
Traditionellt fiske i byarna 
Ylitornio–Övertorneå 

Jarno Niskala

Foto: Haparanda stadsarkiv



Författare: Jarno Niskala
Illustration: Arto Huhta
Tornedalens sommarsik projekt

2018

Paino: Erweko Oy



Jarno Niskala

Traditionellt fiske i byarna Ylitornio–Övertorneå 



Armassaari

Matkakoski

Hannukkalan saari

Yli- ja Alavojakkala/Övre och Nedre Vojakkala

Pirkkiö/Björkö

Kukkolankoski/Kukkolaforsen

Vuennonkoski

Pukhulmi – Kultaniitty

Nuotioranta-Luppio

Karjosaari

Kuivakangas

Kauliranta

Karunki/Karungi – Mustasaari



Innehåll
1. Traditionellt fiske i byarna Ylitornio–Övertorneå   .............................................................9

1.1 Historia  .............................................................................................................................................................................9
1.2 Staten var intresserad av Torneälvsfisket   ........................................................................................................ 10
1.3 Om reglering av fiske och några utdrag från fiskelagar  ............................................................................. 11

1.3.1 Gränsälvsöverenskommelsen och gränsälvskommissionen  ..................................................... 11
1.3.2 Fiskelag (379/2015) i Finland, 2 kapitel:  ............................................................................................. 11
1.3.3 Fiskelag (1993:787) i Sverige  ................................................................................................................. 11

1.4 Kunskap från olika källor  ....................................................................................................................................... 12
Källor  ................................................................................................................................................................................... 14

2. Fiskeplatserna vid Armassaari i Torne älv  ...................................................................................17
2.1 Byn Armassaari   ......................................................................................................................................................... 17
2.2 Varpställen  .................................................................................................................................................................. 19

Laxpatan  ................................................................................................................................................................. 20
2.3. Kultaniitty och Bockholm  .................................................................................................................................... 20
2.4. Organisering av fisket  ........................................................................................................................................... 20
2.5. Försäljning av fiskar  ................................................................................................................................................ 21
Källor:   .................................................................................................................................................................................. 22

3. Övertorneå-Ylitornio, Kauliranta och Kuivakangas fiskeplatser i Torne älv  ....................25
3.1. Byar  ............................................................................................................................................................................... 25
3.2. Notvarpen  .................................................................................................................................................................. 25
3.3. Kolk i Kuivakangas  .................................................................................................................................................. 27
3.4. Nuvarande fiske, flytnätvarpar  ........................................................................................................................... 27
3.5. Organisering av fiske  .............................................................................................................................................. 28
3.6. Organisationen kring notfisket  .......................................................................................................................... 28



3.7. Patafiske  ...................................................................................................................................................................... 29
3.8. Strandpatorna i Korva  ........................................................................................................................................... 34
3.9. Fiske med tinor vid Kattilakoski  ......................................................................................................................... 34
3.10 Organisering av patafiske  ................................................................................................................................... 34
Källor:   .................................................................................................................................................................................. 36

4. Närkki, Tengeliö och Portimojärvi byarnas fiskeplatser vid Torne älv  ....................39
4.1. Byarna  ......................................................................................................................................................................... 39
4.2. Vasikkasaari eller Palohieta  .................................................................................................................................. 40
4.3. Hannukkalas kolk  .................................................................................................................................................... 41
4.4. Tengeliöälvens mynning  ....................................................................................................................................... 42
4.5. Tengeliöälv  ................................................................................................................................................................ 42
4.6. Fångst  .......................................................................................................................................................................... 43
4.7. Organisering av fisket  ........................................................................................................................................... 44
Källor:    ................................................................................................................................................................................. 47

5. Karjosaari notvarp i Alkkula och Ruskola byar  ......................................................................51
5.1. Alkkula, Taroniemi och Ruskola  ......................................................................................................................... 51
5.3. Fisket  ........................................................................................................................................................................... 55
5.4. Organisering av fisket  ........................................................................................................................................... 56
5.5. Försäljning  ................................................................................................................................................................. 57
Källor:       .............................................................................................................................................................................. 59

6. Ylitornio-Övertorneå, Nuotioranta och Luppio byars fiskeplatser i Torne älv  ........63
6.1. Byar  ............................................................................................................................................................................... 63
6.2. Varttosaari-patan  .................................................................................................................................................... 64
6.3. Not och kolk  .............................................................................................................................................................. 65
6.4. Organisering  .............................................................................................................................................................. 67
Källor:  .................................................................................................................................................................................. 67



7. Ylitornio-Övertorneå, varpplatserna Kultaniitty och Bockholm   .................................71
7.1. Gammal bosättning  ............................................................................................................................................... 71
7.2. Bra fiskeställen   ........................................................................................................................................................ 73
7.4. Aro ja Anundi arrenderade fisket för sig själva  ............................................................................................. 79
7.5. Svenskarnas gamling  ............................................................................................................................................ 80
7.6. Fångstredskapen förändras  ................................................................................................................................. 80
7.7. Fiskarliv  ....................................................................................................................................................................... 81
7.8. Organisering av fiske  .............................................................................................................................................. 83
7.10. Tionden  .................................................................................................................................................................... 84

Försäljning av fisk  ................................................................................................................................................ 85
Källor:  .................................................................................................................................................................................. 87





9

1. Traditionellt fiske i byarna Ylitor-
nio–Övertorneå 
1.1 Historia
Betydelsen av fiske och tidig odling har haft stor betydelse för de äldsta byarna i Tornedalen. En intressant skillnad jämfört 
med andra älvdalar i Västerbotten och Norra Österbotten var att i övriga älvdalar var bebyggelsen mer koncentrerat till älv-
mynning och kustområde. Tornedalen däremot fick sin första bosättning i Kainuunkylä(Helsingebyn)-Kuivakangas områ-
det. Naturens förutsättningar för matskaffning och odling var förmodligen de bästa just här. På 1500-talet hade Övertorneå 
redan en väletablerad bebyggelse och nybyggnationer förekom mer sällan. (Vahtola 1991.) 

Fiske som näring vid sidan av odling har utövats parallellt men i Torne och Kemi älvdalar hade fisket en mer central plats 
jämfört med andra älvar i Västerbotten (Lundholm 1991). Torneå var en viktig exportstad i norr och lax och torrfisk var de 
viktigaste exportvarorna. Umeå i sin tur var en strömmingsstad på 1600-talet. (Westin 1974.) Biinkomst från lax var viktig 
för gårdarna i Tornedalen. Beroende på fångstredskap var fisket i många byar aktivt och varpplatserna mycket fiskrika.  

Fiskemetoderna hade under 1500-talet utvecklats i olika riktningar i älvmynningen jämfört med älvdalens andra delar. 
Byar nära havet fiskade i skärgården och vid kusten. Laxfiske i älven var det som dominerade i byarna Korpikylä, Karungi, 
Kukkola, Vojakkala, Suensaari, Pudas och Raumo medan Övertorneå områdets byar fiskade i insjöar men förstås även i 
älven. Antalet träskfisken i de olika byarna var följande: Matarengi (12 träsk), Ruskola (8), Alkkula (13), Päkkilä (10) och 
Kainuunkylä (13). (Antti 2017.) När bebyggelsen spred sig till dessa insjöbyar övertogs fisket av nybyggarna allt eftersom. 

Foto: Pentti Lauris samling
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Ännu så sent som 1812 var det en lokalbo som skrev en överklagan om att alla träskfisken i Lampsijärvi området i Övertor-
neå tillhörde älvdalens stamhemman utan att nybyggarna hade några rättigheter i fisket. (Vuorio 1973.)

I älvselen användes traditionellt kolknot, not och kastnät (saarua). (Namnet kolk härstammar från det finska ordet kulkua 
=flyta). Redskap som använts i olika varpplatser har varierat liksom redskapen för olika fiskar som anpassats till deras 
karakteristika simsätt. Kastnät användes efter Jakobsdagen den 25.7. eftersom laxen då började undvika kolk och not. 
Fiskarna brukade säga att kolken ska upp på land på Jakobsdagen, berättade Juho Harila från Tengeliö. Folklivsforskarna 
John Granlund och Kustaa Vilkuna har båda betonat fiskets ändamålsenlighet i förhållande till rådande omständigheter. 
(Vilkuna 1989). 

Enligt John Granlund skulle laxfiske i älven i första hand bedrivits med kolk från medeltid fram till 1600-talet.  Strand-
notning kräver bland annat noggrann rensning av varpplatsen för att näten ska kunna föras obehindrat. (Granlund 1969.) 
Översvämningarna förstörde och uppgrundade notplatser vilket dokumenterats redan på 1600- och 1700-talen. I takt med 
att notningen försvårades blev patorna allt vanligare. (Vuento 1990.) Speciellt karsinapator störde annat fiske. Användning 
av kolk har blivit mer vanligt på 1900-talet; den har prövats vid varpplatser högre upp och blivit kvar på några ställen. Hie-
taniemiselet är en mycket intressant fiskeplats i historiskt perspektiv. Det har uppstått nya frågor om bland annat innehållet 
i den bevarade muntliga traditionen och skriftliga dokument.    

Strandnotning och patafiske har nästan helt försvunnit i och med fiskets reglering, förändringar i miljö och näringar (t.ex. 
flottningsepoken) och fiskbestånd samt samhällsförändringar. Levande berättelser kring fiske är dock fortfarande viktiga i 
älvdalen. Fisket har varit och är fortfarande en viktig del av den lokala identiteten; den samlar människor kring gemensam-
ma aktiviteter, egna kulturplatser och hembyar. Fiskets ägande och rättigheten till att utöva och värna om egna traditioner 
är en viktig del av det traditionella fisket. Att värna om traditionen anses vara värdefullt i sig och är det förhoppningsvis 
även i framtiden. När det näringsmässiga fisket generellt tappat en del av sin betydelse har vikten av fisket som fritidssys-
selsättning och rekreation ökat. 

Pekka Savolainen från Aavasaksa: ”Det är inte längre något yrke för oss men 
det är viktigt att kunna komma hit och fiska.”

1.2 Staten var intresserad av Torneälvsfisket 
För människor i älvdalen var fisket ett sätt att försörja sig. Fisket var också lukrativt ur kyrkans och kronans synvinkel. 
Redan i tidigt skede ville statsmakterna gärna se att fiskrika områden blev bebodda för att kunna dra nytta av näringar som 
idkades där. 

Torne älv utgjorde en laxälv för ärkebiskopen i Uppsala stift, konstaterar Kustaa Vilkuna (1975). Kyrkans tionden gick till 
biskoparna redan innan de nordliga områdena fått egna kyrkoherdar. Seden blev kvar och de lokala kyrkoherdarna fort-
satte att driva in tionden. Kronan i sin tur ansåg att laxfiskerättigheten var en gåva av kungen och skulle därmed beskattas. 
På 1500-talet överförde Gustav Vasa det som tidigare varit kyrkans egendom till staten, vilket betydde att staten även fick 
bestämmanderätt över kyrkans laxtionden.  Kronan gav dock laxtionden som kyrkan drivit in tillbaka till prästerna. På 
1700-talet togs kyrkans tionden ut från odelad fångst innan den reducerats med kronans taxa. Bakgrunden till detta var en 
urgammal sed som gick ut på att en tiondel av fångsten skulle ges till religiöst syfte direkt på fångstplatsen (Vilkuna 1949; 
1975.) 1

Enligt 1559 års bokföring finns det sammanlagt 49 notlag i älvdalen. En viss taxa hade föreskrivits byarna för deras fiske. 
Kronan ville ha så stor laxtaxa som möjligt. Svåra fiskeförhållanden, så som stora översvämningar, gjorde att man inte alltid 
behövde betala lika mycket till kronan. Enligt Schedings överenskommelse som träffats mellan kungen och bönder började 
man betala 80 tunnor i skatt efter 1619. Laxskatt skulle gårdarna betala i förhållande till sin jordskatt.  (Vuento 1990.)

1 Fiskarnas ställning till laxtionden har varit tillåtande jämfört med kronans skatter. Det finns nämligen inte några äldre dokumenterade fall 
som skulle vittna om att fiskarna skulle försökt frigöra sig från laxtiondena. Det ansågs vara naturligt och en urgammal sed att betala tion-
den; man betalde ”för det som Herren gett”.  Prästerna började få lön (Lönelag i Finland på 1920-talet) men systemet med tionden fortsat-
te i Tornedalen ännu en lång tid efter detta. Kronans ensamrätt till lax har i sin tur blivit en tvistefråga som fortsatt genom århundraden. 
(Vilkuna 1949.)
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På 1700-talet började man koncentrera fisket i Torneälvdal till gårdarnas gemensamma fisken i karsinapator. Det fanns 
åtta centrala pataplatser mellan Marjosaari och Kiviranta. De gårdar som funnits med i laxtaxaförteckningen 1664 fick rätt 
till laxfiske. Fångsten delades mellan gårdarna enligt taxan. På grund av tvister kring det gemensamma fisket konstaterade 
man 1773 att Torneälvens laxfiske var kronans urgamla egendom. I slutet av 1700-talet bestämde kronan att arrendera ut 
fisket till en privat person och därmed förbise vanligt folk det vill säga bönder men inte heller detta fungerade. År 1791 gick 
kronan med på att arrendera ut fisket till bönderna för 100 år framåt. I dessa pator bedrevs fisket utifrån kolklag. (Granlund 
1969; Rantatupa 1988.) Efter att arrendetiden tagit slut fortsatte laxfisket med en ny överenskommelse, slutligen fram till 
1927 (Joona 2015, 222). Statens ägande av laxfiske, den så kallade laxregalen är fortfarande en tvistefråga.

1.3 Om reglering av fiske och några utdrag från fiskelagar

1.3.1 Gränsälvsöverenskommelsen och gränsälvskommissionen

För att samarbeta kring avrinningsområdets vatten- och fiskefrågor och för att sträva efter ett jämlikt användande av grän-
sälvarna har Finland och Sverige genom ett gemensamt statligt beslut 1.10.2010 (Gränsälvsöverenskommelsen mellan Fin-
land och Sverige) bildat ett samarbetsorgan (Gränsälvskommissionen) med representanter från båda länder. Fiskestadgan 
för Torne älvs fiskeområde utgör en väsentlig del av gränsälvsöverenskommelsen och beskriver bland annat tillämpnin-
gsområdet för fisket, de tillåtna fiskemetoderna och –tiderna samt fiskeplatserna för de traditionella fisken håvning, kolk- 
och flytnätfisket i gränsälven.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen fungerar som ett samarbetsorgan mellan Finland och Sverige för Torne-Muonio-
älvars avrinningsområde, som regional rådgivare och samarbetspartner mellan olika aktörer och områdets invånare över 
riksgränser, både bilateralt och internationellt. Kommissionen har rätt att yttra sig innan man tar beslut om regler inklusive 
dispenser kring fisket. (Gränsälvskommissionen 2018.)

1.3.2 Fiskelag (379/2015) i Finland, 2 kapitel:

Fiskerätt och särskilda tillstånd som ger rätt att fiska

5 § Rätten att fiska och att bestämma om fisket tillkommer vattenområdets ägare, om inte något annat föreskrivs nedan i 
denna lag. 

42 § Rätten att nyttja ett delägarlags vattenområde bestäms på grundval av redskapsenheter. När redskapsenheterna förde-
las ska man beakta delägarna i det samfällda vattenområdet och övriga som har rätt att fiska inom vattenområdet.

Om inte delägarlaget beslutar något annat om nyttjande av fiskevattnet, fördelar sig redskapsenheterna mellan delägarna 
i det samfällda fiskevattnet i förhållande till delägarnas andelar i vattenområdet. Delägarlaget kan bestämma närmare om 
nyttjandet av den fiskerätt som tillkommer delägarna. 

1.3.3 Fiskelag (1993:787) i Sverige

3 § I denna lag avses med Torneälvens fiskeområde

9 § Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren. Varje svensk medborgare har dock rätt att fiska i sådana vatten i den 
omfattning och på det sätt som anges i bilagan till denna lag.

 9 a § Den som fiskar med rörliga redskap får använda endast nät, långrev, ryssja, bur, handredskap och håv. Vid 
fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. Vid hummerfiske får 
därutöver högst fjorton burar (hummertinor) användas. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sam-
manlagda längd får vara högst 180 meter.

Första stycket gäller inte den som
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1. fiskar med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens, eller 

2. innehar fisket med äganderätt eller har rätt till fisket på grund av en nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än 
det som är fritt för var och en.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från första stycket.

