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Matkakoski och Vuentoforsen - 
Traditionellt fiske
1� Korpikylä
Namnet Korpikylä förknippas med korpi, en ödebygd mellan Kainuunkylä och Kukkola-Vojakkala. Förmodligen var den fasta 
bosättningen i Korpikylä inte lika tidig som i de närliggande byarna. I Korpikylä finns enligt Vahtolas ortnamnsforskning tecken 
på lapsk bosättning men även karelsk och västlig bosättning från Pirkkala-trakten. Namnet Matkakoski är av karelskt ursprung, 
och syftar möjligtvis på färden till och från fångstplatsen (matka=resa). Även namnet Vonkanniska kan härledas till det laxfiske 
som karelerna utövade i övre delen av Matkakoski. (Vahtola 1991, 1980; Aikavuori 1998.) Karelsk inflytande är intressant efter-
som Torneälvsfiske och framförallt håvfiske har likheter med Satakunda-Tavastlands kultur.  

I mitten av Korpikylä, under en lång tid en del av det svenska kungariket, flyter Torne älv som under drygt två hundra år delat byn 
i en svensk och en finsk del. I hela älvdalen drogs riksgränsen mitt i byarna som huvudsakligen beboddes av en finsk befolkning. 
Därför kändes gränsen konstgjord och den började synas mer i människornas vardag först mycket senare. På 1900-talet blev båda 
länders inverkan mer synlig ute i regionerna, och människornas levnadsvanor ändrades.   

I Korpikylä finns den stora forsen Matkakoski, som är en viktig fiskeplats. Nedanför forsen ligger ett brett sel. Byborna har tradi-
tionellt utövat håvfiske, patafiske och kolk- eller notfiske. Med olika metoder har man fiskat efter sik, lax, laxöring och nätting. Byn 
har varit delad i en östlig och en västlig del. Båda sidors byar har ännu delats i två halvor när gäller att arrangera fisket. Delningen 
var en praktisk nödvändighet, men man ville ändå arrangera fisket gemensamt. 

I Korpikylä finns flera byadelar. På svenska sidan pratar man idag om Södra Korpikylä samt Lahti, Harju och Matkakoski. Ett par 
kilometer norr om forsen finns ännu Hirsikangas. I norra Korpikylä finns Kainuunkari, som ligger nära Vuento och förut fanns 
det bosättning även där. På finska sidan kallas den södra delen av byn för Nivanpää och den nordligaste för Niemenpää. Fyra av 
de så kallade ett öres gårdar var Lahti-gårdar. Namnet Lahti användes alltså även på den östra sidan. Området kring forsen har 
också kallats för Vonkavaara.

Under äldre tider kunde fisket i byarna även ägas av folk utifrån i form av nyttjanderätter. Hemmansägarna i Torneälvdalen 
hade nyttjanderätter framförallt i insjöar men även längs älven kunde fisket tillhöra någon annan by. Till exempel hade Korpi-

(Foto: Pekka Ojalehtos album)
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kyläbor fiske i Karungi 1. Trots namnet 
kom bosättningen till Korpikylä ändå 
ganska tidigt och fisket organiserades 
mellan byns egna gårdar. I pataförteck-
ningen med uppgifter från 1600-talet 
och framåt var det i första hand folk 
från den egna byn som fiskade, antin-
gen det östra eller det västra byalaget. 
(Jordeböcker, Riksarkivet) 2. 

1 Korpikylä ägde hälften av Karungis kolkfiske på 1600-1700-talet. (Jordeböcker, Riksarkivet)

Matkakoski, ritad av Lennart Forsten 1840-1849. Museiverket

Emil Tiensuu från Matojärvi står och håvar 1970. 
(Foto: Gösta Springfelter)

Håvningsmannen Pekka Vanhapiha som ung håvningsman. 
(Foto: Pekka Ojalehtos album)
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2� Matkakoski
Matkakoski är en strid och mäktig fors. Älven 
smalnar och bildar bra fångstställen. Dock innebär 
forsen som fiskeplats en del utmaningar men under 
århundraden har människan kommit på de bästa 
fiskemetoderna och – platserna. Håvning som fis-
kesätt förekommer vid Torne älv speciellt vid forsar 
och så även vid Matkakoski. Det finns flera håvnin-
gsplatser vid forsen på båda sidor om älven. Håv-
ningsplatserna har speciella namn som kan syfta på 
platsens naturförhållanden eller tidigare använd-
ning.  

Teuvo Mölsä: ”Man kallar det 
för Kosken väli (forsens mellan-
sel) innan den faller mot Sel-
käsaari� Matkakoski och sedan 
kommer kuivakoski (torrfors) 
lite längre nedåt�”

Vonkanniska är håvningsplatsen längst upp. Ne-
danför den ligger Paonniska (patanacken) och 
Ori (hingst). ”Den kallas för Ori för att den brus-
ar och sparkas”. Vid Onkikallio (metklippa) och 
Vonkanniska har man håvat åt andra hållet. Pekka 
Vanhapiha (f. 1927) berättar att Pitkäkrenkku (lån-
gbrygga) och båthåvning är andra håvningsplatser. 
Håvning från båten kallas för Ankare; ”selkäkuop-
pa paothiin, paonniskan selkäkuopaksi sanothiin” 
på svenska ungefär: ryggropen dämdes, och för pa-
tanacke kallades.

Teuvo Mölsä: ”Poltto (Bränna) 
som ligger nedanför Ori är en 
klippudde�”

Nenäsija ligger ovanför Kurukallio. Mellan Kuru och Nenäsija ligger s.k. Syväsija där man också fått sik.  Toljus är klippan 
ovanför Vonkanniska. Teuvo Mölsä och Matti Piriliä räknar upp namn på klippor som markerats som håvningsplatser i 
kartan från 1885-1886.

Matti Pirilä: ”Gubbar, äldre än jag, har berättat om en laxpata som någon gång 
stått i trakten av Nenäsija� Jag har hört berättas att man byggt en pata från Ori 
för att kunna håva från Ankkurikallio�”

Heimo Nikula: ”Det var endast ryggropen vid forsen där man byggde pata 
med två riktigt stora ”krenkkun” och brädor ovanpå�”

En håvningsman på håvningsplatsen Ori. (Foto: Reino Kainulai-
nen. Tornedalens museum)

Nikanor Vallström står och håvar. (Foto: Reino Ylikitti)
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Pekka Vanhapiha: ”Vonkanniska är en plats där det inte går att få fäste för att 
klippan är så slät� Där håvar man på svenska på grund av bakströmmen�”

Ahti Kauppila räknar upp håvningsplatser: Onkikallio, Kuru och Ori med övre 
och nedre plats� ”Onkikallio är för tredje dagens håvare� Punanen (röd), där hå-
var man först, när man inte kommer åt de andra platserna� Det är en bra plats� 
Övre och nedre patanacken� Vene (båt) och även där finns både övre och ned-
re ankare�” Båten dras emellanåt till en annan plats där det går att håva från 
båda sidor av båten� ”Den användes då håvningen skedde i skift och vattnet 
sjönk så lågt att det inte längre gick att få fisk någon annan stans�” Vonkka har 
också två håvningsplatser, den övre och den nedre� 

Heimo Nikula: ”Håvning från ankaret började under min tid� Det var endast 
från båten�”

”Tredje dagens män håvade i Kuru (klyftan) och Onkikallio�” Tredje dagens män kallades de håvare som inte hade några 
mantalsandelar i fisket men som kunde håva på vissa ställen och behålla de sikar de fått� Tredje dagens platser var fria 
att användas av vem som helst och även under 
skiftgången� Man kunde få rätt mycket sikar 
från Kuru innan den fylldes med stenar� Dessa 
platser var också ypperliga träningsplatser för 
ungdomar� Martti Sandberg brukade ofta håva 
där och kunde även sälja en del av sin sikfångst� 
Antti Kreivi sålde också� (Heimo Nikula)

På västra sidan finns 12-13 håvningsplatser 
beroende på vattenståndet. Vid många håvnin-
gsplatser räcker det med en liten bock på stran-
den. Längre pator måste byggas i Nenä (näsan) 
och Kari (skäret). Virtareikä (strömhålet) är näs-
tan samma som Kari. Kari används inte längre 
efter att isen flyttat på stenarna.

Jan-Ola Erikson: Man behöver 
inte komma så långt ut här� Det 
är när man håvar där på Kari 
men det är flera år sedan vi har 
varit dit�”

Karl-Erik Kauppi: ”Vid rätt vattenstånd var det en toppen plats att håva på� Den 
kallades för Kari�”

På den västra med andra ord svenska sidan har håvningen koncentrerats till forsen och till stranden av Äijä nedströms från 
forsen. Senare har Äijäs strand även börjat kallas för Lampinens strand efter att Lampinen köpt Äijä -gården. 

Håvaren använder en säkerhetslina i Vonkanniska. (Foto: Erkki 
Juntti 2012)
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Jan Ola Erikson: ”Där finns det först Nenä, sedan Virtareikä, Kallionlaita (klip-
psidan), Urtti, Karhu (björnen), Lahenperä, Palke, Poltonkuru (Brännklyftan), 
Maaoja (jorddike) och Selkäoja (ryggdike), Invaliiti (invalid)� Sedan finns ännu 
Kari längre norrut och så Kirkonveräjäs (kyrkogrindens) plats�”

Sven-Olof Äijä: ”Det var en 
fisk som blivit misshand-
lad, den var liksom invalid�”

Matti Pirilä: ”Isokallio har 
också kallats för Varsakal-
lio

3� Vuentoforsen
På finska sidan ligger Vuentoforsen eller 
Vuento i byn Pekanpää samt i storbyn Kai-
nuunkylä (Helsingebyn i gamla tider) norr 
om Korpikylä. På svenska sidan är Vuento 
en del av Vittaniemi (även Vitsaniemi) eller 
Risudden som den heter på svenska. Den del 
av byn där Vuento ligger heter Potila. Vuen-
to precis som Matkakoski har fina fiskeplat-
ser. Eljas Kannala uttrycker det så här: ”Den 
här platsen kallas för apaja (varp), och visst 
är det är en väldigt bra fiskeplats.”

