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Nyutkomna lokala böcker
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Ordföranden har ordet
Vintern har gjort sitt antågande och det är förhållandevis rikligt med snö i mellersta
Tornedalen, mer än det varit kring 1:a advent under de senaste åren. Det är stämningsfullt
med alla adventsbelysningar som är tända under den mörka delen av dygnet, men efter
Tomasnatten vänder det och vi går åter mot ljusare tider.
Många av de kulturarrangemang som anordnats i Övertorneå under året har kretsat kring
Särkilaxprojektet. Särkilax Kyrkas Vänner har varit mycket aktiva och har förutom bygget av
replikan bl a arrangerat tre seminarier med olika föreläsare på kvällstid under våren, där temat
varit Tornedalens historia från förhistorisk tid till medeltid. Två av våra medlemmar Petter
Antti och Sture Torikka har gett ut var sin bok med anledning av 400-årsminnet, då Särkilax
kyrka spolades bort av vårfloden 1617. Läs mer om deras böcker längre fram i
medlemsbladet. Den timrade replikan hann inte färdigställas under sommaren. Timringen är
nu klar och kyrkan kommer att resas på plats och invigas under sommaren 2018.
Under Matarengi Marknad ordnade vår forskarförening öppet hus på NKFC. Tyvärr var
antalet besökare färre än förväntat. Under hösten har de sedvanliga forskarkvällarna på
torsdagar varit relativt välbesökta och kommer att fortsätta efter juluppehållet, dit nya och
”gamla” forskare hälsas välkomna.
Släkforskarförbundet har vid riksstämman i Halmstad beslutat att Släktforskningens dag
flyttas och kommer fortsättningsvis att äga rum den tredje lördagen i januari i stället för som
tidigare den tredje lördagen i mars. Motiveringen till tidigareläggning av dagen är att starta
det nya verksamhetsåret i forskarföreningarna med någon form av ”kick off” för att väcka
intresse för släktforskning och därigenom värva nya medlemmar. Styrelsen har ställt sig
tveksam till att på våra breddgrader arrangera Släktforskningens dag redan i januari, under i
regel den kallaste vinterperioden med risk för sträng kyla och att det fortfarande är relativt
mörkt. Frågan är om det en kall januaridag i Övertorneå kommer andra besökare än
engagerade entusiaster som redan är medlemmar? Vid senaste styrelsemötet beslutades att i
stället arrangera Öppet hus tredje lördagen i mars.
Årsslutet närmar och jag vill passa på att rikta ett stort tack till er alla som under året stött vår
verksamhet i Matarengi forskarförening. Ett speciellt tack till er som bidragit med artiklar till
vårt medlemsblad och till redaktörerna som sammanställt tidningen. Om ni läsare har artiklar
eller notiser som ni vill publicera i Matarengi Posten så är ni välkomna att skicka era bidrag
till någon av redaktörerna eller till mig.

Med tillönskan om God Jul och Gott Nytt År!
Thomas Wahlberg
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Information
Matarengi Forskarförening träffas i NKFC-huset på Matarengivägen 24 i Övertorneå.
Forskarträffarna fortsätter som tidigare varje torsdag kl.18.00 t o m 14 december i
forskarsalen. Efter juluppehållet börjar träffarna den 11 januari 2018.

Styrelsen för Matarengi Forskarförening
Ordförande: Thomas Wahlberg
1:e vice ordförande: Arne Hietala
2:e vice ordförande: Tomas Simu
Styrelseledamot/kassör: Bror-Erland Härmä
Styrelseledamot/sekreterare: Marianne Rantapää
Ersättare:
Ingrid Fryksell
Birgit Furmark
Vega Kihlström
Ann-Kristin Sundelin

Medlemsavgift för 2018
Styrelsen för Matarengi Forskarförening hoppas på fortsatt stöd från medlemmarna under år
2018. Ni kommer att få påminnelse om inbetalning av medlemsavgift och kallelse till årsmöte
2018 i januari/februari. Besök vår hemsida http://matarengi.org och delta i våra aktiviteter.
Som medlem får du tillgång till Erik Wahlbergs släktforskning på hemsidan
http://erikwahlberg.se via internet.
Medlemsavgiften inbetalas på bankgiro Swedbank 5715-0831. Uppge alltid namn och aktuell
e-postadress.
150:00 kr/medlem
200:00 kr/familj
200:00 kr/organisation
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Nyutgivna böcker med anledning av 400-års minnet av Särkilax kyrka
Särkilax och kyrkan som försvann. Bok av Petter Antti

Du kan köpa boken direkt genom föreningen Särkilax kyrkas vänner på Simu - Tollin gården i
Övertorneå. Tel: 0927 - 10097 eller 070 521 96 57. Vill du att boken skickas till dig så kan du mejla
till jan@simunordic.se och därefter får du betalningsuppgifter. Pris vid direktköp i Övertorneå 350 kr
och vid postleverans 439 kr.

Våren 1617 försvann den medeltida träkyrkan i Särkilax, strax norr om dagens Övertorneå. I
den ovanligt kraftiga vårfloden fördes kyrkan bort och inventarierna skingrades längs
älvstranden. Delar av utsmyckningen förstördes eller försvann, men en del finns kvar. Idag
minner de enastående senmedeltida helgonskulpturerna om den tid som flytt och om en epok
då ett svenskt rike i vardande avancerade norrut med kyrkans män som förtrupp. Vårfloder i
Torne älv har förbannats och fascinerat i hundratals år, men var samtidigt en förutsättning för
liv utmed älvdalen.
Boken finns även att köpa i finsk översättning

Särkilahti ja kirkko joka hävisi. Kirjailija, Petter Antti
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1617 Övertorneå storsocken under dramatisk tid. Bok av Sture Torikka
Om folket, en kyrka och en vårflod
Ett fruset ögonblick i historien

Boken finns till försäljning på Tornedalens folkhögskola, Återvinningen Övertorneå och Café De
Vylder i Övertorneå. Boken kan beställas på Tornedalens Folkhögskolas hemsida tornedalen.se
Subventionerat pris 350 kr som gäller jubileumsåret ut. (Frakt på 150 kr tillkommer).

