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Bild: U.A. Saarinen.  
Tornedalens museum.
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Håven som fångstredskap 
vid Torne älv

Håven används i Torneälvens forsar och strömpartier.  Håven har utvecklats till det mest praktiska 
fångstredskapet för sik. Alla forsar i Torneälvens nedre lopp har sin egen karaktär. Matkakoski faller 
högt och brant på en relativt kort och smal sträcka vilket gör forsen vilt brusande och mäktig. Kukko-
laforsen brusar också kraftigt och har ett ganska högt fall.  Det långa selet, Karungisjön, ovanför forsen 
smalnar till för att så småningom förvandlas till den långa och breda Kukkolaforsen. Vuentoforsen är 
en lång fors med branta stränder. Mellan Oravaisensaari och svenska Övre Vojakkala finns ett ström-
parti som kallas för Isonärä (eller Vaarankoski). Kattilakoski är den fors som ligger högst uppströms 
med tanke på sikens vandring. Det finns uppgifter om att siken simmat ända hit upp men inget belägg 
för att något håvfiske av större betydelse skulle ha förekommit. 

Man har också byggt strandpator i forsar, främst för laxfiske. Patorna är statiska fångstredskap till skil-
lnad från håvar som styrs för hand i strömmen. Sikar som simmar uppströms hittar strömlä i gropar 
som formats av stenar och botten. Människan har upptäckt att den vilande fisken kan fångas med håv. 
Siken är dock en mycket försiktig fisk och blir inte så lätt uppfångad. Håven förs medströms alldeles 
vid botten så obemärkt som möjligt utan bottenkontakt. Eventuell fångst är beroende på skicklighet 
och tur men också på bra redskap. Håven måste vara så omärkbar som möjligt och ha egenskaper, bl.a. 
hållfasthet, som gör den till ett bra fångstredskap. Håven är ett redskap som alltid fått sin personliga 
prägel efter tillverkaren. Varken fiskelag eller några andra instanser har bestämt över dess konstruk-
tion. Enligt Torneälvens fiskestadga ska nätet idag tillverkas av monofillina på högst 0,40 mm.

Vid forsar tar fiskarna gärna en väg nära stranden, och därför kan man håva direkt från stranden utan 
båt. Vilka håvningsplatser som används bestäms av vattenståndet. När vattnet blir varmare simmar 
siken gärna djupare och då byggs patorna (lippokrenkut) längre ut från stranden. Håvare har i år-
hundraden känt efter bottnen med sina håvar. Än idag kan någon känna efter och hitta en ”ny” grop 
där fisken vilar. De bästa ställena har i regel använts länge. Kunskapen om dem går i arv från genera-
tion till generation. 

Lokala förhållanden, strömläget, fiskens rutter samt bottnens och vilogroparnas formationer bestäm-
mer vilken typ av håv som passar bäst och ger mest fångst. Håvens utveckling vid Torne älv kan följas 
genom muntlig tradition och fiskarnas erfarenheter, litteratur och arkivmaterial. Torneälvens håv är 
en levande relik från medeltiden kring 1200-1300-talet. I princip kan håvning ha förekommit även 
tidigare men med säkerhet kan den nuvarande håvningskulturen dateras till denna tid. Eftersom 
håvarna fram till våra dagar tillverkats av material från naturen, kan gamla bevarade redskap berätta 
en hel del.  
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BILD: Håvare vid Kukkolaforsen 1938.  
Rollfoto, Haparanda
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En omärkbar håv

Håven består av ett långt skaft samt en nätpåse. Håvringen (vempele) som nätet fästs i håller det 
påsformiga nätet öppet. Håvringen ska vara lagom stor för att rymmas mellan stenar och längs 
fåror. I princip borde håvringen anpassas efter varje håvningsplats. En håv med stor och rund öppning 
ryms till exempel inte i en smal fåra. Storleken är inte håvringens enda viktiga egenskap, den ska också 
vara tyst att använda och tillräckligt tunn. Förr gjordes håvringen av trä. Träringen lindades om med 
något annat material för att motverka slitage. De styva metallringarna som kommit senare har i sin 
tur beklätts med något mjukare material. Fästet (hankonen) mellan håvringen och skaftet har gjorts 
hållbart men så tunt som möjligt och målats med mörk färg för att inte synas i vattnet. 

Håvens nätdel ska hållas öppen så att fisken kan simma in i håven. Fisken ska inte heller kunna ta sig 
ut. Om nätpåsen är för kort i förhållande till öppningen slipper fisken lätt ut ur håven. Med andra ord: 
ju större öppning desto djupare nät. Huvudregeln är att ett kortare nät hålls lättare öppet.  Nätet bör 
också vara så omärkbart som möjligt. Hur lätt fisken märker nätet beror mycket på garnets tjocklek 
men även på maskornas storlek. Nätet har ofta större maskor i övre delen och mindre ned till. Då blir 
håven luftig och inte så tät och påsig. Om hela håven har lika tätt mellan maskor blir den lätt påsig och 
fisken ser den lättare. Nätet får dock inte ha så stora maskor att hållfastheten påverkas. Bottendelen 
måste göras tätare och kraftigare eftersom den utsätts för större tryck. Då kan fisken inte lika lätt riva 
sönder nätet.  

Formen på nätet har även i övrigt varit en viktig detalj. För att få mer volym har man kunnat binda nätet lika 
brett uppifrån och ned. Sedan har man fått tänka på den tekniska lösningen eftersom maskorna i alla 
fall blir mindre mot botten. Även färgen på garnet sägs ha betydelse för synligheten i vattnet.

Håvens skaft är långt. Det måste vara hållbart men samtidigt lätt att handskas med. Skaftet skulle 
också vara lagom töjbart för att kunna följa med i fiskarens rörelser och vattnets strömmar.  Därför 
har skaftet ofta formats så att det smalnar mot nätdelen. Skaftet ger då efter på ett bra sätt och blir inte 
heller för styvt.  



BILD: Håvens fäste (hankonen) från Kumo älv.  
Emil Cedercreutz museum.  (JN).

BILD: Fiskaren Frans Salonoja lagar 
sin laxhåv
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Hur var håven förut och  
hur har den förändrats med tiden

Håvtyp, Torne älv

Håven är ett mycket gammalt fångstredskap. Den har till stora delar behållit sin utformning fram till 
våra dagar. Håven har använts även vid andra älvar men vid Torne älv har håvningskulturen bevarats 
utan avbrott fram till våra dagar. Även vid Torne älv har håven med tiden förändrats och utvecklats i 
olika riktningar i olika byar, men förändringen har huvudsakligen skett under de senaste decennierna. 
Byar, där håvning pågår, ligger inom ett relativt litet geografiskt område som kulturellt tillhör 
Tornedalen.  Områdets gamla handarbetstraditioner syns till exempel i gamla snickerier. Invånarna i 
Tornedalsbyar har samverkat med varandra och från början använde de också likadana håvar.  

Fiske- och fångstkulturen spelade en viktig roll för uppkomsten av fast bosättning i Tornedalen.  
Håven började utvecklas av gamla tiders fiskare och fångstmän som behövde ett lämpligt fångstred-
skap. När saltet kom hit via Tyskland på 1200-talet blev fisket ännu viktigare. Förmodligen var Kuk-
kola ingen ideell boplats utan användes som säsongsbetonad fiskeplats innan saltet kom till trakten. 
En boplats så nära havet var inte heller någon trygg boplats med tanke på krigståg som hotade från 
havet. När svenska staten kom att omfatta även de nordliga områdena blev det lugnare. Enligt Niilo 
Tervo är bosättningen äldre längre norrut. Enligt honom var kvänerna den  ursprungsbefolkning som 
fanns här redan före 1000-talet. Forskarna har haft sina teorier om denna befolkning och även om 
senare nybyggare (bl.a. Wahlberg, Vahtola). Älvdalens befolkning består av den befolkning, kväner, 
som redan bosatt sig i älvdalen samt av senare tiders nybyggare som kom söderifrån. (Tervo 2003.)

