
 
 
 
Søknad om delbidrag til Tana årbok 2019, med vekt på laksefisket i nedre del av 
vassdraget. 
Deanu historjasearvi/Tana historielag er svært positiv til at det nå er satt i gang et arbeid for 
etablere et kompetansesenter for laks i Tana – Joddu. Vi forstår det slik at dette senteret 
også skal dokumentere den rike kunnskapstradisjonen man har i Tanadalen når det gjelder 
laks, andre fiskearter, og økologiske sammenhenger i vassdraget. 
I historielagets årbøker som er utgitt siden 1979 har vi hatt en rekke artikler om laksefiske, 
som vi antar vil være til nytte for kunnskapsbasen som Joddu er i ferd med å etablere. 
Ut fra det arbeidet vi allerede har gjort er vi interesserte i å være medspillere og 
bidragsytere, også i den videre aktiviteten for å gjøre Joddu til et kraftsentrum for kunnskap 
om laks og laksefiske – bygd på den grunnleggende kunnskapen som finnes blant 
befolkningen 
Vi planlegger nå en ny årbok med utgivelse i 2019, hvor en vesentlig del av innholdet vil være 
fiske og fangst, med hovedvekt på laksen i nedre del av vassdraget. Skissemessig planlegger 
vi artikler rundt følgende temaer. 

- Tidligere fiske etter sjøørret og sjørøye – deltakere, redskaper, samvirke, fordeling av 
fangst. 

- Sil- og sandskrubbfisket i Tanamunningen. 
- Tidligere forvaltning av sel og kobbe i nedre del. 
- Tradisjonell tilvirkning av laks, sjøørret og annen matfisk. 
- Tradisjonelt fiske etter laks, sjøørret, sjørøye og hvitfiskarter i Máskejohka/Masjok.  
- Skjer det en oppgrunning av munningsområdet, og hvordan påvirker det 

lakseoppgangen? 

Arbeidet med dette vil skje i løpet av 2018. En del de planlagte temaene vil kunne dekkes via 
skriftlige kilder, men en vesentlig del av empirien, dvs. de faktiske opplysningene, må 
innhentes fra tradisjonsbærerne selv. 
Dette innebærer intervjuing, lydopptak, og utskriving av materiale. Slik utskriving kan også 
dreie seg om også tidligere gjorte intervjuer. Størsteparten av arbeidet vil som sedvanlig 
gjøres på dugnad av våre medlemmer. Særlig utskriving av intervjuer, kjøp av bilder, 
sammen med trykking, vil imidlertid innebære direkte kostnader for historielaget som vi 
søker om delbidrag til. 
Deanu historjasearvi/Tana historielag søker derfor om kr.50.000,- , som fordeler seg slik: 

- Kjøpe hjelp til å untervjue informanter    -Utskriving av intervjuer 
- Kjøp av bilder      -Kjøring 
- Trykking - delfinansiering 

For Deanu historjasearvi/Tana historielag  Årbokskomitéen 2019 
------------------------------------------------------  ………………………………………….. 
Hjørdis Pedersen, leder     Erna Fjelldahl, redaktør 