År 1617 blev dramatiskt i Torne älvdal och Övertorneå sockens lokala utveckling kom att på
olika vis förändras. Det var allmänt en kylslagen tidsperiod och 1617 blev det fjärde
missväxt- och hungeråret i följd. Lokalbefolkningen led redan tunga avbräck på grund av krig
och andra pålagor. Gustaf II Adolf kröntes till konung detta år och Sverige fick sin första
riksdagsordning. Katolicismen förbjöds slutgiltigt, hundra år efter det långvariga kriget med
Polen. Och i Övertorneå förstördes Särkilax kyrka genom en extraordinär vårflod. Året
innebar även att Hietaniemi by för en kort tid blev ny central sockenort innan sockencentrat
snart därefter blev flyttat till Matarengi by.
Boken introducerar på ett kulturhistoriskt vis den vidsträckta Övertorneå socken i realtid år
1617 med tillbakablickar till 1500 talet. Det ges en kulturgeografisk skildring av socknen och
dess byar sett från älvens horisont under en beskriven färd uppströms genom forsar och
strömdrag. Älven är central och benämndes inte för inte som farled – väylä. Samtliga
bosättningar i socknen 1539 – 1620 redovisas utifrån Torne älvs horisont. Folket och deras
sociala leverne, tingsärenden, bebyggelse, näringar, folktro, vidskeplighet och Gudstro mm
framträder både diffust som konkret.
Det ingår även ett exklusivt specialskrivet kapitel rörande de geologiska och klimatologiska
förutsättningarna under 1450-talet fram till år 1617 längs Hietaniemiselets nästan 40 km långa
sträckning och särskilt för trakten kring Särkilax kyrka. Den historiska miljön och det klimat
de dåvarande bosättarna i området upplevde presenteras här för första gången med senaste
forskningsrön daterade 2017.
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Statsmakternas uppföljning av predikosjukan eller ”Den Wiklundska
rörelsen” i Övertorneå under 1770-talet
Folkhälsa är ekonomi
Henrik Sandblad har i sin avhandling ”Världens nordligaste läkare: Medicinalväsendets första
insteg i Nordskandinavien 1750 - 1810” redogjort för hur man efter stormaktstiden 1611 1721 ansåg sig tvungna att ta itu med folkhälsan i riket, dvs Sverige-Finland. Sverige hade
befunnit sig oavbrutet i krig i 72 år och infektioner härjade bland befolkningen. Under 1730 40-talen ökade befolkningen inte alls och statsmakten försvagades. Många dog i smittkoppor,
mässlingen, tbc och kikhosta. Vart fjärde barn dog före två års ålder och många kvinnor dog i
barnsäng. De som överlevde smittkopporna blev döva eller funktionsnedsatta på olika sätt.
Riket tappade kraft och försvagades.
Vid den här tiden förhärskade den ekonomiska idén att välstånd bygger man genom att få
exporten att bli större än importen. Inhemska råvaror måste förädlas på hemmaplan för att
sedan exporteras och på det viset få igång hjulen. Man införde skyddstullar och gav järn och
kopparhantering privilegier precis som handeln. En stark centralmakt med ett starkt försvar
och inhemsk produktion var målet. Till det behövdes framför allt arbetskraft, men dödligheten
var stor och befolkningsökningen stod still.
För att kunna tillvarata landets naturtillgångar behövde man alltså tillgång till en arbetsduglig
befolkning. Folkhälsa blev därför en viktig angelägenhet. På 1730-talet fanns Sveriges
nordligaste utbildade läkare i Gävle. När Linné till exempel passerat Gävle efter två
dagsmarscher från Stockholm noterar han i sin ”Lappländska resa” 1732 att det sista apoteket
i Norden fanns i Gävle. Läkaren där hade ett distrikt som omfattade hela Norrland.
Statistikinsamling
För att få bättre kunskap om befolkningen och hur det stod till i landet inrättades Tabellverket
1749 på initiativ av Vetenskapsakademien. Utifrån prästernas kyrkobokföring samlades
befolkningsuppgifter på förtryckta formulär för att man skulle få en detaljerad bild av
folkmängden. Man ville ha in bland annat uppgifter om demografi, sjukdom och död.
Uppgifter började strömma in från olika delar av landet och 1756 var man tvungen att inrätta
Tabellkommissionen för att bearbeta alla siffror och fakta som kommit in för att få överblick
och kunna sätta in åtgärder. Det kom att bli världens första statistiska centralbyrå, till glädje
för dagens släkt- och historieforskare.
Reformernas årtionde
På 1750- talet hände således en hel del när det gäller folkhälsa. Sandblad kallar det i sin
avhandling för reformernas årtionde. För att få ner antalet kvinnor som dog i barnsäng
infördes fler barnmorskeutbildningar. Man inrättade fler och bättre betalda provinsialläkartjänster, samt satsningar på landsbygden och bland allmoge, där arbetskraften fanns. 1756
