma/järvi (ǩeäʹtǩǩ, ahma ’jerv’, jäuʹrr, järvi ’vatn’), som også 
har en annen skoltesamisk variant sms. Meett/ Ǩeäʹtǩǩjäuʹrr (Meett 
’Mikael’). Navnet har bakgrunn i fortellingen om hvordan jerven på 
et sted drepte rein i flokken til Meett eller Mitri (no. Mikael). De som 
ga navnet, var skoltesamiskspråklige, men de ga likevel stedet både et 
skoltesamisk og et finsk navn.

Andre navn med sikkert flerspråklig opphav er navn som har en referent 
med liten utstrekning og med et personnavn i førsteleddet. Et eksempel 
på det er sms. Eeʹledluubbâl ~ fi. Elinanlampi (Eeʹled, Elina ’Ellen’, 
luubbâl ’elveutviding’, lampi ’tjern’) hvor referenten er et lite tjern i 
nærheten av husene til Fofanoff-slekta. Det er sannsynlig at navnet er 
blitt gitt etter jenta i huset, Eeʹled eller Elina Fofanoff. I dette tilfel-
let handler det ikke om lån eller finsk som kildespråk, men folk har 
brukt sin språkkompetanse etter områdets tidligere, flerspråklige navn-
givings modell og har gitt navn på to språk fra starten av. På bakgrunn 
av språklig materiale er det umulig å skille slike navn fra navn som er 
lån fra finsk. En slik navngivingsmodell må i alle fall vurderes for alle 
navn som ikke finnes på finsk på kart før 1949, og som finnes i dag bare 
på finsk og skoltesamisk. Det er ikke mange navn på gamle kart, og 
derfor kan andelen av denne typen navn være en tredje- eller fjerdedel 
av alle navneparene. Det er behov for mer nøyaktige analyser. 

Samme problem gjelder også navn som er arvet fra perioden med 
den gamle Neiden-sidaen. Mange andre navn er sikkert gamle, men 
det er umulig å gjenkjenne disse ved hjelp av nåværende navnelån-
metodikk. Når et skoltesamisk sted har semantisk like parallellnavn på 
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enaresamisk, nordsamisk eller finsk, må man vurdere muligheten for at 
navnet kan være lånt via disse språkene, og at det ikke er blitt overført 
til nåværende skoltesamisk direkte fra Neiden-sidaens skoltesamiske 
navnearv.

Suõʹnnʼjel-sidaens folk kjente ikke til alle de gamle stedsnavnene i 
Neiden- sidaen på grunn av ugjenkjennelige finske eller enare samiske 
lånevarianter. Slike er for eksempel ssa. Rekk/jäuʹrr < esa. Rekk/
jävri (< ssa. reäʹǩǩ ’synd’), ssa. Opukas/jäuʹrr < fi. Opukas/järvi  
(< ssa. hõʹppǥaž ’liten hubro’, her også varianten Hõʹppi/jäuʹrr, hõʹppi 
’hubro’, jäuʹrr ’vatn’) og ssa. Karek/jääuʹr < fi. Karekki/järvet og ssa. 
Kirakka/jäuʹrr < fi. Kirakka/järvi (< ssa. kââʹreǩ ’sliten hjortebukk 
etter parring’). Navnelånet følger finsk mønster fullstendig, og lånet 
av navne elementet kirakka har ikke fulgt en av grunnreglene i skolte-
samisk lydlære, nemlig at k > ǩ foran en fremre vokal.

Navnesystemet til de nye skoltesamiske innbyggerne i forskningsområ-
det synes å ha vært flerspråklig etter at de flyttet til Enare. På bakgrunn 
av det bør man derfor vurdere om alle navn i det hele tatt har tilpasning 
av førsteleddet, selv om førsteleddet tydelig er finsk. Et slikt navn er 
for eksempel ssa. Unto Matin/ jäuʹrr (Unto Matti (finsk mannsnavn 
i gen.), jäuʹrr ’vatn’). Navnet har ikke et finsk parallellnavn selv om 
førsteleddet inneholder et typisk finsk personnavn i genitiv entall etter 
finsk grammatikk. Det er bare sisteleddet som er skoltesamisk. Navnet 
bringer nok fram menneskets språkkompetanse: Man forstår begge 
språkene og kjenner til grammatikkene. Derfor er det heller snakk om 
en type kodeskifte på mikronivå og ikke lån av stedsnavn etter vanlig 
tenkemåte.