14 § Fiskerätt som hör till sådan allmänning som avses i lagen (1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om 
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna får nyttjas av allmänningens delägare.

Delägarna får arrendera ut fiskerätten för gemensam räkning. Ett sådant beslut fattas i enlighet med föreskrifterna för all-
männingens förvaltning.

16 § Vid jordbruksarrende får arrendatorn nyttja den fiskerätt som hör till jorden, om inte något annat har avtalats.

1.4 Kunskap från olika källor
Byarnas fisken betraktas utifrån varpplatser och framförallt genom den muntliga traditionen. Samma fiskeplatser kan an-
vändas av olika byar och fiskegemenskap. Lika mycket kunskap om alla byar har inte varit tillgänglig och därför är till 
exempel beskrivningen av de historiska varpplatserna inte heltäckande. Den ger dock ett underlag för fördjupade studier. 
Texter baserade på forskning och intervjuer lyfter fram viktig kunskap som bevarats genom muntlig tradition men som nu 
håller på att försvinna.   

I finska Ylitornio och svenska Övertorneå finns ännu personer med minnen om det gamla fisket. Uppgifter och beskriv-
ningar om respektive fiskeplats utgår därför framförallt från minnesuppgifter samtidigt som litteratur och övriga arkiv-
källor också använts i Sommarsik-projektet. De är framförallt de äldsta fiskarna som intervjuats. Dessa personer är ytterst 
värdefulla kunskapskällor när det gäller den gamla fiskekulturen. Bland de intervjuade finns också yngre fiskare med egna 
erfarenheter om fiske och kunskap om den muntliga traditionen.  Med tanke på områdets omfattning och begränsad tid har 
alla bärare av lokal och traditionell kunskap inte kunnat intervjuas mer ingående.    

Inom forskning kan man särskilt nämna Kustaa Vilkuna som på ett heltäckande sätt har forskat i olika fiskeformers his-
toria i Finland. Kunskaper om fiske kan man också hitta från John Granlund och andra historieforskare, till exempel Kjell 
Lundholm. Skriftlig kunskap om byarnas historia finns tillgänglig i varierad mängd, och vissa historieskrifter för enskilda 
byar är väldigt bra kunskapskällor. Det finns flera böcker om Tornedalens historia med en del fördjupningar i bya- och 
fiskehistoria. Lokalbor som forskat i historia och sådana som även varit med i fisket har gett värdefull information. Pekka 
Vanhainen är till exempel en som forskat i Tornedalens släkthistoria och kolonisation men även om Kaulirantas patafiske 
som han på sin tid även deltagit i.  

Arkiv- och källmaterial om olika byar har hittats i varierad grad. Det är synd men också vanligt att fiskelagets äldre pro-
tokoll försvunnit. Ett särskilt nämnande förtjänar Mirjam Mäkitalos (1950) forskning om notfiske efter lax. Efter en del 
förfrågningar hittades till slut den övertorneåbördige (finska Ylitornio) Mäkitalos forskning i arkiv för finska språkets 
formlära i Helsingfors universitet i januari 2018. Utifrån litterära källor och intervjuer har hon gjort en fantastisk forskning 
om notfiske i fiskeplatserna i Övertorneå under 1947–1950 alltså 70 år före de intervjuer som nu genomförts! Mäkitalos 
laudatur-uppsats i finska innehåller värdefull lokal historia om fisket i Övertorneå området samt förklaringar av gamla 
termer som fiskare använt. 
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Ett utdrag av Mirjam Mäkitalos forskning där hon räknar upp fiskare som intervjuats 1947–1950 
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Armassaari

Foto: Pekka Ojalehtos album
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2. Fiskeplatserna vid Armassaari i 
Torne älv
2.1 Byn Armassaari 
Byn bestod av hus på båda sidor om älven samt tre hus i Tulkkilansaari. Armassaari var egentligen den stora ön som kalla-
des för Tulkkilansaari. Ön är en av de äldsta boplatserna i älvdalen. På ön bodde släkten Tulkki som var både birkarl- och 
lappfogdesläkt (Torikka 2017, 137-160.)1  Bosättningen på finska sidan dvs. Armassaari kallas även för Palonen/Palonen by 
(efter gården Heikkilä/Palo). Det var två hus från älvens västra strand som också hörde till byn och den delen av byn kalla-
des för Kariselkä.  På den svenska stranden söder om gränsen till Luppio ligger Koivukylä som en egen by och nuförtiden 
finns Armassaari endast på den finska sidan.

Etna Oja, född Ylitulkkila, tillhör de sista som bott på Tulkkilansaari. Folk från Ylitulkkila flyttade till fastlandet 1955. Etna, 
som kvinna, var också tvungen att lära sig färdas mellan ön och fastlandet med båt:

Etna Oja: ”Pappa gav rådet att jag 
under en mycket blåsig dag med 
stora vågor skulle vänta ut den 
största vågen innan jag skulle ro ut 
från stranden. Och väl där ute på 
upp till fem meters djup skulle jag 
vända båten så att den skulle bryta 
vågen för att få en stund utan några 
vågor alls. Det var bara att lära sig 
alla konster när man skulle över.”

1 Niilo Ollinpoika Tulkki från Armassaari och Niilo Oravainen från Vojakkala var två av de rikaste bönderna i riket (Enbuske 2017).

Strandnot vittjas. Pekka Ojalehtos privata album.

Bild. Etna Oja 2017. Foto: Jarno Niskala.



Foto. Tulkkilansaari låg centralt i Torne älv. Nuvarande Karinen-gården ligger i Koivukylä och syns i ned-
re hörnet till vänster. Enligt Torikka 2017 låg gården Karinen tidigare lite högre upp, på den plats som 
kallas för Kariselkä. O. Tiger och U.L. Grape 1885 karta.
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2.2 Varpställen
Byborna i Armassaari och Koivukylä fiskade med strandnot och kolk. Även i Koivukylä i närheten av Bockholm (Pukhul-
mi) lär ha funnits en pata.2    Förmodligen var det rester av en pata från 1860-talet. Svenskarna hade krävt att patan skulle 
flyttas till notvarpet som byborna i Kainuunkylä eller Helsingebyn, som den heter på svenska, hade. Patan flyttades dit 1864. 
Svenskarna hade på det här sättet velat hindra finsk kolkfiske under regalfisketiden. Rätten till notfiske vid Bockholm gällde 
eftersom den hade räknats in i det samfällda fisket. (Knihtilä 1981.) Det fanns flera strandnotsplatser. 

Etna Oja: ”Fram tills det att man hade patan kastade man från stranden. Det 
fanns en liten bukt där precis före Tulkkilansaari, där strömmen ändrade rikt-
ning, och laxen simmar ju motströms. Där brukade man kasta.” (EO)

Juhani Honkaniemi: ”Nog vet jag att man dragit not längs västra sidan av 
Nautapuohi någon gång i tiden, nedanför Kahvisaari. Man drog alltid den till 
stranden och upp på land.”

Etna Oja: ”Och det fanns mycket lax i älven, riktigt mycket. Jag minns när man 
kastade not, och svenskarna som min far brukade hjälpa hade inte så stor not 
men när vi hade dragit runt kunde det finnas sju ibland till och med åtta laxar, 
så här stora.” 

Nuförtiden fiskar man vid Kahvisaari varp och det är fiske med flytnät. Varpet togs i bruk när man ville ha en separat plats 
för flytnätfiske till dem som fiskade vid Kuntaniitty. Detta skedde någon gång i början av 1980-talet. Varpplatsen kallas även 
för Kuttinpää (speciellt på svenska sidan).

JPekka Ojalehto: ”Det (varpet) börjar där vid Karinen, alltså i ändan av ön Tulk-
kila och fortsätter sedan till Kuttinpää.”

Juhani Honkaniemi: ”Den brukar heta allt möjligt. I mitt ordförråd har den i 
alla fall alltid hetat Kahvisaaren tausta (platsen bakom Kahvisaari).”

Pekka Ojalehto: ”Historien bakom flytnätet är att det var Eemeli (Emppu) Hon-
kaniemi som tog den hit en gång i tiden.”

I Kahvisaari varp har man också fiskat sik, och en av de tidiga sikfiskarna var Emppu Honkaniemi, en aktiv fiskare även i 
övrigt. Annars brukade man få sik även i samband med laxfiske.

Etna Oja: ”Det kom alltid även sik på samma gång och siken rensades oftast 
på en gång, och stektes över öppen eld.”

2 Lennart Mansikka och Pekka Ojalehto har hört berättas om rester av en pata i älvbotten. Marko Yliheikkilä har dykt i Bockholm och sett 
att det finns något som liknar ett tätt byggd staket, vilket förmodligen är rester av en karsinapata. Platsen ligger 30–40 meter nedanför 
fiskestugan. I Portins (1968) text förekommer ”Koifwokyle” som ett pataställe i Övertorneå.
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Juhani Honkaniemi: ”Nog har den försvunnit härifrån (siken). När man satte ut 
nät på den där översvämningsåkern så brukade man få sik även där.”

Laxpatan

I slutet av 1940-talet byggdes också en laxpata från öarna Tulkkila och Puoskunsaari. Det var engentligen samma Vartto 
patan som redan flyttats flera gånger. Det fanns även en raststuga där fiskarna kunde ta skydd. Patan tillhörde Nuotioranta 
och Luppio; den låg i deras vattenområde. 

Etna Oja: ”Patan var här, det var en slags inhägnad, tjocka bockar nedsänktes i 
botten och en viss typ av öppning lämnades på ett strömt ställe där man viss-
te att laxen ville uppåt. Där fick man fisk. Patan började nästan från stranden 
så att det var knapp en meter djupt eller lite mer. 

2.3. Kultaniitty och Bockholm
Gårdarna i Armassaari har traditionellt fiskat tillsammans i samma varp med byarna Pekanpää och Kainuunkylä samt Koi-
vukylä-Päkkilä-Vitsaniemi. Kultaniitty och Bockholm eller Pukhulmi har varit gemensamma varp.  Det var strandnot och 
kolk som användes. Mer om Kultaniitty och Pukhulmi finns i texter som handlar om speciellt dessa. 

Pekka Ojalehto: ”Man turvisades med fisket, Kultaniitty Pukhulmi. Det var kolk 
som användes, under min tid fanns det ingen strandnot. Det fanns 3 kolklag 
från Armassaari; Huhta, Knuuti och vårt lag tillsammans med Sulo Yliheikkilä.” 

Karinens hemman och släkt från Koivukylä har ägt stora sjöfisken i norr och även deltagit i älvfisket. Lennart Mansikka 
berättar att Karinens kolk var lättare till konstruktionen. Den typen av kolk kallades även för ”huivi” (schal). I Koivukylä 
hade Sundbaum en kolk och Einari Jaako en not. 

2.4. Organisering av fisket
Nuförtiden har fisket förändrats och Armassaari har inte längre något samfällt fiske med Kainuunkylä. På den tiden fis-
kade man i fiskelaget Kainuunkylä-Pekanpää. Armassaari fiskar numera endast i byns eget vattenområde. Armassaaris 
vattenområde är 180,4 hektar.

Etna Oja: ”Och i Pukhulmi var det de där poängmannen som kastade. Varje 
hus hade ett visst antal poäng. Inte kunde man gå dit hur som helst. Det krä-
vdes poäng för att kunna fiska med not. De var de största gårdarna som hade 
poäng.”

Juhani Honkaniemi: ”Han kom hit den där Säntti och sa att vi måste bilda ett 
fiskelag. Och då gjorde vi det. Vad kan det ha varit för år, möjligen -84.”

När man på 1980-talet sökte tillstånd till Kahvisaari varp ville inte svenskarna vara med i ansökan. Sedermera har fiskes-



21

tället använts av fiskare från finska Armassaari. Det är de som äger eller arrenderar vattenområdena som får fiska. Man 
anmäler om fisket på våren innan fisket påbörjas. Fiskelaget vet vilka som äger andelar i ett visst vattenområde och ser till 
att samma andelar inte har flera fiskare. Huvudsakligen har fiskarna varit från den egna byn. (Toivo Honkaniemi.)

Från svenska sidan var det fiskelaget Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi som fortsatte att fiska framförallt i Kultaniitty-Pukhul-
mi.

2.5. Försäljning av fiskar

Pekka Ojalehto: ”Min far har fiskat med kolk tillsammans med Martti Karinen i 
Kultaniitty och Pukhulmi. Någon gång i början av 50-talet har man fått massor 
av fisk, så mycket att man har kunnat sälja.”

Etna Oja: ”Jag minns fastän jag var ganska liten när jag hälsade på hos grannf-
run, vi var lite släkt också med Tapanis, så hade de en sådan där gammaldags 
badbunke full med stora laxar. Stjärten stack upp ur bunken i den ena ändan 
och huvudet i den andra. Jag frågade om de verkligen skulle orka äta så my-
cket lax utan att de skulle hinna ruttna. Husbonden Martti försäkrade att de 
inte ruttnar eftersom de skulle transporteras direkt till hotellet i Kemi på mor-
gonen. På så sätt fick de en slant.”

Juhani Honkaniemi: ”Fram till midsommar fick man så bra betalt att man inte 
nändes äta laxen själv utan sålde till hotellet. Efter det började man äta själv 
om man ännu fick något.”
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Toivo Honkaniemi 

Kauliranta - Kuivakangas
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Kauliranta - Kuivakangas

Bild. Paulus Vanhainen och Viljo Antinmaa vittjar lanan. Pekka Vanhainens album.



Ruotsin puoli Suomen puoli

Kattilakoski

Niskanerkin pato

Mertapato

Rantanuottapaikkoja 3kpl

Ollikkalan rantapato

Kentänkarin pato

Maijankorvan pato

Pato

Vanhaniemen korvapato

Kauvosaaren apaja

Rantanuotta

Aidanpään pato

Hietalan Gunnarin pato

Kaulinranta - Kuivakangas
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3. Övertorneå-Ylitornio, Kauliran-
ta och Kuivakangas fiskeplatser i 
Torne älv
3.1. Byar
Byarna Kuivakangas och Kaulinranta är de nordligaste byarna i Övertorneåselet före Kattilaforsen. Byarna har traditionellt 
haft en tät bosättning längs stränderna.

Husen i Kuivakangas ligger väster- och öster om älven, och den finska sidan kallades för Rahtulanpää efter hemmanet Rah-
tu. 1 Kauliranta har varit en självständig by sedan början av 1600-talet. Före det omfattade den gamla byn Kuivakangas även 
Kauliranta eller Kaulinpää. Byarna låg på båda sidor om älven utan någon gräns emellan. I flera byar i älvdalen var öarna 
oftast de bästa platserna att bo på och de bosattes också först. Bebodda öar var Marjosaari, Palosaari och Kauvosaari samt 
Kylänsaari. Kylänsaari är mest känd som Haapakylänsaari, och husen längst i söder har mycket riktigt tillhört Övertorneås 
Haapakylä. (Pekka Vanhainen, Orajärvi 2010)

Pekka Vanhainen: ”Kauliranta grundades ju så sent som 1604. Före det hörde 
hemmanen enligt jordeböckerna till Kuivakangas på svenska sidan. Marjosaari 
var en by fram tills att ryssarna erövrade Finland 1809 då den anslöts till Kau-
linranta medan Torakankorva blev kvar i svenska Kuivakangas.”

3.2. Notvarpen
Strandnot användes i Kuivakangas och Kauliranta framförallt för sikfiske. Kuivakangasbor hade rätt till notning efter lax i 
Vasikkasaari (nedanför Jänkkävainio) i byn Närkki. Enligt Jouko Salmi var det på sommaren som man notfiskade efter lax 
i Vasikkasaari och i Kärsängi i Kuivakangas medan man fiskade efter sik på hösten. Alpo Erkheikki vet att det kom mycket 
lax från Jänkkävainio efter kriget och att siken också var en viktig fisk så sent som på 60-talet.  

Jouko Salmi berättar om Vasikkasaarivarp:  ”Det fanns folk från Erkheikki, vårt 
lag och så fanns det från Purasenvaara och Matarengi. De drog liksom turvis. 
När någon fick lax fick de andra bråttom att kasta på en gång. Till sena kvällar, 
ibland hela natten igenom höll de på. Om de fick lax, blev de kvar över natten. 
På backen brann det alltid en eld, ja visst.” 