beslutades så att alla län måste ha en provinsialläkare. Men riket var stort och läkarna hade sin
mottagning i kuststäderna. De flesta människor föddes, vårdades och dog hemma. Vanligast
var det att anlita kloka gubbar och gummor och att förlita sig på Gud - ”Ske din vilja”.
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Eftersom man bedrev handel med skepp längs kuststäderna spred sig sjukdomar som
smittkoppor norrut och då provinsialläkare fortfarande saknades i de flesta län fick prästerna
hjälpa till med koppympning och från predikstolen meddelades att gratis ympning som skydd
mot koppor kunde fås. 1773 startade smittkoppsympningen i Torneå och Piteå och samma år
rapporteras in till Tabellverket att länet hade tre utbildade barnmorskor. Folkhälsa var
prioriterat och olika insatser gjordes för att förbättra situationen ute på landsbygden. Man
skulle som sagt med alla medel få ner antalet döda i sjukdomar för att säkra tillgången till
arbetskraft. Att dricka brunn var inne på den tiden. Förutom kurorter och hälsobrunnar för
överklassen förekom också en folklig källdrickning. Lokalbefolkningen hade på många håll
egna kallkällor som var renande. Kända hälsobrunnar fanns i Piteå och Kalix och troligtvis
även mer lokalt.
Predikosjukan i Övertorneå
Vid den här tiden började det komma in rapporter om att Övertorneå med omnejd drabbats av
en epidemi av en alldeles speciell art, den så kallade predikosjukan. Sjukan blev mycket
omdiskuterad och det gjordes otaliga analyser och undersökningar av de drabbade. Hur spred
den sig? Vad föranledde smittspridningen? När epidemin nådde sin kulmen 1775 var 87
personer drabbade, de flesta var kvinnor men också barn och män var drabbade. Det här har
kyrkoherde Isaac Grape rapporterat in. Predikosjukan spred sig till Hietaniemi och
Nedertorneå och några fall rapporterades också från Pajala och så långt norrut som
Jukkasjärvi.
En undersökningskommission bestående av tre präster studerade de sjuka på plats för att
dokumentera händelseförloppet. Kyrkoherde Grape menade att det var en sjukdom given av
Gud. Innan epidemin var över 1783 hade Predikosjukan behandlats i otroligt många instanser.
Det var förutom lokala präster, Domkapitlet, tingsrätten, Svea hovrätt, Justitiekanslern,
provinsialläkaren, medicinska kollegiet, Överståthållaren i Stockholm och Kungl. Maj:t.
Medicinsk diagnos
Medicinskt kunde man notera när man studerade de sjuka att de fick konvulsioner och
hypnotiska ryckningar för att sedan hamna i dvala. När de vaknade upp började de tala som i
tungor eller predika om syndernas förlåtelse och om att göra bot och bättring. Anfallen kunde
komma 7-8 gånger om dagen och oftast på helgerna och de kunde vara i tjugo minuter. Efteråt
mindes de drabbade inte vad de talat eller predikat om. Själva ansåg de sig sjuka. Diagnosen
fastställdes till psykisk sjukdom med stor risk för smitta. Man behövde isolera de drabbade
och tre av de mest drabbade skulle sändas till Stockholm. Av hälsoskäl fick en av dem stanna
i Umeå medan en dräng och en piga fick åka ner till Stockholm för en grundlig undersökning.
De sattes i fängelse men fick själavård från finska församlingen i Stockholm då de inte kunde
svenska och efter isoleringen ansågs de botade och skickades hem efter tre månader.
Spasmerna och predikningarna hade då upphört. Behandlingen var alltså lyckosam men man
ansåg att det skulle bli alltför dyrt att skicka alla sjuka till Stockholm.
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Provinsialläkare till Övertorneå
Provinsialläkare Grysselius anmodades åka från Umeå till Övertorneå nyåret 1776 för att
undersöka de drabbade på plats och framför allt hindra att smittan skulle spridas ytterligare.
Uppdraget var att besöka byarna i Tornedalen vilket han gjorde på vintern. Befolkningen var
finsktalande och för Grysselius var det ett tungt uppdrag att mitt i kallaste vintern utföra sitt
medicinska uppdrag. Han hann med att undersöka 62 personer, hälften av dem var angripna
medan den andra hälften inte hade symptom. Grysselius kallade in sina patienter inom tre
mils avstånd till olika gästgiverier och sockenstugor. Han färdades med häst, ren och ibland
på skidor. Han redovisade som de andra som rapporterat om de drabbade att de föll i koma
efter spasmer och sedan talade om visionära ting. Vissa hade besökt kloka gubbar och
gummor innan vilket kunde ha varit en orsak till sjukdomen som Grysselius ansåg vara av
psykiatrisk art. Sjukdomen hade ett långsamt förlopp och efter att den brutit ut avtog den
sedan sakta. Mellan anfallen var man helt frisk.

