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Av Fredrik Giertsen 

“Twin Trek” er en 35 minutter 
lang fi lm om et kanadisk tvil-
lingpar som reiser på slektstreff  
i Finnmark. Brødrene Ken og 
Colin er etnisk sett norsk-ben-
galske, eller det tror de i hvert 
fall selv. At faren deres er inder, 
blir for så vidt ikke trukket 
i tvil, men fi lmen avslører at 
moren Elses opphav er litt mer 

uklart. Guttenes norske bestefar 
er nemlig innhyllet i en viss 
mystikk, for han fl yttet sydover 
fra Nord-Norge uten noen gang 
å reise tilbake, og han snakket 
aldri om tiden der oppe.

Multikulturell 
møteplass
Arrangøren av denne visningen 
kaller seg Oslo Dokumentar-

kino, og de viser de fl este av 
fi lmene sine i de gamle, ærver-
dige lokalene til Parkteatret på 
Olaf Ryes plass. Dette stedet 
har et enormt potensiale som 
multikulturell møteplass for en 
befolkningsmessig tross alt gan-
ske sammensatt by. 

Hemmelig identitet
I fi lmen blir bestefarens hem-
melighet endelig avslørt gjen-
nom brødrenes besøk i det høye 
nord: han var kven. (Kvener er 
en vestfi nsk folkegruppe, men 
ordet brukes mest om folk av 
fi nsk avstamning i Nord-Norge, 
journ.anm) Det virker som 

moren, som er med brødrene på 
reisen, har båret på en mistanke 
om dette hele sitt liv. Etter hvert 
går det fram at hun har måttet 
tåle litt av hvert selv, blant annet 
å bli kalt ”Finn face”.
 Filmen fortsetter etter to 
spor: på den ene siden som en 
sober gransking av hvordan det 
norske storsamfunnet tvang 
både kvener og samer til blant 
annet å oppgi sine språk, og 
på den andre siden som en tett 
oppfølging av brødrenes stort 
sett fornøyelige refl eksjoner om-
kring spørsmål om identitet og 
etnisitet: Spilte det egentlig noen 
rolle for dem om de er norsk-
bengalske eller fi nsk-bengalske? 
Kanskje ikke, men det var helt 
tydelig av stor betydning for 
moren.

Besøk i salen
Dette inntrykket ble bekreft et 
av regissør June Chua, som 
var til stede i salen. Else Methi 
fortalte mye mer ”off -camera”, sa 
June, men også på lerretet var 
det lett å merke at den gryende 
vissheten var som løsningen på 
en gåte, og hun ble stadig mer 
entusiastisk ettersom etterfors-
kningen skred fram.
 For oss som var på plass i 
salen ble Norges multikulturelle 
historie endevendt på en måte 

som regissøren selv kanskje ikke 
hadde kunnet tenke seg. ”What’s 
the problem, you’re all white!”, 
sa hun med en latter. Professor 
Knut Kjeldstadli, ekspert på 
norsk innvandringshistorie, var 
også til stede. Han fortalte at 
storsamfunnets ”fornorsknings-
politikk” var på sitt ivrigste i pe-
rioden 1850-1950, altså omtrent 
fra Kautokeino-opprøret i 1852 
og til godt etter krigen.
 Kjeldstadli hevdet også at i 
1939 var frykten for fi nnene, 
som etter sigende hadde his-
sig mongolsk blod i årene og 
drømte om Stor-Finland, større 
enn frykten for tyskerne. Han 
fortalte at årene 1940-1970 
etnisk sett sannsynligvis er de 
mest homogene i vår historie, 
og trakk fram Einar Gerhardsen 
og Th orbjørn Egner som typiske 
representanter for denne svært 
norske perioden.

Mangfoldsåret 2008
Det er fi nt at både ”Kauto-
keino-opprøret” og ”Twin Trek” 
fi nner oss i det som Kultur- og 
kirkedepartementet har bestemt 
skal være det store Mangfoldså-
ret 2008. Det fi nnes 80-100 000 
samer i Norge i dag, og 10-50 
000 kvener. Men, som ”Twin 
Trek” antyder, kan etnisitet være 
en innfl økt ting. Det opplevde 

Konserter 

URBAN WORLD 08
Over to kvelder slipper seks av de beste bandene til på scenen 
på Belleville for å lage en fest for et festsugent publikum.

Lørdag 09.02
Diom de Kossa og Touba Orchestra
Regnet til å være den beste gruppen på afrikansk groove her 
hjemme med:
Antropofagos
Et fl erkulturelt band som spiller en blanding av heftig lati-
norock, balkansk og norsk folkrock med ska, punk og reggae. 
Sted: Belleville, Møllergt. 26, Oslo
Tid: 22.00
CC 100NOK

Søndag 10.02
Latini
Duoen Claudio og Cristina er erfarne musikere som har holdt 
med på dette i en lang stund. De har samarbeidet med 
mange artsiter, deriblant Sissle Kirkebø m.m

Sonora Cimarron
Et godt etablert band med svært rutinerte musikere fra blant 
annet Latin-Amerika, Australia og Norge. Regnet til å være 
«beste salsa band i Norge», gruppen jobber på sin først album 
og planlegger utgivelsen i 2008. 