Den fasta bosättningen och grunden för den finskspråkiga kulturen i Tornedalen började utforma 
sig redan under tidig medelålder genom nybyggare från framförallt Satakunda och Tavastland. 
Satakundas och dess närområdens betydelse för Tornedalens bosättningshistoria har forskats bland 
annat genom dialekt- och etnogeografiska forskningsmetoder. Som exempel på historiska förbindelser 
i form av gemensamma föremål är det just den långt utvecklade bottenhåven, som nämnts. Samma typ 
av håv har använts vid sik- och laxfiske endast vid Torne älv och Kumo älv (Kokemäenjoki) samt vid 
norsfiske i några sjöar i Satakunda.  Kulturell påverkan har delvis kommit direkt till Tornedalen utan 
att göra nedslag i Österbotten. Den direkta kulturella influensen mellan Satakunda och Västerbotten 
har förmodligen skett redan före 1400-talet. (Valonen 1978). Troligtvis har Torneälvens håv också fått 
sin form redan före 1400-talet. 

Torneälvens håv har byggts av flera olika delar. Historiskt kan den här typen av håv betraktas som 
långtutvecklad till skillnad från enklare modeller, till exempel de som använts vid Ladoga i Karelen 
och vid insjöarna i Egentliga Finland. Enligt Vilkuna (1940) liknar Torneälvens håv den som använts 
vid Kumo älv, men han har hittat forshåvar även i Sverige. I vilket fall som helst anser Vilkuna det 
som sannolikt att Tornedalens finska förfäder tagit med sig denna håvtyp när de under medeltiden 
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som nybyggare kom hit från Satakunda. (Vilkuna 1940, 84-86). Ett gammalt svenskt ord för håv är 
”glip”. Det finns anteckningar om håvfiske vid Lammaisten koski i Kumo älv 1453. Att det finns flera 
likheter mellan håvfiske vid Torne älv och Kumo älv är intressant utifrån våra fiskebyggnationer och 
ursprunget till vår håv. 

Håven i sig har en väldigt lång historia. Bl.a. ostjaker (ett finskt-ugriskt folk) hade ett håvliknande 
fångstredskap redan innan nätbindning blev känd. Själva håven var flätad av träfiber från hägg och 
håven satt fast i en oval ring som täljts av trä. Även under senare tid användes material och former från 
naturen. Stommen eller skaftet representerar den äldsta typen bland dessa material. Vanligtvis använ-
des en förgrenad trädstam. Håvringen eller bågen tillverkades av grenar och skaftet av själva stammen. 
(Sirelius 1919, 612) Den här typen av håv har inte varit i allmänt bruk under vår närhistoria men en del 
minnen finns kvar. ”Håvråd” Hannes Risto berättar till exempel att håvringen i en av hans första håvar 
var tillverkad av en förgrenad en. När han knöt ihop de båda grenarna så fick han både håvringen och 
fästet (hankonen) av en och samma trä. Enligt Hannes var det ingen annan som hade en likadan. Han 
hade kommit på idén när han sett ett lämpligt ”håvämne” i skogen. En gammal håvkarl Väinö Niskala 
hade frågat Hannes var han hade hittat den. Även Per-Åke Thyni från svenska Kukkola och Karl-Erik 
Kauppi från Matkakoski minns att de sett något liknande.  

Håven har börjat byggas ihop av delar. Bågen eller ringen gjordes av en eller två töjbara tunna grenar 
av gran (Sirelius 1906). Enligt håvare gjordes ringen av två delar som bands ihop i änderna då man 
använder enträd. Utvecklingen ledde till den typiska Torneälvshåven som består av olika delar. I prak-
tiken hittade man kanske ibland ett lämpligt förgrenat träd för ringen men ingen lämplig stam för 
skaftet eller tvärtom. (Sirelius 1919, 612-613.) 

Vid Torne älv har håven använts vid forsar och strömmande vatten. Vid Torne älv saknas håven med 
stor ring (Storhåv, Karleby). Med den fiskar man från båten i lugnt vatten där håven förs nära botten. 
Den här typen av håv påträffas bl.a. i Österbotten och även vid Kumo älv (drivhåv). Vid Torne älv har 
man inte heller haft den typen av håv (liippi) som förs under fiskarna som ska fångas.

Enligt Sven Ekman (1910) förekommer sikhåvning vid Kalix, Åby och Skellefte älvar. Vid den tiden 
var det endast vid Kamlungefors som håvning förekom i Kalix älvdal. Där var forsen av den art att 
fiskarna var tvungna att stanna och vila i gropar.  Fisket var av stor betydelse eftersom fångster upp 
till 1500 fiskar per dygn förekommer. (Ekman 394, 1910.) Enligt muntlig tradition har Kukkolaborna 
farit till Kalix älv för att lära ut håvning (Leo Lahti år 1936, Paulaharju 1936 och Erling Persson 2016). 
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Håvtyp, Kemi älv

Taivalkoski i Kemi älv var den största forsen i norra Finland. Den var berömd för sitt håvfiske och 
sina fina sikfångster. Det är intressant att håven i Taivalkoski har stora skillnader jämfört med 
Torneälvs-modellen. För det första är öppningen inte symmetrisk som vid Torne och Kumo älv. 
Håvringen är tillverkad av böjda ihop bundna grenar så att ringens övre kant är kortare än den 
nedre kanten som också är mer böjd. Att öppningen var osymmetrisk gjorde håven slitstarkare 
och mindre känslig för vattnets motstånd. Håven hade dessutom en ok, en tvärgående träkloss, som 
fungerade som fäste mellan skaftet och ringen. Håven från Taivalkoski saknar alltså den typiska 
klykan, det y-formade fästet som finns i de håvar som använts vid Torne älv. Vilkunas slutsats är att 
Taivalkoskihåven är också en lokal variant men yngre än Torneälvshåven. (Vilkuna 1975, 292-293.)  

Enligt Eero Yliniemi är dock sikfisket i Taivalkoski en urgammal sed. Ett bevis på detta är att 
kooperativet för Taivalkoski sikfiske redan i slutet av 1500-talet utvidgades till att omfatta områ-
det mellan Mattinen i Runkauskylä och Lautiosaari.

Människan har påverkat berghällen genom att under lågvatten elda tills berget har spruckit för att 
på så sätt få bra håvningsplatser, fångstfåror, så som Eero kallar dem; ”Man gjorde bra platser där 
det var lätt att fånga in fiskarna”. Håven har formats så att den passar in i dessa platser.

BILD: Formen på öppningen i håv som använts 
vid Kemi älv (JN).

BILD: Taivalkoskihåven, fästet mellan skaftet och 
ringen. En tvärgående ok som stöd för håvringen. 
(JN)

””Håven har förmodligen formats efter forsens profil. 
Taivalkoski hade en fallhöjd på 7,5 meter under en 

400 meters sträcka, och var en vresig fors.  
Fångstplatserna låg alldeles intill stränderna.”

”Oken ger håven en bra hållning.”