Kronans apotek i Stockholm 1710-talet

Behandling
Sandblad skriver i sin avhandling att Grysselius fick sina reseräkningar beviljade, men
kritiserades för att han föreskrev för dyra mediciner. Blodrenande och nervstillande medel
samt att dricka brunn ordinerades de sjuka och naturligtvis karantän för att hindra smitta. De
skulle hållas från varandra och arbeta för kronan samt vistas i trakter där man inte förstod
deras predikningar, dvs. svenskbygder. Brunnskurer ordnades i Kalix.
1781 flyttade Johan Grysselius till Torneå som läkare för det norra distriktet. 1786 fick också
Tornedalen sitt första apotek, i Torneå. Grysselius hade stor påverkan på statsmakterna i sina

9
krav om anständig hälsovård i Tornedalen. Man hade också hittat en hälsokälla strax utanför
Torneå stad. Johan Grysselius gifte sig med Fredrika Pipping vars far var handlande och
borgmästare i Torneå. 1783 kunde så Grysselius rapportera att predikosjukan klingat av och
inga nya hade insjuknat. Provinsialläkaren Johan Grysselius dog endast 50 år gammal år
1788.
Kyrkoherde Isaac Grape och adjunkt Nils Wiklund ansågs skyldiga
Predikosjukan i Övertorneå benämns också som den ”Wiklundska väckelsen”. Kyrkoherde
Isaac Grape var omtyckt av sin församling, precis som adjunkten Nils Wiklund. De ansågs
vara goda predikanter som fick folket med sig. Bägge ansåg att predikosjukan var en andlig
uppvakning bland folk och de avvisade inte personer från att predika. Detta sågs som ett hot
mot den etablerade kyrkan och rättsprocesser inleddes mot dem. Det var framförallt kollegan
Wichman i Pajala församling som anmälde Grape och Wiklund till Landshövdingeämbetet i
Umeå och andra instanser och påtalade att de uppmuntrat predikosjukan. Medan
provinsialläkaren Grysselius utfärdade intyg att de drabbade hade en kroppslig sjukdom
menade Grape att den var sänd av Gud. Vid rättegången i Övertorneå tingshus 1776 dömdes
Grape till böter medan Wiklund fick åtta dagar på sig att lämna socknen. Församlingsborna
samlade pengar till honom och skickade ner honom till Stockholm för att begära nåd hos
kungen. Nils Wiklund stannade tre år i Stockholm innan han blev benådad år 1779.
Uppehället stod församlingsborna för, de gjorde tre insamlingar åt honom under åren. Med
sig tillbaka hade han, som de flesta som är intresserade av lokalhistoria känner till, en orgel
från Tyska kyrkan i Stockholm. Att orgeln från 1604 ståtar i Övertorneå kyrka idag beror
således till stor del på predikosjukan.

Orgeln i Övertorneå kyrka

Källa Wikipedia

För den som är intresserad av ämnet finns en hel del att läsa bl.a :
Sandblad, Henrik. - Världens nordligaste läkare : Medicinalväsendets första insteg i
Nordskandinavien 1750-1810
Hasselberg, Carl. - Norrländskt fromhetslif på sjuttonhundratalet
Asplund, Kjell. – Epidemier av psykisk sjukdom. Om predikosjukan och apatiska barn
Nordén, Åsa. – Sällsamheter från Tornedalen
Marita Mattsson Barsk
2017-11-01
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Kaulinrannan karsinapadot vuosina 1791-1920 ja 1929-1958
Historiaa
Kaulirannalla oli Marjosaaren karsinapato jo todistettavasti 1700-luvun lopulla,
luultavasti 1791 alkaen. Italialainen tutkimusmatkaaja Guiseppe Acerbi mainitsee
matkakertomuksessaan ostaneensa lohen Marjosaaren padolta 1798. Acerbi teki
matkan Tornionlaaksoon 1798-1799
1760-luvulla Tornionjoessa oli 8 karsinapatoa. Pohjoisin oli Kauvosaaren pato. Padot olivat
yhteisomistuksessa, ei siis talonpoikien omistuksessa. Tämä omistusmuoto ei onnistunut.
Joten kruunu päätti vuokrata pato-oikeuden yksityiselle 1786, vuokra-aika sovittiin 15
vuodeksi. Mutta talonpojat vastustivat tätä systeemiä ja kun vuokraaja siirsi vuokraoikeuden
seuraavalle henkilölle ja tämä myös seuraavalle, joten lopulta oli viides vuokraaja kalastusta
toteuttamassa, niin kruunu teki päätöksen, että kalastuspaikat luovutetaan talollisille.
Vuosiluku oli 1791 ja vuokra-ajaksi sovittiin 100 vuotta.
Kaulirannalle perustettiin Marjosaaren kalastuskunta ja se vuokrasi patopaikan välille
Marjosaari-Torakankorva. Vuonna 1810 sopimukseen tuli lisäys, että pato on yhteinen
Suomen ja Ruotsin kanssa, koska joesta oli tullut rajajoki. Patoamista harjoitettiin tällä
paikalla vuoteen 1920 asti.
Sinä vuonna valtiot vuokrasivat tämän alueen Torniojoen uittoyhdistykselle varastoalueeksi,
koska joelle loppui puutavaroiden lauttauitto ja siirryttiin irtouittoon. Meni 8 vuotta ettei
Kaulirannalla ollut lohipatoa.

