
Torget bør bli John Savios plass 

 

I to artikler i Ságat har det blitt dokumentert at Kristen Nygards gate i Jomfrulia i Kirkenes frem til 

1956 bar den samiske kunstneren John Savios navn. Etter dette fikk den navn etter Nygaard, som 

var en høyesterettsadvokat, som satt i styret til mektige As Sydvaranger i Oslo, og aldri satte sin for 

i Kirkenes. 

Det var tidligere ordfører Nils Edvard Olsen, som brakte saken til torgs med sine opplysninger om 

at han i farens papirer fant brev og blader med adresse i Kunstmaler Savios gate. Dette ble fulgt opp 

av Geir B. Wollmann, som fant frem telefonkataloger der flere hadde adresse i Savios gate. 

Olsen har utvilsomt rett når han sier at Sydvaranger, som eide bukta og begge endene i Kirkenes, 

ikke ønska at en av gatene på deres grunn fikk navn etter en fattig same fra Bugøyfjord, som måtte 

stampe sine kunst for å ha til det daglige brød. 

Om en ser på gatenavna i Kirkenes finnes det en rekke navn knytta opp mot Sydvaranger, som folk 

flest ikke vet hvem var. Hvor mange har hørt om Kjelland Thorkildsen og nevnte Nygaard, samtidig 

som få idag kjenner til Behrens, som har fått sin egen plass oppkalt etter seg. I sentrum har en annen 

direktør, Wiull ,og doktor Andres Wessel fått prestisjegatene oppkalt etter seg . Og selvsagt har byen 

sin Kongens gate, Kronprinsens gate og ikke minst gatenavn etter Nansen og Amundsen. 

Byens og kommunes rike fagforeningshistorie, takket være Nordens Klippe, er heller ikke avspeila 

på noen måte. 

Det er påfallende at så få med lokaltilknytning har fått sine gatenavn, og det er defintivt intet i 

gatenavna som viser til at Sør-Varanger i sin tid var en ren samisk kommune, og at svært mange av 

kommunes innbyggere er av samisk herkomst. 

Fornorskinga i Sør-Varanger var meget hard, og det er først i de siste tiåra at Sør-Varanger har tatt 

tilbake deler av sin samiske identitet. Språket er for det meste borte for de fleste av samene grunnet 

fornorskinga, men takket være tilbud om samisk i skoler og barnehager kan en være på rett vei i 

forhold til språket. 

Det er også gledelig at stadig flere bærer kofte til festdager, og feiringa av samefolkets dager er blitt 

gedigen i Sør-Varanger. 

Vi innser at Sydvaranger er svært vesentlig for kommunens historie, og at det vil være en omstendig 

prosess å skulle døpe om mange tildels intetsigende gatenavn i Kirkenes.Det gjelder også Kristen 

Nygaards gate, som er en litt bortgjemt gate opp mot Prestefjellet. 

John Savio har i dag i det kommunale systemet en veistubb fra hans gamle gate ned mot 

Pasvikveien døpt med hans navn. 

Vi deler ordfører Rune Rafaelsen tanker om at det er forstemmende at vår store, samiske kunstner, 

kun har en veistubb etter  seg med hans navn der ingen har adresse, og der det heller ikke finnes noe 

gatenavnskilt. 

Savios æres i dag som en betydelig kunstner, også utenfor Sør-Varanger og Norge, men dette er ikke 

spesielt synlig i hjemkommunen. 

Så langt er Saviomuseet plassert i en avkrok av Grenselandmuseet, der det ikke engang finnes et 

vindu, og i Bugøyfjord preges minnesmerket av Savio av forfall 

Som et gedigent plaster på de mange sår i kommunes samiske historie, og av respekt for John 

Savios kunst  forslår vi at torget i Kirkenes får navn etter ham. Også som en synliggjøring av det 

Sør-Varanger  som langt inn mot 1860 var en rent samisk kommune. 

John Savios plass er et flott navn, og vi får håpe at dette navnet vil være på plass til 17.mai og 

Kirknenesdagene. 

   