- Eero Yliniemi
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Enligt Matti Herva fanns det lappar i Kemiälvdal och sedan kom kareler, bl.a. var Rovaniemi en 
karelsk by, ”Fisket och hela Kemiälvdalens historia bör ses från Rovaniemi och utåt”. Bosättnin-
gen i Rovaniemi-trakten är förmodligen äldre än nedströms älven. Karelska och tavastländska 
stammar hade starka motsättningar vid Kemiälvdal. Karelska inslaget (Ladoga karelen) är inte 
lika gammat i nedre älvdalen som den karelska bosättningen i Rovaniemi. Nedströms Kemi älv 
finns bosättning som härstammar från Tavastland, i Tervola-trakten även från Savolax. Enligt 
gammal sägen vare det kareler från Kemi älvdal som ödelade staden Sigtuna i Sverige. Människor 
som bor i Sihtuuna skulle då härstamma från svenska köpmän, som kom till Kemi älv för att fiska. 
De kan även ha tagit med sig saltet. En del blev kvar vilket syns i ortsnamn, (Sihtuuna = Liedak-
kala). Intervju med Matti Herva 2016). 

Det är på sin plats att granska Kemiälvdalens fiskehistoria samtidigt med Torne älv. Lax- och 
sikfiske har varit viktiga för invånarna i de båda älvdalarna. Till att börja med kom lapparna och 
även kvänerna/kainulaiset hit som säsongsfiskare samtidigt som vandringsfiskarna simmade upp 
för älvarna. Även de beskattare som kom från olika riktningar kunde enligt Vilkuna ha med sig 
egna jägare och fiskare som blev kvar i området. Den fasta bosättningen började uppstå som en 
blandning av olika stammar. Det karelska inslaget var tydligt vid Kemi älv. Beskattning av fiske 
och nyttjanderättfrågor ledde också till konflikter. Gränsen mellan östra och västra stift gick 
mellan Kemi älv och Torn älv. Skillnader i gammal bosättningshistoria behöver nödvändigtvis 
inte vara hela förklaringen bakom håvarnas olikheter vid Kemi älv och Torne älv, men intressant 
är det hur som helst. Det är också viktigt att lägga märke till hur den lokala yrkeskunskapen ha 
utvecklats och koncentrerats till vissa områden och anpassats till de lokala förhållandena.   

  

Tillverkningstekniken bakom Torneälvshåven

”Morfar (Leo Spolander) lärde mig 
att binda nät, då gjorde man ett 
fäste (hankonen) och håvringen 
gjordes av en” 

- Lars Oja (s.1936)

”Det får inte finnas mindre kvistar mot varandra i 
enen. De måste ligga en bit från varandra för att den 
ska hålla” 

”En sådan engren är också bra som kan användas di-
rekt efter att barken tagits bort”

”det blir en bra håvring av en, mjuk och tyst i bruk”

”Man lindar håvringen med skinn, jag har använt stö-
velskaft. Innerslang går också bra men är inte hållbar”

- Hannes Risto

”Man brukade sätta fårskinn på hå-
vringen efter att skinnet först avbar-
kats.” 

”Till fästet tog man en engren och 
sedan gjordes håvringen av två 
engrenar”

- Ossi Aikavuori

”En håvring av trä var mjuk, men 
nog går det att få en mjuk även idag 
när man lägger på skinn”.

- Viljo Ylinärä

”Från Janne Koskenranta fick jag en håv där håvringen 
var av en. Den var förstärkt med ekrar från cykeldäck. 
Den kändes bra att håva med, mjuk, som att stryka 
med en trasa”

- Juha Pelttari
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BILD: En gammal håv där håvringen lindats om med skinn (JN).

En viktig del i en håv var själva fästet (hankonen), klykan mellan nätet och skaftet. Den skulle göras så 
hållbart som möjligt. Vid Torne älv gjordes fästet som en separat del. (Jmf. Sirelius 1919). Håvringens 
båda ändor fästes i klykan, som gjorts av en eller björk. Även skaftet bands fast i klykans huvudgren. 
(Sirelius 1906.) Formen på fästet var viktig. En bred klyka bredde ut håvringen så att håven fick 
en lagom stor öppning. Ibland kunde man sätta tilläggsbitar mellan klykan och håvringen för att få 
önskad öppning.   

Det verkar som fästet i en del håvar varit en aning framåt eller uppåt böjt, speciellt i de äldre. 
Om håvringen har böjts bakåt i strömmen, har en framåtböjt fäste i alla fall hållit håvöppningen län-
gre fram eller i samma riktning som skaftet.

Hannes Risto: 
 

”Jag har aldrig tagit den här modellen.  
Fästet måste vara rakt”.

Bild: från tidningsfoto, Nina 
Susi (JN).

Kalevi Lauri:  
”Jag tycker att fästet måste sitta lite så här (framåt 

böjt), när du drar så går spetsen lite före” 
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BILD 1:  Ett mycket kraftigt framåtböjt fäste. Kukkola, Sverige. (JN)

BILD 2: En gammal håv med håvring av trä. En täljd plugg i klykans gren gör det lättare att binda 
ihop delarna. Matkakoski, Finland. (JN)

BILD 3: En klyka med bred öppning. Matkakoski, Finland. (JN)

BILD 4: Ett fäste som tagits i bruk efter den Y-formade klykan, och började bli vanligt efter 
1950-talet. Här  i en gammal håv  från Matkakoski. (JN)

Bild 1

Bild 3

Bild 2

Bild 4
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I den gamla Torneälvshåven var öppningen (håvringen) cirka 1,5 alnar (ca 90 cm) i diameter. I regel 
var öppningen ovalformad så att den var smalare i bredd än på längden. Nätet bands fast i håvringen 
som tillverkats av trädgrenar samt i garnet som spänts hårt mellan fästets båda grenändor. Nätet 
bands fast med tråd/garn i fästets garn från varje kantmaska, men i trädelarna med ett och samma 
0,5 tums skinnband. Trädelarna hamnade helt under skinnet.  När nätet bands fast, samlade man 
mer av nätet på framsidan, på baksidan kan det lättare fastna i fästet eller skaftet. (Sirelius 1906.)    

Förut tillverkades nätet av tredubbelt hemspunnet lingarn och senare av fabrikstillverkat lingarn. 

 

Viljo Ylinärä, Kukkola (JN). Ossi Aikavuori, Matkakoski (JN).

Viljo Ylinärä: 

”Bomullsgarn var inte så halt. 

Det var lätt att det trasslade till 
när det blev blött”.

Ossi Aikavuori:

Det var riktigt ont om garn under 
krigsåren, pappa var skomakare och av 
honom fick man skogarn. Det var tjockt 

bomullsgarn”.

”Under kriget hämtade jag och Pekka 
(Vanhapiha) garn från svenska sidan”.
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Nätbindningsinstruktion från 
1900-talets början: 
Man börjar med att binda en tarm. ”Tarmen ska ha 42 maskor.” En maska är två knutavstånd. Med 
en nätkavel på 50 mm får man en 100 mm lång maska. Maskan mäts när den är utsträckt. ”I början 
används två tums, sedan en och en halv tums och till slut en tums kavel.” (Sirelius 1906. uppgiften 
kommer sannolikt från P.Palo, Kukkola). 

Omvandlat till dagens mått: 50 mm i början, sedan 38 mm och 25 mm i botten.

Pekka Vanhapiha (håvare från Korpikylä/Matkakoski):

”42,5 maskor lägger jag i tarmen och börjar med 50 mm:s maskstorlek. Djupet ska vara högst 80 cm ”

”50 mm 3-4 rader, cirka 40 mm fram till mitten och 35 mm resten. Det är en gammal instruktion av 
Aukusti Mäkikallio”

Det är flera håvningsmän som kommer ihåg att Kukkola-håven ofta var ganska djupa och hade en stor 
öppning. I regel var håven i Kukkola en meter djupa. Även Kalevi Lauri minns att Kukkola-håven var 
större än andra.  Matti Niskala håvade redan på 1910 –talet. Även han gjorde en meter djupa håvar 
som dock inte hade så stor öppning.  