Kaulinrannan karsinapato Kohkolan rannasta kohti Palosaaren nokkaa.
Piirustus Pekka Vanhainen
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Myöhemmän ajan karsinapatokalastus
Sitten 18.3.1928 kokoontui joukko talollisia Kaulirannan Vanhaiselle keskustelemaan uuden
lohiosuuskunnan perustamisesta. Niin perustettiin Kaulirannan lohenpyyntiosuuskunta. Se
rekistöröitiin 18.11.1928. Osakkaita oli 18 kpl.
Tämän jälkeen sovittiin Ruotsiin perustetun Palosaaren lohiyhdistyksen kanssa, että
vuokrataan patopaikka valtioilta. Padolle saatiin vuokrattua paikka Palosaaren alueelle.
Vuokraehdoissa oli pykälä, että pitää antaa takuu vuokran maksusta, sekä Suomen rannan ja
padon väliin pitää jättää 50 m. lautta-aukko. Niin päätettiin rakentaa pato välille
Kohkolanranta-Palosaaren nokka. Pato rakennettiin jo 1929.
Patoaminen
Padon rakentaminen myytiin huutokaupalla, keskimäärin 10-35 m pätkin. Työn sai
halvimman tarjouksen tehnyt. Tarjoajia oli yleensä 3-4 venekuntaa. Padon
rakentaminen aloitettiin heti kun suurin tulva oli mennyt ohi, se tapahtui kesäkuun 1015 päivän tienoilla (Joskus kyllä meni myöhemmäksikin). Pato pyrittiin saamaan
pyyntikuntoon, niin että juhannuksena olisi lohi pöydässä. Joka vuosi se ei onnistunut,
juhannus tulva sotki aikeet. Venekuntaan kuului 2 venettä ja 3-4 miestä.
Patoaminen aloitettiin karsinan eli pesän yliperästä, jonka leveys oli noin 42 m.
Kuusivaajoista tehtiin a-pukkeja. Vaajat juntattiin noin parin metrin syvyyteen. Ne
"humpattiin” miesvoimalla niin syvään kun menivät ja sitten ne nuijittiin
koivupölkyistä tehdyillä nuijilla niin kauan, että painuminen loppui. Tämän jälkeen
vaajat tasattiin sopivan mittaiseksi ja yläpäähän kaulattiin koivuvittakselle lovi, millä
vaajat sidottiin yhteen, näin syntyi a-pukki.
Pukkien väli oli n. 2-2,5 m. Tämän jälkeen pukkien yläpäähän sidottiin vittaksilla
marimet (pitkät mäntyriut), vesirajaan tuli seuraava ja kolmas painettiin riuilla noin
50-60 cm pohjan yläpuolelle. Sitten näitä marimia vasten laskettiin sierinleipot, jotka
oli tehty ohkaisista pitkistä mäntyriuista, jotka sidottiin vittaksilla 2-3 kohdasta
muutaman sentin raoilla, alle metrin leipoiksi. Leipot sidottiin yläpäästä toisella
marimella jo olevan marimen kanssa yhteen. Näin leipot pysyivät paikallaan. Pesän
laitaleipot tehtiin puurimoilla naulaten, koska ne tulivat virran suuntaisiksi ja niistä
kiskottiin veneitä verkko-pyyntiä suoritettaessa. Vittaksilla sidotut leipot eivät olisi
olleet hyviä. Leippojen leveys oli lisäksi n. 2 m .
Padon osien nimet ja mitat: Pesän yliperä 42 m, sauvasperä 26 m, pesän ylihaka 2x44
m, alahaka 2x23 m, vesimukat 2x22 m, Suomenvarsi 105 m. Suomenvarren alahaka
40 m, Ruotsin varsi 160 m.
Patorakenteiden purkaminen alkoi, pyynnin päättymisen jälkeen, syyskuulla. Kaikki
muut purettiin pois, vain vaajat jäivät. Jos jäät eivät vieneet vaajoja syksyllä, niin ne
nostettiin vintturilla keväällä kun vaajojen ympärys oli sulana. Monena vuonna kyllä
jäät veivät vaajat mennessään.
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Leikkauskuva selventää minkälainen pato on. Kuva on katsottuna edestä ja sitten leikkaus a-a sivusta.

Kalastus
Lohen pyynti suoritettiin alkukesästä verkoilla ja loppukesästä lanoilla. Pyyntipaikat myytiin
huutokaupalla vuorokausihinnalla. Halvin tarjoaja sai työn. Pyyntiin kuului 3 venettä ja 9
henkilöä. Luettelo verkkopyyntiin kuuluvista henkilöistä: Heittoveneen nokkamiehenä oli
vanhempi osakas, joka oli samalla "pomo". Plankussa oli yleensä aikuinen mies, vesipaulassa
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nuori poika tai nainen, perässä varttuneempi poika tai voi olla myös nainen, sauvasperän veneen
nokka aikuinen mies, plankussa, vesipaulassa, ja perässä, samoin kuin heittoveneessä. Puutossa
aikuinen henkilö. Sauvasperästä oli veneen mitanpäähän pingoitettu paksu köysi pesän poikki
Suomen laidasta Ruotsin laitaan, jota käytettiin verkon heitossa ja verkkojen ylös nostossa
hyödyksi.

Osakkaita kokemassa patoa. Vasemmalta Vekko Vanhainen nuijan kanssa, Pekka Vanhainen lakki
valahtaneena silmille, Heikki Lakkapää pitää lohta, Lakkapään takana Aarne Rautio, Niilo Kollin
lohen kanssa, istumassa veneen keulalla Kalle Keisu, seuraavassa veneessä seisomassa lohen kanssa
Arvo Töyrä, istumassa Isak Kohkola ja kolmannessa veneessä Oskari Kohkola. Kuva 1945.

Pyynti tapahtui niin että puuttovene meni ensimmäisenä yliperään Ruotsin laitaa vasten.
Tämän jälkeen sauvasperän veneen nokkamies veteli köyttä myöten veneen Ruotsin
puolen laitaan ja samalla plankkumies heitteli verkon alapaulasta veteen. Perämies meloi,
että vene kulki virran suuntaisesti. Verkko painui sauvasia vasten, näin oli suljettu lohilta
pääsy tämän kautta pakoon (Verkon alapaulassa oli raskaat painot). Heittovene lähti
viimeisenä. Vauhdilla mentiin Ruotsin laitaa pitkin kohti yliperää. Sauvasen veneestä
potkaistiin vene kohti yliperän vinovaajoja. Verkon paulaköysi heitettiin sauvasen
plankkumiehelle. Nokkamies alkoi vedellä venettä vinovaajoista vauhtia ottaen kohti
pesän Suomen laitaa ja plankkumies heitteli verkkoa veteen. Perämies meloi vimmatusti,
että vene pysyi virran suunnassa. Puuttovene seurasi heittovenettä yläpaulasta vetäen ja
pysähtyi verkon keskelle. Sitten veneet lähtivät vetämään verkkoa kohti sauvasperän
verkkoa. Plankkumies istui veneen tuhdolla ja sysi sauvoimella veteen sekä kolautteli sitä
veneen laitaan, etteivät lohet karkaa verkon päiden kautta pakoon, vaan pysyvät keskellä
verkkoa. Heittoverkko vedettiin sauvasen verkon päälle ja näin lohet jäivät kahden verkon
väliin.
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Tämän jälkeen alkoi verkkojen nosto. Nokkamiehet painoivat jaloillaan köydestä, että vene
irtosi sauvasperästä. Lankkumiehet vetivät sauvasperän verkon alapaulasta verkkoja
veneeseen. Vesipaula- miehet pitivät huolen etteivät verkkojen alapaulat menneet sekaisin.
Perämies hoiti yläpaulan vedon veneeseen. Kun verkot ja niiden välissä olevat lohet olit
veneissä, alkoi verkkojen selvitys veneisiin ja lohet otetiin pois sekä tapettiin puukalikalla
niskaan lyötynä (silloin ei laskettu verta pois). Sitten jäätiin vain odottamaan seuraavaa
heittoa. Odotusaika oli noin ½-1 tuntiin, riippuen siitä kuinka kiivasta lohen nousu oli.
Parhaimpana lohivuonna 1946 tuli yhdellä heitolla 36 lohta ja kun oli heitetty 3 kertaa oli
lohta veneessä niin paljon, että kun lohia lähdettiin viemään lohikellariin, niin veneeseen ei
sopinut kuin soutaja ja perämies. Tämän jälkeen pidettiin maissa taukoa. Kiivaimman lohen
nousun aikaan tauot jäivät lyhyiksi noin 2 tunniksi, joten nukkumista piti harrastaa
veneessäkin, joka heiton välissä.
Myöhemmin kun lohen tulo väheni, niin tauot maissa pitenivät tuonne 4-6 tuntiin.

