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PARTIENE SVARER PÅ SKOGFINNEKRAV 

Skogfinneforeningen har sendt to spørsmål til alle stortingspartiene om hvordan de stiller 

seg til kravet om et sjølstendig skogfinsk museum, og en styrking av dette til å bli et 

forsknings- og formidlingssenter for hele det skogfinske miljøet i Sør-Norge. 

 

De som har svart er H, Ap, FrP, Sp, V, KrF, MDG, SV og Rødt. 

 

Alle sier de er for å styrke museet og skogfinsk kultur.  

Ulikhetene kommer fram ved synet på sjølstendigheten.  

Høyre og Ap bygger sitt standpunkt på argumentasjonen fra Kulturdepartementets 

museumsavdeling om at Norsk Skogfinsk Museum (NSM) er for lite og svakt til å greie 

seg sjøl, og derfor bør underordnes regionmuseet Anno – ikke at det må bygges ut og 

styrkes. 

 

Sp, V, KrF, FrP, MDG, SV og Rødt er tydelige på at de støtter kravet om et sjølstendig 

museum. En logisk konsekvens av dette vil være at de vil støtte et budsjettforslag som 

gir NSM et tilstrekkelig antall stillinger og annen driftsstøtte til at de kan oppnå den 

kompetansen de trenger som spesialinstitusjon for den skogfinske minoriteten. Vi 

forventer det. 

 

Ap sier de vil følge opp årets byggebevilgning om de kommer i regjering etter valget, 

men ikke om de vil fravike budsjettforutsetningen om innordning under Anno. Det er 

dette kravet som har ført til at NSM ennå ikke har fått utbetalt ett øre av de avsatte 

midlene.  

 

Skogfinneforeningen konkluderer med at den mest pålitelige støtten til kravene 

blant partiene som har svart, ligger hos Sp, V, KrF, MDG, SV og Rødt. 

 

Kulturdepartementets museumsavdeling sitter på solid dokumentasjon om NSMs 

prosjektorganisasjon for nybygget, men denne informasjonen ser ikke ut til å ha blitt 

videreformidlet til politikerne. Dette kan antakelig forklare tilbøyeligheten til å henvise til 

Anno som mer kvalifisert, slik embetsverket mener. Og her ligger årsaken til at 

byggesaken igjen har stoppet opp. 

 

Vi konstaterer at bortsett fra et forbehold fra Carl I. Hagen om kostnader, er det ikke 

framkommet noen motforestillinger mot å bygge ut NSM til en akademisk fullverdig 

institusjon, et ”Skogfinsk institutt og museum” for forskning og formidling for hele det 

skogfinske området i Sør-Norge. De fleste støtter dette eksplisitt, men Høyre knytter 

også dette til en forutsetning om å ”samarbeide med andre aktører for å knytte til seg 

viktig kompetanse og øke kapasiteten”. De tror m.a.o. ikke at dette er noe skogfinner 

kan få til på egen hånd. Regjeringens skepsis til minoritetenes modenhet gjenfinnes i 

Stortingsmelding nr. 12 fra i vinter. 

 

Kort sagt:  En stemme til Høyre er en kniv i ryggen til NSM.  

  En stemme til Ap eller FrP er et utrygt prosjekt. 

 

 

 

Skogfinneforeningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og 

deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for 

revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette. 