I den historiska teckningen av Skjöldebrand 
syns laxpatorna. På stränder syns byggna-
der, på den östra sidan finns bodar och på 
den västra sidan uppe på backen står ett 
tornhus. Tornbyggnaden kan ha koppling 
till fisket, kanske i egenskap av ett klocktorn 
eller så tillhör byggnaden en lantgård som 
ligger intill forsen. Om byggnader kring fis-
ket finns inte många minnen för Vuentos 
del och det skulle krävas en djupare forsk-
ning för att veta om teckningen är realistisk 

En beskrivning av forsen och de gamla namnen från 1924
”I mitten av dess nacke står som mäktig vattendelare - Isokallio - även känd som Kotakallio. Från 
den stora klippan Isokallio är det cirka 2000 fot till svenska sidan och därifrån strömmar de väldiga 
vattenmängderna ned och bildar samtidigt en vattenvägg till höger om Isokallio – Isokallios vattenfall 
– och tre jättevågor på mittfåran; nedre stranden på svenska sidan tornar upp som ett brant berg mer 
Lahdenleuka, Kirkkoveräjä med bakström och Äijäs strand. Från Isokallio till finska sidan skummar de 
sönderfallna vattnen över den klippiga Vonkanniska.” (Risto 1924.)

Vuento, Charles Deleen & J. G. Forsgren, tryckning; Skjöldebrand An-
ders Fredrik, teckning; Skjöldebrand Anders Fredrik, original 16.6.1799. 
(Foto: Museiverket)

En detalj ur Skjöldebrands teckning: två män håller på att lyfta upp en tina 
eller en lana och en man bär på en lax och går mot stranden. (Foto: Museiver-
ket)
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och beskriver landskapet som det är. 
Under teckningen står Vuento men 
i själva verket liknar landskapet till 
vissa delar även Matkakoski. 

 
Vuento är en lång fors och till exem-
pel på kartan från 1741 (Hackzell) 
syns flera delar. Högst upp Vuennon-
koski, i mitten Saarikoski och längst 
ner Hirvaskoski.

Speciellt patafiske har utövats vid 
Vuentoforsen. Textdelen i kartan 
från 1886 innehåller även gamla hå-
vningsplatser. Till dessa hör håvnin-
gsplatsen för sik och lax i Törmä samt 
Jalkonens håvningsplats som ägs av 
gårdarna Koski, Mäkitalo, Keskitalo, 
Pekka, Pieti, Nikka, Simu, Olli, Van-
hatalo, Huhtanen och Rousu. I Ko-
takorva dvs. i Jalkonens bakströms 
pataplats finns en siknotsplats men 
även en håvningsplats. Den ägdes av 
Koski-gården. På svenska sidan finns 
en gammal håvningsplats som ligger 
nedanför håvningsplatsen Väärärei-
kä (felhål). (Grape & Tiger.)  

Eljas Kannala minns att notplatsen 
använts från och med 1950-talet; ett 
lag på minst fyra män kastade kvälls-
tid från juli till augusti. Strandnoten 
var 60-70 meter lång och det fanns 
två kast. Det var noga med rätt vat-
tenstånd och det fanns ofta hinder 
i form av till exempel lösa stockar i 
botten som nätet kunde fastna i. Om 
kastet lyckades kunde det bli en rik-
tigt bra fångst. Notvarpet underhå-
lls och duger än i dag till att fiska i. 
Platsen är en av de få strandnotplat-
ser i Tornedalen som fortfarande 
används. Vid Lippo2018 – interna-
tionell traditionsfiskefestival arran-
gerades en visning av traditionen 
för gästerna vid notplatsen Jalkosen 
koste. 
 
På motsatt strand mittemot Jalkonen ligger Inalahti med Potila-gårdens siknotplats (Grape & Tiger 1886). Lars Antti vet att 
när viken varit i bra skick har man kastat not. Han har haft en gammal not med träflöt som använts där.

Det syns flera pator på båda sidor av Vuentoforsen i höjd med Potilas byggna-
der. Grape U.L. & Tiger O. 1885.

Fiskefestivalen Lippo2018 samlade ihop traditionsfiskare runt om i världen för 
att följa strandnotning vid Vuentoforsen. (Foto: Jarno Niskala)
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Vid gamla Koski-gården finns några håvningsplatser 
som Eljas Kannala beskriver:

”Den här platsen har kallats för Jalkonen�” 
 ”Den nedersta är Ampukivi (sprängsten)� Högre 
upp finns en stor röd sten, och därför kallas den 
platsen för röda stenens plats (punasen kiven 
paikka)�” 
”Platsen som används vid lågt vatten har inget 
namn� Den är ny, egentligen är det bara 10 år 
sedan som den upptäcktes�” 

I Vuentoforsen vid Potila på svenska sidan fanns ett storstenigt skär, som 
splittrades på 1960-talet. Det hade en fin fåra som fiskarna kunde simma 
igenom ända fram till stranden. 

Lars Antti: ”Kan det ha varit -67, när forsen bot-
tenfrös och den öppnades mot svenska stranden 
och förde med sig stenar överallt�”

På 1950-talet håvade man i skift på svenska sidan och på två män 
kunde det komma uppåt 400 sikar per dygn� Fisket tillhörde byn Vit-
taniemi, men enligt vad man minns har det endast varit fyra sty-
cken håvare på just det där stället� Det var två bröder från Ant-
ti-gården samt Björklind och Potila som håvade� Först håvade två 
håvningsmän ett dygn och sedan de två andra� Skiftens längd kunde 
anpassas till antalet platser� Strandremsan har varit i byns ägo ända fram 
till forsnacken� Lars Anttis far har haft pator med tinor fram till 1960-ta-
let� Håvningsplatsen var också ganska nära pataplatsen� (Lars Antti)  

Lars Antti: ”Om det råkade vara en torr sommar 
så byggde de bockar som nådde nästan till mit-
ten av forsen�”

Lars Antti: ”När de var en torr sommar var håven bara halvvägs i vattnet och 
det kunde komma upp till fem sikar med ett svep, kring -55�”

Lars Antti: ”De började håva vid sju på kvällen och bytte skift klockan ett på 
natten och sedan höll de på till sju igen� På morgonen bytte man skift�” 

 
När det kom mycket fisk, ville Ahos lanthandel köpa sik� Köpmannen ville hellre ha fiskar från Vuentoforsen eller Potila än från 
Matkakoski där de efter förvaring och delning blivit mjukare� 

Lars Antti (Foto: Jarno Niskala)

Eljas Kannala (Foto: Arttu Tuovinen)
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Lars Antti: ”Vi hade fiskarna på 
cementgolvet i ladugården tills 
de hämtades, de hann inte alls 
mjukna�”

Mirja Heinonen: ”Vi kastar inte 
utan öppnar försiktigt så att det 
inte blir några blåmärken�”

De flesta håvningsplatserna ser ut att ha funnits på 
östra sidan av Vuentoforsen. Så är det även idag, 
på svenska sidan är det nästan inga håvningsplatser 
som är i bruk medan det på finska sidan finns fle-
ra, från forsens nedre del Jalkonen upp till Haapa-
korva. Reijo Nikka berättar att byborna slutade att 
håva i Jalkonen vid decennieskiftet 1950/60.

Det var Kalle Tihinen som enligt muntlig tradition 
var först med att börja håva vid Haapakorva som 
ligger längre upp. Kalle var född i slutet av 1800-ta-
let och var en flottkarl som körde timmerflotten 
under flottningen. Juha Eronen berättar, att ”det 
gick hemligt till, han hade rivit bort krenkkun in-
nan han hade gett sig iväg. Men Heikki Sinkkonen 
hade råkat se och hade skaffat sig en håv.”

Antero Juho från Törmä-gården minns några av 
dem gamla håvningsmännen: Janne, Kalle och Paa-
vo Parviainen samt Aukusti Tihinen, Heikki Sinkkonen, Matti Myllykoski och Armas Eronen. (Antero Juho) Vid decen-
nieskiftet 1960/70 fanns det många håvningsmän. Håvarna tog fiskarna direkt hem. Det skedde alltså ingen delning åtmins-
tone inte i Haapakorva. Ändå följdes ett system som gick ut på att det skulle finnas endast en håvningsman från samma gård 
under en och samma tid. Håvningsbryggorna, krenkkun, gjordes i allmänhet gemensamt. Nuförtiden är det oftast bröderna 
Eronen som håvar i Haapakorva. (Juha Eronen)

Antero Juho: ”Pappa hade strandpator men flottningen orsakade ofta 
problem� Det var en ganska stor tina som de använde�”

Reijo Nikka från Nikka-gården har håvat harr från kvarnfåran under vårfloden. Gårdarna Niska, Pekka och Mörtberg hade 
en kvarn vid forsen fram till 1931. (Reijo Nikka)

Maria Rantamaula: ”Vi åt sik och vi fick sik” 

Matkakoski och Vuento är bra lax- och sikfiskeplatser. Livet i anslutning till håvning och sikfiske präglade byasamhällena.  

Heimo Nikula berättar om Matkakoski: ”Svenskarna fick mycket mer fisk än vi� När vattnet vid Kari stod rätt till kunde 
de få tusen sikar om dagen� Om vi på vår sida fick 300-400 sikar så var det bra�”

Toivo Vaara: ”Vid lågt vatten har fisken simmat längs den svenska stranden 
och vid högt vatten den finska�”

Patorna i övre delen av Vuentoforsen syns på kartan, Niskapa-
to (nackpatan) överst av alla. Även kvarnfåran syns på kartan. 
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Fisket har varit viktigt i Tornedalen. Siken har varit en bra matfisk och som sådan mycket uppskattad. Andelarna i fisket var 
tidigare viktiga även ekonomiskt. De egna fiskeskiften sköttes noga. När vandringsfiskarna minskat har även aktiviteterna 
kring fisket minskat jämfört med äldre tider.  