Notlagen från Erkheikki, Rahtu och Juvani fiskade i regel i Kuivakangas. Alpo Erkheikki berättar att Eino Erkheikki, Erkki 
Keskitalo, Erkki Hiltunen och Veijo Rahtu bildade ett lag. Och att bröderna Juvani hade en egen. 

1 Vaihkolompolo mot Lainio och i Lannavaara har det funnits fiskelägen som sägs ha tilhört Rahtulas i Ylitornio. Det ena fiskeläget kallades 
för Rahtulan kenttä. Av väggristningar att bedöma har platsen använts över två hundra, uppemot tre hundra år. (Wanhainen 1971, 34-36.)
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Pekka Vanhainen: ”Det fanns ju en mycket bättre notplats för sik i Rahtu-
lanpää, men jag har inte varit dit. Den hette Kärsänki. Där drog man sik. En 
strandnotplats. Den ligger ungefär vid Iivari, om man inte räknar med Rahtus. 
Det var en bra sikplats.

Jouko Salmi berättar om Kuivakangas eller Kärsängivarp i Rahtulanpää: ”Ofta 
började vi från Juvanis sandbank, det finns en sådan här, och här emellan 
kastade vi tre gånger.  Vi kom till stranden och så började vi från samma plats 
igen och nedåt, tre gånger kastade vi. Det sista kastet var i höjd med skolan.”

Vid Kärsängi varp fiskade även folk från svenska Kuivakangas. Jouko Salmi och Bror Härmä minns att Heikki Iivari från 
svenska sidan brukade vara där och kasta. 

Bror Härmä: ”Någon gång i början av 60-talet var det 
endast Nikon Heikki härifrån, hans efternamn var 
Iivari, Postin Börje eller Börje Kohkonen som han het-
te och Erkki Juvani från finska sidan. Och möjligtvis 
Räsänen. De brukade ju få enorma mängder sik.”

I Kauliranta fanns det däremot en strandnotsplats där man kunde dra nätet 
upp på land med två eller en båt. Platsen var dock inte bra med tanke på få-
ngst.  

Vilho Yliniemi: ”Det kastades not vid skolstranden 
(Kauliranta). Där vid stranden av den gamla skolan. Vi brukade få sik och ib-
land även något ännu bättre än sik, men det var sällan. Nog fiskade vi varje 
dag. Vi hade ingen kolk.” 

Juhani Kauvosaari: ”Det var strandnot som man kastade och drog medströms. 
Det fanns några platser där man kunde fiska. Det kom ingen lax, men väl gäd-
da, sik och abborre.”

Dessutom fanns det andra notplatser:

Pekka Vanhainen: ”Därifrån kastade man mer, det var 
ovanför Flygare-forsen. Där tog forsen slut och övergick 
till kraftiga strömmar. Det kallades för Kiljula. Där vid 
Kiljula kunde man få fisk men det var inte så mycket.” 

Bild. Bror Härmä känner till byn Kuivakan-
gas historia. Foto: Jarno Niskala

Bild. Pekka Vanhainen (född. 1929) har 
forskat i Tornedalens historia. Foto: Jar-
no Niskala.
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Gunnar Hietala från byn Korva berättar att notfisket förr i tiden var betydelsefullt. Man fiskade vid hans gård och i Kustos 
ö. Vid stranden till Kustos ö fick de 104 sik med ett kast den första kvällen.

3.3. Kolk i Kuivakangas
Det har någon gång funnits en kolk även i Kuivakangas, minns Vilho Yliniemi från Kauliranta och Paul Toolanen från 
Poikkijärvi, Kuivakangas.  

Vilho Yliniemi: ”Här har det 
inte varit något kolkfiske att 
tala om, kolken fanns där i 
Kuivakangas. De hade en 
kolk.”

Paul Toolanen: ”Nog minns 
jag att det i min ungdom 
pratades om att de hade en 
kolk, två båtar med ett nät 
emellan.”

 
Kärsängis varp heter Kärsängi kolkvarp bland annat enligt varpförteckningen från 1948 (Granlund 1975).

Alpo Erkheikki berättar att man senare på 1990-talet testade att fiska med kolk i Kuivakangas. 

3.4. Nuvarande fiske, flytnätvarpar
Not- liksom patafiske har även i Kauliranta-Kuivakangas bytts ut till flytnätsfiske. Platsen för den gamla kar-
sinapatan är kvar som en fiskeplats. Ovanför pataplatsen i Kaulinranta finns det nuvarande flytnätsvarpet. 
Ett annat är Kauvosaari varp, som ligger väster om ön.  

I Kuivakangas ligger flytnätsplatsen i Kärsänki, i närheten av den gamla strandnotsplatsen. Mitt i älven finns 
ett hinder i form av en gammal stenkista, vilket gör att fiskeplatsen ligger mer på den finska sidan av älven.

Nätfiske har under senare år blivit allt populärare på älven. I samfällt fiske har väntetider mellan kasten 
kunnat bli långa. Å andra sidan har fisket och dess mångfald minskat. Paul Toolanen, 95 år, berättar om 
förändringen som han set drabba fisket:

”Jag måste höra till de sista generationer som ännu i någon större utsträck-
ning har fiskat. När jag var ung så kunde det vara så mycket dragroddare på 
sjön att linorna höll på att fastna i varandra. Och nu under de senaste tio åren 
jag man inte sett en enda båt som fiskat. Ibland kan man se någon som kastar 
med spö, som tidsfördriv.”

Foto. Vilho Yliniemi (f.1926) har 
tidigare fiskat med Marjatta 
med drag som man förankrats i 
botten. Foto: Jarno Niskala.

Bild. Paul Toolanen (f. 1922) är 
äldst i byn. Foto: Jarno Niskala.
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3.5. Organisering av fiske
Fiskelagens och delägarlagens vattenområden definierar var delägarlaget kan arrangera sitt fiske. Delägar-
lagen har kunnat arrendera ut vattenområden till Torne-Muonio-Könkämä älvars gemensamma tillstånd-
sområde som säljer fiskekort. Kauliranta delägarlag har sina vattenområden intill byn, men även i Tenge-
liöälv, Karjosaari och ovanför Vasikkasaari. Gårdar i Aittamaanpää och Koskenalustas skifteslag har också 
vattenområden nedanför Kattilaforsen. Dessa byars vattenområdesdelning överensstämmer inte på den 
svenska och finska sidan. Även byarnas gränser avviker framförallt på grund av utvecklingen efter grän-
sdragningen.  

I Kauliranta verkade det gamla karsinakooperativet som tynade bort efter att patan inte längre sattes upp. 
Fiskelaget har varit verksam efter det och senare på 2000-talet i form av ett delägarlag. 

3.6. Organisationen kring notfisket
Tidigare var det endast Kauvosaari hemmanet i Kauliranta som 
hade strandnot så det var inte någon trängsel kring fisket och det 
krävdes därmed inte heller någon större organisation.  Vid varpen 
i Kauliranta har fisket varit fritt, inga poäng eller mantal som bevis 
för ägandet har krävts utan bybor och till och med folk utifrån 
har kunnat fiska även utan mantal. Flytnätsfisket som kommit un-
der senare tid följer samma mönster. Kaulirantas vattenområde är 
stort, 380,7 hektar. Kuivakangas har 120,8 hektar.

Juhani Kauvosaari: ”Där har alla bybor, alla som 
haft lust, kunnat fiska. Det är fritt fram, det finns 
fisk så det räcker för alla.”

I Kuivakangas använder man inte något poängsystem, även där kan man 
fiska fritt. Utöver dem som har vattenrättigheter kan även sådana bybor 
som saknar delar i vattenområden fiska. (Alpo Erkheikki.) Inte heller på 
svenska sidan förs någon räkning, ibland har man vid möten ”hållit på att 
älta om dem (poängen), i fyllan förstås.” (Bror Härmä)

I Kärsänki varp i Kuivakangas har man haft den gamla traditionen att dela 
sik. Jorma Juvani minns hur fiskarna togs upp på backen för att där delas i 
fyra högar. Varje notlag utförde delningen mellan sina  fiskare. Sikdelnin-
gen i Kuivakangas har mycket liknande drag som fiskdelningstraditionen 
på fiskelägen vid forsar: 

Jouko Salmi: ”Det var rätt spännande det där 
med delningen när man först delade fiskarna 
efter storlek och lade dem på gräset. Sedan bör-
jade man kasta i tre högar och sedan lottades 
högarna. Det var alltid lika stora högar. De väg-
des aldrig.”

 Bild. Juhani Kauvosaari är ordförande 
för Kauliranta delägarlag. Foto: Jarno 
Niskala.

Bild. Jouko Salmi bläddrar i boken om 
Kuivakangas historia. Foto: Jarno Niskala.
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3.7. Patafiske
Fisket var generellt betydelsefullt för människorna i dessa byar. I Kauliranta trakten har speciellt patafisk efter lax långa 
anor. Den största patan bland laxpatorna var karsinapatan som sträckte sig långt ut på älven. 

Pekka Vanhainen: ”Man tillverkade sådana där A-bockar och de bankades 
djupt in i botten och sedan täta rader med slanor. När laxen simmade i den 
slapp den inte ut annat än från öppningarna vid sidan. Sedan simmade den in 
i karsina (inhägnaden) och där togs den fast.”

Karsinapatan har brukats i dessa byar åtminstone från 1700-talet. Platsen för patan har varierat. Den första kända karsi-
napatan var Kauvosaaripatan som byggdes efter 1758. Enligt Muotka stod patan senare längre ner vid Ruottinsaari samt i 
Marjosaari. Patan stod i Marjosaari fram till 1920. I och med laxkooperativet som grundades 1928 började man bygga pator 
på ett nytt ställe, en halv kilometer nedströms från Marjosaari, vid Kohkola och Palosaari.  Patan restes ända fram till slutet 
av 1950-talet.  (Muotka 1996, Vanhainen 2010.)

Från patan i Marjosaari fick man i början av 1900-talet Finlands rekordlax på 43 kilo (Rajajoen rannalla 1992).

I början av sommaren fiskade man med nät i karsinapatan och i slutet av sommaren med lanor. Det var tre båtar som deltog: 
puuttovene, sauvasperän vene och heittovene. Laxarna hamnade mellan två nät, varefter nätet lyftes upp och reddes ut. Mel-
lan kasten väntade man några timmar beroende på hur laxen steg. Under det bästa laxåret fick man 36 laxar på ett kast, detta 
hände 1946. De lanor som i slutet av sommaren fästes i patan var stora, flera meter långa och 1,5 meter i diameter. Lanorna 
vittjades två gånger i början och en gång per dygn i slutet. Fiske med lanor avslutades i slutet av augusti. (Vanhainen 2010.) 
Av tabellen som Bror Härmä tagit fram framgår den stora ökningen i laxfångsten efter kriget.

Pekka Vanhainen: ”Man fiskade ju med nät i karsinapatan även i Kauliranta, 
ända fram till 20 juli drog man med nät. Sedan satte man dit lanor. Det var 2 
lanor.”

Bror Muotka: ”Det var den där karsinan, som först kallades för Kauvosaari pa-
tan, sedan kom Marjosaaris och till slut Palosaaris”.

Juhani Kauvosaari: ” Här finns en grav det vill säga en grop, det är ett stenigt 
ställe men det finns ett djup. Min far brukade säga att det var karsinagropen, 
men inte visste han heller om det någonsin hade funnits en pata där (Kau-
vosaaren karsinapato) och far var ju född 1896.”
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Bild. Marjosaari patan var ett brett byggverk med karsinan i mitten. Oskar Tigers karta från 1898, Riksarkivet. Under den 
tid då Pekka Vanhainens far levde stod patan lite högre upp än i slutet av 1800-talet, ganska nära den plats där man ritat 
patastället med svagare linje med årtalet 1686. Den låg norr om Aili-gården nära Nulu och kallades för Huutolanranta 
(P.Vanhainen). Även Bror Muotka från Kuivakangas minns att patan sått vid Ailis strand.  (1981).
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Bild. Karta från 1865 med bland annat öarna Kärsänki och Vasikkasaari. Enligt kartan var karsinaplatsen på den tiden 
vid Rahtulas hus. 
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Ett utdrag ur en tidningsartikel från 1908, som ger uttryck för en viss tävlin-
gsanda mellan älvdalens nedre och övre pata: ”Karlar i Marjosaari har alltså re-
dan fått smaka på röd fisk och Pekka Vanhainen, mätt och belåten, triumferar 
säkert, att inte heller denna sommar kunde karlar i Warttosaari rensa röd fisk 
till midsommaren. Och nog råkade det bli så även den här gågnen att de bäs-
ta och största laxarna hann simma förbi innan de hade fått upp karsinapatan i 
Warttosaari. Inte får de smaka på röd fisk till midsommaren precis som Petteri 
Wanhainen mycket riktigt hade förespått.” (Kaleva 23.6.1908)

Efter att laxkarsinan var färdig tillagades den första laxen till fångstfolket. Det var en gammal sed som man ville hålla fast 
vid. Nästa laxfest hölls kring Jakobs söndag. Då kokade man en stor lax eller flera mindre. Alla andelsägarna inbjöds till 
festen samt några speciella gäster och de svenska fiskarna. Laxsoppan kokades i Kalle Vanhainens bastugryta. (Vikeväinen 
1987.) Akseli Aho minns att även han blev hämtad för att äta av sommarens första lax även om han inte deltagit i fisket i 
någon större utsträckning. Fångsten kokades på en gång, det spelade ingen roll om det var natt eller dag. Enligt honom kan 
den här gamla seden som blivit kvar i Kauliranta vara en kvarleva av forna tiders offergåva till vattenguden. (Aho 2005, 231.)

Bild. Palosaari karsinapatans totala fångst 1936-1953. Palosaari fiskelagets bokföring. Diagrammet visar på fångstens vikt 
och antal och är framtagen av Bror Härmä.
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Kauvosaari patan är något som man under senare tider kallat de mindre korva- och strandpator där ett nät (mukka eller 
potku) fästs i ändan av patan dvs krenkku. Korvapatan har också kallats för mukkapato eller potkupato. Inga lanor har 
satts fast i den här typen av patan som man gjort i de strandpator som användes i kraftiga forsar (Vilkuna 1975, 128-145). I 
mukkapato hade alla trädelar egna benämningar på finska, så som marjamit, sierinpuut, sierileipot och ulut. (Juhani Kau-
vosaari)

Juhani Kauvosaari: ”Vi hade sådana pator som Maijankorva, Kentänkari och 
Ollikkala strand. Vi byggde pator på tre olika platser, men vi hade alltid tillstå-
nd till bara till en.”

”Krenkku lades bara på båten och när man var framme så välte man snabbt 
den på plats. De (Kauvosaari gården) hade rätten, bröderna gjorde det i bra 
samförstånd. Det gick bra, vad jag kan minnas. Även jag var med i slutet av 
40-talet. Och alltid var det någon som vittjade, ibland var det två bröder, men 
ofta turades man om det.” 

Bror Härmä: ”Uuno Rautio mindes att 
hans far hade en pata där, och att han 
hade farit till Luleå för att sälja lax men 
det måste ju vara någon gång i slutet av 
det 1800-talet. Juhani Rautio.”

Även om det gick lax till försäljning åt man enligt muntlig tra-
dition mycket lax även själva och speciellt tjänstefolket, som fick 
äta lax i den mån att man tröttnade på smaken. Så var fallet även 
i Kaulinpää.  

Marjatta Yliniemi: ”Vilhos mamma 
har arbetat hos Vanhainen, och enligt 
henne var det så mycket lax att man 
tröttande, man var tvungen att äta det 
jämt.”

Man fiskade även efter andra fiskearter. Härmä minns att man lagade surfisk 
av mört: ”I Mattila lades fisken i en fjärding.  Man fiskade med lanor, ryssjor, 
stora mängder som man sedan saltade, och de var riktigt goda fiskar. Det var 
saltningen som gjorde att benen lossnade så lätt. Det var en typ av surfisk 
som liknade surströmming och den smakade riktigt bra. Det är klart att det 
luktade lite i början men smaken var mycket god.  Fisken lades i fjärdingar 
med lite salt och täcktes med lock och öppnades sedan på hösten. Pappa 
minns att det var framförallt Erkki Mattila från Mattila-gården som sysslade 
med detta, de andra fångade inte surmört på samma sätt som han.”

