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DEATNU –
den beste lakseelva
Deatnu betyr den store elva og er det mest 
lakserike vassdraget i Europa. Deatnu/Tanaelva
regnes også som en av verdens viktigste elver 
for atlantisk laks. Med sin enorme vannføring 
likner Deatnu mer på en flod enn en elv. 

Til sammen er det over 1000 km lakseførende 
strekning i vassdraget. 

Det er minst 35 sideelver i vassdraget 

der det går opp laks. 



Deanučázádat-Tanavassdraget skjærer 
gjennom tre samiske kommuner: Deatnu/Tana 
og Kárášjohka/Karasjok på norsk side og 
Ohcejohka/Utsjok i Finland. 

I elvedalen bor det om lag 6900 mennesker, og 
de aller fleste er samer. 

I kulturell sammenheng er området knyttet til 
vassdraget derfor det største sammen-
hengende samiske bosetningsområdet i 
verden. 



Laksefiskemetoder i dag
De viktigste garnfiskemetodene som er i 
bruk i Tanavassdraget (både på norsk og 
finsk side) i dag er 
buođđun – stengselfisket 
njaŋggofierpmástallan – stå- eller 
settegarnfisket og 
golgadeapmi – drivgarnfisket. 

På norsk side utøves disse av lokal-
befolkningen som har garnfiskerett i 
Karasjok og Tana kommune. 



To fellesfiskemetoder som forutsatte bruk av elva på begge sider av 
grensen, var goldin – driv- og dragnotfisket og golgadeapmi –
drivgarnfisket. 

Disse er beskrevet av Jacob Fellman, som kalte dem ”Koldafisket” og 
”Golkatak”. (Fellman var prest i Utsjok i perioden 1820-1832). 

Golgadeapmi – drivgarnfisket var ikke så arbeidskrevende som goldin. 
Man brukte et langt garn kalt golgadat, uten buddu – synkestein.

Fiskemetoden ble brukt ”ungefär åtta dagar efter islossningen” og sent på 
sesongen, skriver Jacob Fellman. 



Golgadeapmi ble sporadisk 
brukt i den øvre delen av 
vassdraget helt til 
mellomkrigstiden. 

Først på 1930-tallet skjedde 
det en sterk økning av dette 
fisket, spesielt i nedre del av 
elva. Det gjorde at
golgadeapmi ble tatt med i 
fiskereglene av 1938. 

Drivgarnsesongen ble satt til 
tiden fra og med 1. mai til og 
med 14. juni. 



Bruken av 
stågarn/settegarn –
njaŋggofierbmi har lange 
tradisjoner i 
Tanavassdraget. 

Garnet blir brukt i dypt 
vann og på rolige 
strekninger, der det ikke 
er naturlig å sette ut 
stengsel.



I tillegg drives oaggun – stangfiske både 
av lokalbefolkningen og tilreisende 
sportsfiskere. 

Hvor lenge oaggun har foregått i 
Tanaelva er det vanskelig å tidfeste. Men 
den må ha vært godt kjent blant lokale, 
samiske fiskere lenge før 
engelskmennene innførte sportsfiske 
med stang med ring og snelle fra ca. 
1850, selv om metoden var lite 
brukt. 

I en beskrivelse fra 1820-tallet 
nevnes det at ”utom nät och not 
brukas och litet mete (fiskekrok, 
på samisk: vuogga) …” 
(Sjøgren 1828; Solbakk 2011). 

På samisk het denne fiskemetoden 
nođđo-oaggun (nøstefiske). 



”Lakselorder” innfører fiskestenger med 
stangringer – fárfu og snelle – rulla fra ca. 1850 

Omkring 1830 begynte de første engelske sportsfiskere som ble kalt 
”lakselorder”, å besøke Norge for å fiske laks. 

Skotten John Francis Campbell (1821-1885) med reisefølge besøkte 
Tanavassdraget både i 1851, 1852 og 1862. Det forteller han i boka Frost 
and fire, som kom ut i 1865. 