Sven-Olof Äijä: ”Nuförtiden håvar ju inte husbönderna själva alls, förr i tiden 
var alla och håvade� Det var sällan som det var någon avlönad�”

Per Grape: ”De skickade drängen till höbärgning och kom själva hit för att 
umgås över dagen�”

Toivo Vaara: ”Håvningsdagarna 
nyttjades väl, man rände inte dit i 
onödan� Siken ansågs vara en vär-
defull fisk�”

Teuvo Mölsä: ”Fisket var ju en så 
helig sak att man inte gav bort det 
till någon� En gång frågade jag om 
jag inte kunde köpa några stycken� 
De svarade att de inte fick säljas 
eftersom de tillhörde byn� Det var 
så djävla noga�”

En del fiskar gick också till försäljning, framförallt lax. 
Esa Juntti hade en skåpbil, som han använde för att köra 
lax till Karjapohjola. Erkki Juntti minns när Kivirantapatan rasade, det var i början av 1960-talet strax före midsommar. 
Det ledde till att tillgången till lax ökade i Matkakoski. Vattnet låg rätt till och man håvade tills vedkällaren fylldes med lax. 
Fiskarna bars till bilen eftersom vägens saknades. (Erkki Juntti)

Maria Rantamaulas berättelse ger en bra bild av sikens betydelse som matfisk: ”Vi hade inte heller någon som håvade lax 
men sik åt vi och det kom så det räckte. Det var bra för mathållningen, den saltades och på sommaren var det nästan bara 
sik som åts.” 

Halstrad sik har inte varit lika allmän som maträtt i Korpikylä och Vuento som i Kukkola. Pekka Vanhapiha berättar att 
siken oftast kokades. Som ung hade Pekka i Kukkola vant sig vid att halstra siken och fortsatte med det även i Korpikylä. 

Toivo Vaara: ”Vi saltade dem och satte i fjärdingar� Förr i tiden var det torrsalt-
ning�” 
 
Eljas Kannala: ”Saltfisk har man gjort� Hemma, på 1950-talet, hade vi långa 
brädor där saltfiskarna torkades med magarna uppskurna� Sedan sattes de i 
fjärdingar och saltades� Enbart sikar�” 

Jyrki Pohjanen 2012 (Foto: Erkki Juntti)
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4� Fiskelägen vid forsar

Fiskelägen eller fiskeplatser vid forsar är viktiga 
fångstkulturplatser, som används säsongsmässigt. 
Man kom till dessa platser under fisket och då kun-
de man även bo där.  De äldsta i Korpikylä minns 
hur man för inte så länge sedan ännu kunde samlas 
vid forsen för att fördriva tiden. Däremot finns det 
inte många minnen kvar från den tid då fiskarna 
kunde vistas vid forsen nätterna igenom. Pekka 
Vanhapiha och Per Knutgård minns ännu att det 
på båda sidor av Matkakoski fanns kåtor som an-
vändes för övernattning och som matplatser.

Pekka Vanhapiha från Finland: 
”Man slumrade till i kåtan un-
der småtimmarna när man var 
och håvade� Man kokade ingen 
fisksoppa så som i Kukkola, 
man bara stekte, men man tog 
inte från byns gemensamma 
sikar�” 

Per Knutgård från Sverige: ”Vi 
övernattade i kåtan vid kolkfis-
ke� Vi kastade på natten�”

Den gamla forskåtan på svenska sidan har bevarats 
fram till våra dagar. Matti Pirilä minns att den gam-
la kåtan på finska sidan stått kvar ännu när han var 
barn. Husbönderna hade sedan låtit flytta den nå-
gon annanstans för att användas i något annat syfte. 

Per Grape: ”Kåtan byggdes för att 
fiskdrängarna for hit på morgo-
nen och bodde sedan här vid for-
sen� Det är därför håvningssiken 
finns, de fick ta en sik för att laga 
mat och äta�”

Erkki Juntti: ”Man var vid forsen 
dag ut och dag in�”

Det fanns också flera bodar eller härbren vid for-
sen tidigare. Till exempel har man ännu på 1940 
kommit ihåg att det stod 7 bodar i rad på finska sidan (Vilkuna). Enligt muntlig tradition har även Matkakoski haft en tor-
nklocka som visat tiden för håvarna. Klockan har försvunnit under första världskriget. (Vuopio 1997). Tornklockan fanns 

En tankepaus vid forsen. fr.vänster Hannu Uusimaa, Unto Alape-
rä, Martti Rousu och Juhani Uusimaa till höger. Foto Erkki Juntti.

Klocktornet har stått uppe på den vänstra byggnaden och visat 
mot älven.  

Bybor utanför den gamla fiskeboden 1986. (Foto: Bildarkivet, 
Norrbottens museum)
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förmodligen på västra sidan medan man på östra sidan hängt en klocka på väggen av 
en av bodarna (1886) och inne i boden fanns ett väggur med skåp men utan urverk. 
Vilkuna 1940)2.  

Toivo Vaara: ”Klocktornet har tydligen stått på den 
svenska sidan men det har hängt ett väggur på väggen 
i stugan vid forsen�”

Pekka Vanhapiha: ”Jag tycker mig har hört att den fanns 
på svenska sidan�”

Erkki Juntti: ”De första minnena från forsen som jag har 
är att man gick dit längs en stig, det fanns förstås ingen 
väg�”

Per Grape: ”Det fanns en massa människor som kom till 
forsen för att titta och köpte sedan sik från husbönder-
na, de kom från andra ställen, var och en fick sälja av 
sina egna sikar�”

Under modernare tider när fordonen blev mer vanliga, for håvningsmännen hem för 
att övernatta. Det var ganska typiskt för Matkakoski att fisken inte längre simmade 
efter sjutiden. Det brukade vara en eller två män som blev kvar till kvällen. De som 
stannade till kvällen kom lite senare på morgonen. På morgonen började man håva 
mellan klockan 4-6 beroende på hur långt sommaren lidit. Mitt i sommaren simmade 
siken tidigare. Framförallt vårsiken brukade vara i farten mycket tidigt på morgonen. 
(Heimo Nikula)

Jordgropar användes för fiskarnas förvaring. Karl-Erik Kauppi minns att källaren på 
svenska sidan av forsen byggdes 1952. På den finska sidan var förvaringsutrymmena 
också dåliga. Ossi Aikavuori berättar att ”Det fanns ett förvaringsutrymme i Panni-
maa där fiskarna lades i is bland sågspån.” 

5� Andra metoder
Förutom håvning fiskade man också med pator. Det fanns flera typer av pator i Tor-
neälvdalen allt från den stora karsinapatan till mindre pator kombinerade med fasta 
redskap. Den fångande delen kunde till exempel bestå av ett nät som kallades för 
mukka (böj) eller för potku (spark). På svenska sidan pratades det i alla fall om potku. 
Man kunde också använda tinor eller lanor. De större redskapen användes för att fis-
ka efter lax och de mindre för fiske efter sik och mindre fiskar. Karsinapatan var den 
största av Torneälvens fångstredskap. Laxen leddes genom fångstarmar in i en stor 
karsina, en hage eller inhägnad av trä där de sedan fångades med nät.

Det finns notvarp i Matkakoski precis som i Vuento. Det var strandnot och kolk som 
användes. Åtminstone det nätredskap som användes på svenska sidan liknade en 
strandnot där nätets ena ände styrdes från båten och den andra fördes längs stran-

2 Salomon Ajo som bott i Ajo-gården i Korpikylä var en känd urmakare. Till exempel har Ajo 1887 tillverkat den klocka som finns i klock-
tornet vid Kukkolaforsen på svenska sidan.

Pekka Vanhapiha (Foto: Arttu 
Tuovinen)

Matti Pirilä (Foto: Jarno Niskala)

Fiskelagets ordförande Jan-Ola 
Erikson och håvningsmannen 
Pekka Rauvala till höger (Foto: 
Jarno Niskala)
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den. Man har även använt kolknät men det fördes fram mellan två båtar. Platsens gamla namn är Koskenrannan kulleapaja 
(forsstrandens kolkvarp). Nedanför forsen på östra sidan av Selkäsaari fanns ett laxnotvarp, förmodligen en strandnotplats.  
Nedanför forsen i det breda selet fanns förr i tiden Tuohea kolkvarp samt till vänster Tuohealahtis nätplats. På östra sidan 
fanns nätplatserna Maasaari, Kallioisten niemi samt västra sidan av Selkäsaari.

Sven-Olof Äijä: ”Varp är en kastplats�”

På kartan syns ”Laxfångst med not”/kolkplats på finska sidan. Strandnotsplatsen på svenska sidan syns också och 
man har lagt till texten ”Matkakoski strandnot varp”. Pataplatserna syns också på kartan. Grape U.L. & Tiger O. 
1885.

Ossi Aikavuori: ”På våren vid högre vatten har man kastat (kolk) nedanför forsen. På finska sidan har man inte 
kastat efter krigstiden men väl på den svenska 
sidan.” Det var samma gårdar som fiskade med 
kolk som de som håvade. 

Timo Puranen: ”Kullevalkama, det kallas selet 
mellan forsarna.”

Karl-Erik Kauppi: ”Där fanns byns gamla not, 
man kastade precis som kolk mellan två båtar. 
Visst har jag också varit med när vi trumskade 
(plaskade) stenar. Jag minns ännu hur det gick 
till, jag har varit med i båten som barn.”

Det finns flera pator för fiske efter lax och mind-
re fisk i Korpikylä-området. Det byggdes pator i 
Korpikylä redan på 1600- och 1700-talet. Följan-
de pator finns med i pataförteckningar 1649 och 
1741: Karsina som tillhör det östra byalaget, Pehr 
Pehrson (1741), Saaren sivu, Kåtakorva (1649), 
Sommeren (Someron) pata, Kurunen, Stenhälls, 
Nedre Vonka (1741), Öfre Vonka, Kaakama dvs 
Alanen Sapa, Öfre Sapa, Syväsian (1741), Ojasen 
suu (1741), Poltto eller Poltonkorva (1741), Karhun korva (1649), Orsi, Karin korva (sikpata), Ison korva, Öfversta patan 
(1741) och Ruskian kallio. (Jordeböcker, Riksarkivet.)

Övriga pator var Vuolikainen, (50 meter), Rantaojanperä (40 m), Nikkarinkorva (35m), Vanhapiha och Ylinivan korva. När 
det gäller Rantaojanperä patan berättar Toivo Vaara att de gamla laxnäten ännu var kvar men att patan inte längre använts 
under hans tid. På svenska sidan hade Niska en lång laxpata dit det ofta flöt lösa stockar under flottningen, minns Teuvo 

Utdrag ur Esaias Hackzells karta från 1741. Patorna vid Matka-
koski. Lantmäteriet.
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Mölsä. Pator ovanför forsen var dessutom Saarua, Siirtola och Hietalanniemi3.