Lanan kokeminen Paulus Vanhainen ja Viljo Antinmaa. Taustassa sierinleipot pystyssä marimia
vasten. Oikealla näkyy osa a-pukista vedenpinnan päällipuolella.

Verkkopyynti päättyi tavallisesti heinäkuun 20 päivän tienoilla, Tämän jälkeen alkoi lanoilla
pyynti. Lanat asennettiin pesän yliperän yläpuolelle virtaa. Lanoja oli 2 kpl ne olivat monta
metriä pitkiä ja suurimman vanteen läpimitta oli n, 1,5 ms. Vanteiden koko pieneni lanan
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perää kohti. Lananperä painettiin riulla silotettua vaajaa pitkin, koivuvitsakkeesta tehtyä
silmukkaa apua käyttäen, pohjaan. Lanan etupäässä oli aisat, jotka laskettiin sierinleippoja
vasten. Lanan nielun kohdalta leippo oli nostettu ylös. Tästä aukosta lohet pääsivät uimaan
lanaan. Alussa lanat koettiin 2 kertaa vrk., loppuaikana kerran vuorokaudessa. Lanoilla
pyynti lopetettiin elokuun lopussa. Joinakin vuosina pyynti kesti kyllä pitkälle syyskuulle, se
riippui syksyn lämpimyydestä.
Ensimmäinen lohi-isäntä oli Isak Vanhainen vuoteen 1933, sitten Kalle Vanhainen v.1947.
Tämän jälkeen Paulus Vanhainen patoamisen lopettamiseen asti. Kahtena ensimmäisenä
vuotena lohta tuli niin paljon, että voitiin jakaa osinkoja. Tämän jälkeen lohen tulo väheni
niin, että se alkoi tuottaa tappiota. Silloin alkoi osuuskunnasta osakkaita eroamaan.
Kolmekymmentäluvun lopussa osakkaita oli enää yhdeksän. (Suomalaiset osakkaat.
Ruotsalaiset osakkaat lisäksi)
1940-1944 tuli uusia osakkaita 4 kpl. Nyt osakkaiden määrä oli 13 kpl. 1940-luvulla
lohisaaliit taas kasvoivat. Esimerkiksi vuosina 1945-1947 lohisaalis oli yhteensä noin 25 000
kg. Lohisaaliiden lisääntyminen johtui siitä, kun sodan vuoksi meripyyntiä ei ollut. Vuonna
1948 osuuskuntaan liittyi uusia jäseniä 45 kpl, joten osakkaita oli nyt 58 kpl. Mutta nyt
lohisaaliit alkoivat vähentyä, koska meripyynti lisääntyi. Vuoden 1948 lohisaalis oli vain
kuudesosa parhaan vuoden saaliista.
Viisikymmenluvulla lohisaaliit edelleen vähenivät niin paljon, että alkoi tuottaa tappiota.
Niin päätettiin patoaminen lopettaa vuonna 1956.
Tämän jälkeen kuuleman mukaan jotkut osakkaat tekivät uuden padon vuonna 1957 tai 1958
Vanhanvainion kohdalle, siis noin kilometrin alemmaksi tätä entistä patoa. Saalis kyllä oli
ollut heikko, yksi säynäjä oli vain tullut. (Olin silloin jo muuttanut Kaulirannalta pois).
Kaulirannalla kesti lohen pyynti karsinapadoista noin 160 vuotta.

Oulu 20.6.2010 Pekka Vanhainen
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Karsinapator i Kaulinranta åren 1791-1920 och 1929-1958
Historik
I Kaulinranta fanns Marjosaari karsinapatai bevisligen redan i slutet av 1700-talet, troligen
från och med år 1791. Den italienske forskningsresanden Guiseppe Acerbi nämner i sin
reseberättelse att han köpt en lax vid Marjosaari pata år 1798. Arcebi gjorde sin resa till
Tornedalen 1798-1799.
Under 1760-talet fanns i Torne älv åtta karsinapator. Den nordligaste var patan i Kauvosaari
(några kilometer norr om Kaulinranta). Patorna ägdes gemensamt, de var inte bondeägda.
Denna ägoform var inte lyckad. Av den anledningen beslöt kronan att hyra ut paträttigheterna
till enskilda 1786, arrendetiden blev 15 år enligt överenskommelse. Men bönderna motsatte
sig detta system och när arrendatorn överförde arrenderättigheten till nästa person och denne i
sin tur till nästa, och slutligen på så sätt den femte som höll på och fullföljde
arrenderättigheten, så beslutade kronan, att fiskeplatserna överlämnas till hemmansägarna.
Årtalet var 1791 och en överenskommelse om arrendetid på 100 år slöts.
I Kaulinranta bildades Marjosaari fiskelag och de arrenderade patplats mellan Marjosaari och
Torakankorva (sedermera Korva). År 1810 gjordes ett tillägg till överenskommelsen, att patan
är gemensam och delas mellan Finland och Sverige, eftersom älven hade blivit gränsälv.
Patfiske pågick på denna plats fram till år 1920. Detta år arrenderade staterna ut området till
Torneälvens flottningsförening som magasinsområde, eftersom flottning av trävaror i flottar
upphörde och man övergick till lösflottning. Under åtta års tid fanns ingen laxpata
(karsinapata) i Kaulinranta.