Bildet viser 
rasteplassen ved 
Vuolimušbihttá (Camp 
at Vuollemosbetta), 
den nedre del av 
Badjegeavŋŋis hvor 
Campbell og hans 
reisekamerat hadde et 
kortere opphold i 
august 1851. Til høyre 
på bildet roeren 
Johannes, som fikk 
navnet ”Little Savage”, 
”Lille villmann”. 
Campbells akvarell, 
Nasjonalbiblioketet i 
Edinburg.



I 1857 besøkte engelskmannen Thomas Pottinger og kameraten John Sargent 
Tanavassdraget, som Pottinger betegnet “the broad, glistening flood, the glory og 
Nordensfjelds” – ”den brede, funklende floden, herligheten nordenfjelds”. 

Dette skriver han i boka ”Flood, Fell and Forest” som kom ut i 1905. De gikk til fots 
fra Alta til Karasjok med sin bagasje på leid kløvhest, og derfra med leid båtskyss 
nedover vassraget. 

Pottinger og hans samtidige drev stangfiske fra båt med leid roer. Fra båt kastet de 
ut flua som var deres viktigste agn. Det ble også brukt sluk og reke. 

I de følgende år kom det jevnlig engelske sportsfiskere til vassdraget, og fisket var 
stort sett konsentrert til grensestrekningen mellom storstrykene
Geavŋŋis/Storfossen og Badjegeavŋŋis

”Lakselordene” regnes som forløperne til dagens stangfiske – oaggun i vassdraget.



Pottinger har fått 
fast storlaksen i 
Gálgoguoika som 
Amut (Amund 
Hansen) skal 
krøke. Pottinger
1905.



Etter hvert ble lokalt stangfiske en viktig 
fangstmetode for lokale fiskere som ikke 
hadde garnrett. 

I mellomkrigstiden var stangfisket nå så 
utbredt blant lokale fiskere at det var nesten 
like viktig som stengselfisket som var den 
mest brukte fiskemetoden. 

Det gjorde at lokalbefolkningens 
stangfiskerett ble formalisert i 1938-
fiskereglene for Tanavassdraget. 

Lokalbefolkningen skulle betale symbolsk 
avgift mens sportsfiskerne måtte betale 
døgnpris eller 50 kroner pr. sesong.



Buođđu-stengsel – det unike laksefiskeredskapet
Nylig er det kommet ut en velskrevet bok om stengselfiskets terminologi på 
samisk. 

Forfatteren er cand.philol. Trond Are Anti som i boka (2015) dokumenterer 
på en overbevisende måte at stengselfisket har presise ord og uttrykk, og 
av en slik nøyaktighet at det må betegnes som et vitenskapelig språk. 

Denne kunnskapen er utviklet gjennom lang tids erfaring i arbeid med å 
utnytte laksefiskets muligheter til livberging. 



Et samisk ordtak sier Eatnamis eatnigiella dahje eatnamis eret
”Snakk landets språk eller forsvinn herifra!” 

Eatnigiella (morsmålet) er mao. landets språk, og dersom du ikke lærer deg 
det, fortjener du ikke å bo i landet. Ordtaket må være gammelt, fordi det 
gjenspeiler en tid da samisk fremdeles stod sterkt i Sameland. (Gaski 2004).

Nå er det samiske fagspråket innen laksefisket truet. Morsmålets rolle for å 
forstå informasjon og produsere ny kunnskap er uerstattelig. Når morsmålet 
erstattes av et fremmed språk (dvs. norsk), svekkes også forutsetningene for 
kunnskapsarbeidets viktige pretensjoner.



På grunnlag av Antis avhandling 
og andre relevante kilder 
(undertegnede er vokst opp med 
stengselfisket) vil jeg ta for meg 
stengslets konstruksjon og 
funksjon. 

Stengslet – buođđu har jo vært, og 
er fremdeles, et viktig redskap for 
de lokale laksefiskere i 
Tanavassdraget. 

De fleste stengsler som brukes i 
dag, har 
doaris – tverrstengsel, 
joddu – posegarn, 
čuollu – ledestengsel og 
vuojahat – ledegarn. 