I södra delen av byn fanns pataplatser i Kiviniemi 4 och Vuolikainen intill ön. Här hade man skilt en del av strandområdet till 
byns gemensamma mark. (Sven-Olof Äijä)

Sven-Olof Äijä: ”Där ovanför forsen har ju Skott (Niska) haft en, det är också län-
gre tillbaka än vi kan minnas�”

Det finns en del gårdar i Niemenpää som haft patarät-
tigheter men inga håvningsrättigheter. Sådana gårdar 
var Siirtola, Niemi och Paasi. Folk från Niemenpää var 
och håvade innan håvningen ”sattes på dagar” dvs. när 
det börjades håva utifrån organiserade skiften (Teuvo 
Mölsä). Oskari Äijä (f.1906) har berättar att man tidi-
gare fick välja mellan håvningsrättighet eller patarät-
tighet. Vuopio-gården till exempel har rätt till patafiske 
men inte tillhåvning. (Sven-Olof Äijä)

Per Grape berättar att hus med mindre mantal fördes 
ihop för att kunna ha pataplatser där de kunde fiska 
både sik och lax. Det fanns cirka tio pator. Senare har 
dessa gårdar velat komma med även i annat forsfiske 
men detta har inte lyckats. (Per Grape) Silven och Haa-
pea sägs ha haft nätfiskeplatser istället för håvningsrät-
tigheter, minns Matti Pirilä.

I Korpikylä var patorna mestadels byggda ut från 
stränder och som fångande delar användes tinor som 
också kallades för pyrrö samt potku (sparknät, direkt översatt). I närheten av Selkäsaari har man också använt ett nätredskap 
som kallats för mukkajata. I slutändan av den fans en böj eller en kurva där laxen blev kvar. (Vilkuna 1940)

Heimo Nikula: ”Siktinans (pyrrö) svalg skulle vara knutet av garn, om det var av 
metalltråd ville fisken inte simma i�”

Heimo Nikula: ”Det var Matti och Eino Rovanen samt Yrjö Uusimaa som hade pa-
tan� När bröderna Rovanen på 1950-talet båda blev sjuka hade Yrjö den ensam� 
Jag var och hjälpte till, men jag åkte iväg redan 1958� Senare användes patan för 
att fiska efter mindre fisk� När det blev färre i laget, förkortades patan i samma 
takt� Tinorna var över 2 meter höga och hade ursprungligen använts för att fiska 
lax�” 

Erkki Juntti: ”Sidan av Selkäsaari� Oskari Tapani och Eelis Haapea hade en potku 
(spark) på svenska sidan, de hade arrenderat det från staten� De fiskade efter lax�”

Teuvo Mölsä: ”Ossi Aikavuori hade pyrrö (tina) ännu förra vintern för att fiska 
efter lake�”

3 Gamla namn för byns gemensamma fiskeplatser på svenska sidan är förutom de som redan nämnts: Rantarannantörmä, Äijänranta, Karipato, 
Kaihunkaripato, Niloskorva, Paijukorva och Tuomarinkorva. Kungliga Maj. dom 31/8 1880.

4 Kiviniemi patan ägdes på 1700-talet av hemmansägarna Oravainen och Alatalo från Vojakkala (Vuento 1990).

Bild. Vuolikainens pata. Per Oskar Barsk. Korpikylä byaförening. 
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Vid stranden av Lampinen eller Äijä har man haft en ryssja för att fiska efter löja. Löjan är en speciell art som vandrar upp 
till Matkakoski på sensommaren. Erling Persson berättar att den löja som stiger till Matkakoski anses vara ett särskilt bes-
tånd som hör hemma i Karunginjärvi, Karungiselet. 

6� Organisering av fiske i Matkakoski
Traditionellt har fisket i Matkakoski varit ett samfällt fiske. Gårdar med fiskerättigheter bildar ett delägarlag och organiserar 
fisket tillsammans. Under sikens lekvandring har fisket organiserats genom ett skiftessystem och fångsten delats mellan 
delägare. Fiskesamfälligheten har organiserat fisket med tillhörande plikter och rättigheter. Organisationen har sedan långt 
tillbaka utgått från skattemantal vilket betyder att en gård med större skattetal även haft en större andel i fisket. När det 
gäller lax började andelar baserade på mantal förmodligen gälla i början av 1600-talet, enligt exempelvis Rantatupas (1988) 
och Vuentos (1990) tolkningar.  

Enligt Vilkuna (1940) har fiskerättigheten i kungliga beslutet från 1733 meddelats tillhöra dem som ingick i laxfiskeförte-
ckningen från 1664. När fisket 1773 organiserades i kolklag utelämnades nybyggarna det vill säga de hemman som bildats 
efter detta årtal. Enligt Vilkuna (1940) har denna begränsning också tillämpats för sikfiske. Det aktuella året har ansetts vara 
av stor betydelse genom att delägarlagens sammansättning slogs fast det året. I sikfisket i övrigt följdes inte organisationen 
som utgick från kolklag. Man hade nämligen försökt organisera sikfisket utifrån samma kolklagsbaserade skiftessystem 
som gällt för laxfisket. Vilkuna ser att sättet att organisera fisket också är en fråga om vem som äger sikfisket. Kolklagens 
fiske ägdes av kronan. Gårdarna ägde fortfarande siken medan staten genom att arrendera ut fisket till gårdarna visade att 
den ägde laxen.   Statens ägande av laxen, regalen, är fortfarande en tvistefråga. Rättsprocesser kring fisket har förekommit 
på båda sidor av forsen. 

Övergången till fiskeandelar utifrån skattemantal har sannolikt skett samtidigt i Matkakoski som i Kukkola, på 1600-talet. 
Ibland har mantal visserligen tolkats annorlunda för lax jämfört med sik, som sågs mer som ett husbehovsfiske. Tidigare 
var andelarna förmodligen lika stora oberoende av hemmanets storlek och denna tolkning har levt kvar längre när det gäl-
ler siken. Den tidigare delägarorganisationen har också kallats för rökbeskattning där varje rök hade en andel. (Se. Niskala 
2018, Fiskebyn Kukkola). Det finns belägg på att även de gamla Matkakoski hemmanen eller röken skulle haft samma rät-
tigheter att fiska både på svensk och finsk sida. De nyare torp och backstugor saknade denna rättighet. (Risto 1924.) Röken 
har redan under flera sekel varit skattehemman med ett visst skattetal dvs. andel av mantal. I Tornedalen utgick mantalet i 
sin tur framförallt från markägandet. En muntlig tradition berättar att fisket i alla fall i Kukkola skulle på sin tid ha påverkat 
bildandet av mantalstal. (Ruoppila & Soutkari 1959.)

Sven-Olof Äijä: ”Du kan inte behålla fiskerätten här om du säljer huset� Det är 
som att man skulle kapa en bit 
av mitt hus, det är samma sak 
med fisket, det hör till huset�”

Aaro Lilja har utrett hur mantal och forsören bil-
dats i Korpikylä. Om mantalstalet var minst 1/8, 
fick gården forsfiskerättigheten. Enligt muntlig tra-
dition skulle Niemi-gården på grund av skattelätt-
nader på sin tid avstått från sin forsfiskerättighet, 
men senare velat komma tillbaka som delägare, 
men inte längre mottagits. (Aaro Lilja) På svens-
ka sidan har gårdarna enligt muntlig tradition fått 
välja mellan patafiske och håvfiske. Med patafisket 
kunde man i dessa fall mena särskilt sådana pa-
tor som stod någon annanstans än i forsen. Även 
på svenska sidan har man senare velat komma in 
i forsfiskesamfälligheten men gårdarna har hållit 
fast vid den gamla organisationen. 
Fiskeplatserna underhålls av fiskegemenskapet. 
Det årligen återkommande arbetet är att bygga och 

Paonniska håvningsplats har patats sommaren 2000. Fr. väns-
ter Timo Puranen, Antti Vauhkonen, Seppo Pirilä, Kalle Vähä, 
Jouko Alaniva, Matti Vähä, Toivo Kiimala, Heikki Huhta, Aaro 
Lilja, Veli Pannimaa, Toivo Vaara, Seppo Huhtalo och Hannu 
Uusimaa. (Foto: Erkki Juntti)
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ta ner krenkkun, bryggorna som leder till håvningsp-
latserna. Håvgroparna måste rensas från lösa stenar 
och man måste se till att det finns virke vid forsen. 
Fiskarna har gjort detta som talkoarbete. Ibland har 
talkoarbetet arrangerats genom att byns båda delar, 
Lahti och Törmä, byggt fiskeplatserna vart annat år. 
(Per Knutgård)

Från finska sidan minns man att de gårdar som höll 
på med håvfiske bildade ett mantalslag. Mantalslaget 
höll möten om håvfiske. På 1960-talet ändrades man-
talslaget till sikbolag. Korpikylä fiskelag bildades i sin 
tur vid decennieskiftet 1950-1960 och det ansvarade 
för det övriga fisket. Fiskelagets första ordförande var 
Arvi Suo.  På svenska sidan fördes håvfisket samman 
med det övriga fisket i ett fiskelag, tidigare var håvfis-
ke inte med. (Aaro Lilja; Sven-Olof Äijä)

På svenska sidan har fiskelaget en ordförande. Karl 
Niva eller Nivan Kalla var ordförande på sin tid, 
minns Sven-Olof Äijä. Det har funnits flera ordfö-
randen. Per Knutgård var sekreterare under tio år 
och under hans tid var det Kurt Sammeli och Karl 
Sipola som var ordföranden. 