Bild. Marjatta Yliniemi från Marjosaari. Foto: Jarno 
Niskala.
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3.8. Strandpatorna i Korva
Torakankorva eller Korva är ett självständig byasamhälle vid Marjosaari på västra stranden av älven. Heikkisen niitty var 
enligt Gunnar Hietala den äldsta strandpatan, och den var gemensam för byn, ”det är byns gemensamma fiskeplats, Heikki-
senniitty”. Det har funnits en pata i Kallioniemi samt Juusos pata och en i Vanhaniemi.   Sommaren 1945 fick Gunnar 113 
laxar från Heikkinens pata. 2 

3.9. Fiske med tinor vid Kattilakoski
I Kattilakoski norr om Kauliranta och Kauvosaarenpää användes tinor som fångstredskap. Man använde tinor för att fånga 
alla slags fiskar, även laxöringar kunde de fånga. Tinorna fästes till exempel i små bockar/pator eller endast mellan en sten 
och ett block och täcktes med stockar som höll den på plats. Det fanns även laxpator vid forsen på både svensk och finsk 
sida. 

Juhani Kauvosaari: ”Leevi och Pekka Kemppainen, ingen av dem vid liv längre, 
den ena dog ju straxt efter kriget och den andra någon gång på 50-talet, men 
Leevis son Tauno fiskade där ännu vid 50-60-talsskiftet.”

3.10 Organisering av patafiske
Vid äldre tider då laxfisket var koncentrerat på åtta karsinapator, turvisade byarna om fisket. Det betydde att det var män-
niskor från olika byar som fiskade vid samma pata under olika år. Senare auktionerades patafisket ut och vissa byalag fick 
inkomster från pator (Muotka 1996, 238-239.) I intervjun berättar Bror Muotka, att Närkinkylä samt Kuivakankas på båda 
sidor av älven, Kauliranta och Marjosaari samt Haapakylä och Matarengi hade andelar i Marjosaari patan. Även Kauvosaa-
ri-gården hade andel eftersom den hörde till Kauliranta. Byn Korva hade ingen andel utan där fiskades det med strandpator. 

Marjosaari patan byggdes dock inte under tiden 1920-1928 då området användes som förråd för Torneälvens flottningsfö-
rening. År 1928 bildade ett antal husbönder laxfiskesamfälligheten Kauliranta.  Det fanns 18 delägare. Tillsammans med 
Palosaari laxförening som bildats på svenska sidan kom man överens om att den nya pataplatsen mellan Palosaari och 
finska stranden skulle hyras från staten. (Vanhainen 2010.) 

Pekka Vanhainen: ”På 1930-talet var laxfångsterna dåliga, och det var några 
delägare som lämnade fisket, till slut fanns det endast nio stycken. Och så 
svenskarna. Sedan under kriget började laxen igen stiga i stora mängder. Och 
när laxmängderna ökade anslöt sig alla med markrättigheter och till slut var 
de drygt 50. Men sedan minskade laxfångsterna igen efter att fisket återup-
ptogs på havet. De hade ju rättigheter utifrån mantal. De betalade endast en 
medlemsavgift. Om jag minns rätt, så fick de betala 13500 för en andel.”

Patabygget och fisket auktionerades ut. Byggandet av patan auktionerades ut i 10-30 meters sträckor, den som bjöd lägst 
vann. Patabygget var en syssla för professionellt folk och de som ropade in ackorden var oftast samma andelsägare.

2 Även Kengis bruk hade en skattepata i Vanhaniemi. (B.Muotka). Juhani Kauvosaari minns att svenskarna (Sirviö och Westerberg) hade en 
pata i Vanhaniemi: ”De hade endast den där strandpatan där vid forsen Sompanen, det fanns en strandpata och den var en skattepata. Det 
var en bra pata, en av de bästa på att fånga lax.”
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Pekka Vanhainen: ”Det var endast vissa karlar (som byggde patan). Förr i tiden 
var det Vikeväinens lag, Vanhainens lag och så var det Kalle Kauvosaaris lag. 
Det var alltså de som byggde pator. Då i början på 1930-talet var det ännu 
sådana som Kalle Vuolo och de hade också ett lag. Det var 3-4 båtlag.”

Fisket kunde auktioneras ut samtidigt, vilket Pekka Vanhainen refererar så här: 
””Och i allmänhet så fanns den här arbetsledaren, han var liksom chef och han 
deltog inte (i auktionen), han var med automatiskt, det var 8 män som ingick 
i auktionen. Chefen hade den högsta lönen, sedan var det lankkumiehet, jag 
var själv en lankkumies under flera år, det var näst högsta lönen och sedan var 
det chefen för sauvanperä och så styrmannen. Och så männen för kusipaula 
eller pissapaula, de var billigast liksom puuttomies.”

Vilho Yliniemi: ”Det var en del som kom från Korva”

Bror Härmä: ”Min mamma var från Uusi Muotka och hennes pappa (Iisak 
Muotka) skötte om den här Palosaari karsinapatan från och med trettiofem 
ända fram till fyrtiosju.””Det fanns en fiskkällare på Huhtasaari strand. När de 
började få lax byggde de en egen fiskkällare kring -45.” 

Delägare som vittjar patan. Från vänster Veikko Vanhainen med klubban i handen, Pekka Vanhainen 
med mössan som glidit ner över ögonen, Heikki Lakkapää håller i laxen, bakom Lakkapää Aarne Rautio, 
stående med laxen Niilo Collin, sittande i aktern Kalle Keisu, i nästa båt stående med laxen  Arvo Töyrä, 
sittande Isak Kohkola och i den tredje båten Oskari Kohkola. Foto 1945, Pekka Vanhainen.
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Närkki, Tengeliö och Portimojärvi

Foto: Alapurasten kuva
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4. Närkki, Tengeliö och Portimo-
järvi byarnas fiskeplatser vid Tor-
ne älv
4.1. Byarna
Byn Närkki är den östra delen av den tidigare byn Mikkolansaari. Mikkolansaari är en ö i höjd med Matarengi och har 
tidigare haft fast bosättning. Tengeliö älv flyter runt berget Aavasaksa och möter Torne älv vid Närkinranta.  Tengeliö blev 
också en självständig by efter gränsdragningen 1809. Fram till dess hade gårdarna Hannukkala och Krans i Tengeliö tillhört 
Mikkolansaari och övriga gårdar till byn Matarengi. (Torikka 2017, 236–237; Hasa 2005, 24.) Byn Portimojärvi ligger intill 
sjön med samma namn. Tidigare färdades man längs Tengeliöälven till insjöarna och fäbodstugorna längre in i landet. Det 
lär ha varit framförallt matarengi- och ruskolabor som fiskat i sjön Portimo. Tydligen nyttjade ruskolaborna i första hand 
naturängarna vid sjöstranden samt Tengeliöälvens mynningsområde. Portimojärvi har fått sin bosättning i första hand från 
Ruskola, som den också tillhörde fram till 1750-talet. (Vahtola 2008, 13–21; Korteniemi & Jansson 2008.) 

Portimojärvi har haft och har insjöfiske. Att Tengeliöälven omvandlats för att uppfylla jordbrukets och vattenkraftens be-
hov har påverkat både miljön och fisket. Det gemensamma vattenområdet Närkki-Tengeliö-Portimojärvi har än idag flera 
fiskeställen varav några finns i Torneälvens huvudfåra. Flera portimobor fiskar vid Hannukkala varp i Torneälv.

Fiskarnas rastplats på ön Hannukkala. Foto: Jonna Turunen.
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4.2. Vasikkasaari eller Palohieta
Vasikkasaari eller Palohieta är enligt fiskarna det äldre 
varpet. Det fiskades med strandnot vid Vasikkasaari 
på 1940-talet. Man fiskade under cirka tio år varefter 
fisket successivt blev mindre aktivt. Det var först det 
senare påbörjade fisket vid Hannukkala varp som satte 
fart på fisket. 

Erkki Mäkituomas: ”Vi skaffade 
också en sådan där strandnot, det 
var -47 om jag minns rätt. Den 
fanns där i Vasikkasaari, Palohie-
ta.”

Palohietas gamla siknotvarp tillhör enligt en utred-
ning från 1886 till byn Kuivakangas (Tiger & Grape 
1885-1886). Strandnotplatsen finns i södra ändan av 
Kärsängis långa notvarp vid Vasikkasaari. På ett gam-
malt kartunderlag har man senare skrivit in ett långt 
not- eller kolkvarp med namnet Jänkkävainio nedan-
för Vasikkasaari. Likaså har man placerat Vähäsaari 
varp vid Vähäsaari i Tengeliöälvens mynning. (Tidiga-
re och senare markeringar på Tigers och Grapes karta 
från 1885-1886, Tornedalens museum). 

I Palonhieta drogs strandnoten till finska stranden. 
Själva Vasikkasaari ligger på den svenska sidan av äl-
ven.  Noterna var inte så långa, vilket gör att den dju-
pare huvudfåran hamnade utanför strandnoten. För 
fisket var ett varp utanför huvudfåran inte en optimal 
plats. Varpplatsens längd är 700–800 meter. Den an-
vänds fortfarande men på grund av att noten lätt fas-
tnar i botten användas den endast på en kort sträcka. 
Varpplatsen borde med andra ord rensas. Det finns 
planer på rensning, men arbetet innebär en del utma-
ningar på grund av den kraftiga strömmen, berättar 
Juho Harila.

Heikki Alapuranen: ”Min farfar 
och min far hade en strandnot. 
Tre bröder med var sin andel. 
Strandnoten sattes ihop på våren 
och på hösten delades den igen 
i delar så att var och en lagade 
sin del under vintern. Jag minns 
det tydligt och klart men fick inte 
ännu vara med och fiska, ung 
som jag var. De kastade där vid 
Vasikkasaari.”

En teckning av byn Mikkolansaari från 1600-talet. På kartan 
syns de fyra gårdarna i Närkki samt Tengeliöälvens mynning. 

Kolkvarp i Vähäsaari ritad på kartan från 1885–1886. Högre 
upp det långa Jänkkävainio varpet. (Tiger och Grape.) Torne-
dalens museum. 
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Heikki Alapuranen: ”Det var Väinö, Arvid och Ville, tre bröder.” 

Heikki Alapuranen: ”Strandnotfisket tog slut kring -55- 56. Jag minns det för 
att jag tiggde om att få komma med och de sa att jag skulle få vara med nästa 
gång, men det blev aldrig någon nästa gång. Jag måste ha varit cirka 5 år.”

4.3. Hannukkalas kolk
Hannukkalas varp ligger i närheten av en ö med samma namn. Varpplatsen och ön har troligtvis fått sitt namn efter gården 
Hannukkala. På kartan (1865) kallas ön även för Pajusaari. Heikki Alapuranen berättar att hans farfar och hans bröder före 
krigsåren varit roddare för Noppa-kolken, som kastades i Hannukkala-varpplatsen där man också hittat gammaldags tyn-
gder i form av stenar omlindade i näver och trygaformiga ringar. 

Från och med 1970-talet har varpplatsen återigen använts för kolkfiske. Fångsten underlättades när flottningen i slutet av 
1970-talet tog slut. Heikki Alapuranen och männen från Portimo hade en kolk, som bäst till och med fyra kolkar. Kolken 
skaffades på sin tid från Kainuunkylä.

Heikki Alapuranen: ”Tillsammans med Sulo (Rautio) och Eino Ylipuranen 
började vi rensa den direkt efter att flottningen var slut. Och sedan kom Por-
timo-männen med och vi frågade om svenskarna också ville delta, men det 
ville de inte. Sedan ansökte vi hos kommissionen att vi skulle få varpplatsen, 
och då blev den bara vår.”

Väinö och Martti Alapuranen vid årsskiftet 1940–50. Alapuranens foto.
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Juho Harila: ”Nog gick det att kasta även om vi bara var tre, men oftast var vi 
fyra 4.”

Hannukkala –varp används även idag. Varpplatsen är 800–
900 meter lång. Det finns en rastplats för fiskarna på ön. 
Varpplatsen har ändrats mycket efter att bron mellan Sveri-
ge och Finland hindrat vattnet att strömma fritt på den si-
dan av älven. Den långa sandbanken vid Hannukkalas spets 
samt sandbanken vid sidan av ön har eroderat bort.  ”Ön 
blir cirka en till en och en halv meter kortare per år”, berättar 
Heikki Alapuranen.

Vid Haapasaari (ön nedanför Hannukkala) intill stranden 
på finska sidan finns en gammal strandnotplats där man fis-
kat sik. Notplatsen har använts av gårdarna Marjeta, Han-
nukainen och Savikuja. Vid samma höjd intill stranden på 
svenska sidan finns två siknotplatser som ägs av Ruskola by. 
(Karta Törnudd 1865; Tiger & Grape 1885-1886.)

4.4. Tengeliöälvens mynning
Det har funnits ett gammalt varp vid Närkinranta i älvmyn-
ningen. Enligt Erkki Mäkituomas har det funnits så mycket 
bråte i botten i detta område att det har varit svårt att fiska. 
Man har fiskat lite sik med flytnät. Varpplatsen syns även på 
kartan från 1886 där den markerats som Närkki siknotplats. 
Det har funnits en siknotplats även på stranden av Vähäsaa-
ri där byn Matarengi hade sitt fiske. (Tiger & Grape 1885-
1886.)

4.5. Tengeliöälv
Tengeliö var en bra älv för vandringsfisk innan kraftverksdammarna byggdes. Det var mycket sik som steg upp i Tengeliö, 
men även lax och laxöring. Älven har haft en bra kräftpopulation, som också försvunnit i och med vattenregleringen. 

Juho Harila: ”Eemi Nalli berättade hur de före kraftverkstiden hade åkt med bil 
mot Raanujärvi. Mellan forsarna Haapakoski och Portimokoski (en sträcka på 
cirka en kilometer) hade det hela tiden simmat fisk med ryggfenorna synliga 
ovanför vattnet. De återvände hem och hämtade nät och fick nätet fullt med 
sikar.”

Juho Harila: ”Det här stället har varit väldigt bra och det är säkert fisk och vilt 
som gjort att man bosatt sig här. 1920 har man stängt Tengeliöälven. Jag för 
min del anser att sådana kraftverk borde stängas. Det skulle innebära mycket 
mer produktivitet för samhället om havsfiskarna fick stiga upp i Tengeliöäl-
vens vattendrag.”

Haapasaari och Pajusaari, mera känd som Hannukkala. 
På kartan från 1865 (Törnudd) har man senare på den 
östra stranden antecknat även en siknotplats. Bild: 
Kansallisarkisto.
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Enligt muntlig tradition har det funnits ett strandnotvarp i Fransin niva. 

Tengeliös avrinningsområde är stort med bl.a. flera sjöar. Vattnet rinner i Tengeliöälven ända från Kolari och gränsen till 
vattendelaren för Kemi älv.

4.6. Fångst

Juho Harila: ”Det var ju så förr att de fiskade fram till Jakobsdagen och började 
sedan med höbärgningen. De sades att kolken ska upp på backen på Jakobs-
dagen, när laxen slutade att simma upp var det inte längre lönt att fiska mer. 
Då började höbärgningen på dessa öar.”

Fiskarna vid Torneälvens varpplatser som hört till delägarlag har sedan gammalt varit i första hand från byn Närkki. Under 
strandnotstiden var gårdarna från Purasenvaara aktiva fiskare, Alapuranen och Ylipuranen. 

Erkki Mäkituomas: ”Det var de där från Alapuranen som i huvudsak fiskade 
mycket, Väinö, Arvid och Vilkko och deras söner. De fiskade tillsammans, de 
var bröder.”

”Den ägdes av fyra gårdar. Det var Heikka, Savikuja och Yliantti”, berättar Erkki 
Mäkituomas om strandnoten där även gården Mäkituomas hade andel i.

Pekka Savolainen: ”Mor-
far Hannu, efter kriget 
hade de Savikujas strand-
not. Men han brukade 
arbeta för bröderna Man-
sikka på svenska sidan i 
Bockholm. Han kastade 
kolk. Regeln var att gå-
rden skulle ta hälften 
av fångsten och hälften 
skulle delas mellan de 
som fiskat.  Det var bättre 
att fiska i Bockholm, man 
fick en krona för ett kilo 
lax när den såldes i Hapa-
randa dit den transporte-
rades med hästar.”

Fiskarna tar rast. Foto: Jonna Turunen.