I doaris og vuojahat kan det 
være trebukker – oarjuolgi også 
kalt reŋko, eller påler/stolper –
čuolda (entall). 

Den delen i stengslet som 
fanger laksen, kalles altså joddu
– posegarn. 

I dag er det vanlig å ha to 
posegarn i stengslet, vel å 
merke hvis bunnforholdene 
tillater det. 

Joddu er formet som en spiss 
kile som kan være inntil 25 m 
lang.



I dag har de fleste 
stengselfiskere faste stengsel-
plasser som har gått i arv fra 
generasjon til generasjon. 
Dette er blitt respektert av 
fiskerne i de respektive 
fiskesonene. 

Når man skal sette ut stengsel, 
må man søke etter joddosadji –
posegarnsted. 

Selv om man har fast 
stengselplass, kan joddosadji
ha forandret seg noe fra året 
før, bl.a på grunn av mektig 
isgang om våren. Bunnen er 
blitt flat og jevn. 



På joddosadji må bunnen 
skråne litt utover og nedover, 
på samisk kalt earti. Hvis 
joddosadji ikke har den riktige 
earti, så går ikke laksen i joddu. 

Videre må stengslet ha god 
adkomst for laksen – boađa. 
Selv om joddosadji har riktig 
earti, kan isgangen om våren 
ha laget dype groper i boađa, 
eller dekket plassen opp under 
stengslet – buođovuolle med 
sand. Dermed snur laksen før 
den har passert ledegarnet –
vuojahat. 



Har man en god stengselplass, 
sier man i øvre Tana: 
Buorre buođđosadji lea dego 
ruhta báŋkkus, uhccán váivviin 
das jámma dirká. 
“En god stengselplass er som 
penger i banken, med lite strev 
kaster den stadig litt av seg”.



Doaris settes opp. John T. 
Solbakk med båtstaken –
čuoibmi. Aage Solbakk setter ut 
oarjuolgi.

Joddu justeres



Joddu settes ut når doaris er 
ferdig. Den gjøres i stand på 
stranda og tas i båten. Når 
joddu er på plass, lager man 
vuojahat. Vuojahat leder 
fisken inn i joddu-munningen 
og skal hindre at fisken snur. 
Det er viktig at vuojahat er 
passelig lang og står noe 
skrått mot strømmen. 

Det er denne innretningen 
sammen med boađa, doaris
og earti som avgjør om man 
får mye eller lite laks i 
posegarnet – joddu.



Čuollu settes fra vuojahat
nedover. Čuollu skal hindre at 
fisken søker ut mot dypet når den 
oppdager doaris – tverrstengslet.
Den skal lede fisken opp under 
stengslet.

Om våren i flomtiden er det noen 
få som setter buođđogeahči, også 
kalt gáddebuođđu –
strandstengsel, like inne ved 
stranda. I flomtiden svømmer 
laksen nær strendene, visstnok 
fordi strømmen er for stri utpå. 

Da kan man ta laksen med 
buođđogeahči som er et lite 
stengsel (”ministengsel”) med 
noen få stolper eller bukker i 
doaris. 



Buođđun – urgammel samisk fiskemetode
Noen forskere hevder at det samiske stengselfisket i Tanavassdraget er lån 
fra andre kulturer og at samiske laksefiskere har tilegnet seg denne 
kunnskapen i nyere tid. Dette innlegget er et forsøk på å motbevise disse 
påstandene.

Buođđun – stengselfisket synes å være urgammelt i Tanavassdraget. Ifølge 
Asbjørn Nesheim er størsteparten av de samiske ordene vedrørende 
laksestengsler genuint samiske. 

”På grunnlag av et par av de lappiske ord som har med stengselsfiske å 
gjøre, kan man slutte at lappenes stengselsfiske har urgamle tradisjoner, 
sannsynligvis helt fra ur-finskugrisk tid.” (Ca. 4000 før Kristi fødsel). 
(Nesheim 1947).