På finska sidan har forsvärden eller förmannen som 
han tidigare kallats haft motsvarande uppgift när 
det gäller att organisera fisket. Leo Suo, Kalle Vaa-
ra, Kalle Pannimaa eller Vähän Kalle har varit aktiva 
forsvärdar. (Heimo Nikula) Ossi Aikavuori minns att 
Uuno Piuva har varit en av värdarna liksom Haapea. 
Eelis Haapea var forsvärd under lång tid och han 
var noggrann. Matti Vähä bokförde även fångsterna. 
(Ossi Aikavuori) 

Pekka Vanhapiha kommer ihåg 
Uuno Piuva som forsvärd: ”Man 
valde varje år men oftast var det återval av samma person� Den sista under min 
tid var från Mustajärvi, gift med Vonkan Saimi�” 

Teuvo Mölsä: ”Kalle Vaara var länge, han var noga med när man skulle bygga 
bryggorna och han höll ordning på grejerna�”

Teuvo Mölsä: ”Vähä Matti hade allt i huvudet, han behövde inte titta i böcker-
na�”

Maria Rantamaula: ”Forsvärden meddelade när håvningen skulle ske i skift, och 
vid sikbolagets möte sa man alltid när halmelippous (vårhåvning utan turord-
ning) skulle börja� Sikmängden avgjorde när håvning i skift började� Var det 
någon av hemmansägarna som ville, så gjorde man det�” 

Teuvo Mölsä och Heimo Nikula vid forsen. (Foto: Jarno Niskala)

Per Knutgård i Vanhatalos kök. (Foto: Jarno Niskala)
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7� Håvning i skift på västra sidan

Törmäs och Lahtis dagar

På västra sidan fanns det 16 gamla gårdar med håvningsrättigheter men i och med delningar blev de 28. Fisket har enligt 
det samfällda fiskets principer delats i skift. Båda delar av byn har sina egna håvningsskift som varar i ett dygn. Dessa kallas 
för Törmäs och Lahtis dagar. Delningen i två grupper utgår huvudsakligen från gårdarnas geografiska läge. Nedanför forsen 
har älven ett ganska brett sel som kallas för Tuoheanlahti. Gårdar i Lahtis grupp låg i den här delen av byn. På den höga 
strandkullen intill Matkakoski låg den så kallade Törmä som ibland även kallats för Isonkylän Törmä. Geografiskt är inte 
delningen fullständig. Några gårdar ingår nämligen i den ena byadelens fiske även om huset ligger i den andra delen. Jan 
Antti berättar att det fanns folk med håvningsrättigheter från båda delar av byn som bosatte sig i Södra Korpikylä. 

Enligt Sven-Olof Äijä började håvningen i allmänhet på Eriksdagen (18.5). Törmä började under jämna och Lahti under 
ojämna år. På våren håvade man friare men på turvisa dagar. Den egentliga fiskesäsongen började i regel först när siken 
börjat sin vandring.  Då lades fisket, som man sa ”päivile” dvs. man delade dagarna mellan håvarna. Detta skedde traditio-
nellt på Jakobsdagen den 25 juli. Först då delades håvningen efter ett visst schema och man började lägga mer märke på 
klocktiderna5.  

Per Knutgård: ”Fisket delades på fyra dagar� De stora gårdarna, så som Iivari 
och Niska, var varannan dag, ett öres håvningar var fjärde dag�”

Traditionellt sker håvningen så att den ena delen av 
byn håvar under ett dygn. Dygnet är delad i håvnin-
gspass med en viss längd. Fiskarna kan gemensamt 
bestämma hur många timmar de håvar, 4 eller 5 
timmar. Håvningstider för kommande dag bestäms 
oftast kvällen innan. Skiftet för en bydel varar från 
klockan sju på kvällen till klockan sju kvällen därpå. 
Skiftesbytet tidigareläggs dock från och med Bart-
holomeus dagen den 24 augusti då bytet sker redan 
klockan 18:00. 

Jan-Ola Erikson: ”Man brukade säga 
att när Bartolomeus mörkret kom-
mer så ändrar man�”

Birgit Niva: ”Alla visste att nu är det Lahtis dag och vi bestämmer på kvällen, när jag 
kommer och håvar mina fyra timmar� Det blev inga tvister� Det var så bra organiserat�”

Gårdarna håvar utifrån sina andelar. En andel på 2 ören baserad på mantals- och skattetal betraktades som håvningsman-
nens arbetsbelastning. Två öres andel verkar ha fungerat som en norm, en utgångspunkt för att räkna avvikelserna för 
mindre och större andelar6.  Delägarna var berättigade att få fisk enligt en viss mängd ören under en viss tid. Mantalstalet 
delas in i ören, och ¼ mantal är 2 ören. Under Lahtis dagar delades fiskarna i två öres högar, eftersom många av gårdarna var 
två öres gårdar. Några gårdar avviker dock till sitt andelstal eller ören från dessa. Då tillämpar man så kallade ”helppoukset” 
(lättander).” (Vuopio 1997; Sven-Olof Äijä)

Gårdar med lättnader är lite mindre. Fjärde håvningspasset för dessa hus är till exempel ett så kallat lättskift, helppovuoro. 

5 För att det inte ska låta alltför enkelt med delningen av byn i två grupper, säger Per Knutgård att även Törmä på sitt sätt var delad i två 
grupper. Till exempel när håvningen lades på dagar kunde några husbönder komma ihåg att den ena gruppen hade börjat förra gången. 
Några stora gårdar i Törmä-gruppen tillhörde båda grupperna.

6 Även i finska Kukkola delas fiskarna i 2 öres högar efter att de hus som håvat fått sina lönefiskar. 

Fiskdelning 1970. Henning Taaveniku, lutande mot käppen. 
(Foto: Gösta Springfelter)
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Lättnaden kan betyda två saker; att man får sik utan arbetet (utan att håva) eller att man inte får någon sik den dagen. Help-
povuoro utgår från två öres arbetsbelastning. Arbetsbelastningen är i dessa fall för stor i jämförelse med husets öresantal. 
Gårdar som dessa lättnader tillämpades kan vara 1 1/2 eller 1 1/3 öres hus. 1 1/3 hus fick vid första delningen lite extra 
som sedan jämkades ut genom att detta hus var borta den tredje gången. 1 1/2 öres gård i sin tur får sikar i förhållande till 
gårdens storlek. Fjärde gången skulle arbetsbelastningen dock bli för stor, vilket gården jämkar ut genom att utebli från 
håvningen men får ändå hämta sin del av fångsten.

Rova (1 1/2 ören) avnjuter sin håvningslättnad genom att den fjärde håvningsgången hämta fisk utan att håva.

Sven-Olof Äijä: ”De håvar för fullt de tre gångerna, lika mycket som de andra 
och sedan blir det helppo, ett lätt skfit (fjärde gången) då de ändå får sik� De 
har liksom håvat eller jobbat in fiskarna redan tidigare�” 

Mettävainio håvar 2 skift i rad. Tredje gången är i sin tur lätt, då han varken håvar eller får sik. 

Sven-Olof Äijä: ”De skulle ha haft en mindre andel men det var så långt att 
komma hit från södra ändan av byn� De frågade om de inte kunde håva två 
Lahtis skift i rad och sedan hoppa över en gång� Det svänger fram och tillbaka 
med Lahtis tur när det är var tredje gång� Ibland har vi bara sju gårdar som 
håvar�”

Per Knutgård: ”När man började dela var man tvungen att tänka efter om de 
(Mettävainio) hade helppo� Om inte så gjorde man en till hög�”

Följande exempel belyser en 4 dagars period� Andelarna jämnas ut genom att öka håvningstillfällena samt genom att 
minska de gånger man får del i fångst:

2 öres hus: håvningsskift under 4 dagar = 4 x 2 öre = 8 öres arbetsbelastning

 4 delningsdagar = 4 x 2 ören = fisk för 8 ören

1 1/2 öres hus: håvningsskift under 3 dagar = 3 x 2 ören = 6 öres arbetsbelastning

4 delningsdagar = 4 x 1 1/2 ören = 6 öre fisk

1  1/3 öres hus (Törmäs dag): håvningsskift under 2 dagar = 2 x 2 ören = 4 öres arbete

3 delningsdagar = 3 x 1 1/3 ören = 4 öre fisk

1 1/3 öres hus (Lahtis dag): håvningsskift under 2 dagar = 2 x 2 ören = 4 öres arbete

2 delningsdagar = 2 x 2 ören = 4 ören fisk
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8� Det traditionella sättet att 
dela sik
Att dela fångsten är en del av en historisk fångs-
tkultur med flera hundra år gamla seder som ännu 
kan skönjas. Det traditionella sättet att dela sik har 
blivit förändrat i Matkakoski men kan åtminstone 
delvis tas i bruk på den svenska sidan av Matka-
koski.  

Matkakoski har två sätt att dela, man delar antingen 
”utifrån män eller enligt skatt”. Dessa två delnings-
sätt har använts både på östra och västra sidan av 
Matkakoski. På östra dvs. finska sidan avstod man 
först från delningen som utgår från hemmanens 
skattetal och sedan även från delningen mellan 
håvningsmän. Delning mellan gårdar kan dock 
ha skett även om den så kallade byadelningen inte 
gjorts. På svenska sidan har de olika sätten att dela 
levt parallellt fram till våra dagar även om sättet att 
dela så småningom förändrats även där. Man har nästan helt slutat att dela. Istället tar håvarna direkt hem den fisk de håvat.

Birgit Niva: ”Man borde hålla traditionen levande så att man kommer ihåg 
hur man delar�”

Att dela siken är ändamålsenligt för kollektivet. Gårdar får sin del av fångsten utifrån gårdens andel. Den organiserade 
skiftgången med bestämda håvningspass jämnar ut andelarna i loppet av ett år. Fiskeandelarna har bundits till gamla stam-
gårdars mark- och vattenägande. Delning av fångst är en del av organisationen kring det kollektiva fisket där förvaltning 
av fiskeplatser, byggande av nödvändiga konstruktioner, inskaffande av utrustning och fiske kan utföras med gemensamma 
krafter. Ansvaret och rättigheterna har delats mellan kollektivets medlemmar som utgörs av gårdar. 

Det traditionella delningssättet tillsammans med övriga traditioner kring fisket påminner än idag om det urgamla lev-
nadssättet vid Torneälvens forsar. Delningstraditionen har speciellt vid forsar utvecklats kring siken. Siken har historiskt 
haft rollen som en daglig matfisk. Fisken skulle vara färsk när den kokades, halstrades eller saltades. Det finns exempel på 
fångstdelning även från andra fångstkulturer7. 