Kaulinranta karsinapata från Kohkola strand mot Palosaari udde. Skiss Pekka Vanhainen. Skissen är
förminskad och inte skalenlig.
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Senare tids karsinapatfiske
Därefter 18.3.1928 samlades några hemmansägare hos Vanhainens i Kaulinranta för att
diskutera och att få till stånd ett nytt laxandelslag. På så sätt bildades Kaulinranta
laxfångstandelslag. Det registrerades 18.11.1928. Andelsägarna var 18 stycken.
Efter det gjordes en överenskommelse med Palosaari laxfiskeförening i Sverige, att man
skulle arrendera patplats av staten. För patan fick man arrendeplats i Palosaariområdet. I
arrendeavtalet fanns en paragraf, att man måste gå i borgen för betalning av arrendeavgiften
och att det mellan den finska stranden och patan måste lämnas en 50 meter bred flottöppning.
Sålunda beslutades att bygga en pata mellan Kohkolastranden och Palosaariudden. Patan
byggdes redan 1929.
Patbygget
Byggandet av patan såldes på auktion, i genomsnitt i 10-35 meter långa delar. Arbetet fick den
som lämnade det lägsta priset. I regel var det 3-4 båtlag som lämnade bud. Patbygget
påbörjades så snart den största vårfloden var över, det skedde kring den 10-15 juni (ibland
blev det senare). Man strävade efter att få patan fångstfärdig, så att man hade lax till
midsommarbordet. Det lyckades man inte med alla år, midsommarflödet trasslade till
planerna. Till båtlagen hörde två båtar och 3-4 man.
Patbygget började vid karsinan eller boets (pesäii) övre del (yliperäiii), som var cirka 42 meter.
Av granpålar tillverkades A-bockar. Pålarna stöttes och pressades (juntattiiniv) cirka två meter
djupt i älvbotten. De slogs och trycktes (”humpattiin”v) ner med mankraft så långt ner som
möjligt och sedan bankades de ner, med av björktimmer tillverkade klubbor, så djupt ner det
gick. Därefter jämnades pålarna till lämplig höjd och i överdelen inskårades ett jack för
björkvidjorna, med vilka pålarna bands ihop och på så sätt uppstod A-bocken.
Avståndet mellan bockarna var ungefär 2-2,5 meter. Därefter band man med vidjor marimetvi
(långa tallslanor) på övre delen av pålarna. Vid vattenbrynet fästes nästa och den tredje
trycktes ner med störar ungefär 50-60 centimeter ovanför botten. Därefter sänktes mot
marimet sierinleipotvii, som var gjorda av smäckra, långa tallslanor, som bands ihop med
vidjor vid 2-3 ställen med några centimeters mellanrum, till knappt en meter breda
buntar/sektioner. Sektionerna bands ihop med de två översta marimet. På så sätt hölls
sektionerna på plats. I boets (fångstgårdens) sidosektioner användes sågade ribbor
(puurimaviii) på vilka sieriemet spikades, eftersom de var i strömmens riktning och båtarna
drogs efter dem vid nätfisket. Med vidjor knutna eller bundna sidosektioner hade inte hållit.
De spikade sidosektioner var dessutom ca 2 meter breda.
Patdelarnas namn och mått. Boets övre del 42 m, sauvasperäix 26 m, gårdens övre hage 2x44
m, nedre hagen 2x23 m, vesimukatx 2x22 m, finska ledarmen 105 m, finska ledarmens nedre
hage 40 m, svenska ledarmen 160 m.
Rivning av patan började efter det att fisket avslutats i september. Allt revs förutom pålarna
som blev kvar. Om isen inte tog med sig pålarna på hösten så lyftes pålarna upp med vinsch
på våren, när det smält kring pålen. Ofta tog isarna med sig pålarna.
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Skissen förklarar hur en pata ser ut. Bilden överst är sedd framifrån och nedan skissen a-a från sidan.

Fisket
Laxen fiskades med nät under försommaren och med lanorxi under sensommaren.
Fångstplatserna såldes via auktion till dygnspriser. De som lade det lägsta budet fick jobbet.
Vid själva fisket fanns tre båtar och nio personer. Förteckning över sysslor och personer vid
nätfiske: I fören på båten som lade ut näten (heittovenexii) fanns en äldre andelsägare, som
samtidigt var ledare för fångstlaget. Vid plankan (plankkuxiii)fanns i regel en vuxen man, vid
nedre telnen (vesipaulaxiv) en ung pojke eller en kvinna, i aktern en äldre pojke eller kvinna, i
sauvasperävenexv i fören på båten en vuxen man vid plankan, nedre telnen och aktern som i
heittovene. Den som skulle se till att nätet inte fastnade i botten var en vuxen person. En
båtlängd ovanför sauvasperä tvärs över boet fanns ett tjockt rep uppspänt från den finska till
den svenska sidan, som användes såväl när man lade ut och tog upp nät.
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Delägare som vittjar patan. Från vänster Veikko Vanhainen med klubban i handen, Pekka Vanhainen
med mössan som glidit ner mot ögonen, Heikki Lakkapää håller i laxen, bakom Lakkapää Aarne
Rautio, stående med laxen Niilo Kollin, sittande i aktern på båten längst till vänster Kalle Keisu,
stående med laxen Arvo Töyrä, sittande i båtarna Isak Kohkola och Oskari Kohkola. Foto 1945.