Urgamle termer
Termene buođđu – stengsel, doaris
– tverrstengsel, joddu – posegarn, 
fierbmi – garn og oazis –
tverrstengsel er urgamle samiske 
ord, og kan spores tilbake til 
“Proto-Finno-Saamic” tid (ca. 3000-
4000 før Kristi fødsel). 
(Sammallahti 1998). 

I dag finnes det bortimot 1000 ord 
og uttrykk på samisk som beskriver 
laksefiskets tradisjoner i elvedalen. 



De eldste garntyper
Ordet fierbmi (vierbmi) er et ekte 
samisk ord og er en fellessamisk 
betegnelse for det eldgamle 
fiskeredskap garn. 

Det samme kan man si om fanas, 
som er et fellessamisk ord for båt 
og er et urgammelt samisk ord 
(Sammallahti 1998). 



I 1914 ble det i en myr noen mil nordøst for 
Viborg, i nærheten av innsjøen Ladoga, funnet 
en del redskaper som skriver seg fra eldre 
steinalder (noen tusen år før Kristi fødsel). 

Blant disse befant seg rester av et garn laget 
av forholdsvis solid dobbelt tråd, foruten 
steinsøkk og et lite trestykke til å feste i 
kanten av et fiskegarn for å holde det oppe i 
vannet. 

Funnet ble gjort i et område som er et 
gammelt samisk bosetningsområde.
Man antar at garnet har tilhørt samene. (Pälsi 
1920, Nesheim 1947).



I eldre tider har samene helt og holdent 
laget sine garn selv. Ordet gođđit,
som betyr å binde fiskegarn (også veve), 
kan spores tilbake til 
“Proto-Finno-Saamic” tid. 

Det eldste råmaterialet til framstilling av 
garnet har trolig vært neslefiber 
(nesle: plante som på samisk heter 
gáskálas el. čuoggorássi).

Neslefiber har vært brukt som 
tekstilmateriale mange steder i Europa og 
Asia. 

Garnet fra Viborg-området har trolig vært 
laget av nesletråd. 
Urfolk i Sibir har opp gjennom tidene laget 
garn av nesletråd. (Nesheim 1947).



De eldste stengseltyper
De eldste laksestengslene var enkle 
byggverk. Bruken av stolper eller påler 
– čuolda (ent.) i stengselfisket er 
ganske gammelt i Tanavassdraget, 
og visstnok atskillig eldre enn 
stengselbukker – oarjuolgi (ent.). 

I oarjuolgi brukes hárččet og soadjá. 
Disse er urgamle samiske termer. 

Hárččet er en gaffelformet bjørkegrein 
som bindes på bukken i laksestengsel, 
og soadjá er foten på bukken i lakse-
stengslet. 



Et synonymt ord for oarjuolgi er 
reŋko eller buođđoreŋko. 

Ordet reŋko, på finsk ”renkku”, har 
etter all sansynlighet felles 
samisk/finsk opphav, og ble trolig 
tatt i bruk av de første kvenene 
som fikk lov til å bosette seg i 
Ávjovári siida (Karasjok) like etter 
1720. 
De kom fra Tornedalen. (Solbakk 
2000). 



Finnerne lærte laksefisket i 
elvene av samene
Alt taler for at finske nybyggere i ”forna tider” begynte 
å fiske laks i fellesskap med samene på de beste 
laksefiskeplassene, og dette fellesfisket påvirket også 
språklige innlån. (Vahtola 1991; 1997). 

”I finnarnas ordförråd inlånades lappska
laxfångsttermer och andra ord. Båda de inlånade
namnen och orden tyder på ett fredligt umgänge och en 
assimilation. 
Att lapparna vek undan från kusten och älvdalarna
österut och norrut mot inlandet i takt med att 
kolonisationen blev tätare och befolkningen ökade, var 
ett fenomen som rådde redan under medeltiden”. 



”Uttrycket ”Lappi pakenee, Lanta sakenee” ”Lappen 
viker undan, bonden rycker fram” beskriver 
väsentligen vad som hände när den samiska och
den finska bebyggelsen konfronterades
med varandra även i Tornedalen.” 