Hannu, morfar till Pekka Savolainen berättade att 
när man började få fisk i Kiviranta laxpatan så tog 
det en vecka tills fisken hunnit hit. Det fanns gott 
om lax efter kriget. Under senare år fanns det mind-
re lax, och emellanåt var det totalt fiskeförbud. Fis-
ket var dock en del av lokalbefolkningens liv, och ett 
totalförbud var svårt att accepteras. Folk vid älven 
är vana vid att hämta åtminstone midsommarlaxen 
från älven. Pekka Savolainen återger sin farfars ord:

”Midsommarlax skulle man ha 
till vilket pris som helst. Perkele, 
vi har slagits mot ryssar och i 
det här huset har vi alltid ätit lax 
och lax kommer vi att äta även i 
fortsättningen.”

Det första flytnätet hade Akseli Vähä med sig från 
Karungi efter mitten av 1960-talet. Akseli hade en 
smedja i byn ett år eller två. ”Jag var också med Ak-
seli och pappa och kastade”, berättar Heikki Alapu-
ranen. Lauri Haapea var tullare i byn och började i 
större utsträckning fiska i början av 70-talet. (Heikki 
Alapuranen.)

Heikki Alapuranen: ”Jag, Eino Yli-
puranan och Sulo (Rautio), Jouni 
Rahtu, i mitten av 70-talet börja-
de det dyka upp flytnätfiskare.”

Heikki Alapuranen: ”När jag började kasta kolk, var det männen från Kainuun-
kylä som var mina lärofäder.”

4.7. Organisering av fisket
Tengeliö, Närkki och Portimojärvi är separata byar men utgör ett gemensamt delägarlag. Skifteslaget och fiskelaget sattes 
ihop till ett delägarlag. Delägarlaget har regler som bland annat talar om vilka fångstredskap och vilket antal redskap som 
tillåts. Det finns inga protokoll från tiden före kriget, de har försvunnit. Delägarlaget har en styrelse. Styrelsen väljer en 
förman vart tredje år. (Juho Harila)

Juho Harila har fungerat som förman för delägarlaget från 1985: ”Jag ville inte börja, men jag befarade att det skulle gå illa 
för oss när det gäller ersättningar från kraftbolaget.” Den tidigare förmannen var Aaro Koivisto. 

Juho Harila: ”Någon Taube har visst varit i Portimo efter kriget. De började 
organisera sig, men märkte efter att ha granskat fallet att de inte ägde några 
fiskerättigheter alls i detta fiskelag. De är inte bosättningsgårdar utan inflytta-
de karelska invandrare.”

Foto: Jonna Turunen
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Det har funnits gemensamt fiske mellan svenskar och fin-
nar på samma fiskeplatser. Byarna Alkkula och Ruskola på 
svenska sidan har kunnat fiska även vid Karjusaari varp, 
där gårdarna från finska Alkkula har sitt fiske. Ruskolas 
vattenområde sträcker sig dock fram till Närkkis vat-
tenområde på den svenska sidan.

På svenska sidan var bonden Noppa förman för fiskelaget. 
Det har förts diskussioner om Ruskola fiskarna nu kan fis-
ka vid den övre Hannukkala varpplatsen och inte endast 
i Karjusaari. Tidigare i samband med varpets rensning 
hade man kommit överens om att endast de som deltagit i 
rensningen skulle få fiska där. (Juho Harila.)

Närkkis gårdar har ägt ängsmark på öarna i Torneälven. 
Ängarna har varit viktiga för jordbruket. Likadant har an-
delarna i de närliggande varpplatserna varit viktiga. Ge-
mensamt ägda markområden som uppstått ur fiskets be-
hov har förmodligen inte funnits varken på älvselens öar 
eller stränder. Dock har man under senare skeden byggt 
eldplatser och rastplatser för fiskarnas behov, till exempel 
på ön Hannukkala. 

Juho Harila: ”Mantalen har ju bildats 
utifrån en viss mängd odlad mark 
och boskap, och gårdens storlek har 
bestämts utifrån dessa.”

Närkki-Tengeliö-Portimojärvi skifteslag äger mark i Haa-
pakoksi vid Tengeliö älv.  Skiftes- det vill säga nuvarande 
delägarlaget har på 1910-talet sålt den kvarn som funnits i 
forsen till kraftbolaget. Samtidigt såldes även Portimofor-
sen. (Juho Harila.)

Ännu på 1940-talet var det ganska fritt att fiska med 
strandnot, och man frågade inte desto mer efter andelar-
nas storlek. Även senare under kolkfisketiden var det till 
att börja med endast två lag som hade kolk. En kolk hade 
i allmänhet fyra delägare dvs. fiskare. Efter att varpplatsen 
rensats kom det allt fler fiskare. (Erkki Mäkituomas; Juho 
Harila.)

Andelarna i fisket bestämdes efter gårdarnas mantal. Man-
talen har omvandlats till mindre enheter efter ett poäng-
system. Man brukade räkna ett mantal till 10 000 poäng. 
Närkki-Tengeliö-Portimo hade sammanlagt 3,8 mantal. 
På den tiden räckte det med 200 poäng för rätten till att 
kasta. Senare när fiskarna blev fler, delades mantalet till 
100 000 poäng. Nuförtiden räcker det med 20 000 poäng 
för att kunna fiska, ett nät förutsätter med andra ord detta 
antal poäng. När det gäller sikfiske är det inte lika noga 
med poäng. (Juho Harila.)

Gårdarna Hannukkala och Koivisto är de gårdar som haft 
flest mantal, en fjärdedels mantal var. Till exempel var 
arean för Koivisto fastighet i Portimojärvi 850 hektar år 
1933. (Finlands lantbruksmuseum Sarka.)

Juho Harila från Tengeliö har fungerat länge som ordfö-
rande för delägarlaget. Foto: Jarno Niskala.

Erkki Mäkituomas f. 1925 minns hur man fiskade med 
strandnot i Vasikkasaari på 1940-talet. Foto: Jarno Niska-

Tommi Alapuranen och Arto Ylipuranen vid 1980–90-talss-
kiftet. Heikki Alapuranens foto. 
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4.8. Framtid
Pekka Savolainen är en aktiv fiskare av den yngre 
generationen och en varm anhängare av traditio-

ner: ”Det som är oroväckande är bris-
ten på ungdomar. Speciellt när det 
gäller kolk, så måste man kunna byg-
ga och trimma den för olika vattens-
tånd. Och det är ju skitjobbigt och då 
är det betydligt lättare att bara gå och 
kasta huivi (sjal), flytnät.”

Pekka berättar att det är viktigt att ungdomarna är 
med även när det gäller att sköta om varpplatser-
na. Det krävs arbetskraft med bra kondition för att 
rensa bottnen. Rensningen måste dessutom göras 
under en annan tidpunkt än själva fisket. Vård av 
varp är en naturlig del av fisket, och lokalbefolk-
ningen har den bästa kunskapen om det. Lokal-
befolkningens fiskerättigheter måste iakttas även 
i regleringen.

Pekka Savolainen: ”Det handlar 
ju inte längre om någon yrkes-
verksamhet för oss, men det är 
viktigt för oss att få fiska här.” 

Pekka Savolainen oikealla (Jonna Turusen kuva)
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5. Karjosaari notvarp i Alkkula 
och Ruskola byar
5.1. Alkkula, Taroniemi och Ruskola
Kyrkbyn i finska Övertorneå heter Alkkula. Det är områdets största tätort. Alkkulas vattenområden börjar kring kyrkan 
och fortsätter uppströms fram till Karjosaaris norra udde. Byadelen Taroniemi ingår i samma vattenområde som Alkkula. 
Byn Ruskola på den svenska sidan ligger mittemot men dess gräns i norr följer inte samma vattenområdesgränser som Alk-
kula –Tarnoniemis i öster. I höjd med Ruskola finns nämligen ännu Närkkis vattenområde ovanför Alkkula-Tarnoniemi. 
Alkkula eller Alkullen som det heter på svenska finns också som by på den svenska sidan.  

Byarnas gränser har ändrats efter riksgränsens dragning. Till exempel hörde huset Noppa vid foten av Onkivaara förut till 
Alkkula men efter gränsdragningen 1810 kom den att tillhöra Ruskola. (Wahlberg 1988, Torikka 2017, 194-196.) Karjosaari 
och Kyläsaari i Alkkula är de stora öarna i detta vattenområde.  

I Karjusaari / Karjosaari varp fiskar följande delägarlag; Alkkula delägarlag och Ruskola-Alkkula samfällighetsförening. 

Män från Alkkula by drar strandnot, en detalj i Tapio Rantalas målning. Ägare Vilppu Lakkapää.
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Den stora ön Karjosaari har delats in i slåtterremsor mellan gårdar-
na. Karta från 1885 (Tiger & Grape 1885). 
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5.2. Karjosaari varp
Förr stod en karsinapata vid stranden av prästgården där 
bönder från Alkkula fiskade.  Flottningen gjorde att fis-
ket tog slut. Fiskarna från Alkkula flyttade då högre upp 
till Karjusaari och hyrde ett nytt  laxvarp. Fisket skedde 
med strandnot. (Intervju med Akseli Heikka, 1990.)

Varpet kallas för Karju- eller Karjosaari efter den närlig-
gande ön Karjosaari, som är en stor ö där bybor har sina 
slåtterängar. Ön ägs av finnar, och en del av ägarna bor 
så långt som i Kauliranta. Älvfåran på den finska sidan 
kallas för Taroniemi, och den är grundare än den egent-
liga huvudfåran. Under en generations tid har fåran 
minskats med två meter. Enligt muntlig tradition har 
man någon gång fiskat med not även i Tarnoniemi-få-
ran, säger Vilppu Lakkapää som själv fiskat i dessa vatten 
under en lång tid. 

I huvudsak har man fiskat i huvudfåran. Åren 1949-
1950 använde de finska fiskarna i Karjusaari sex strand-
not (Mäkitalo 1950, 38). Ännu på 1960-talet var bruk 
av strandnot allmänt. 1  Strandnotvarpet är drygt en 
kilometer lång och i slutändan dras noten i land på ett 
lämpligt ställe. Vid Karjusaari fanns det till och med två varpplatser som användes. Den övre kunde användas vid högre 
vattennivåer och den nedersta vid lägre vattenstånd. På platser med sandbotten har man även försökt fiska med kolk, men 
bara under en kortare tid.  (Vilppu Lakkapää)

Bron mellan Aavasaksa och Matarengi som byggdes 1965 ändrade flödet så att det blev störningar i fisket i Karjosaari (Aho 
2005, 231).

Bror Noppa: ”Det blev så dåligt, 
Karjosaari. Flödet blev förändrat 
och det kom så mycket sand att 
det inte riktigt gick att fiska med 
strandnot längre. Det blev annor-
lunda efter att bron byggdes. Den 
förde med sig sand som hamnade 
intill Karjosaari. Flytnätet dras på 
det djupaste stället och där spelar 
det inte någon större roll.”

I och med att flytnät börjat användas har varpplatsen 
förlängts så att den börjar högst uppe i Taroniemi och 
fortsätter ända fram till folkhögskolan. (VL)

1 Kalervo Aho (2005) ger en detaljerad berättelse om strandnotens skeden i Karjusaari i sin skrift: ”Juhannusajan valoisissa kesäöissä oli 
silloin unohtumatonta hohtoa.”

 Vilppu Lakkapää minns fisket under efterkrigstiden. Det var 
en tradition att gårdarna skulle hämta sin midsommarfisk från 
älven. Foto Jarno Niskala.

Bror Noppa minns: ”Det var nog -55, -56 som laxen tog slut i 
älven. Man slutade att fiska med bomullsnät. Vi kom med i det 
modernare gänget i början av 70-talet.”



54

Näten torkas på nätbockar på stranden. NKFC-bildarkiv.

Det fanns en rastplats för fiskarna i Karjosaari. Akseli Heikka skänkte ett timrat magasin till fiskarna. Byggnaden flyttades 
till ön men den brann tyvärr upp. Det fanns ingen iskällare eller förvaringsplats på ön utan fiskarna fördes till iskällaren på 
fastlandet. Att göra i ordning källaren var också ett stort arbete.

Vilppu Lakkapää: ”Det innebar en hel del arbete att såga isen i mindre block. 
Vi hade ett par speciellt för detta ändamål tillverkade skaklar. De var gjorda av 
trädstammar som var naturligt böjda. Dessa bändes under isblocket. Sedan 
fästes skaklarna på hästen och ett block mellan en halv kubik till en kubik dro-
gs till iskällaren, inte större än att männen orkade rulla in det genom dörrarna 
till iskällaren. Hästen drog ett block i sänder. Det fanns ingen snö i källaren 
utan isblocken rullades på en såsspånsbädd mycket tätt inpå varandra och 
täcktes sedan med ett lager sågspån. På detta sätt kunde man förvara isen 
fram till laxfiskesäsongen och sedan lägga fiskarna på isen. Tarmen hade ren-
sats bort före förvaring. I källaren hade varje bonde sin egen plats. Sedan var 
det bara att allt eftersom hämta fisk för husets behov. Iskällaren kunde ligga 
under strandhemmanets tilläggsbyggnad eller under själva huvudbyggna-
den. Många gårdar hade sin egen källare, som användes som förvaringsplats 
för mjölk och andra livsmedel.” 
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5.3. Fisket
Varpplatsen har sandbotten som gör det lätt att föra fram nätet. Vändplatsen i synnerhet är sandig och grund, och vänd-
ningen skulle göras på rätt vattenstånd. Om vattnet var för högt, kunde fiskarna fly vid vändningsfasen. Högt vattenstånd 
kan även annars göra det svårt att fiska. Om vattnet ligger fyra meter högre än normalt kan torv från sluttningen följa med 
strömmen. Vid högvatten på våren är stränderna ofta frusna och torven lossnar lätt. Torv försvårar dragning av strandnot, 
speciellt när den förs i strandvatten. Ibland var man tvungen att rensa bort torv med stake framför nätet. 2  (Vilppu Lakka-
pää)

Bror Noppa: ”Till sist körde man ju ut nätet med motorns hjälp, slutade att ro. 
Det hela blev liksom modernt.”

Bror Noppa: ”De började fiska i Karjosaari efter kriget, bildade ett notlag. De 
var 4-5 stycken. Det var brödrars barn, Hugo och Valfrid och så min farbror. De 
var alla från gården Noppa, vet inte om det fanns någon fjärde från byn.” 

Vilppu Lakkapää: ”Det fanns inte så många män som kunde skickas från en 
gård att det skulle ha räckt till ett eget notlag. Man fick samarbeta; en man 
från den ena, en från den andra och slutligen en tredje från en tredje gård och 
så en dräng. På det sättet hade man samlat ihop ett lag.”

Vilppu Lakkapää: ”Det fanns flera notlag, innan du hade hunnit vända en not, 
var det nästa lag som redan börjat kasta. Så fortsatte det i ett.” 

Det fanns flera notlag från Taroniemi och Alkkula. Notlag från Taroniemi var Naasko, Savikuja, Uusimäki och Alaviippola. 
Gårdar med fiskerättigheter i Alkkula var Aho, Kauma, Lakkapää, Riekkola, Niuro, Heikka, Yliniemi, Haavikko och Jurva. 
Aho, Kauma och Lakkapää hade en gemensam not. (Vilppu Lakkapää) Noten hade knutits av Arvid Lakkapää (Aho 2005, 
227).

Även svenskarna fiskade vid Karjusaari varp. Byar varifrån fiskarna kom var Alkkula dvs. Alkullen och Ruskola. På svens-
karnas tur fiskade män från Noppa samt Lambergs notlag. Det fanns färre svenska fiskare. De var med i samma skift med 
finnarna, så att den som kom först fick kasta först och så vidare. Svenskarna hade egentligen en hel dag för sig själva men de 
ville istället fiska tillsammans med finnarna. (VL.)

2 Torneälvens vårfloder har format varpplatsen och ibland förstört den helt. Antti Keksi sjöng i sin sång om den stora vårfloden i slutet av 
1600-talet, ”stjälper skäret över ängen”. (Se. Vuento 1990, 98–100.) Fiskarna vid Karjusaari varp berättade i slutet av 1940-talet att noten 
”vänds vid Alkkula skolan” (Mäkitalo 1950, 38).
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Strandnotlag. Från vänster Evald Mörtberg, Oskar Harila, Hugo Noppa, Einar Noppa och Valfrid Noppa 1983. Bror 
Noppas foto.

5.4. Organisering av fisket
Fiskerättigheterna har utgått från gårdarnas mantal och ören. I dag 
är gårdarna poängsatta efter gårdens storlek så att de större gårdarna 
har större andel. Förr i tiden krävdes det flera män för att dra not och 
av praktiska skäl delade flera gårdar en not. Under en livlig säsong 
kunde det vara sammanlagt 25 svenska och finska notlag i Karjusaa-
ri. (Intervju med Akseli Heikka, 1990.)