17

Matti Niskalas instruktion
(nedskriven av Juuso Vaaraniemi): 

94 knutavstånd dvs. 47 maskor, djup 107cm. Nätkavelns storlek:

41 mm, 3 varv

37 mm, 6 varv

31 mm, 15 varv

22 mm, 8 varv

12 mm, botten. 

Varje gång när man byter till mindre mått, ökar man med 4-5 maskor på första varvet. 
Nätet blir då lika brett ända ned mot botten. 

Bild: Matti Niskala 1980 (Jaakko Heikkilä).
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Jag testmätte några av de äldsta bevarade håvarna. Öppningen har mätts från klykans botten. (JN). 

De äldsta håven från Kukkola

• Håv från finska Kukkola (Viljam Niskala), ringen av en. Öppningens längd 80 cm och bredd 42 cm.

• Håv (bild), träring och tydligt uppåt böjd klyka, svenska Kukkola (museum), 82,5 cm och 42 cm. 

• Håv, svenska Kukkola (museum), håvring av järn. Längd 86 cm, bredd 53 cm.

• Håven som hänger på väggen i Myllynpirtti, träring, längd 90cm och bredd 49cm.

I fiskemuseet i Kukkola finns en mycket gammal håv med träring som är speciellt liten, längden på 
håvringen endast 67,5 cm och bredden bara 25,5 cm.

De äldsta (Fin) håven från Matkakoski

• Håv med träring (Rantamaula) måtten 65 cm och 45 cm. 

• Håv med träring (”AR”), 70 cm och 38 cm, djupet av nätet som gjorts av lingarn 1 m (i fint skick).

• Håv med metallring 64 cm och 42 cm.

• Håv med metallring (ytterskyddet av trä), 70 cm och 51 cm.

• Håv med metallring, 62 cm och 41,5 cm.

• Håv med metallring, 60 cm, 45 cm. 

Att sy ihop nätets olika delar kallas lokalt för jamominen, grundform jamoa, och sömnen eller stället 
där delarna förenats för jame (Sirelius 1906).

Enligt testmätning (se undertext) skilde sig även de allra äldsta håvarna i Kukkola och Matkakoski 
från varandra. I Kukkola var håvens öppning ofta 10-20 cm längre men ungefär lika bred. 

Enligt Pekka Vanhapiha som håvat både vid finska Matkakoski och finska Kukkola hade många kuk-
kolafiskare vid någon tid håvar med stor öppning. Vilket var bättre, den mindre eller den större, det 
kunde man emellanåt tvistas om. Den mindre sades passa bättre i Matkakoski. Även Kar-Erik Kauppi 
från svenska Matkakoski berättade om storleksskillnaderna mellan de olika forsarna. Han hade märkt 
att håvarna i svenska Kukkola hade större öppning men även ett större fäste än håvarna vid Matka-
koski. 

Heimo Nikula berättar att man vid Matkakoski brukar lyfta håven så fort man får känning av fisk 
medan man i Kukkkola drar håven hela vägen längs gropen. När man lyfter upp håven direkt kan 
man hålla fisken kvar även om håven är mindre. Ett alltför långt nät passar inte heller i Matkakoski på 
grund av den strida strömmen som lätt trasslar till nätet. Olika sätt att håva är en förklaring bakom 
skillnaden mellan håvar. Enligt Heimo kan håven ha utvecklats i olika riktningar på grund av den 
mindre kraftiga strömmen i Kukkola. 
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Heimo Nikula: 

”Jag tror att jag började som 12-13 –åring (att 
binda håv). Den var av knoxgarn, en typ av 
bomullsgarn, senare tillsattes även någon slags 
plast.”

”Det var fästet som avgjorde om håven var svå-
rhanterlig. Den såg mycket bättre ut, inte vet 
jag om det hade någon betydelse vid håvning. 
Men jag tror att håvringen blev mer töjbar, och 
gav efter om man råkade slå den i någon sten. 
Beröringen blev mjukare. Första sommaren håvade jag med håvring av trä, men den 
gick ju av så fort man fick en större fisk, för siken höll den ju förstås.”

”När man sedan började använda stål, blev håvringen större utan vidare.”

Karl-Erik Kauppi:

”På 1960-70-talet började det förekomma hå-
var som liknade de man använde i Kukkola. 
De var stora, hemska. Man trodde att de skul-
le ge mer fångst, men se, man kunde ju inte få 
in dem  i de små fårorna”. 

Famnen har använts för att mäta håvringens 
storlek. Håvringen ryms i famnen när finger-
topparna rör i fästets ändor.  

”Ringen var rundare på finska sidan”.

 
Pekka Vanhapiha: 
 
”Jag var och håvade med Åke Niskala 
vid viken. Åkes håv var av Kukko-
la-modell och jag hade en egentillver-
kad Korpikylä-håv. Ringen var lika stor 
som famnen. Det var flera sikar som 
rymde från Åkes håv. Då tyckte jag att 
han skulle prova min och genast börja-
de han få.”  

Heimo Nikula, Matkakoski (JN).

Bild: Karl-Erik ”Kalle” Kauppi, 
Matkakoski (Arttu Tuovinen).

Bild: Pekka Vanhapiha (Arttu Tuovinen).
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Matti Kanniainen:
”Vi i Kukkola har en så kallad lång håv med en 
meters öppning. När man lyckas vända den lån-
ga håven så hålls fisken kvar, men skulle vi ha en 
kortare håv så skulle fisken i dessa lugnare vatten 
simma ut.”

”En del menar att det skulle bli svårt att komma 
åt alla gropar i den steniga bottnen om man hade 
en rund håv, men när ringen är lite oval och fästet 
drar den ännu mer ihop så kommer man in även 
där det är trångt”.

”Den (håvens form/modell) är lite som var och 
en tycker, men helt rund kan den inte vara, för då 
kommer man inte åt…” 

Viljo Ylinärä:
”Det finns förstås av båda sorter (små och stora), men båda har sina nackdelar så klart”.

Kalevi Lauri, Kukkola (JN). Lars ”Lasse” Oja, Kukkola (Panu Pohjola).

Kalevi Lauri: 

”En liten håv passar bra i en del grunder med 
små gropar, men på större vatten får den gärna 
vara större.” 

”Famnmåttet fanns även i Kukkola”

Lasse Oja:

”Det påstods att Matkakoski skulle ha steni-
gare botten. Men jag sa, att tror ni att det är 
sandbottnar i Kukkola”

Matti Kanniainen, Kukkola (JN).
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Bild: Frans och Erkki Kerttus instruktion (Panu Pohjola).  

Enligt Erkki och Frans Kerttus gamla instruktion binder man 52 maskor i tarmen. Om man tolkar 
Kerttus beskrivning rätt påbörjas tarmen antagligen med 40 mm maskor och då blir den färdiga tar-
men ungefär lika lång som i den beskrivning från 1900-talet som Sirelius dokumenterat (52 x 40 x 2 
= 4160 cm ja 42 x 50 x 2 = 4200 cm). När man sträcker ut tarmen blir den drygt fyra meter. En maska 
har 2 knutavstånd eller kavelsmått. I Matti Niskalas håv är tarmen något kortare än dessa (ca 3850 
cm). Det fanns alltså olika instruktioner även i början av 1900-talet. I den instruktion som Sirelius 
antecknat samt i Kerttus och Niskalas beskrivning var håven cirka en meter djup.

Yrjö Kiviniemi:
Den var ju helt bra att håva med (träring). Knoxgarnet 
hade det problemet att det trasslade in sig runt håvringen, 
och då kom inte heller fisken in i håven”.

