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Porsanger sameforening fikk prosjektstøtte
Porsanger sameforening er innvilget 28 000 kroner i prosjektstøtte fra Sametinget til prosjektet «Samiske
navneskilt på elvekulper i Porsanger». Prosjektet går ut på å kartlegge og sette opp opp skilt med de gamle
samiske navnene ved elvekulpene langs Børselva og Lakselva.
Prosjektansvarlig Per Somby i Porsanger sameforening er strålende fornøyd. Han ser frem til å begynne
med prosjektet, og håper på et godt samarbeid med grunneiere og brukere av elvene. Prosjektet bør også ses
i sammenheng med at det allerede er satt opp skilt med kvenske navn flere steder. Porsanger sameforening
ser det derfor som naturlig at det også settes opp tilsvarende samiske skilt.
Per Somby uttaler at «Det pågår jo også et prosjekt med å sette opp kvenske skilt langs elvene, og vi vil
gjerne samarbeide med de organisasjonene som driver med dette. Disse prosjektene er viktige for å
synliggjøre både de samiske og kvenske tradisjonene i Porsanger, og skiltene vil også bli synlige der mange
ferdes.» Han håper prosjektet blir tatt godt i mot av Porsangersamfunnet, og sier at skilting vil hindre at
navnene glemmes, og håper det vil føre til navnene blir mer kjent og taes oftere i bruk.
Leder i Porsanger sameforening, May-Ann Aikio er også glad for støtten fra Sametinget, «Dette er et flott
prosjekt som vil bidra til å synliggjøre Porsangers trespråklige kultur, som vi alle er så glade i og stolte av.»
Hun oppfordret også lokale trevarefirmaer og kunstnere til å ta kontakt: «Prosjektet har jo et relativt lavt
budsjett, og vi håper vi kan få sponset litt av materialene og få hjelp til utforming av skiltene.» Hun forteller
videre at siden Porsanger sameforening ikke er en rik forening, vil skiltene bli flottere jo mer hjelp
foreningen får.
Prosjektet er ment å gå over to år. Nå som finansieringen er sikret, vil foreningen gå i gang med å samle inn
samiske navn på kjente elvekulper og andre aktuelle fiskeplasser ved de nevnte elvene. Deretter vil vi gå i
dialog med grunneiere for å få de nødvendige tillatelser. Etter dette settes selve produksjonen i gang. Dette
vil i stor grad skje ved hjelp av dugnad. Når skiltene blir ferdig vil de fortløpende bli utplassert.

Prosjektleder Per Somby kan kontaktes på telefon 41294857
Leder i Posanger sameforening, May-Ann Aikio kan kontaktes på telefon 92467489
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