Delning per man eller enligt skatt:

Under den egentliga fiskesäsongen delades fisken i svenska Matkakoski antingen utifrån gårdarnas skattetal eller utifrån 
antalet män. Då var alla gårdar som var med på turlistan ute och håvade och samlade ihop fångsten. När det var tillräckligt 
med fisk delades den enligt skatten. Delning av fiskar skedde på kvällen på gräset vid fiskeplatsen. Delningen i svenska 
Matkakoski skiljer sig från delningen i finska Matkakoski genom att dygnet delats mellan alla byadelens hus. Därför behövs 
inga särskilda lönefiskar till gårdar. 

Den muntliga traditionen säger att det var någon utomstående som utvecklade delningssystemet. 

7 Delningstraditionen har gällt även lax. Vid laxpatan i Kiviranta delades laxarna först i 10 högar för att kunna skilja ut prästens tionde 
och sedan till sju högar med samma vikt (pund/tunna/skålpund). Högarna lottades ut på samma sätt som i Kukkola. Någon närvarande 
uppmanades att ”titta åt skogen”/”kattomaan methään” varefter personen i fråga delade lotterna på de olika högarna. Svenskar och finnar 
turades om att fiska vid patan i 12 timmars skift. (Granlund 1962.)

 Jalmari Puoskari från Vojakkala har berättat att delägarna i Sumisaaris karsinapata hade fiskat i två skift och bytt skift klockan 7 på kvällen 
och delat samtidigt fiskarna i högar som de lottat ut. (Vuento 1990.)  

 Paulaharju har antecknat hur den gemensamma notfiskefångsten delades ut i Vettäsjärvi i norr. Där lottades högarna med fisk på samma 
sätt som i Kukkola. En person som stått med ryggen emot ”puittio” delade lottmärkena mellan högarna. Även ett annat bekant lottnings-
system användes, ”vilken tar du, huvud eller stjärt.” Gissningsfisken gick till huvudsidans hög. (1937) 

 I Kuivakangas i Övertorneå har man också delat ut sik genom lottningssystem. 

Håvningsman vid Matkakoski 1912. (Foto: Suomen kalakirjasto)
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Per Knutgård: ”Lantmätaren har någon gång tagit fram delningssystemet�”

I Johan Granlunds anteckningar finns beskrivningar om delningen på 1930-talet. Kustaa Vilkuna har gjort anteckningar på 
plats utifrån K J Iivaris (f. 1886) beskrivning8.  

Lahtis päivä: 

När Mettävainio är med (2 gånger med och tredje gången borta), delas fisken först i tio högar på 1 ½ öre. Yli-Rova tar en 
av dessa högar. Två av högarna delas sedan mellan de resterande sju högarna som då blir 2 öres högar. (Lauri, Tuohea, Hul-
kov-Niva, Pipping, Vanhatalo, Mettävainio, Sipola – Barsk).

När Mettävainio är borta delas fångsten först i tio 1 ½ öres högar. Yli-Rova tar en av dessa högar. Tre högar delas in i sex 
högar och blir därmed 2 ¼ öres högar. 

Törmäs dag:

Först delas fisken i fem tre öres högar. Äijä och Juu-
so delar två högar i tre delar varav de tar två och en 
går till Antti och Ollinen. En av tre öres högar delar 
Niska i tre delar varav en går till Vuolikainen. En av 
tre öres högarna delar Suo gården i tre högar och 
Vuolikainen får även en av dessa delar. Den sista tre 
öres högen delas mellan Ala-Rova och Ranta-Ni-
va. Ala-Rova får hälften av den och av Ranta-Nivas 
hälft går var tionde sik till Äijä och Suo9.  (Ala-Ro-
va, Niska, Juuso, Ollinen, Antti, Äijä, Suo eller Iiva-
ri, Vuolikainen och Ranta-Niva). 

Även under Törmäs dagar tillämpas helppopäivä 
(lätt dag). Niva (Ranta-Niva) och Vuolikainen är 1 
1/3 öres gårdar. De håvar i två dagar och den tredje 
dagen blir en lätt dag då de slipper att håva men får 
ändå fisk. För Ala-Rova är den fjärde dagen en lätt 
dag. En kuriositet är Niskas del som innebär att den gården måste ha två håvningsmän den tredje dagen. Det är samma dag 
som Vuolikainen har sin lätta dag. (Vuopio 1997)

Före Bartholomeusdagen delades fångsten klockan 19:00. Då hölls ett möte där man bestämde om någon delning skulle 
utföras dagen därpå. Först vid delningstillfället bestämmer man om fångsten delas per man eller per skatt. Om det är lite 
fisk delar man per man. Om ingen kräver delning kan håvarna ta med sina fiskar på en gång. Men det räcker att en enda 
delägare kräver delning. (Sven-Olof Äijä) Håvarna har en tendens att underskatta fångster för att slippa delning. 

Jan-Ola Erikson: ”Åtta hus som håvar varje dygn� Om det delas efter skatt�”

Per Grape: ”Om det bara är en man från någon av de stora gårdarna som säger 
att vi delar per man, det är ju dessa män som gjort jobbet�”

Sven-Olof Äijä: ”Ja, men det behövdes endast en som ville att det skulle delas 
efter skatten så blev det så�”

8 Då fanns det inga 1 1/3 delägarhus (Mettävainio-Huhtasaari), som det fanns i en senare fiskdelningsutredning av hembygdsföreningen. 
(1997).

9 Senare har var tionde sik enligt minnesuppgifter (Vuopio, 1997) delats ut till alla Törmäs hus, inte bara till Äijä och Suo.  

Fiskdening vid Matkakoski. (Foto: Sven-Olof Äijä)
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Ofta fick man mindre fisk. Då blev det delning utifrån antalet män. Detta betyder att de som hade varit och håvat, skulle 
dela fisken. Alla fick lika mycket. Delningen tog inte i det här fallet hänsyn till gårdarnas andelar och inte heller till gårdar 
som inte hade varit och håvat.

Förvaring och delning av fiskar kunde ur dagens perspektiv mjukna fisken och försämra kvaliteten vilket Karl-Erik Kauppi 
kan vittna om:

”När vi delade, kunde de säga att vi ungar skulle iväg för att vi inte kunde ta 
lika stora sikar men de själva höll på att kasta� Siken som hade legat i källaren 
en hel dag och från kvällen innan lades i gamla jutesäckar� Det var säkert det 
som gjorde att vi slutade att frysa in dem ett tag, de var så mjuka�”

Fångsten lottas ut enligt den gamla seden. Man ber någon ”titta åt skogen”. Under tiden tar de som deltar i delningen något 
märke, som den som tittar åt skogen sedan fördelar mellan högarna. Märket visar vems hög det är. 

Per Grape: ”Innan man börjar dela dem (lottmärken) så säger man åt någon 
att hör du kan du titta åt skogen� Det är någon som bara råkar stå där som får 
titta åt skogen�”

Ester Thyni: ”Varje delägare fick ta en lott och ofta var det något barn som lade 
dem på dessa högar�”

9� Tursystemet på östra sidan
I Korpikylä delades gårdarna till övre och nedre halvans gårdar. I ett dokument från 1870 finns en förteckning med går-
darnas öresantal. Förteckningen från 2006 innehåller några förändringar jämfört med gamla listan. År 2006 förekommer 
sådana gårdsnamn som Wallström, som är fastigheten Alaniva samt Lauri som är Mäkiojanperä. Dessutom har man börjat 
prata om Erkinvaara, som styckats från en större fastighet. (Dokument 1870)

Antecknat så som Matti Vähä kommer ihåg delningen (Sikhåvning utifrån mantal i Matkakoski 2006)

Övre byn

1870: Martti (2 öre), Vonkka (1 öre), Kitti (1 öre), Juntti (1 ½ öre), Kauppi (1 ½ och 1 ½ ), Uusimaa (1 ½ ), Haapea (1 öre), 
Pannimaa (2/3 öre) 

2006: Martti, Vonkka, Pannimaa (växlar årligen mellan övre och nedre byn), Erkinvaara, Ylikitti, Alakitti, Haapea, Ylikaup-
pi, Koulukauppi och Uusimaa. (Juntti fattas från listan)

Nedre byn

1870: Heikka (2 ¾ öre), Mäkiojanperä (1 1/3 öre), Rantaojanperä (1 1/3 öre), Vanhapiha (1 öre), Vähälassi (1 öre), Terva-
hauta (1 öre), Kangas (1 öre), Niva (1 1/3 öre), Alaniva (1 1/3 öre)

2006: Heikka, Lauri, Yliniva, Ojanperä, Wallström, Tervahauta, Vähälassi, Kangas och Vanhapiha. 

Håvarna från olika hus håvar sik i skift. Håvningen har delats i gårdsgrupper så att varje grupp har fyra gårdar, förutom när 
Pannimaa är med, då är det fem. Varje gård skickar en som ska håva. 
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Turen att håva gick runt under två veckor så att var och en fick så många håvningspass som öresantalet förutsatte. Hus med 
till exempel 2 ören fick håva fem gånger under två veckor medan ett och ett halvöres gårdar fick 4 håvningspass. Byns gårdar 
var delade i grupper för att alla delägarna skulle få håva på sin tur. För en del kom turen oftare beroende på andelens storlek. 
Byn i sin helhet är delad i två halvor, den övre och den nedre. Båda byalagens gårdsgrupper har håvning under 7 dagar. Tur-
listan från 1939 visar att i övrigt är det turvisa dagar mellan övre och nedre halvan. Ett undantag är två håvningsdagar i rad 
för vardera byagruppen så att den övre fiskar två dygn i rad liksom den nedre. (Vilkuna 1940.)10  

Toivo Vaara: Man delade byn i två halvor från och med Heikkas backe, Heik-
ka-gårdens nedre del bildade nedre delens turer och övre delen den övre 
delens turer�”

Timo Puranen: ”En ett öres gård på finska sidan har håvningsdag var sjätte 
dag�”

Timo Puranen: ”Man har fått betala skatt efter öret�” 

Heimo Nikula: ”I övre och nedre byn fanns det fyraöres hus som någon gång delats i mindre delar. Vi hade en tre kvarts hus 
vilket betydde att vi hade håvningspass var åttonde dag.” Fyra håvningsmän egentligen med Pannimaa som femte då det var 
hans tur. 