Bror Noppa: ”Far min sa att de fiskade dyg-
net runt. Som mest kunde det gå 3 dygn 
utan sömn, på dagarna byggde man lagård 
till grannen och på nätterna fiskade man. 
Det blev inte så många kast man hann med 
när det var så mycket folk. Det var ingen 
turgång då heller, sa han.”

Alkkula fiskelagets styrelsemöte i A 
Viippolas gård i Alkkula byn i (fins-
ka) Övertorneå socken. Den 22 maj 
1932.

2§ Man kom överens om att nästa 
sommar är det 3 notlag som fiskar på 
fiskeplatsen nämligen Aapo Viippolas 
och Naaskos samt K. A. Lakkapääs not. 
Notlagen betalar gemensamt en hyra på 
750 mark senast den 1 juni till fiskelaget 
och åläggs att ansvara för tionden och 
föra dagbok över fångade fiskar. (Proto-
koll 22.5.1932.)
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När det modernare nylonnä-
tet tagits i bruk, gick det till så 
här enligt Bror Noppa: ”Vi var 
så få här, det fanns så lite folk 
i Karjosaari, att vi var där jämt, 
Alltså, vi var där varje dag som 
det var tillåtet att fiska. Det 
var tre lag från Sverige och 
4-5 från finska sidan. Vi bytte 
alltså inte dagar mellan va-
randra, utan man fick vara när 
man ville.” 

Tidigare har man också arrenderat ut fiskerättigheter. Om gården saknade egna fiskaren, kunde man på våren begära offert 
på fiskerättigheterna. På det sättet såldes fisket gemensamt ut av fiskelaget och pengarna från försäljningen användes ge-
mensamt. Då kunde även de som inte hade några faktiska fiskerättigheter vara med och fiska. (Vilppu Lakkapää)

Administrativt är det fiskelaget och skifteslaget som tar hand om det praktiska kring vattenområdets underhåll och fiske.  
En ordförande väljs till båda. Skifteslaget och fiskelaget administrerar bland annat poängdelningen. Poängen motsvarar ett 
visst antal ören. Fiskelaget övervakar det som har med fisket att göra och skifteslaget tar hand om övriga frågor. Skifteslaget 
har vattenområden samt byns övriga gemensamma områden. På våren skriver skifteslaget upp namnen på de fiskare som 
kommer att använda varpet samt arrangerar vid behov rensning av detsamma. Fiskelaget får inkomster av fiskekortsförsäl-
jningen, och pengarna kan användas för att köpa till exempel verktyg som underlättar rensningen. Sysslorna utförs tillsam-
mans som talkoarbete. (Vilppu Lakkapää)

Flera stamgårdar i Alkkula har gett tillstånd till vattenområdena till de som köpt en tomt och flyttat till byns centrum i fins-
ka Övertorneå. Även de med små andelar har fått tillstånd att fiska. Nuförtiden kan en delägare som anmäler sitt intresse 
vid fiskelagets möte dvs. vem som helst delta i fisket. (Vilppu Lakkapää)

Alkkula byns vattenområde består av 182,9 hektar.

5.5. Försäljning
I Tornedalen har särskilt lax varit en handelsvara, allt användes inte av fiskarna själva. Prisläget följdes noga vid gränsen och 
fisken såldes antingen till Finland eller Sverige. 

Vilppu Lakkapää: ”Säkert visste de under äldre tider hur många laxfjärdingar 
eller laxtunnor detta lag skickar till Torneå för utskeppning. De har fått veta att 
fiskarna går till försäljning. Och då har fiskarna fått betalat skatt för detta. Så 
tänker jag.” 
”Nog sålde man mycket. Efter kriget var det Karjapohjola som tog emot Tor-
neälvslax och förmedlade den vidare. De var många morgonbussar till Torneå 
som fick ta med sig laxlådor på våren.” 

Från vänster Hugo, Einar och Bror Noppa, Bertil Lustig, Valfrid 
Noppa 1977. Bror Noppas foto.
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Ofta får man höra att folk inte själv åt så mycket lax när man kunde sälja den vidare. Men nog har man själv också ätit lax, 
speciellt midsommarlax som traditionellt var mycket efterfrågad. 

Vilppu Lakkapää: ”Jag har inte hört att någon bonde skulle ha varit så snål (att 
han inte tyckt sig ha råd att äta). Men nog har jag hört att pigor och drängar 
sagt att de alltför ofta fick lax till mat.”

Notlagets laxfångst delades mellan de gårdar som deltagit. Fiskarna lades upp till två eller tre lika stora högar som lottades 
ut mellan gårdarna. Enligt Kalervo Aho skedde delningen på gräset uppe på Korventörmä. (Aho 2005, 230.) Prästtiondet 
var en del av beskattningen och ett minne av kyrkans makt. 

Vilppu Lakkapää: ”Av fångsten skulle varje fångstlag ge prästtionden. Beskat-
taren har sett till att prästen har fått sin del av fiskefångsten.

Vilppu Lakkapää: ”På den tiden var det ännu brukligt att det notlag som först 
fick en fisk skulle ge en hel lax som sedan skulle lagas till notfiskarna.”
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Nuotioranta - Luppio
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Karsinapato
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Nuotioranta-Luppio
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Bild från NKFC-bildarkiv

6. Ylitornio-Övertorneå, Nuotioranta 
och Luppio byars fiskeplatser i Torne 
älv

6.1. Byar
Byn Nieminen som den hetat sedan gammalt tillbaka breder ut sig på båda sidor av älven. Byn har fått nytt namn på båda 
sidor, på svenska sidan kallas Nieminen för Luppio och på finska sidan för Nuotioranta. Namnet Nuotio härstammar inte 
från ordet nuotio, eld eller brasa utan från nuotta dvs. not1.  Namnet berättar om fiskets och framförallt notfiskets betydelse 
i området. (Kotikylämme Nuotioranta 1993.)

Varpställena är gemensamma för svenska och finska byar. Nuotioranta-Luppio har varit en mångsidig fiskeplats; det har 
funnits patafiske, kolk, ljustring, dragrodd och ryssjefiske. Även insjöfiske har förekommit åtminstone i de hus som haft 
rättigheter till insjöfiske. (Kotikylämme Nuotioranta 1993.)

1 Om dem som bodde på västra sidan av Torne älv (Lohiniemi) söder om Armasjoki-mynning sas att de bor i Nieminen och platsen norr 
om mynningen kallades för Joenkylä. Södra delen av byn öster om älven kallades för ”Nuottioranta” och norra delen för Varttosaari. 
(Torikka 2017, 160.) Ännu på 1920-talet använde de lokala ofta i tal och skrift namnet Nuottioranta eller Nuottionranta (Oikeakielisyyttä 
1927).
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6.2. Varttosaari-patan
Varttos karsinapata har en lång historia. På kartan (Tiger Oskar) 
från 1898 syns Varttosaari patans placeringar på 1800-talet. Patan 
har stått på flera olika platser, men på den tiden stod den vid präs-
tgården. Gamla Vartto patan användes fram till 1920-talet, då lös-
flottningen gjorde att den inte längre anlades. 

I slutet av 1940-talet skulle Vartto-patan anläggas på nytt. Kaarlo 
Lampinen minns att Antti Junes från Kiviranta och Heikki Lampi-
nen från Nuotioranta anlitades som rådgivare. Det hade gått så lång 
tid från förra patans tid att goda råd behövdes. (Lampinen 1989.) 
Enligt Nuotiorantas byahistorik byggdes den först lite högre upp 
och slutligen sommaren 1949 vid Puoskunsaari som ligger vid Tulk-
kilansaari i norr. Matti Yrjänheikki minns att patan sedan byggdes 
på flera olika ställen och att den byggdes gemensamt som talkoar-
bete. Hälften av materialet kom från svenskar. 

Varttosaari-patans anläggande kungjordes år 1825 i Alkkula och 
Hietaniemi kyrkor. Andelshavarna i laxpatan uppmanades att träf-
fas under samma dag (19.6.) på kvällen klo 6 i Varttosaari för att 
komma överens om byggandet. Det nämndes också att patan skulle 
vara klar senast kommande torsdag kl. 6, samt att allt olagligt fis-
ke vid den tidpunkt måste avslutas. Det var förbudet att notfiska 
tre dygn före Varttosaari patans färdigställande. Ändå hände det att 
man kom på fiskare som höll på med notfiske i Bockholm (Pukhul-
mi) under den förbjudna tiden och en våldsam kraftmätning upps-
tod 1825 i Hietaniemiselet. (Torikka 2011.)

Bild. Oskar Tigers karta från 1898 med pataplatserna i Warttosaari under ”den gamla patans” tid. Bild Riksarkivet.

Bild. Notvarp intill Varttosaari samt flottnings-
bommar. Kartunderlag Tiger och Grape 1885-
1886. Bild Tornedalens museum.



65

Fiskarna delades jämt mellan nuotiorantabor och bybor från Nieminen på västra sidan. Ungefär lika stora fiskar delades 
först i två högar, lika stora placerades mot varandra. Sedan lottades högarna ut genom att kasta upp ett spån som genom 
landningspunkten talade om vilken hög som var vems.

I Vartto patan användes förutom karsinakolk även lanor precis som i Kauliranta patan. När höbärgningen var över togs 
lanorna i bruk. Även sik kunde simma in i lanorna. Man slutade att resa patan i början av 1950-talet. (Kotikylämme Nuo-
tioranta 1993.)

Matti Yrjänheikki: ”Varje sommar åkte hela byn till ön och där kokades en 
laxsoppa. Eller åtminstone under de 4-5 åren som den var i Tulkkilansaari. Det 
var en stor gryta, en eller två laxar sattes i soppan. Efter midsommaren börja-
de man få lax här. Hela byn var med och även folk från svenska sidan.”

Etna Oja bodde i Tulkkilansaari ännu på den tiden då patan användes och 
minns: ”När de rodde därute kunde man se dem från huset. De syntes inte 
direkt men när man gick lite runt så såg man att det var en båt. Strömmen 
var mycket stark. Nog var den stor (patan), ganska stor. Det var säkert ett hårt 
arbete att få upp den, med de konster som fanns på den tiden.”

Matti Yrjänheikki: ”Lampinens söner, de var riktiga fiskare de, ivriga. Fiskela-
gets ordförande var Lampinen (Kaarlo).”

Det har funnits några strandpator även på den svenska sidan, så som Lohiniemi och Tiensuu (Tiger och Grape 1885-1886).

6.3. Not och kolk
Gårdarna i Nuotioranta använde gamla notplatser så som Varttosaari siknotvarp. Noten har dragits fram till stranden av 
Varttosaari. En annan siknotplats har funnits längre nedströms, i höjd med Tulkkilansaari vid den svenska stranden. Den 
användes av byn Nieminen. Nieminen hade lax- och siknotplatser även längs den så kallade Kylänsaari. Kylänsaari ägdes 
av Matarengi by, och på stranden mot mittfåran hade man ett laxnotvarp (som kallades för Karinväylä eller Kylänsaari). På 
svenska sidans flodarm fanns siknotplatser varav den på närmare ör kallades för Kylänsaarivarp och den på fastlandssidan 
för Pudas eller Alkkula varp. Det låg nämligen Alkkulas marker på fastlandssidan. (Tiger ja Grape 1885-1886.)

Laurinhieta ansågs vara en bra varpplats, speciellt på sensommaren. Man började använda strandnot efter att patafisket 
tagit slut på 1920-talet. I Nuotioranta använde man sik- och laxnoter.  En gård hade en egen not eller två gårdar en ge-
mensam, som till exempel Kaishannu och Leevi Yrjänheikki. Det fanns kolkfiske redan under den första Vartto patans tid.  
(Kotikylämme Nuotioranta 1993.) Matti Yrjänheikki minns att hans farfar Leevi fiskade med kolk före kriget, åtminstone 
på 30–40-talen. 

Matti Yrjänheikki berättar att det fanns tre kolklag. Det fanns inga bra platser för att dra strandnot åtminstone inte under 
senare tid. På 1970–80-talet använde man ett galler av trä i den andra ändan av nätet. Den kallades för saukko (utter).  Förr 
fanns det regler på att båda ändor inte fick släppas fria samtidigt. i höstmörkret kunde några tända en lampa i saukko, för 
att markera var nätet flöt.2

2 För mycket länge sedan kallades saukko (utter) för saarva (saarua) i Västerbotten. Saarua var en bräda där kolkträdet var fastbundet, och 
denna bräda förde eller drog nätet ut mot älven.  Användandet av namnet ”Kolkka” i olika källor hör ofta ihop med not- elle kolkfiske och 
har sannolikt vid Torneälv även haft betydelsen driv- eller flytnät. Det är intressant att namnet saarua nästan helt försvunnit som yrkes-
term inom fisket; saukko förekommer dock i Matti Yrjänheikkis berättelse. (Vilkuna 1975, 264–271.)
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Matti Yrjänheikki: ”Lampinen och Häk-
kinen och den som jag var med. Den 
hette Aro. Det fanns ju tre här som bäst. 
Och svenskarna hade en egen, de an-
vände den på turvisa dagar.”

Matti Yrjänheikki: ”När det var bra tyn-
gder så spelade det ingen roll hur man 
kastade, man fick alltid. Och när perä 
(rumpan) kom tog man den och tvinna-
de ihop. Den med dubbelnät på 50 mm 
var akternät och den på 100 mm var 
förnät.”

Kolkfisket är förknippat med flera likande detaljer i Nuotioranta som i övriga byar, men skillnader finns också. I Nuotio-
ranta kallade kolkfiskarna båtarna för förbåt och akterbåt (etuvene och takavene på finska). Finska sidans båt var akterbåt, 
och nätet lyftes in i svenska sidans båt. Trumpsa-mannen skrämde fiskar. (Matti Yrjänheikki.) 

Bild. Fiskare från Luppio 2016. Foto: Jarno Niskala.

Bild. Antti Yrjänheikki från Nuotioranta. Foto: Jarno 
Niskala.
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6.4. Organisering
Nuotioranta fiskelag och Niemis fiskeförening i byn Nieminen på den svenska sidan grundades 1948. Båda delägarlagen 
fick fiskerättigheter för lax och laxöring för Vartto patan under åren 1948–1952. (Lampinen 1989.) 

I Nuotioranta har ingen poängräkning skett när det gäller fiskerättigheter. Fiskarna måste dock ha fiskerättighet för att 
kunna fiska. Nuotiorantas fiskeområde är 199,9 hektar.

Matti Yrjänheikki: ”Nog har vi också poängtabeller, men vi har inte behövt dem. 
Det finns 2 turdagar eller de har delats så att svenskarna har hälften. Och även i 
sikfiske gäller varannan dag, men nog finns det alltid plats. Det har delats precis 
på samma sätt som i Kainuunkylä och Pekanpää, så vi har samma tider.”
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7. Ylitornio-Övertorneå, varpplat-
serna Kultaniitty och Bockholm 
7.1. Gammal bosättning
Bockholm eller Pukhulmi, som den kallas på finska, och Kultaniitty ligger båda i Torneälvens breda sele ovanför Vuentofor-
sen.  Selet kallas för Hietaniemiselet. Selet har flera slåtteröar där även fiskarna har sina rastplatser. 

Invånarna i de omkringliggande byarna, Risudden1, på finska Vitsaniemi, och Kainuunkylä, på svenska Helsingebyn, har 
fiskat här i hundratals år. De tidigaste dateringarna kommer från uppskattningar där lappar anses ha fiskat med kolk i Tor-
neå och Kemi älvar redan före finnar (Posti 1978, 63). Att bosättningen växte upp i närheten av bra fiskeplatser är ett tecken 
på fiskets betydelse. Odlingshistoria har bland annat använts för att ta reda på när den fasta bosättningen uppstått. I Kai-
nuunkylä eller Helsingebyn avverkades den strandnära granskogen för att ge plats åt bosättningen redan 1060. (Lundholm 
1991, 266-301.) Om områdets medeltida historia berättar även marknadsplatsen i Hietaniemi som använts från 1300-talet 
till 1600-talet. Hietaniemi kyrka byggdes i början av 1600-talet. (Torikka 2017, 108-109.)

1     Risudden dvs. Vitsaniemi har enligt muntlig tradition fått sitt namn efter fisketvister. Nybyggare från Ahmanniemi sägs ha rott till den 
mittemot liggande öde udden för att ge stryk åt grannarna som fiskat i deras vatten. (Mäkitalo 1950, 17.) 