”Jag tycker att den får smalna till lite, men inte för mycket, 
så pass att nätet blir mindre mot botten.”

”Nog borde nätet vara en meter och tio centimeter från 
ringens kant till botten, eller åtminstone en meter, det 
beror förstås på platsen.”

”Förr i tiden sa man att ett grovt mått på en håvring är att 
hålla ihop händerna (famn).”

Bild: Yrjö Kiviniemi och Kari Vaaranie-
mi, Kukkola (JN).
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Det finns ett lokalt ord, jamominen, som beskriver hur man 
förbinder nätets kant och bottnen. Man gör alltså en jame vid 
sidan och i botten. Nätet som tillverkats av hemspunnet garn 
färgades förr i tiden med mörkblå färg. (Sirelius 1906.)

I början kunde man göra likadana enkla knut i nylonhåven 
som man gjort i håv av lin eller knox, men knuten höll inte 
eftersom nylon är halt. Nylon började komma på 1960-talet.  

Skaftet var 9-10 alnar (5,4-6 m) långt (Sirelius 1906), även Samuli 
Paulaharju berättade detta 1936. Skaftet tillverkades av gran. Av 
praktiska skäl var träskaftet oftast inte längre än sex meter, träskaf-
tet får inte smalna till alltför mycket mot slutet, men kan inte heller 
vara för tjockt för att inte väga för mycket. 

Hannes Risto:
”De var ganska tunga de där träskaften jämfört med dem som 
finns idag. Vet du, jag brukade hämta ett träskaft från skogen 
och framlidna Iikka Orre hyvlade och fixade till det så att jag 
endast behövde måla det med svart färg. Du förstår det skulle 
vara svart, och man skulle måla det åtminstone någon meter 
så att det inte skulle synas i vattnet. Det var ett företag i sig att 
hitta ett lämpligt skaftämne i skogen, det dög inte att ta var som 
helst, det fick inte vara från ett ställe där det växer för fort så att 
trädet blir skört. Man skulle ta en några år gammal, tillräckligt 
lång stam, i regel ungefär sexmeters stam som sedan skulle så-
gas, hyvlas och fixas till.”

”När det är fråga om gran har ett honträd alltid en liten spricka 
i början av grenen, men aldrig ett hanträd. Det blir bättre om 
kvistarna inte sitter mot varandra, i honträdet sitter kvistarna annorlunda, men om det är ett hanträd 
och kvistarna sitter mot varandra kommer det inte att hålla. När kviststumparana sitter mot varandra, 
håller det inte. Det tog en hel dag för mig att leta. Det var på våren och jag vadade i skogen. Det var ef-
ter snösmältningen men jag hämtade ju där bakom Saarukka. Det skulle vara lagom tjockt, inte heller 
alltför tjockt i roten och rakt.”  

Ossi Aikavuori från Matkakoski berättar:
Håvens skaft tillverkades i regel av gran. Det skulle vara en gran som växte bredvid/i skuggan av en 
större gran. Den var då ofta rak och hade färre grenar. Granen sågades bort. All bark avlägsnades inte 
på en gång för att skaftet inte skulle brista. Skaftämnet ställdes sedan under takrännan för att torka. 
Skaftet kunde tas i bruk nästa år. Ibland gjordes skaftet av asp. Asp var lätt. Glasfiberskaft som kom 
senare kunde säkras med ett snöre inne i skaftet i händelse av att skaftet skulle gå av.    

Pekka Vanhapiha:
”Man hämtade torrgranar från skogen. Ofta var man tvungen att hyvla dem rätt mycket. Iivari Vaara gjorde 
skaft av asp”.

Hannes Risto: 
”Jag var också flera gånger hos 
Väinö (Niskala) när jag börja-
de binda håvar. Väinö använde 
knoxgarn. Väinö var en duktig 
lärare. Nissi (Norman) var den 
första som gjorde håv av nylon

Ossi Aikavuori: 
”Man var tvungen att utveckla 
en annan typ av knut för ny-
lon, för att det inte skulle alka”   

Per-Åke Thyni:
”Som skaft valdes en hongran. 
Den känns igen för att den 
har en grop där kvisten börjar. 
Kvisten kommer inte i handen 
när skaftet svullnar.”   
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Håvtillverkare
Det har funnits speciella håvtillverkare i byar längs Torne älv. En från början likadan håv har utve-
cklats åt olika håll hos olika tillverkare. På finska sidan säger man till exempel att det finns en Korpi-
kylä-modell som skiljer sig från Kukkola-håven. Vuoentofors-håven har fått influenser från Korpikylä 
(Matkakoski).   

 
Juha Nuoriaho: 
”Pappa umgicks med Jylhä från Matkakoski och det kan ha påverkat hans håv”

Det var fästet och storleken som skiljde sig mellan olika typar av håvar. De gamla håvarna av naturma-
terial är ganska lika i de olika byarna, specialiseringen har börjat någon gång på 1950-talet

I svenska Korpikylä var det oftast bönderna själva som tillverkade håvarna. Även tullare som ”inte 
hade något annat för sig” fanns bland tillverkare, berättar Kalle Barsk. Kända håvtillverkare var Lasse 
Kankaanranta och Sune Öberg. 

I finska Korpikylä var det åtminstone Aukusti Mäkikallio, Pekka Kantojärvi eller Vonka-Pekka, Kalle 
Vaara, Antti Kreivi, Eelis Haapea (forsvärd under en längre tid) som gjorde håvar. Heimo Nikula har 
tillverkat en del håvar och sålt även till svenska sidan. Även Matti Vähä i Matkakoski har gjort flera 
håvar. 

Aukusti Mäkikallio var från Kukkola men tillverkade håvar vid Matkakoski. Aukusti lärde Pekka 
Vanhapiha hur håvarna skulle tillverkas. Även Ossi Aikavuori minns hur Aukusti lärde håvtillverk-
ning i Korpikylä och misstänker att hans modell härstammade från Kukkola. Aukusti drunknade på 
1940-talet.

 
Pekka Vanhapiha: 
”Vonka-Pekka lärde mig hur man lagar en håv som gått sönder, det ska ske från botten och uppåt”.  

I svenska Kukkola var det flera husbönder som inte gjorde sina håvar själva. Det fanns de som hade 
specialiserat sig i detta. När det gamla turordningssystemet mellan gårdar förändrades, var det många 
som även avstod från tillverkningen. Håvningen som auktionerades ut hade egna håvtillverkare, bl.a. 



24

Leo Spolander (Lars Ojas morfar).

I Harila och Lakso var det husbönderna själva som stod för tillverkningen. Matti Ylinenjärvi gjorde 
håvar och var byns håvningsman. I Taipale fanns flera tillverkare: Pauli Niska, Fräki, Sundelin. 

Lasse Oja:
”Inte ens Frans Kerttu gjorde sin håv själv, även om han var chef, och inte heller Ottu Ojala. Jag har 
inte själv sett, men nog lagade han den ibland, om det var dåligt väder brukade han sitta i kontoret 
och laga”.    

”Kusto Spolander och morfar gjorde sä-
kert 20 håvar för byn varje sommar, mot 
betalning. Inte gjorde de (håvningsmän-
nen) annat än kom med dem (håvarna) 
till stranden och bytte, de gamla fördes 
till morfar och Kusto Spolander, som 
sedan skulle laga dem under vintern. 
Det var många i Taipale som var dukti-
ga tillverkare, till exempel Akusti Niska 
och Eenokki, Eenokkis son Erkki, Lahti 
Heikki och Fettu samt Petteri och Eemeli 
Palo och längre uppåt i Kukkola var det 
Hjalmar (Harila).”