10� Delning 

Timo Puranen: ”Klockan sju byts skiftet� Då är det delning�”

Efter ett dygns håvningsskift byttes håvningsmännen mot nya samtidigt som dygnets fångst delades� Toivo Vaara minns 
att delningen var en social tillställning som lockade tiotals människor� Man samtalade om det som hänt i byn, och det 
var ”mycket mer än bara fiske�” (Toivo Vaara)

Pekka Vanhapiha: ”10 sikar först till gården, det var liksom lönen, lönen för håv-
ningen och resten delades mellan bybor�”

Timo Puranen berättar att först tar man 40 håvfiskar som delas mellan fyra håvningsmän vilket betyder att håvnings-
mannens lön blir 10 sikar� Resten delas till byn, i fyra delar: ”en hög delas mellan Martti och Vonkka, en mellan Juntti och 
Uusimaa, 2 Kittis och Haapea delar en hög, Koulu-Kauppi och Yli-Kauppi, de delar en� Pannimaa hör växlevis till båda 
sidor� Pannimaa är var åttonde dag, det är var sextonde fisk�” (Timo Puranen) 

Kalle Vähä har berättat att delning till byn, ”stor delning”, utfördes om det blev kvar minst 80 sikar efter att håvarna 
tagit sin lön (Aikavuori 1998)� I den stora delningen fick även de gårdar som inte varit och håvat sin del av fångsten� Till 
exempel var det antingen fyra eller fem gårdar från Övre byn som hade håvat men 9 eller 10 gårdar deltog i delningen 
beroende på om Pannimaa var med� När gårdarna hade sina högar klara började man dela dem i mindre högar� Sedan 
gammalt var gårdarnas andelar odelade� Det typiska var att två bröder delade hemmanet i två halvor vilket medförde 
att även sikandelarna delades� Gårdarnas högar kunde delas hemma på egen gård när den som hade varit och håvat 
tog med sig alla fiskar�  

Timo Puranen: ”Till exempel kunde man ta fiskarna till Haapea för vidare del-
ning där�”

10 Nedre delen har ibland också kallats för Lahti, berättar Jari Tervahauta. Detta kan kopplas ihop med älvens västra sida, där nedre ändan av 
byn kallas för Lahti.
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Övre byns delning 1939 (Kustaa Vilkunas anteckningar). Andelarna är angivna i ören. När man tar ¼ av den femte högen 
dvs. prästens och Pannimaas hög till byns andra fyra högar blir det tre öres högar.  

Pekka Vanhapiha: ”Det är samma system i fiskdelningen som i Kukkola, lott-
ning, huvud eller stjärt�”

Heimo Nikula: ”I fyra stora högar och sedan började man dela� Jag kan minnas 
att som bäst kunde man dela fiskarna i tjugo högar�” 

Förr var lönefiskarna i praktiken fiskar som gick till gårdarna eftersom husbönderna håvade själva. På den tiden var det 7 
sikar som togs bort innan man började dela. Senare när det kom flera som fiskade mot lön, höjdes antalet håvsikar till tio. 
Varje håvningsman eller en avlönad håvare fick dessa 10 sikar som lön inklusive en kok- eller steksik. Steksikarna skildes 
från håvsikar och lagades till på plats eller togs hem. Enligt Vilkuna (1940) tycks det ha varit en gammal regel att fiskaren 
fick ta och koka så mycket fisk han orkade äta under ett pass, men inte mera. 

Även prästen fick sin del av fångsten förr i tiden. Enligt Vilkuna var turordningen, att den som arbetat och den som äger 
redskapet får sin lön till att börja med, sedan är det kyrkans och prästens tur och sist byn som inte behövt besvära sig för att 
ta del i fångst. ”Tidigare sa man att det är prästen och Pannimaa” minns Timo Puranen. Det syftar på den femte högen som 
delas mellan Pannimaa och kyrkan. Någon förtrodd person fick plocka med sig fisken till prästen. (Timo Puranen) Enligt 
muntlig tradition fick Pannimaa komma med i fisket mot överenskommelsen att man fick passera genom hans marker till 
forsen.

11� Lottning
Heimo Nikula berättar att fiskhögarna lottades ut med en pinne. Pinnen användes för att lotta ut den stora högen till mindre 
högar, ofta var det samma person som fördelade pinnarna.

Ossi Aikavuori minns att man lottade ut två högar genom att hålla en fisk mellan två högar och fråga, huvud eller stjärt.

Timo Puranen: ”Sedan när delningen är klar, säger man att någon ska titta åt 
skogen, ger personen kanske en bit spån eller något� Personen i fråga kastar 
en bit i varje hög� Den vars spån finns i högen äger just den högen� Det var en 
som inte var med i delningen som lade ut lotterna�” 

Vid delningen kunde man ibland ge odelbara rester till pojkar. Den som delade kunde säga att ”dessa sikar är till pojkarna”, 
minns Toivo Vaara.
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Heimo Nikula berättar att fiskarna var på stranden i en grop och de täcktes med löv. Delningen utfördes klockan sju framför 
boden. Ibland kunde man dela sikarna redan före sju och fara hem om fisken slutade simma. Då kom tredje dagens män och 
håvade och ibland lyckades de få bra med fångst. Ossi Aikavuori berättar också att de fiskar man fått på morgonen delades 
helst till att börja med eftersom förvaringsplatserna vid forsen var dåliga.

På 1950-60-talet var det inte längre många som behärskade delningen. 

Heimo Nikula: ”Kaapon Arviiti var den som alltid kom ihåg hur det gick till� 
Alltid var det någon som försökte säga emot men förlorade till slut�” 

12� Sättet att dela ut förändras
Den gamla stora delningen förändrades på 1960-ta-
let när det började komma mindre fisk. I den gamla 
delningen tog man först ut lönefiskarna och sedan 
gårdarnas högar. Från gårdarnas högar fick varje 
gård ta ut enligt gårdens öresantal. I det nyare sys-
temet var det endast de gårdar som kommit för att 
fiska som delade högarna mellan sig. Om det var 
fyra gårdar så delades högarna i fyra högar. Av des-
sa högar delades fiskarna till delägarna i varje gård. 
Den nya modellen påminner om den delning per 
man som praktiseras på svenska sidan.

Pekka Vanhapiha: ”Först utgick 
det från ören men sedan ändra-
des det till att de som hade 
håvat den dagen skulle dela 
lika mellan sig�”  

Många hus hade en avlönad håvare och fiskarna delades hemma på gårdarna som kunde ha hänt även tidigare� Del-
ningen vid forsen lockade inte längre så mycket folk när det inte fanns så många som delade� 

Maria Rantamaula: ”Ja, man delade först där, kastade till gårdarnas högar och 
sedan kom håvningsmannen och så fortsatte man att kasta i olika högar� Han 
som håvat kom hit och här på gräsmattan delades fiskarna�”

Karungi kommun ägde den så kallade Koulukauppi (Alakauppi) gården� Dess håvning auktionerades ut årligen� 

Timo Puranen: ”Karungi kommun arrenderade alltid ut den för ett år i taget� 
De skyndade ofta på att man skulle börja håva i skift efter auktionen� De bör-
jade ordna att man skulle dela flera gånger om dagen� Då blev det inte så my-
cket att dela i den sista delningen� Det var i början av 60-talet och på så sätt 
slutade man med den riktiga delningen�” 

Jukka Jaako vid forsen. (Foto: Erkki Juntti)
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13� Vårhåvning
Under laxhåvningstiden delades byn på finska sidan i tre delar. Övre, nedre och mellersta byn håvade ett dygn var. Då utgick 
man inte från mantalsandelar. Håvningen varade i högst tio minuter åt gången, och fick man fisk gick turen på en gång till 
nästa håvare. Ibland klingade man på ett järn som fanns där för det ändamål för att markera att tiden var slut. Man kunde 
även få sik om det var en plats där vattnet inte var för högt. Man iakttog hela tiden hur siken steg och de som hade större 
andelar ville ofta börja håva i skift tidigare. (Erkki Juntti)

Erkki Juntti: ”Vonkanniska arrenderades ibland från staten� Det var Leo Suo, 
Antti Rousu och Esa Juntti som arrenderade�”

Teuvo Mölsä: ”Vonkanniska var en officiell laxhåvningsplats på riktigt�”

Ossi Aikavuori: ”Under vårhåvningen eller ”halme” håvade antingen delägarna 
eller betalda håvare�” 

Fiskarna delades lika mellan ägaren och den betalda håvaren. Av till exempel 80 fiskar tog håvningsmannen hälften, minns 
Maria Rantamaula. ”Jag minns hur det var. Jag hade ju ladugård och boskap och vid sju tiden när fisken kom kändes det att 
jag inte hinner sova alls, det var bara att gå till älven och börja rensa. ” 

Vid Orhi (hingst) fanns en plats som kallades för pikkuori (lilla hingsten) där man håvade vårsik. Då håvade de äldre 
männen lax. ”Jag har varit en bit över tio då.” (Erkki Juntti)

Heimo Nikula: ”Jag kommer ihåg när Pekka (Vanhapiha) fick en lax på 24 
kilo�” 

Teuvo Mölsä: ”Det var med Pekkas (Vanhapiha) håv som jag fick den första 
siken� Pekka hade fått fisk och tog en paus och gick i land� På den tiden läm-
nade man håvarna på stranden och jag kunde inte låta bli utan tog håven och 
så fick jag två stora sikar� Det var 
så jag började håva� Jag var nog 
inte mer än cirka tio år�”

14� Fiskarminnen
Teuvo Mölsä minns gamla fiskare från den tid då han 
var ung: ”Antti Rousu bodde vid Nivavaara och Leo 
Heikka (Suo). Pekka Kantojärvi såg häftig ut med sin 
krokiga pipa som han höll på att stoppa i ett. Arvid 
Välimäki var också en duktig håvningsman. Kalle 
Vähä var lite yngre. När de hade håvat färdigt sa de åt 
mig att jag fick gå och håva.”  