Bild. Seppo Lauris målning, Matti Rova till höger, Lars, Kalle och Väinö Mansikka drar strandnot. Tavlans ägare Len-
nart Mansikka
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Bild. Strandnot tas upp. En hel del stockar från flottningen flyter mot stranden.  Lennart Mansikkas foto.

Kainuunkyläs eller Helsingebyns historia har forskats bland annat genom ortsnamn; kopplingar till fiske förekommer. De 
svenskspråkiga namnen i området vittnar möjligtvis om ett folk som till stora delar härstammade från Ångermanland 
– Hälsingland2.  I och med finska folkstammars inflyttning till Tornedalen ändrades namnet i finskspråkiga munnar till 
kainulaiset, som syftade på ”notfiskarfolket”.3  Kainuu –namnet förekommer även i Kalixälvdalen och i finska Kainuu. Sam-
bandet med det gamla notfisket är intressant speciellt i forna Helsingebyn eller Kainuunkylä, där notfiskeplatserna anses 
vara historiska även enligt den muntliga traditionen. (Bucht 2009.)

Leo Nikka och Pekka Pieti: ”Man har ju kommit till Kainuunkylä redan från och 
med 1100-talet. Jag har tänkt att det är det stora berget Kierivaara och fisket 
som har lockat. Sedan har de bosatt sig vid älven och i skogen fanns det ju 
vilt. Jag som bor i mitt födelsehem minns utgrävningarna som utfördes sjut-
tioåtta. Det var Uleåborgs universitet som grävde. (Arkeologiska utgrävnin-
gar)”

Älvdalens hemman har sedan gammalt haft även insjöfiske. Till exempel ägde Pekka Pettersson Pekka från 
Kainuunkylä på 1600-talet hälften av Raanujärvis fiske. Kainuunkyläs södra del fick sitt namn efter gården 
Pekka och blev därmed Pekanpää (Pekkas ände). Senare började man kalla Pekkas hus för Pieti. (Mäkitalo 
1999, 35, 58.) 4

2 Bockholm, Pukhulmi, Pukulmi och Pukkisaari är alla namn på ön som även gett namnet för varpplatsen. Bockholm är enligt Vahtola ett 
tecken på den svenska Helsinge-befolkningen som var här under tidig medelålder. Även namnet Helsingebyn tyder på samma sak. Befolk-
ningen med svensk härstamning anses dock vara ganska liten såväl i Helsingebyn som i övriga Tornedalen. (Vahtola 1991, 179-211.)

3 Buchtin mukaan suomen termi kainu ja saamen gaino tarkoittavat nuottaa/nuottakalastusta, samernas gamla benämning för notfiskare 
var ”kaitnaha-tjuteh”

4 Rådmannen Bäck från Torneå köpte torkade gäddor från Josef Petersson Pekka i Kainuunkylä. Bäck sålde dem till Stockholm där köparen 
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Pentti Lauri: ”Pekanpää ingår i byn Kainuunkylä och tillhör samma så kallade 
mantalslag. Kainuunkylä är en stor by.”

Kainuunkylä och Pekanpää öster 
om älven samt Päkkilä (Bäckesta), 
Vitsaniemi (Risudden), Koivukylä 
och Hietaniemi (Hedenäset) på den 
västra sidan är de centrala gamla 
byarna i området och de som bott 
i dessa byar har fiskat i Bockholm 
och Kultaniitty. Även fiskare från 
Armassaari dvs. Palostenkylä deltog 
i det samfällda fisket i Kainuunkylä. 

7.2. Bra fiskeställen 
Varpplatsens förhållanden påverkar 
väsentligt tidpunkten för fisket och 
bestämmer valet av redskap. Notfis-
ke och speciellt strandnotfiske har 
varit typiskt för fisket i Kainuunkylä 
vattenområde. De otaliga öars strän-
der har möjliggjort dragning av not 
till stränder. Bockholm har använts 
framförallt under högvatten, när 
strömmen vid Kultaniitty ännu var 
för stark. 

Pekka Pieti: ”Bockholm var först, det var under högt vatten som man kastade 
där. Här var det mycket vatten. Strandnot kunde inte kastas i Kultaniitty.”

Man har använt kolk även i Hietaniemiselet. Kolk är precis som strandnot ett traditionellt fiskeredskap. I Kultaniitty eller 
Kultanokka har man varierat med not och kolk och ibland använt de båda samtidigt. Varpplatsen har också kallats för 
Vitsaniemi laxvarp. Vitsaniemi nämns redan i fiskeförteckningen från 1559.  Varpen har ansetts vara en av de viktigaste i 
Övertorneå5.  År 1946 kunde man med ett kast få närmare 100 kilo lax. (Mäkitalo 1950, 17, 40.) 

Seppo Niemi: ”Om platsen är för kort går det inte att kasta kolk, kolken kräver 
en längre sträcka med lugnt vatten för att man ska kunna öppna den och dra 
en bit. I Kainuunkylä och Karungi finns det bra kolkplatser.”

Pentti Lauri minns hur man alltid berättat att förfäderna fiskat med not i området. Om gamla fisket berättar de not-
rester som hittats. Penttis far har fiskat med Anundi-laget ända från 1900-talets början till 1928. 

krävde ersättning därför att det fanns även lakar bland fiskarna. Gäddorna kom från insjöfisket. (Mäkitalo 1999, 61.) Kainuunkyläs gamla 
bosättning börjar ovanför Vuentoforsen (gården Niska och Potila) och sträcker sig till ön Nautapuoti i norr som också haft bosättning i 
forna tider. (Torikka 2017, 59, 84).

5 ”Här fanns kanske främst älvdalens rikaste laxfiske, Vitsaniemi kolkvarp” (Furmark).

Bild. Noten dras till båten i slutet av 1940-talet. Mirjam Mäkitalo.
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De äldsta fiskarna menar att Bockholm är äldre än Kultaniitty. Ön Bockholm 
syns redan bland annat på kartan från 1686 (Årtal: Antti 2017, 156). Namnet 
Kultaniitty har förknippats med kolkfiske och notfiske genom verben kultaa 
som betyder att man roffar åt sig något från vattnet.6   Att varpen funnits 
på 1700-talet bekräftas av den bifogade kartan. Det har inte gått att genom 
minnesuppgifter eller muntlig tradition få bekräftelse på att det var just kolk 
som användes under äldre tider. 

Enligt kartan ser det ut som varpplatsen skulle ha legat mitt i älven vilket är 
ett lämpligt ställe för till exempel kolk. Hela varpplatser eller vissa redskap 
kan dock ha övergivits emellanåt. Till exempel slutade man vid sekelskiftet 
att kolkfiska i Karungi då karsinapator gjorde kolkfisket olönsamt. Kolken 
togs åter i bruk 1915. (Melaluoto-Lantto 1982 och Vilkuna, 1966.) Det är 
alltså möjligt att även Kultaniitty har tillfälligt varit övergiven på 1800-talet 
och vid sekelskiftet.7  Kultaniitty upptäcktes i alla fall i början av 1900-talet 
under Heikki Mansikkas tid, vilket Pentti Lauri beskriver så här:

”Enligt sägen har Kultaniitty upptäckts närmast av en slump. Det var både 
svenskar och finnar som fiskade ihop i Bockholm när de märkte att Heikki 
Mansikka från Hedenäset var ute och fiskade med liten not och att han hade 
fått en lax. De styrde dit med sin laxnot och lyckades även de att få fisk och 
när det var deras tur igen tog de sina ryggsäckar och flyttade dit istället.  I sto-
ra drag var det så det gick till när man upptäckte Kultaniitty.” 

Etnolog John Granlund besökte Kultaniitty i slutet av 1940-talet, vid samma tid som Mirjam Mäkitalo.  Granlunds hand-
skrivna minnesanteckningar finns bevarade i arkivet och där hittar man anteckningar om Vitsaniemi. Han har fått sina 
uppgifter genom att intervjua fiskare. Av minnesanteckningarna framgår att kolkfisket skulle ha startats för 70 år sedan, dvs. 
på 1870-talet.  Strandnotningens början har han antecknat till 1914 och 1915, alltså till den tid då Heikki Mansikka började 
fiska där. Även i dessa anteckningar har man speciellt nämnt att strandnot tidigare använts i Bockholm. Kultaniitty kallar 
Granlund för Kultholmen. 

6 Man ska också lägga märke till att en av Vilkunas förklaringar för ordet kultaa är att räfsa hö från en vattnig äng; ”haravoida heiniä vetisel-
tä niityltä” (Vilkuna 1975, 274). I princip skulle denna förklaring passa för Kultaniitty.

7 Att Kultaniitty är ett gammalt varp får stöd av fiskarnas intervjuer 1947-1950. I den studien nämns ett gammalt kolkvarp där man, som 
det verkar med undantag av tillfälliga avbrott under hundratals år fiskat lax; ”jossa tilapäisiä keskeytyksiä lukuun ottamatta on lohta pyy-
detty ilmeisesti satoja vuosia.” (Mäkitalo 1950.)

Bild. Leo Nikka från Kainuunkylä. (Jarno Niskala) Bild. Leo Nikka från Kainuunkylä. (Jarno NIskala)

Bild. Seppo Niemi. (Jarno NIskala)
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Varp har ändrats under århundraden, nya har tagits i bruk och rensats och gamla har övergivits. Övriga varpplatser i selet 
är Nikanhieta, Pappilanhieta samt Meripudas mellan Puittamonsaari och Suomalaisen saari. Ett varp med namnet Saarua 
finns också, och namnet betyder kastnät. (Grape & Tiger 1885.) I Hietaniemiselet finns flera namn som berättar om gam-
malt fiske, och ger samtidigt information om gamla varpplatsernas eventuella lägen. Till exempel förmodas Apajasaari vara 
den äldsta av varpplatserna. Seppo Niemi berättar att de på Kirkkokari i närheten av kyrkan hade hittat kopparmynt från 
1600-talet. Pengarna tyder på öarnas långvariga användning.   

Bild. Noten dras till stranden. Pekka Ojalehtos album.

Bild. På kartan från 1750 syns Kultaniitty vid södra delen av Puittamonsaari. Apajasaari syns också. ”Kolck Warp” 
framför Kultaniitty berättar om gammalt fiske. (Hackzell 1750.)
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Även gamla pataplatser har varit varpplatser, en av dessa tros ha funnits i Vuolonniemi. Fiskarna har sett rester av Bock-
holms pata i älvbotten (se texten om Armassaari-Koivukylä). Mest sannolikt är det fråga om Varttosaari patans nya plats i 
Bockholm, dit patan flyttades 1864 (Knihtilä 1981). På sin tid var karsinapatan det som enligt bestämmelser var viktigast 
och övrigt fiske fick väja för den. Seppo Niemi har hört berättas att en som fiskade med karsinapatan i Kauliranta kom till 
Kainuunkylä för att kolla om det kommer någon fisk, och förbjöd då notfisket. Finnar och svenskar fiskade på den tiden 
tillsammans, och då lät de en i laget som bestod av åtskilliga män att gå och fortsatte sedan att fiska som förut. 8 

7.3. Blandat fiske och fiske i skift
Finnar och svenskar fiskade förr i tiden tillsammans. Med andra ord var fiskelagen från båda sidor samtidigt ute på älven. 
Förmodligen har antalet fiskare ökat vilket gjort att man delat ut turer dvs. fiskedagar till vardera sidan. Fisket förändrades 
till att ske i skift mellan finnar och svenskar. Normalt var det skiftbyte vid sju tiden på kvällen. Då kom svenskarna och 
frågade: “Jasso, får jag fiska?” (Pentti Lauri). Efter kriget var det denna turgång som var i bruk (Pekka Pieti). Det har hänt 
att man provfiskat redan i maj, men först i början av juni har de flesta delägarna börjat fiska. Då bestämdes det också vilka 
dygn som tillhörde svenskarna och vilka tillhörde finnarna. Det skedde genom att något närliggande dygn nämndes och 
sedan lottades detta dygn ut genom att använda en sotig pinne som lott (”nokitikulla kattothaan, kumman ”tuuri se on” 
(Mäkitalo 1950, 27.)

Lennart Mansikka: ”Och det 
var ju blandat till att börja 
med. Finnar och svenskar 
fiskade tillsammans. Men 
sedan fick man så långa vän-
tetider. Då började man dela, 
kanske -28 eller om det var 
lite senare, då började man 
varva, finnarna hade sin och 
svenskarna sin tur.”

8 Hietaniemiselet blev platsen för en våldsam sammandrabbning år 1825 på grund av fiske under otillåten tid. Efter gränsdragningen ville 
man också ändra fiskarnas

Bild. Lennart Mansikka. 
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Bild. Taukomies (direkt översättning rastman) håller i strandnotens rep. Mirjam Mäkitalo.

År 1949 hade finnarna nio noter som dro-
gs genom det djupa strandvarpet vid Puit-
tamonsaari (Kultaniitty), samt en kolk. 
Året därpå 1950 hade man åtta noter och 
två kolk. ”Alla notlag drog i en bestämd 
ordning en efter en, varje strandnot dock 
på sin tur efter kolken.” Svenskarna dä-
remot hade sex noter och så många som 
femton strandnoter 1949. Svenskarna var 
så många att varje svensk fiskare kunde fis-
ka vart tredje dygn.9  Nästa år hade antalet 
strandnoter minskat till åtta och alla svens-
kar rymdes att fiska under samma dygn. 
(Mäkitalo 1950, 35.)

9 I John Granlunds anteckningar nämns flera som var med i svenska notlag i slutet av 1940-talet: Heikki Mansikka, Fabian Johansson, Frans 
Parpa, Huhtasaari, Karl Mörtberg, Kalle Hannu, A.B. Lahti, Matti Lindgren, Isak Potila, Isak Kitti, Hjalmar Blomgvist, Oscar Rautavaara, 
Arthur Simu, Sanfrid Simu, Bernhard Stridsfält, Göran Tolonen, Arne Heikinpieti och Anders Risto.

Bild. Johan Janne Sammeli längst fram, Hjalmar Hellberg bakom. Hapa-
randa stads bildarkiv.
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Bild. Taukomies i arbete. Lennart Mansikkas foto.

Fiskelagen fick beskrivande namn så som ”koijarit” (skämtarna, skojarna). I följande samtal mellan Leo Nikka och 

Pekka Pieti förekommer många av dessa smek- eller öknamn: ”Rikkurit (förbrytarna) kunde man kalla 
dem som kastat när det inte var deras tur. Men hör du, vilket var det som kallades för 
mantal, Aro eller Tyni? Det var ju Aro, som var mantal. Och Tynis lag? Och visst fanns det 
även kolchos. Det var ju Tyni som var Kolchos. Och så var det SKDL. Ja, det var en som 
var SKDL (Demokratiska förbundet för Finlands folk). Det laget var från Armasssaari. 
Valte Nuuti var med och han var ju en inbiten politiker. Och så fick laget heta så. Och 
Ystävyys (vänskap) var en av lagen på grund av att de tyckte om att diskutera, lågmält 
nästan som viskande. Vänskap. Ja. Just det. De var lite troende. Och sedan var det Kurus 
kolk. Och så fanns det Kyttärit (gnidarna). De var snåla. Snåla män var de hela gänget. 
Det var en som hade gått och stekt en id där i Bockholm, det var visst Maunu Kannala. 
Det behövdes inte mycket för att få ett öknamn. Och så var det Rääkkö. Det var en som 
var väldigt pratsam i det gänget. Och en som hette Rääkkö. Det var en som ofta höll 
på att skrika och så den där Rääkkö (rääkkö=från ordet rääkkyä= skrika). Och så var det 
Anundis lag som var Untra. Ja visst. För att han fick garn från Untra. Det kom bidrag från 
Untra efter kriget. Det var väl från Amerika. För Kariniemis, Karinens kolk vet jag inget 
namn. Den hette bara Karinen. Vad var det nu han kallades? Han var ju en knotknackare 
den där Karinen. Vad var det nu han kallades? Den där Karinen? Namnet kom ju från att 
han, husbonden hade en sidoförtjänst. Puoskari (kvacksalvare), var det inte puoskari, 
eller? Han var ju så bra att sätta benen på plats, bättre än läkarna.”
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Bild. Noten vittjas och fiskarna tas om hand. Lennart Mansikkas foto.

