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Avslaget basert på historiske feil
Porsáŋggu Sámiid Searvi (PSS) søkte i høst om tillatelse til å sette opp skilt med samiske navn
langs elvekulpene i Lakselva, men fikk avslag fra Lakselv grunneierforening basert på historiske
feil. Porsáŋggu Sámiid Searvi er overrasket over mangelen på historiske kunnskaper hos Lakselv
grunneierforening.
De historiske feilene som avslaget fra grunneierforeningen er basert på, er blant annet at
Lakselvdalen historisk sett er et rent kvenskspråklig område, at alle som bodde i Lakselvdalen måtte
kunne kvensk og at de fleste samer drev med reindrift. I tillegg hevder de at samiske skilt vil gjøre
det rotete og skape forvirring.
Lakselv grunneierforening forsøker å fremstille det som et historisk faktum at Lakselvdalen med
unntak av Skoganvarre historisk sett er et rent kvenskspråklig område, ved å henvise noen hundre år
tilbake i tid. Porsáŋggu Sámiid Searvi vil imidlertid minne om at det har bodd samer i Lakselvdalen
og omegn i mange tusen år før innvandringen fra Finland skjedde. Kvenene kom ikke til et
folketomt eller navnløst område.
Moderne forskning viser at samer flest drev med kombinasjonsbruk, der fiske var viktigste del.
Kun et fåtall drev ensidig med reindrift. Styreleder Nils Pettersen i Lakselv grunneierforening
representerer et utdatert syn på samisk historie.
Det er en grunn til at de opprinnelige navnene har blitt borte. Når samiske navn ikke lenger er i
bruk, skyldes dette at det samiske har blitt fortrengt. Desto viktigere er derfor PSS sitt prosjekt med
å samle inn gamle samiske navn. PSS ønsker at forholdene skal bli lagt til rette for at historiske
navn i Porsanger skal leve videre i daglig bruk. Dette gjelder også kvenske stedsnavn.
PSS er sikker på at skilting på samisk, kvensk og norsk tilfører Porsanger noe unikt og
verdiskapende, som både lokalbefolkning og tilreisende vil sette pris på. Sammen med kulturen kan
dette bidra til et spennende Porsanger som reiseliv og turistnæring vil få stor glede av.
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