6 Konklusjon
På grunn av de nye bosetternes, men også landets navnepolitikk, har 
den nåværende skoltesamiske stedsnavnarven i områdene rundt Sevet-
tijärvi og Näätämö flere forskjellige lag. Det eldste stedsnavnlaget som 
man kjenner historien til, er fra perioden med Neiden-sidaens skolte-
samer. Det er spor av dette navnelaget i de nåværende skoltesamiske 
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stedsnavnene i de tilfellene hvor stedsnavnet er lånt fra et annet språk, 
som har gammelt skoltesamisk substratmateriale. Dagens skoltesamer 
forstår ikke lenger betydningen av navnene. I området har det også 
lenge vært enaresamiske stedsnavn fordi enaresamene har reist gjen-
nom området på vei nordover til Varanger på fiske og handel. Langs 
den samme veien har de sentrale tettstedene hatt gamle finske navn 
som finskspråklige reisende vanligvis har oversatt fra ett av de samiske 
språkene. I tillegg flyttet det på slutten av 1800-tallet finske, nord-
samiske og enaresamiske bosettere til området. De tilpasset områdets 
gamle navnearv til sitt eget språk og ga nye navn.

Da skoltesamene fra Suõʹnnʼjel-sidaen flyttet til Sevettijärvi og Nää tä-
mö, var stedsnavnene i området for det meste på enaresamisk og finsk, 
og i den nordlige og vestlige delen også på nordsamisk. Like vel er det 
finsk språk som har hatt den viktigste rollen når de nye skolte samiske 
stedsnavnene er blitt gitt, og rollen til de andre samiske språkene har 
vært mindre viktig. Det er mange grunner til det. Finsk var i 1949 det 
språket som ble brukt på kart og i alle offisielle sammenhenger. I til-
legg fungerte finsk som kommunikasjonsspråk mellom samegrupper 
for eksempel i reindrifta. Tidligere var det vanlig at når enaresamene 
brukte finsk, oversatte de også stedsnavn. Etter at finsk ble mer og 
mer kjent for skoltesamene i tida etter 1920, og spesielt etter andre 
verdenskrig, var det lett for dem å bruke og å låne finskspråklige navn, 
eller bare å tilpasse navnene til sitt eget språk. En følge av det er at 
stedsnavnene som er gitt av skoltesamene som bosatte seg i området, 
ikke er gitt bare på skoltesamisk, men navnene er gitt enten bare på 
finsk eller samtidig både på skoltesamisk og finsk.
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Towards the new land. Skolt Sami evacuees’ place 
names in Northeast Aanar (Inari)

My research project Place names of multilingual Aanaar studies how place 
names reflect cultural and linguistic contacts in Aanar (saSk; Fi. Inari, Sw. 
Enare). The aim of this paper is to study Skolt Sami naming and place names 
of north-eastern parts of the municipality in the Čeʹvetjäuʹrr (Fi. Sevettijärvi) 
and Njauddâm (Fi. Näätämö) areas, where a major part of the Skolt Sami 
population of Peäccam (Fi. Petsamo, Eng. Pechenga) was resettled after 
World War II. The most important research question is: did the existing place 
names and language ecological situation influence the evacuees’ naming? 
The history of Northeast Aanar is multicultural and multilingual. There are 
Skolt Sami substrate names from the 19th century, but at the beginning of 
the 20th century, most of the place names were in Inari Sami, North Sami 
or Finnish until the evacuees moved in. The results of name pair analysis 
show that Finnish place names seem to have had most influence on the new 
Skolt Sami place names. However, the influence seems to be partly indirect: 
the maps preferring Finnish name variants, Finnish as a lingua franca 
between speakers of different Sami languages and the rapid change to full 
Finnish–Skolt Sami bilingualism seem to have had central role. These results 
challenge the old models created to explain borrowing of place names, and 
demand new approaches that better take into account the language ecological 
situation and the language competence of multilingual communities.

Keywords: place names, Skolt Sami, language ecology, language contacts, 
cultural onomastics
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