Sted: Belleville, Møllergt. 26, Oslo
Tid: 21.00
CC: 100NOK

Family Reggae Disco
Family Reggae Disco er tilbake!! Første sesjon i 2008. Dette er 
en positiv dag for positive mennesker. Med Spinn Sirkus Skole 
og masse mer!
Gratis inngang. 
Tid: 11.00 – 17.00
Sted: M/S Innvik, Langkaia, Bjørvika, Oslo

Seminar
«Are there foreigners in Art?»
Konferansen setter fokus på kritiske og vanskelige temaer 
relatert til et reelt kulturelt mangfold i moderne kunstfor-

midling. Spørsmål som hvem velger hva som skal ses og hvem 
skal se det? skal utforskes. 

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Tid: 14.02, Kl 09.30-22.00
        15.02, Kl 10.00-15.30

Utstilling
«Hands that shape humanity»
En verdensomspennende fi losofi sk utstilling Desmond Tutu 
Peace Center i Sør Afrika. Utstillingen stilte en rekke kjente og 
respekterte menn og kvinner over hele verden spørsmålet: 
«Hvis du kunne etterlate deg et eneste budskap til menneske-
heten, hva ville det være?»

UTSTILLINGEN ÅPNER TORSDAG 07.02.08 KL. 16:00 
AV DESMOND TUTU.

Sted: Oslo Rådhus, Rådhusgalleriet
Tid: 7.02- 7.03, Kl. 08.00-16.00 (Man-fre)
    Kl. 12.00-18.00 (Lør-Søn)

Verdt å få med seg

To tvillinger fra Canada med norskbengalsk bakgrunn får seg fl ere overraskelser og blir konfrontert med hva identitet egentlig betyr når de reiser til 
Finnmark på slektstreff . Her sammen med regissør June Chau.           FOTO: June Chua

I skyggen av ”Kautokeino-opprøret” i storsalen 
på Colosseum ble det vist en dokumentar om 
kvener i et glemt kinolokale på Grünerløkka. 
Både filmen og kinoen fortjener mer oppmerk-
somhet.

Film fra Nord: Tvillinger på tur
What’s the problem, 
you’re all white!

      June Chua, 
     regissør av filmen ”Twin Trek”
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tvillingenes kritthvite mor hver 
gang hun i Canada ble opp-
ringt av anonyme naboer som 
kalte henne ”Paki”, på grunn av 
sønnenes utseende. Fra salen 
etter visningen ble det hevdet at 
Aslak Hætta, han som ble hen-
rettet for drap etter reisningen i 
Kautokeino, slett ikke var same, 
men kven.

Pyntelig 
og konsensuspreget
Det er uansett klart at en i dag 
– heldigvis – kan knytte en helt 
annen stolthet til sitt etniske 
opphav her i landet enn for bare 
noen tiår siden. Men ”Twin 
Trek” var nok litt for pyntelig og 

konsensuspreget til egentlig å ha 
noen stor relevans i forhold til 
de problemene Norge står over-
for når det gjelder integrasjon i 
dag, og det kan også være slik at 
den kanadiske regissøren er noe 
fargeblind når hun er på slekts-
treff i nord. Etniske nordmenn 
fortjener å se en film som er litt 
mer ubehagelig, og Mangfoldså-
ret bør bestå av mer selvransa-
kelse enn selvgratulasjon.
 Neste film på Oslo Doku-
mentarkino heter ”All White 
in Barking” og vises tirsdag 12. 
februar. Den handler om dags-
aktuell rasisme i Nord-London, 
og kanskje rammer den oss litt 
hardere i hverdagsholdningene?

Utrop AS
P.b. 8962 Youngstorget
0028 Oslo

PORTO

Ja, jeg vil abonnere på Utrop avisa for 6 mnd.

Norges første flerkulturelle avis
To ganger i måneden, nyheter, aktualiteter, reportasjer etc. 

Navn/Org

Adresse 

Postnummer og sted

Abonnementet for privatpersoner koster kr. 150,- for 1/2 år, og kr. 300,- for 1 år.

Abonnementet for institusjoner/bedrifter koster kr. 500,- for 1/2 år, og kr. 950,- for 1 år.

Jeg har lest og godtatt vilkårene (For vilkår se: http://www.utrop.no/brukeravtale).

Signatur

Dersom det er ønskelig, kan du registrere ditt 

abonnement på vår nettside, 

www.utrop.no eller ved å sende en e-post til 

utrop@utrop.no.

Telefon 

Mobil 

E-post

Ja, jeg vil abonnere på Utrop avisa for 1 år.

Jeg ønsker institusjons- /bedriftsabonnement.

Jeg ønsker privatabonnement.

Oslo Dokumentarkino holder til i lokalene til Parkteatret, et tradisjonsrikt kinolokale i Oslo. Her ser vi salen slik den så ut i 1940.                               FOTO. Oslo kommune, byarkivet

Film fra Nord: Tvillinger på tur

Moren til tvillingene, Else, som har opplevd diskriminerende bemerkninger både på grunn av sin kvenske bakgrunn og sine sønners to nasjonaliteter, 
var med på reisen, og ble stadig mer entusiastisk på vegne av filmen etter hvert som etterforskningen skred fram.        FOTO: June Chua