Men før de første kvenene fikk lov til å bosette seg i Karasjok, drev siida-
befolkningen her stengselfisket på tradisjonelt vis. 

På siidamøtet i Ávjovárri 15. februar 1671 kommer det fram at samene 
fisket med stengsler både i Iešjohka og Kárášjohka, og familiene hadde sine 
faste fiskeplasser. 

Alt taler for at de brukte strand-stengsler med doaris og joddu, som var rett 
garn uten pose. 

Men på siidamøtet tre år senere (1674) klages det over at siida-lederen har 
begynt å stenge hele elva med sitt stengsel, ”öfwestänge hele Älfwen”. 



Dette overstengslet gikk ut over laksefisket til familiene som hadde sine 
faste strandstengsler lenger opp langs elva Kárášjohka og Iešjohka. 

På siidamøtet ble det enighet om at overstengslet heretter skulle brukes i 
fellesskap, slik at ingen skulle lide nød (Solbakk 2000). 

Alt taler for at overstengslet her har med goldin-fisket å gjøre.



Goldin-fiskemetode
Goldin-fisket synes å være ganske 
gammelt i Tanavassdaget. 
Betegnelsen goldin kommer av 
verbet goldit som kan spores 
tilbake til samisk-finsk-ugrisk tid 
(ca. 4000-3000 f.kr.; Sammallahti 
1998). 

Goldit betyr her: drive fisk i elv 
ved hjelp av oazis og goldda. 
Ordet goldda betegner en 
drivgarnlenke som det drives en 
form for notfiske med. 



Goldda føres med strømmen mot 
et stengsel – oazis som går tvers 
over elva, slik at fisken blir stengt 
inne mellom goldda og oazis.

Etterpå trekkes goldda langs 
oazis mot land, som på 
fiskefagspråket heter goldin.



Holga-stengsel
Tverrstengslet med doaris/oazis og 
čuolda (ent.) er en urgammel
konstruksjon. 

Mellom stolpene i tverrstengslet er 
det blitt brukt løvtrær/ungbjørk eller 
ris. 
Bruken av ungbjørk og ris i fiske-
stengsler er eldgammelt (Sirelius 
1906, Nesheim 1947). 



I noen lakseplasser kan avstanden 
mellom stolpene blir for stor til å 
kunne bruke liggende ungbjørk/ris.
Da lager man lange stenger – holga
(ent.) mellom hoved-stolpene, og 
mot disse settes så ungbjørk/ris i 
loddrett stilling, som på samisk kalles 
holgabuođđu.

Ordet holga synes å være et 
eldgammelt ord, med røtter fra 
”Proto-Uralic” perioden (ca. 4500 før 
Kr.f.; Sammallahti 1998). 



Offerstein om laksefisket

For to år siden ble det 
oppdaget hogde ristninger i 
en stor stein ved bredden av 
Tanaelva, på norsk side av 
grensa mellom Norge og 
Finland. 

Disse ristningene kan være 
over 2000 år gamle, og synes 
å forestille stengselfisket. 



Trolig forestiller 
ristningene tverrstengsel,
doaris eller oazis.

Steinen har en slik form 
som tyder på at den kan 
ha vært en sieidi –
offerstein som er blitt 
brukt under laksefisket, 
sannsynligvis for å gi 
fiskelykke. 

Nedenfor steinen er det 
en en ypperlig fiskeplass 
for garnfisket. 



Joddu 

Den delen i laksestengslet som 
fanger laksen, kalles joddu, 
som er et urgammelt samisk 
ord, og kan spores tilbake til 
“Proto-Finno-Saamic” tid. 
(Sammallahti 1998). 

Joddu har opprinnelig vært 
brukt om stågarn, og særlig 
om en rekke eller lenke av 
stågarn. 



Joddu 

I de eldste stengslene var nok joddu uten pose. Joddu med mohkki:
joddomohkki “stengselgarn-pose” må vel antas å være en forholdsvis 
sein tilvekst, spesielt etter at laksen ble en handelsvare på 1600-
tallet. 