Näten skulle alltid hängas på tork när man kom i land. Nät av bomullsgarn hade lätt ruttnat om det hade fått ligga utan att 
torka. Att torka näten var också ett rejält arbete, eftersom näten var så tunga. Näten lyftes på nätbockar. Nätbockarna stod 
oftast på varje strand, där ägaren hade kolk. Tidigare hängdes nät på tork även i Nikkas kåta, minns Leo Nikka ja Pekka 
Pieti. 

7.4. Aro ja Anundi arrenderade fisket för sig själva

Pentti Lauri: ”Svenskarna fortsatte med fisket, och speciellt med kolkfisket, 
även under krigsåren. Finnarna och byalagen i Kainuunkylä började först 
sommaren -43, strax före midsommar, och de var tvungna att arrendera fiske-
rätten från staten.”

Under krigstiden fick finnarna inte fiska. Karinens gård från svenska sidan ägde fisken även på finska sidan, och tillsam-
mans med Aro arrenderade de fisket för sig själva. Även Anundi-gården var med i arrendet. 

Pentti Lauri: ”Emellanåt var vi och testade om laxen var på väg upp och flera 
dygn utan resultat. Och sedan helt och hållet av en slump, i mitten av 40-talet 
började de få lax och då var det mest finnarna som var ivriga.” 
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Pekka Pieti: ”Det var förstås mycket prat om det var helt enligt lagen att det 
var enskilda som fick. Det var ju mantallag som skulle ha förtur. Två husbönder 
arrenderade dem för fem år -43, och -48 var det slut.”

Pentti Lauri: ”Det var -49 tillsammans med bröderna Anundi som jag började 
fiska. -De hade ju fiskat i tre, fyra, fem och sex somrar. Det råkade vara ont om 
arbetskraft, och de frågade om inte jag kunde komma med i deras lag.”

7.5. Svenskarnas gamling

Av Pekka Pietis följande berättelse framgår att kolkfisket till att börja med ansågs 
vara något konstigt som fiskemetod, speciellt på den finska sidan: ”Svenskarna 
hade kolk och även de hade not. De fiskade först med not under högvatten och 
när vattnet börjat sjunka och det kom mer fisk tog de fram kolken. Jag var en bit 
över tio år då, det kändes konstigt med två båtar därute men det var för att det var 
kolk. Det var svenskarnas kolk som de kallade för gamlingen. Hur gammal den var, 
vet jag inte.”

Seppo Niemi mindes tillbaka på de svenska fiskarna. Noppas gård 10 på svenska sidan hade ett kolklag. I det laget fanns 
Iso-Erikson (Stor-Eriksson), som inte alls kunder finska. Rulle Hannu körde med motorbåt (Archimedes) och även Einari 
Noppa. Martti Karinen hade en egen kolk, Isakson och Sammeli från Päkkilä var med och fiskade samt Mansikkas söner. 
Mörtbergs kolk från Vittaniemi, Björnfot var där sist. Raatikainen var också med och han brukade koka laxsoppa på våra 
laxfester. 

Juhani Honkaniemi: ”Det var flera gånger som Martti Karinen fick åka med 
mig hem i småfyllan. Motorn puttrade och han sov där i aktern. Karinens not 
och Noppas not har varit direkt efter kriget.”

7.6. Fångstredskapen förändras

Juhani Honkaniemi: ”Då på 60-talet var jag nästan mer i Bockholm och Kulta-
niitty än hemma. Till slut blev det ett mellanting mellan kolk och flytnät. Gam-
la tiders kolk krävde minst 6, om inte 8 män. När den lättare kolken kom räckte 
det med ett par män för att kasta. Och sedan kom motorerna som hjälpte till 
att komma upp. Ja visst, de kastade strandnot även i Bockholm, Korpis not, 
som de kastade på 60-talet.”

Lennart Mansikka minns, att det ännu in någon utsträckning fiskades lax med strandnot på 60-talet. Enligt honom förs-
vann noterna någon gång kring 1970. Flytnät användes redan på 1950-talet i Luleå älv och Hasse Isakson tog det hit på 
60-talet. Det flytnät som används idag är betydligt behändigare att använda jämfört med de gamla redskapen, det är lätt och 
kräver mindre arbetskraft. Dock har man fiskat sik med mindre strandnot ännu på 1990-talet. Nikanhieta var förr i tiden 
en bra plats för sikfiske. 
10 Einar Noppa och Jonne Noppa bodde i Hedenäset, men det var inte samma släkt som Noppas i Ruskola (Bror Noppa).
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Seppo Niemi: ”På sextiotalet fanns det 
ännu några noter, men sedan blev det 
kolk och männen blev färre, på 70-talet 
fanns det endast ett par eller tre kolk, 
flytnätstiden började då. Och fortsätter 
än idag.”

Ola Furmark har forskat i fiskets historia och vet att Hietanie-
miselets levande fiskekultur har långa anor. ”Kolkfiske har också 
fortlevt här oavbrutet och många av de idag aktiva fiskare bar tra-
ditionen och en fångstkultur vidare, som härstammar från Torne-
dalens första bebyggare och fångstmän.” (Furmark.)

7.7. Fiskarliv
Fiskarna vistades ibland långa tider på öar intill varpplatserna. Först kastade man och sedan väntade man på nästa kast. 
Öarna var slåtteröar och där fanns en hel del lador som kunde användas som rastplatser och regnskydd. Det berättas om 
ett fiskepörte av timmer som stått på Kultaniitty, en cirka sju gånger sju meter stor stuga. Det fanns en eldstad i mitten och 
lavar att sova på längs väggarna. Gårdarnas bomärken hade ristats på väggarna. En anteckning på väggen vittnade om att 
det funnits en sommar då fångsten blev en enda lax.  (Mäkitalo 1950, 41.) På backen i Kultaniitty byggdes under senare tid 
lite enklare stugor. Vid något skede fanns det sammanlagt 16 sådana kojor.

Seppo Niemi: ”De var byggda av spånskivor och var enkla att riva på hösten. 
En kamin gav lite värme så att man kunde sova utan att frysa. ”

Bild. Tore Mansikka. NKFC-bildarkiv. Bild. På backen av Kultaniitty på 1970-talet. Pekka Ojalehtos album.

Bild. Reijo Välimaa fiskar ännu med kolk, ”det är ju 
en tradition”.  På Kultaniitty 2016. (Lapin AMK)
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Det fanns egentligen en ”evig” eld på ön, som brann dygnet 
runt och över elden stektes lax.  

Pekka Pieti: ”Inte vågade man tro på 
dem alls. Det fanns de som var riktiga 
proffs. Och de uppmuntrades så klart 
till att ljuga ännu mer.”

Seppo Niemi: ”Vi var ett gäng unga 
gossar och så troende karlar, gamla 
gubbar som tog varje tillfälle i akt för 
att supa, sedan var det gamla smugg-
lare som hade en massa roliga his-
torier. Det är det man lyssnat på vid 
elden nätterna igenom.”

När man hade ledigt, kunde man undra varför något notlag var i kortto, det 
vill säga fick ingen fisk. Gamla laxkarlar visste att kortto är en ond ande som 
kan gå in i noten om fiskarna av oaktsamhet låter laxen rymma eller genom 
oförsiktigt prat eller uppträdande sårar den. (Mäkitalo 1950, 42.)

Bild. På Kultaniitty i slutet av 1940-talet. Mirjam Mäkitalo Bild. Martti Karinen i mitten, Erkki Ojalehto, 
Heikki Niemi. Pekka Ojalehtos album.

Bild. ”Ladan som notkarlarna använde som raststuga i 
Bockholm.”Väggarna fungerade som dagböcker där man 
kunde anteckna dagens fångst. Det fanns anteckningar åt-
minstone från 1800-talets början. Pekka Ojalehtos album.
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7.8. Organisering av fiske
De hemman som ingår i vattenområdets byar och har fiskerätt får fiska i varpplatsen. Gårdarnas mantal anger andelens 
storlek som samtidigt är lika med gårdens skattetal. Mantalet delades in i ännu mindre enheter, ören. Andelstalet är det 
samma som jordmantal det vill säga fastighetens andel av byns markareal. Fiskerättigheterna är bundna till mantal. 11 

I Kainuunkylä motsvarar fastigheternas mantal och ören ett visst antal poäng. Kainuunkyläs vattenområde är 500 hektar 
och sträcker sig från Martimo älv till Armassaaris gräns. Man har fått delta i fisket när man ägt ett visst antal poäng. Delä-
garlaget har bestämt om minimiantalet poäng. För att delta i kolk behövdes mer poäng än för strandnot, eftersom kolken 
krävde ett större vattenområde. De större hemmanen kunde ha fem poäng och det fanns många hemman med antingen två 
eller tre poäng. Den minsta andelen var en poäng. Tillsammans bildade gårdarna ett båtlag.

Bonden Anundi skrev mantalslängden. De största hemmanen hade större fiskerätt och de mindre hade en poäng. Eftersom 
en del av hemmanen hade delats så fanns det även nollmantalsandelar. (Pentti Lauri)

Pekka Pieti: ”Ja, man skulle ha flera hus i samma bunt. En hel radda. Var det 
inte 14 poäng som krävdes för not och 28 poäng för kolk.”

11 Det är möjligt att fiskerättigheterna skulle ha ingått i fastighetens skattetal. I alla fall är det inte så överallt utan man har betalat skatt för lax 
separat. (Jmfr. Joona 2015, 116 och Vilkuna 1975).

Bild. Päkkilä (Bäckesta)-fiskarna samlade runt elden. NKFC-bildarkiv.
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Ett fiskelag i enlighet med den nya fiskelagen grundades i slutet av 1940-talet.12  Våren 1948 arrenderade Kainuunkyläs fis-
kelag laxvarpet för första gången. Då inleddes det samfällda fisket. Fiskelaget hade en ordförande, som skötte om fiskelagets 
förpliktelser så som varpavgifter och försäljning av fiskar. Husbönderna meddelade till fiskelaget vilka som skulle fiska. 
Fiskelagen betalade de avgifter som krävdes. 

På svenska sidan skulle man ha sex gårdars mantal för att fiska med kolk och fem gårdars mantal för att fiska med strandnot. 
Antalet mantal per gård behövde inte vara så stort, och de skulle vara från olika gårdar. Antalet motsvarade antalet fiskare 
som behövdes för fiskelagen. På svenska sidan användes inte någon poängsättning utan mantalet ansågs vara odelbart. 
(Lennart Mansikka)

Lennart Mansikka: ”1928 krävde länsstyrelsen att fisket skulle organiseras och 
då, troligen 1927, kom redan det där kravet. Det är 1928 som vi har grundat 
detta Vittaniemi-Päkkilä och Koijukylä-laget. Att de har samma regler och att 
gårdarna alltid ska vara tillsammans och att staten har gett tillståndet för lax-
fiske. Att där får ni fiska.”

Fiskelagets regler har bekräftats av länsstyrelsen. Senare, när Has-
se Isakson kom hit med flytnät från Lule älv, ansökte man om re-
geländring. Flytnätet krävde endast två män, och därför ansökte 
man att två mantal skulle räcka för att fiska. (Lennart Mansikka)

Senare har fastigheterna blivit mindre och mantalen delade. För 
10 år sedan har man ändrat reglerna. De nya reglerna kräver ett 
fjärdedelsmantal från högst tre gårdar. Om ett eller två hus har 
ett fjärdedelsmantal, räcker det för att fiska, men även mindre 
andelar räcker om de kommer från sammanlagt tre hus. (Lennart 
Mansikka)

I Kainuunkylä har man nuförtiden följt det minimiantal redskap 
som fiskelagen föreskriver dvs. fem redskapsenheter. Ett visst 
vattenandelstal i ett delägarlags vattenområde motsvarar en red-
skapsenhet. Kainuunkyläs delägarlag kan höja antalet redskap-
senheter vid behov, berättar Marko Nikka. Fastigheterna har bli-
vit mindre och därmed även andelstalen. Små andelar måste då 
sättas ihop. Andelsägarna ska ha sina papper i ordning; antingen 
ett arrendeavtal eller ett bevis på vattenandel.  Samarbetet med 
svenskar går bra, vilket Marko Nikka är nöjd med, men beklagar 
samtidigt myndigheternas negativa syn på det lokala fisket.

7.10. Tionden
Vid Torne älv togs kyrkans laxtionde tidigare från odelad fångst utan att först dra av den arrendelax, eller taxa, som skulle 
betalades för kronan. I arrendeavtalet som Lapplands län och Norrbottens län skrivit fanns bestämmelsen om betalning av 
laxtiondena kvar ännu långt efter att prästerna börjat få lön. (Vilkuna 1949)

Lennart Mansikka: ”Man skulle betala skatt. Och det här med tiondet har gällt 
ännu på 60-talet. Det är då som den tagits bort.” 

Prästens tionde var 10 procent från hela fångsten. Till fiskelaget betalades fem procent. Därtill skulle man 
ännu betala årlig skatt, 10 procent av fångst under 2000 laxar och 20 procent av fångst över 2000 laxar. 
Finnar och svenskar betalade båda för sig. Det som blev kvar delades förr mellan notlag utifrån antalet män. 
(Mäkitalo 1950, 39.)

12 Bönderna Kannala, Maijanen och Tyni bildade ett fiskelag 1947 (Mäkitalo 1950, 18).

Bild. Hans Hellberg och Lennart Mansikka. NK-
FC-bildarkiv.
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Försäljning av fisk

Fisken förvarades i jordgropar. Gamla potatiskällare kunde förses med förvaringsplatser för fisk. Till exempel hade Heikki 
Niemi byggt ett kylrum. Aho, köpman och fiskhandlare på svenska sidan, hade byggt en stor iskällare. 

Seppo Niemi: ”Vi hade en fiskkällare i Kainuunkylä. Min far köpte allas fiskar, 
och oftast kom de från Kemi och köpte fiskarna, det var Kalle Salmela och så 
var Karjalainens pojkar. Blev det riktigt mycket kunde det komma uppköpare 
ända från Uleåborg och hämta fisk.”

Fiskförsäljningen var en viktig inkomstkälla. Inkomsterna från försäljningen delades mellan delägarna. Efter kriget var 
markens kurs låg och laxen såldes till Sverige. Väinö Aho från svenska sidan köpte fisk.  

Lennart Mansikka: ”Ahos affär i Risudden köpte all fisk. De hade ju iskällare 
och efteråt blev det maskinellt. Vi hade ju järnväg och fiskarna lades i isvagnar 
och transporterades till Stockholm.”

Pekka Pieti: ”Han (Väinö Aho) var en stor inköpare. Han köpte allt. Sedan bör-
jade Hasse Isaksson från Päkkilä konkurrera med honom och en bra konkur-
rent var han också.”

Lennart Mansikka: ”Men det har ju haft en jättestor betydelse här, laxfisket, i 
alla tider. Det var inte frågan om något nöjesfiske på den tiden. Det var många 
som levde av det. Och på den tiden som jag kom med så var det ett väldigt 
fint sommarjobb.”

Pekka Savolainen från Aavasaksa berättade att hans morfar Hannu efter kriget arbetat för bröderna Mansikka i deras 
kolkfiske. Då fick man en krona för ett kilo lax. Man tjänade bra i Bockholm efter kriget. Morfar hade berättat att de en 
natt under ett skift hade fått så mycket som 101 laxar i Bockholm. 

Seppo Niemi minns, att ”allt såldes vidare. Man nändes inte äta själv.”

Pentti Lauri: ”Det var Karjapohjola som förmedlade. Under OS-sommaren -52 
var det första gången som Karjapohjola betalade ett bättre pris än svenskar-
na. Man säljer ju alltid dit där man får bäst betalt.”

Pekka Pieti: ”Visst sålde man till Torneå. Speciellt under OS-sommaren. Det var 
konstigt att det var bättre pris i Finland än i Sverige. Och det frågades efter 
små fiskar för att skickas till OS i Helsingfors.”

Försäljningen reglerades också med olika bestämmelser. Vid något skede kunde man sälja fisken i vattnet, men om den togs 
till stranden tillhörde den det aktuella landet, vilket ledde till en del svårigheter om man ville sälja över gränsen. 
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Bild. Fiskare på laxfesten 2016. Fr. v. Seppo Lauri, Kaarlo Huhtanen, Esko Alatulkkila och Mauri Maijanen. (Lapin 
AMK)

Bild. Laxfesten i Hietaniemi samlar fiskare och bybor från båda sidor av älven. Sommaren 2016. (Lapin AMK)
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