I svenska Övre Vojakkala var håvarna 
likadana som i Kukkola. Fästet gjordes 
också av en, minns Sten Nyström. Gamla 
håvar med en klyka som fäste har i alla 
fall Sten själv och Lasse Thyni ännu haft. 
Lasse Thyni berättade att Emppu Palo hade gjort en hel del håvar i Övre Vojakkala. 

I finska Kukkola var det ofta husbönderna själva som band håvar. Kalevi Lauri vill minnas att det var 
åtminstone Pentti Ylinärä, Kalla Kiviniemi, Jussi Leinonen och Nissi Norman (Kerttu) som själva 
gjorde sina håvar. Väinö Niskala tillverkade även för andra.  Hannes Risto är en känd håvtillverkare 
som även tillverkat för andra. 

Material och teknik förändras

Förr tillverkades håvdelarna av naturmaterial. När håvringen gjordes av trä var den naturligt töjbar 
och håven lätthanterlig även i steniga partier. Att de olika delarna var lätta och osynliga i vattnet var 
viktiga egenskaper. Enligt Korpikyläs byahistorik har det förekommit att man på våren kokat den un-
der vintern uttorkade håven i ladugårdsgrytan för att få den seg och smidig igen.

Kalevi Lauri minns att håvringen av en så småningom blev skör liksom vidjan som använts för att bin-
da pator (krenkut), den tålde inte att bli blöt mer än en gång: ”Alltid var de trasiga. Pappa sa en gång 
när jag var och håvade, att grejerna tål inte att håven fylls”.

Håven har utvecklats och bearbetats, framförallt när det kom nya material. Knoxgarnet som ersatte 
lingarnet var inte starkt nog, i alla fall inte för en lax. Det nya nylongarnet var hållbart och hade bra 
egenskaper i vattnet. Träet i håvringen byttes ut mot järn och det är flera som i stället för skinn skyddar 
håvringen med material av gummi/plast. Fästet mellan håvens ring och skaft var en av de tydligaste 
skillnaderna mellan nya och gamla håvar. Den gamla klykan har ersatts med en rak träkloss. Det före-

Bild: Gamla håvar med fäste (klyka) i Maihannu i Ylivo-
jakkala (JN).
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kommer också att de böjda håvringsgarnen bundits direkt i skaftet. 

Till att börja med var håvringsgarnen 5-6 mm tjocka. 
Heimo Nikula berättar att han började använda två 
tunnare (2,5-3 mm) håvringsgarn, det blev bekvämare 
att håva. En tunnare ring orsakar mindre vattenmots-
tånd även i övrigt och rör sig bra, berättar Heimo. 

Heimo Nikula, Matkakoski: 
”Klykorna var av trä på den tiden (1950-t). När man 
började använda vajer, så var det Antti Kreivi eller jag, 
minns inte riktigt, som först gjorde håvar utan klykor. 
Man använde bara metalltråd helt igenom. Det var väl 
ungefär 1960 som jag själv i alla fall slutade att använda 
en träklyka som fäste”.

Fästet har även gjorts av metall. Sådana hittar man 
till exempel i Vuentoforsen och i Vojakkala. I finska 
Kukkola har den gamla träklykan (hankonen) bevarats 
fram till våra dagar.  

Vid håvtillverkningskursen 2016 träffades håvtillver-
karna från olika byar.  Kursens handledare var Seppo 
Seppälä, Kari Kolehmainen, Erling Persson och Tomas 
Erkki från Kukkola samt Kalle Barsk och Vilho Kes-
kitalo från Korpikylä. Många från finska Kukkola drog på munnen när de fick se annorlunda sätt att 
göra fästen. Å andra sidan var det några som tog med sig hem modellen av en modernare håv. Erling 
Persson hade till exempel kommit på flera bra innovationer och hans håvar hölls också öppna på ett 
bra sätt. 

Det är också bra att jämföra moderna material. Ibland har nya material gjort håven alltför styv eller 
hård. Så här kommenterade till exempel Kalevi Lauri det hårda plastmaterialet som håvringen skyd-
dats med: ”Kalle Normann berättade, att även han hade gjort en sådan håv men när han satte den i 
vattnet så sa den bara TRRRRR… Jag sa, att jag håller nog med”. 

Skaftets material har i allmänhet bytts ut från trä till glasfiber. Seppo Seppälä och Matti Kanniainen 
minns att det var en man från Kiviranta (Paavola), som först började tillverka glasfiberskaft och efter 
honom var det Pekka Haara från svenska Karungi.  Matti Kanniainen berättar, att de första glasfi-
berskaften ofta var tunga och styva jämfört med dem vi använder i dag. Matti Lauri och Kalle Kauppi 
minns att glasfiberskaftet kom på 1970-talet. Det första materialet var sådant att man kunde få stickor 
i händerna ”hade behövt ha skinnvantar”. Man var tvungen att slipa glasfiberytan emellanåt, måla eller 
lacka. Skillnaden mot träskaft var stor, glasfiber kändes så lätt. Juha Pelttari i finska Övre Vojakkala 
använder fortfarande ”Kiviranta-mannens” skaft, därför att de har en så bra känning. Enligt Juha har 
tillverkaren tagit kunskapen med sig i graven.  

Erling Persson: 
”De har varit så gammalmodiga här, de har alltid gjort som äldre har sagt. Jag har tänkt själv och 
utvecklat verktygen vidare.” 

Juha Pelttari  
(Ylivojakkala, Suomi): 
”Vi avstod också från klykan när det 
kom nya typer av fästen i Sverige.”

Erling Persson:
”Jag gör lätta grejer, det är inte tyng-
den som ger fisk”.

Hannes Risto:
”Tehen oikean hankosen, en laita 
mithään kapulaa.”
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Bild: Ivriga håvtillverkare på kurs våren 2016 (Panu Pohjola).
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INSTRUKTIONER
HÅVTILLVERKNING I DAG

BINDNÅL

Garnet träs på nålen. När man trär garn 
på nålen bör man tänka på att få det rakt 
så att det inte snor sig. Garn som snor sig 
vrider hela bindningen snett om man inte 
hela tiden vänder på nålen medan man 
binder. Detta lyckas bäst om garnet kom-
mer från en rulle som får snurra fritt. 

KAVLE/KAVEL/MÄTSTICKA/KAVEL

Mätstickan eller kaveln (kalvain/kalvin/kal-
vosin/kalvoin) är ett mått, som bestämmer 
maskans storlek. Garnet vrids runt kaveln och 
knutarna placeras jämt i andra ändan av mäts-
tickan. Knutraden blir jämn om kavelns kant 
är relativt tunn. Det blir också lättare att mäta 
när man inte behöver ta hänsyn till det extra 
mått som den tjocka kanten medför för varje 
maska. Träkaveln har ofta täljts tunnare i kan-
terna än i mitten. .

Heimo Nikula: 
”Det är mycket behagligare att använda sådana här (tränål och -kavel) än plastgrejer.”
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GARN

Det finns flera olika typer av garn. För håvaren och håvbindaren är garnets material, tjocklek och färg 
viktiga egenskaper. I sikhåv används oftast nylongarn, monofil, med en tjocklek på högst 0,40 mm.  
Tjockleken och strukturen har beskrivits i fiskestadgan. 

 
KNUTEN

Det finns olika slags knu-
tar. Variationen ligger 
oftast i vilken väg de sis-
ta garnen i knuten dras. 
Det finns exempel på tre 
knutar. I en av dessa dras 
garnet slutligen, innan 
det dras åt, mellan två 
garn och sedan bakom två 
garn. I det andra alterna-
tivet först bakom två garn 
och sedan genom. I det 
tredje alternativet två gå-
nger bakom de båda. Om 
garnet är tjockare, är det 
bättre att dra bakom två 
garn, för att få knuten att 
sitta ordentligt. 