Timo Puranen: ”Änsti Pannimaa 
brukade tillverka håvar�”

Erkki Juntti i slutet av 1960-talet. (Foto: Erkki Juntti)
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Per Knutgård: ”Lasse Kankaanranta var 
en ivrig håvare och han tillverkade också 
håvar� Lasse visste var fisken simmar�”

Heimo Nikula: ”Eemi Siltala och Antti 
Kreivi var fastavlönade� De var nästan 
alltid och håvade�”

Pekka Vanhapiha: ”En som håvade mot 
lön var bl�a� Eero Rousu som håvade för 
flera bönder och bondmoror�” 

Maria Rantamaula: ”Martti Sandberg var alltid vid forsen liksom Ossi Aikavuori�” 

Ahti Kauppila har håvat i 37 år: ”Det var Valte Uusimaa 
som en midsommar sa att försök du också, det var så 
det började för mig. (Foto: Jarno Niskala)

Vid forsen fr. vänster Valde Pannimaa, Viljo Ylikitti, Eedit Pannimaa, Eino Kantojärvi och Hilja Pannimaa. (Foto: Reino 
Ylikitti)
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Pekka Vanhapiha: ”Akusti 
Mäkikallio tillverkade en del 
håvar, Pekka Kantojärvi (Von-
kan Pekka) lärde mig hur man 
lappar en håv, det skulle göras 
bakochfram från botten till 
mynningen� Vaaran Iivari�” 

Pekka Vanhapiha: ”Ett år hå-
vade jag åt Leo Suo� På den 
tiden håvade man med inhyrda 
karlar� Leo Suo köpte en Fer-
gusson och det var den första 
traktorn i Korpikylä� Han fick så 
mycket jobb att han inte hade 
tid att håva själv�”

Pekka Vanhapiha: ”Nog har vi 
lärt ut väldigt många men i 
slutet när jag ännu håvade var det inte så många ungdomar som var intresse-
rade av att håva�”

Vårflod över hundra år sedan

Vårfloden 1894 hotade strandbosättnin-
gen i Matkakoski och gjorde om stränder� 
På grund av en ispropp steg vattnet så 
högt att barnen i Äijä skulle föras i säker-
het� På finska siden förstördes förråds-
byggnaden för Kauppi och vattnet steg 
in i Junttis hus� (Arbetet 23�4�1894)

I Heikkas härbre finns en fisk inristad i dörren. Det var Leo Suo 
som vid 17 års ålder 1919 fick en fyra kilos sik och ristade bilden 
på dörren.  (Erkki Suo)

Sikfester har firats även vid Matkakoski. På svenska sidan av for-
sen halstrades sik till försäljning. Festen firades ungefär en vecka 
före Kukkola.  Hannes Vuopio var en flitig eldsjäl i den här typen 
av byaverksamhet. Senare hölls festen vid Korpikylä skolan. (Per 
Knutgård)

Pekka Kantojärvi kom som svärson till Vonka från Kantojärvi. 
(Foto: Kaija Kantojärvi)

Toivo Vaara från Korpikylä (Foto: Jarno Niskala)
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Maria Rantamaula: ”Församlingens missions-
lunch var alltid på hösten� Dit fördes antingen 
färsk eller saltad sik och så fisklådor� Det var 
hela byn som sänkte sik dit�” 

15� Heikka och Niska, gårdar med flest 
ören
I Korpikylä precis som i övriga älvdalen breder sig släktgrenarna 
över älvens båda sidor. Det var vanligt att fadern och modern i 
huset kom från vardera sidan av älven. I Nivas hus på svenska 
sidan kom modern från Heikka i Finland. Ojanperäs hus fick en 
gång i tiden husbonden från svenska sidan, berättar Toivo Vaara. 

Heikka var en 2 ¾ öres gård och Korpikyläs största hus. Saka-
ri Suo hade på sin tid kommit till Heikka-gården som husbon-
de från svenska sidan. Heikka precis som många andra gårdar 
delades senare i mindre delar. Heikkas eller Suos syskon hade 
håvningsrättigheter varav mostrars (bl.a. Ester Niva) på sin tid 
blev kvar hos Jorma Rantamaula. Jormas mor tillhörde samma 
Heikkas syskonskara och hade gift sig med E V Rantamaula som 
kom till Korpikylä som lärare. Jormas änka Maria Rantamaula 
har idag andelarna i Heikka. (Maria Rantamaula)

Matti Vähä minns att Heikka håvade för tre ören även om dess 
öresantal var något mindre. Ören avrundades till tre ören för-
modligen då det gamla sättet att dela fisk förändrades. Det ursp-
rungliga örestalet var besvärligt att dela till hela håvningsdagar. 
(Aaro Lilja)

Toivo Vaara: ”Heikka fick håva alla nedre 
byns dagar, vilket betyder varannan dag enligt vanlig kalender�”

Heikkas hus som brann under tyska kriget. Heikka tillhör Nedre byn. Heikka hade en egen bod vid forsen. Erkki Suo 
berättar att den delades med Vähälassi. (Foto: Birgit Niva)

Ossi Aikavuori (Foto: Jarno Niskala)

Karl-Erik Kauppi (Foto: Arttu Tuovinen)
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Maria Rantamaula: ”Jag har kom-
mit hit - 68, i sommar blir det 50 
år�” 

Maria Rantamaula: ”Suo-gården 
hade också flera håvningsturer� Vi 
hade inte heller någon som håva-
de lax men sik åt vi och det kom 
så det räckte till�”

Niskas hus ligger högt på backen vid forsnacken. 
Husets ägor fanns på båda sidor om älven. Vid grän-
sdragningen 1809 fördes en del av Niskas marker på 
finska sidan till Vonka-gården, berättar Ester Thyni. 
Kaija Kantojärvi äger Vonkas marker på finska sidan 
och berättar att hon har en jordlott som heter Niskan-
vainio som består av både åker- och skogsmark.

Niska-gården blev kvar i Sverige. Gården gjorde ett 
avtal med kronan och avstod från en del mark mot 
mer fiskerättigheter. Gården gottgjordes genom att 
den fick mer håvningsrättigheter.  Likadant fick Nis-
ka en särskild rätt att fiska efter lax med egen laxpata. 
Enligt den muntliga traditionen är det endast på tre platser i Tornedalen som det har det funnits en liknande pata som man 
sluppit betala särskild skatt eller taxa för.  Ester Thyni minns att hennes far (Karl Skott) var med och byggde pata ännu på 
1950-talet.

Ester Thyni: ”Jag minns bara att det var en hård syssla� Det gick åt mycket vir-
ke� Den stora patan låg alldeles vid gränsen till Juuso�”

Senare på 1960-talet byggdes en mindre laxpata vid stranden av Niska-gården. Vid den tiden hade laxens vandring redan 
minskat. Niskas hus var Ester Thynis farmors hemgård, farfar hette Skott. När de flyttade till Niska-gården behöll de namnet 
Skott. Niskas huvudbyggnad och ladugård brann upp 1956.

Ester Thyni: ”Niska, det var ju det gamla namnet för gården� De (farrmor) hade 
efternamnet Fredrikson och de skrev Fredrikson-Niska�” 

Niskas öresantal var 2 2/3. Var fjärde dag eller varannan dag skulle Niska ha två håvningsmän under ett håvningsskift. Det 
kunde komma även en till håvningsman för att håva under det andra skiftet men husbonden kunde även själv håva båda 
passen, fyra timmar på morgonen och fyra timmar senare på dagen.

Ester Thyni: ”Det var ju en femtedel, vad jag minns, det var vår del av all sik, 
och en nionde del av den gick till ett annat ställe� Det var den största delen av 
alla�”

”Matkakoskifors” karta från 1865. Vid Niska har patorna 
markerats som hinder för flottar. Törnudd och Öhlund(Foto: 
Törnudd & Öhlund)
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16� Ida Juuso var husmor på Juuso-gården och en håvningskvinna
JJuuso-gårdens marker låg precis vid forsen. Hu-
set hade en ganska rejäl del i fisket (2 gårdars an-
delar varav båda var ett öre). Ida var född mellan 
Matkakoski och Vuento, och hennes far var en 
gammal flottkarl och hörde till släktet Styrman. 
Ida gifte sig med Juuso och var mycket yngre än 
sin man. Ida blev änka 1936. Det fanns inga söner 
i huset och Ida var tvungen att sköta husets hå-
vningsskiften. Akseli Viita från finska Viianpää 
kom och arbetade för Juuso och var till stor hjälp 
i jordbruket. Akseli håvade dock inte. Gamla 
husbonden hade tänkt till och skrivit papper före 
sin död. Karl-Erik Kauppi berättar: ”Han gjorde 
papper då han var en gammal man och Ida var 
ung, han tänkte att det kommer någon karl och 
börjar fria till Ida och tar huset, men det blev nog 
slut på frieriet när de såg pappren.”
 
Inga kvinnor håvade på den tiden. Det var inte lätt 
att som ensam kvinna komma med. Ida fick ta emot 
en del dåligt bemötande. ”Hon gick gråtande från 
forsen och vi sprang efter och frågade varför hon 
grät. Men samtidigt var hon också hård och körde 
bort oss och tyckte att vi skulle sluta att hänga efter 
henne och så gick hon tillbaka till Juusos”, minns 
Karl-Erik Kauppi.

Senare har det kommit flera kvinnor som börjat 
håva vid Matkakoski och Vuentoforsen. Eva Ols-
son håvade vid Matkakoski. Ossi Aikavuori minns 
att Irja Yliniva på finska sidan brukade också håva. 
Nuförtiden är det åtminstone Emilia Köpman, 
Lena Antti och Mirja Heinonen som håvar. Lena 
Antti har börjat efter pappans bortgång.

Birgit Niva: ”Jag funderar att om det 
hade varit flera kvinnor som håvat 
hade de haft ett större ansvar över 
att någon kommer efter dem och lär 
sig� Männen tänker bara på vad de 
själva får, de tänker inte alltid på dem 
som kommer efter, att även de ska lära sig�”

Birgit Niva: ”Hustrun var alltid hemma och när mannen kom med sikarna skulle hon sätta 
igång och rensa dem�”

Ida Juuso håvade alla Juusos skift. Foto: (Karl-Erik Kauppi)

Juusos gård där Ida Juuso var värdinna. Bildarkivet (Foto: Norr-
bottens Museum)
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