På Jacob Fellmans tid (1820-tallet) var strandstengsel “strandpata” 
med joddu med pose (“mokka”) blitt vanlig. (Fellmann III: 1906).



Čuollu

En viktig innretning i 
laksestengslet er čuollu
som står noe skrått i 
strømretningen.
Ordet brukes også i 
Leavnnjajohka/Lakselv i 
samme betydning 
(Sirelius 1906). 



I de eldste stengslene spilte 
nok čuollu ingen avgjørende 
rolle. Det kan nok øke 
stengslets effektivitet til en 
viss grad, men noe uunnværlig 
ledd i stengslet er det ikke. 

Man kan derfor anta at čuollu
i buođđu er en forholdsvis 
sein tilvekst. 

Det finnes en beskrivelse av 
en buođđu i Tanaelva fra 
begynnelsen av 1800-tallet. 
Denne buođđu mangler 
čuollu. 
(Sirelius 1906).



Meardi – ruse i stengsel
Bruk av meardi – ruse i stengselfisket er av nyere dato. Ordet meardi er 
mest sannsynlig et nordisk lån, “merđr”. 

Meardebuođđu –
meardi-stengsel 
representerer en 
vanlig eldre type 
standstengsel med 
ruse – meardi.
Stengselfisket med 
ruse – meardebuođđu 
er gått ut av bruk i 
Tanavassdraget.



Større og kraftigere stengsler 
i nedre Tana
I kjølvannet av laksehandelen med forpakterne på slutten av 1600-
tallet ble det bygd større og flere stengsler i nedre Tana for å dekke 
etter-spørselen. Her er elva ganske brei. 

Det skjedde en viss “modernisering” av stengslene. Det ble innført 
større og kraftigere påler – čuolddat (fl.), og garn av hamp – ruoivát
(fl.) ble tatt i bruk for fullt. Men grunnprinsippet i konstruksjonen av 
buođđu ble bevart.



Denne type laksestengsel begynte samene å kalle stáŋga, steaŋga,
som betyr: stort og krafig laksestengsel. Ordet er lånord fra norsk, 
steng, stenge.

I øvre Tana hvor elva er atskillig smalere enn i nedre del av elva, er
buođđu det gjengse ordet om laksestengsel.



Sierránbuođđu – sierrán-
stengsel
Tradisjonelt stengsel i nedre Tana, 
fotografert 1911. Stengslet har i hvert fall 
doaris, joddu og čuollu. Legg merke til 
doaris.

Mellom pålene har man lange stenger –
holggat (fl) og mot disse er det satt tett i 
tett med sierrámat – tettsatte tynne furu-
eller bjørkestammer istedenfor ris. 

Dette er en variant av holgabuođđu som 
kan kalles sierránbuođđu. Sierrán er et 
urgammelt samisk ord.



Dramatisk nedgang i antall stengsel- og 
stågarnfiskere
Siden midten av 1980-tallet har antall stengsel og stågarn gått sterkt tilbake i hele 
vassdraget. Den totale nedgangen er på hele 70 % (Solbakk 2016). 

Fisket er blitt redusert sterkt på frivillig basis. Samtidig har stengselfisket blitt 
sterkt regulert mht. stengslets maksimumslengde, avstanden til djupålen og til 
bredden på andre siden eller til andre fangstredskaper; og stågarnets lengde, 
maskevidde og tillatte trådtyper.

De fleste av de samisktalende og legendariske stengselfiskerne la inn årene i 
perioden 2002-2007. Fremdeles er det livskraftige samiskspråklige bygder som 
prøver å ta vare på det unike stengselfisket og videreføre denne kunnskapen til 
etterslekta. 

Overføringen av denne kunnskapen fra de eldre laksefiskere til ungdommen skjer 
nå gjennom praktisk arbeidsdeltagelse. Det er derfor fortsatt håp om at denne 
unike fiskemetoden blir ivaretatt.
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