 
 
TARMEN

Vävning av håv påbörjas genom att väva ett 
långsmalt stycke, som kallas för tarm (suoli). 
Detta kommer att bli håvens övre del som se-
dan sätts fast i håvringen.  Håven binds till en 
rak lina/nät, vars kanter senare fästs ihop så 
att det blir en påse.  Innan man börjar, mås-
te man bestämma vilken maskstorlek man 
önskar i tarmen. Genom att använda större 
kavel får tarmen mindre antal maskor och 
tvärtom, om tarmen görs lika lång. Tarmen 
måste också vara lagom lång i förhållande till 
öppningen eller ramen, dvs. håvringen.

Solmu Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

BILD: Vävning av tarm (JN)
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Bilder: Tarmen (JN).

Tarmens ena ända fästs i något så fort man gjort en ögla. 
Garnet vrids två gånger runt kaveln och sedan knyts en 
tajt knut i kanten av kaveln. Sedan tas öglan bort från stic-
kan, vilket resulterar i en dubbellång ögla/maska. Denna 
ögla fästs nu i järntråd eller snöre, som är fast i väggen 
eller i något annat som tål att dras. Kaveln sätts nu un-
der öglan genom att dra garnet som kommer från knuten 
runt kaveln nerifrån så att den tar fast i den första öglan. 
Tanken är att den knut som nu finns i den första öglan 
lyfts halvvägs på öglan mellan kaveln och järntråden. När 
nålen har trätts genom denna första maska och tagits fast på rätt ställe görs ännu denna knut dubbelt.  

Kari Kolehmainen:
”Antalet knutar är alltid ojämnt, 
för att man ska kunna binda vidare 
från tarmen.”

1 2
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Sedan fortsätter man att binda tarmen med hjälp av kaveln till ett önskat antal maskor efter varandra. 
Endast en maska i taget binds vid det här laget runt kaveln och när en är färdig tas den bort från ka-
veln. Tarmens längd anges ofta i antalet maskor eller knutar. Tarmen har dubbelt antal knutar/knuta-
vstånd jämfört med maskor eftersom en maska bildas mellan två knutar. Därför räknar många endast 
varannan knut för att ange antalet maskor. Hur man räknar tarmens längd varierar. Det beror på om 
den sista maskan räknas som halv.  

I praktiken avslutas tarmen på samma sätt oavsett om det är jämt eller ojämnt antal maskor. Det beror 
bara hur man räknar. 

En vanlig längd på en tarm är 87 knutar dvs. 43,5 maskor. (bl.a. Hannes Risto, Erling Persson, Esa 
Lauri, Kalle Barsk och Risto Leinonen) Pekka Vanhapiha 42,5 maskor. Lasse Oja 92 maskor om man 
räknar dubbelt dvs. 46 maskor. Längden påverkas förstås av kavelns längd. 87 knutar med 40 mm:s  
kavel motsvarar en tarm på 3,48 meter (87x40=3480).   

Håvens längd regleras också av platsen där håvningen ska ske. Många tycker om att använda håvar 
med större öppning än ovan speciellt om bottnen där man håvar inte är stenig. På grund av detta var 
håvarna större för 50 år sedan.  

101 knutar/50-51 (50,5) maskor (Seppo Seppälä, Kari Kolehmainen, Vilho Keskitalo, Markku Kaup-
pila, Matti Lauri, Kalevi Lauri) 

Esa Lauri: 
Antalet maskor i tarmen har inte så stor betydelse för en sikhåv. I laxhåv ska bottnens längd vara drygt 
en meter. Om man inte ökar antalet maskor när man byter till en mindre kavel kan antalet maskor 
räknas enligt följande formel (antalet maskor i en tarm) = (laxens längd) /(kavelns storlek i botten). 
Om laxen är 110 cm och kaveln 35 mm i botten, är antalet knutar i tarmen = 110/35 = 31,4.  Knutarna 
tar också lite garn så en lagom längd på tarmen blir 34 maskor eller 69 knutar.  

NÄTET/LINAN

Från linans eller nätets översta del 
dvs. tarmen fortsätter man sedan 
att binda vidare. Tarmen sätts fast 
i ett snöre eller i en järntråd så att 
tråden kommer genom varannan 
maska. Järntrådens eller snörets än-
dor knuts ihop och den ring som då 
bildas fästs stadigt i något som tål att 
man drar i det. Nätet måste under 
bindandet dras så pass mycket att 
knutarna blir tajta. Början av nätet 
binds alltså fast i hela sin längd och 
bindning kan fortsätta. 

BILD: Nätets fastsättande i en järntråd under bindningen
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Nästa steg är att välja en kavel med rätt stor-
lek för att binda vidare. Nätets form blir olika 
beroende på vilken maskstorlek man väljer. En 
grundregel är att maskorna är större i övre delen 
och minskar mot botten. Nätets djup varierar 
mellan 70 cm- 1 m. Man kan ha gjort tilläggs-
maskor i botten för att få håven tillräckligt bred. 
I Matti Niskalas instruktion ökas antalet maskor 
varje gång man ändrar maskstorleken.  

(Kalevi Lauri 90-95 cm, Pekka Vanhapiha 80 
cm, Ossi Aikavuori 80 cm)

Tillämpade mallar:

40mm, 9 varv (Esa Lauri)/3varv (Vilho 
Keskitalo) 

35mm, 9 varv (Esa L.)/halvvägs (Vilho K.) 
30mm, 9 varv (Esa L.)/resten (Vilho K.)

35mm, 6 varv (Erling Persson) 
33mm, 6 varv 
30mm, 4 varv 
27mm, 3 varv 
24,5mm-5-6 varv

45mm- 2 varv (Seppo Seppälä) 
35-40mm, 20 varv 
25-20mm, resten

38mm, 5 varv (Markku Kauppila) 
35mm, 10 varv 
24,5-20mm, resten

40mm, 1/3 del 1 meter (Risto Leinonen) 
30mm, 1/3 del 
23mm, 1/3 del

35mm, ¼ del (Kari Kolehmainen, Hannes 
Risto, använt även 40mm två varv i början) 
30mm, ¼ del 
25mm, ¼ del 
20mm, ¼ del

40mm, 10 varv från 70-80 cm (Kalle Barsk) 
30mm, 7 varv 
25mm, varv

BILD: Nätets fastsättande i ett snöre under bindningen.

Bild:  Nätbindning.
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NÄTET BINDS IHOP

När nätet har bundits ned till botten vrids hörnen ihop/mot varandra så att bottnen formas till en påse. 
Kanterna binds ihop med en sticka som är ungefär så tjock som en blyertspenna (ca 8 mm). Eftersom 
bindningen i det här skedet hunnit fram till botten fortsätter man därifrån utan att klippa av garnet. 

Den yttersta maskan i andra hörnet tas fast med fingrar och nålen träs igenom den och runt stickan 
och maskan på motsatta sidan dras till kanten av stickan. Nålen träs två gånger genom maskan och 
trycks med fingret mot stickans kant och tas sedan två gånger bakom två garn (eller först bakom och 
sedan mellan) dvs. en normal knut i kanten av stickan. Maskor tas turvis till stickan från båda sidor.  

 

Bild. När man börjar knyta ihop bottnen tar man först fast i den yttersta maskan ovanför (rombfigu-
rer). Därefter i den motsatta maskan (JN)
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Efter att bottnen har satts fast, går man över 
för att fästa kanten. Den knyts på fri hand 
utan hjälp av någon sticka eller kavel. Nätet 
tas loss från järntråd eller snöre. Nu fästs 
den i järntråden endast från de två yttersta 
maskorna i de övre hörnen så att kanterna 
som ska sys ihop sitter mot varandra. 

Nätets yttersta knut är tredelad dvs. tre 
garn i olika riktningar kommer ut ur knu-
ten. Ett fjärde garn knyts fast i denna knut 
(nål) och det träs över/genom järntråden 
och binds därigenom ihop med yttersta 
maskan i andra nätkanten. Den här yttersta 
maskan har on lång sida utan knutar och 
den tråd som träs över järntråden tas fast 
med dubbelknut/trå gånger runt. Denna 
inledningsknut ska flyttas halvvägs längs 
maskans kant dvs. till samma ställe som de 
andra knutarna som sitter i rad. När knu-
ten är i mitten tar man fast den med fingrar 
samtidigt som man drar åt och för nålen 
bakom två garn eller först bakom och sedan emellan för att slutligen dra åt knuten. När de yttersta 
maskorna har bundits ihop, fortsätter man att binda ihop kantmaskorna. Här används dubbelknut, 
precis som i början.  

. 

BILD:  Håvens botten knyts fast. Bild: Bottnen knyts fast. 

2

3

5

4

Lähtö 1

Laitimmaiset silmät kiinni rautalankaan/naruun
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TILLVERKNING AV FÄSTE eller KLYKA (HANKONEN) 

Det traditionella sättet att fästa nätet med skaftet är en kly-
ka, en Y-förgrening. Den har tillverkats av björk, gran, en 
eller sälg. Klykan ska vara tillräckligt kraftig, men samtidigt 
lätt och snygg. 

Klykan har täljts så att den passar in under skaftet. Då sitter 
den ordentligt. Övre delen av klykan täljs då slät så att den passar ihop med det runda skaftet. Sidorna 
täljs lite jämnare så att det blir lätt att fästa ståltråden som nuförtiden används som håvringstråd. Un-
dersidan blir rund och man täljer fåror i klykans alla tre ändor för att tråden ska sitta fast ordentligt. 
Till sist målas klykan med mörk färg. 

Det finns också en annan typ av fäste som görs av trä men utan förgrening. Träklossen är rak men 
den har skurits så att den smalnar nertill. Idén med denna typ av fäste är att håvringen av metall kan 
fästas i den precis som i klykan och eftersom järntråden är hård men smidig så kan den böjas kraftigt 
direkt efter träklossens ända. Man har kunnat göra fåror och hål för håvringsgarn samt smala fåror för 
fastbindningstrådar. 

Fästet kan också ha tillverkats helt i metall eller så har man helt avstått från något separat fäste. I en så-
dan håv böjs järntråden som håvringen är tillverkad av direkt i en sådan form att den kan bindas ihop 
med skaftet. I den här modellen har utvecklingen gått längst när det gäller att forma den förstärkta 
håvringen till en bärande del.  

Bild: Olika typer av fästen (JN).

Kalevi Lauri:
”Inte är det så noga vilken sorts trä 
man använder.”
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HÅVRING

Håvringen görs idag oftast av ståltråd 
eller av s.k. pianotråd. Tråden är 2,5-
3 mm tjock. Nätets bredd anpassas till 
håvringens storlek. Håvringen böjs så 
att den passar ihop med klykan eller det 
fäste som används. En skruvbänk är bra 
att ha när man böjer tråden. Trådens 
ändor kan böjas i 90 graders vinkel och 
bäddas ungefär en centimeter in i fästet/
klykan. Ringen förstärks sedan med bi-
tar av pianotråd i de ändor som klykan 
sitter i. Förstärkningstrådarna går en 
bra bit utmed ringen alldeles intill själva 
håvringsgarnet. Det är bra att i förväg 
borra hål för håvrings- och förstärknin-
gstrådar med lite tunnare borrspets än 
själva garnet för att trädet inte ska gå 
sönder när man sätter in tråden. Trådparen ska ännu fästas i klykans sidor med zinkklämmor på 
några ställen. 

NÄTETS FASTSÄTTNING I HÅVRINGEN OCH RINGENS YTTERSKYDD

De översta maskorna i nätet sätts fast i håvringen. Detta kan ske på olika sätt. Om man lindar om 
ringen med gummi eller skinn är det bra att ta fast maskorna i påläggsmaterialet. Då kan nätet vid 
behov tas bort genom att ta bort beklädnaden. Man har också använt hårdare material som överdrag, 
till exempel rör. Då skär man upp röret som ringen träs i. I det här fallet kan nätet bindas med garn 
i ringen innan man sätter på röret. Garnet vrids 5-6 gånger runt maskan och ringen och garnet förs 
längs ringen fram till nästa maska som ska sättas fast, sedan fortsätter man på samma sätt tills hela 
nätet är fast. 

BILD: Håv där fäste av träd saknas helt. Omlin-
dad med svart tejp. Korpikylä. 

BILD: En äldre typ av metallfäste. Vuentoforsen (JN).

Bild: Håvringstrådens fastsättning (JN).
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Ett sätt att fästa (t.ex. i laxhåv) nätet är att ringen träs genom de översta maskorna innan andra sidan av 
ringen har fästs i klykan/fästet. Sedan binder man nätet ännu fast med garn på lämpliga ställen genom 
maskorna så att nätet inte halkar. Om man använder ett fäste med Y-förgrening kan man på det stället 
fästa nätet i den tråd som spänts mellan fästets förgreningar.  

Håvringen kan lindas om med olika material. Om man fiskar i lugnt vatten är mjukt material att 
föredra på grund av dess mjukare bottenkänning.  Tidigare använde man ofta skinn skuret från till 
exempel stövelskaft. En slang av smidigt material (t.ex. bensinslang) kan vridas runt ringen. Om slan-
gen är genomskinlig (t.ex. bensinslang) är det bra att använda mörkt band/isoleringstejp under. Några 
tillverkare mjukar upp ringen på det ställe som brukar ta i botten. I praktiken blir det undersidan.  

SKAFTET OCH DESS FASTSÄTTNING I NÄTET 

Nuförtiden tillverkas skaftet oftast av 
glasfiberrör. Rör av olika tjocklekar 
sätts fast efter varandra så att skaftet 
smalnar mot ringen. Skaftet bör vara 
6-7 meter långt. Det tunnare röret sätts 
alltid in i det större. Det första röret är 
30 mm tjockt och 3 meter långt. Nästa 
rör är 2 meter långt och 25 mm tjockt. 
Röret sätts in i det första så att båda rö-
ren ligger cirka 30 cm omlott. Det tred-
je röret ska också vara 2 meter långt 
men 20 mm tjockt. Även det sätts 30 
cm in i det föregående. Nu är skaftets 
synliga längd 6,4 meter.  Man kan ännu 
förse skaftet med ett tunnare ändstycke 
på 40 cm vilket förlänger skaftet till 6,8 
meter. Vill man ha ännu längre skaft 
tar man ett rör på 34 mm. Tjockleken 
gör att den långa håven inte blir alltför 
elastisk.   

Det är bra att sätta tejp inne i röret på 
den yttersta delen av det inkomman-
de röret och på det ställe där det går 
in i det andra röret. Området mellan 
tejpade bitar kan täckas med 2-kom-
ponents lim. Kontaktytorna kan slipas 
lite ojämna för att limmet ska få bättre 
fäste. Skarvarna kan ytterligare förstär-
kas genom att sätta tejp även ovanpå. 
Håven fästs traditionellt i skaftet med bomullsgarn som stramas åt när det blir vått. Nuförtiden ses 
även håv som fästs med isoleringstejp eller buntband.

Bild: Håvringens ytterskydd (JN).

Bild: Håvens nätdel och fästet som bundits fast i skaftet (JN).
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