Själva fisket gick till så sätt att puuttobåten (puutovenexvi) gick som första båt till yliperä mot
den svenska sidan. Därefter drog mannen i fören på sauvasperäbåten sin båt längs repet mot
den svenska sidan och samtidigt lade mannen vid plankan ut nedre telnen av nätet.
Styrmannen i aktern paddlade, så att båten följde strömriktningen. Nätet sjönk mot stavarna
och på så sätt hade laxarnas möjlighet att slippa ut den vägen stängts (I nätets nedre teln fanns
tunga sänken). Heittovene startade sist. Med fart gick båten längs den svenska sidan mot
yliperä. Sauvasbåten stack mot övre ändens (yliperä) snedpålar. Nätets telnrep (paulaköysixvii)
kastades till sauvasbåtens plankman. Mannen i fören började dra båten med hjälp av
snedpålarna för att få fart mot finska sidan av boet och plankmannen lade ut nätet.
Styrmannen bak i båten paddlade frenetiskt så att båten skulle hållas i stömrikningen.
Puuttovene följde heittovene och drogs fram efter den övre telnen och stannade vid mitten av
nätet. Sedan började båtarna dra nätet mot suvasperänätet. Plankmannen satt på tvärslået
(tuhtoxviii) och stötte med båtsstaken (sauvoinxix) i vattnet och slog emot båten, så att laxarna
inte skulle ta sig ut vid nätändorna utan stanna mitt i nätet. Kastnätet drogs över sauvasnätet
och på så sätt hamnade laxarna mellan de två näten.
Efter det började upptagning av näten. De som var i fören på båtarna tryckte med fötterna
mot repet så att båten lossnade från sauvasperä. Plankmännen drog sauvasperänätet i den
nedre telnen och in i båten. De som hade hand om den nedre telnen (vesipaulamiehet) såg
till att nätens nedre telnar inte trasslade. Styrmannen skötte om och drog in den övre
telnen i båten. När näten och laxarna mellan dem var i båtarna började man reda ut näten,
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laxarna togs loss och dödades med ett slag i nacken med en träklubba (då tappade man
inte blodet). Sedan blev det ett uppehåll och man väntade på nästa kast. Väntetiden var
ca 1/2-1 timme, beroende på hur häftigt laxen gick till.

Paulus Vanhainen till vänster och Viljo Antinmaa har vittjat lanan. I bakgrunden sierinleipot
stående upprätt vilande mot marimet. Till höger syns del av en A-bock ovanför vattenytan.

Under det bästa laxåret, 1946, fick man 36 laxar på ett kast och när man lagt ut näten tre
gånger fanns det så mycket lax i båten, att när man skulle transportera laxen till
laxkällaren så rymdes endast roddaren och styrmannen. Efter det hade man rast på land.
Under den tid laxen gick till som häftigast, blev rasterna korta ca 2 timmar, sova fick man
t.o.m. i båten mellan varje kast. Senare när laxfångsten avtog blev rasterna på land längre,
sådär 4-6 timmar.
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Nätfisket slutade i regel kring den 20 juli. Efter det började fiske med lanor. Lanorna
placerades på ovanför gården vid yliperä på översidan om strömmen. Det var två lanor
som var flera meter långa och den största bågen var ca 1,5 meter i diameter. Bågarna
minskade i storlek ju närmare strutens spets på lanan man kom. Lanans bakre del
(strutspetsen), där man med hjälp av björkvidjor gjort och fäst en ögla, trycktes ner med
en stör längs en glättad påle mot botten. Framtill i lanan fanns skalmar/skaklar som
sänktes mot sierinleipot. Vid lanans fångstmun hade sierinleipot lyfts upp. Genom denna
öppning kunde laxarna simma in i lanan. I början vittjades lanorna två gånger per dygn, i
slutet en gång per dygn. Lanfisket avslutades i slutet av augusti. Vissa år kunde fisket
pågå långt in i september, det berodde på hur varm hösten var.
Den förste laxhusbonden (lohi-isäntäxx) var Isak Vanhainen fram till år 1933, därefter Kalle
Vanhainen till år 1947. Efter honom Paulus Vanhainen ända till att patfisket upphörde. Under
de två första åren fick man så mycket lax, att man kunde ge utdelning till andelsägarna.
Därefter minskade laxfångsten, så att det började gå med förlust. Då började ägare lämna
andelslaget. I slutet av 1930-talet fanns endast nio andelsägare kvar.
Åren 1940-1944 tillkom fyra nya andelsägare. Nu var antalet delägare 13 stycken. I slutet av
1940-talet ökade återigen laxfångsten. Till exempel var, under åren 1945-1947, den
sammanlagda fångsten cirka 25 000 kg. Att laxtillgången ökade berodde på, att det under
krigsåren inte fiskades i havet. År 1948 inträdde 45 nya medlemmar till andelslaget,
varigenom antalet delägare blev 58 stycken. Samtidigt började laxfångsterna avta, eftersom
havsfisket ökade. År 1948 var fångstmängden endast en sjättedel i jämförelse med det bästa
fångståret. Under nittonhundrafemtiotalet minskade laxfångsterna ytterligare så mycket, att
det blev förluster. Då beslutade man sluta med patfiske 1956.
Efter detta, var det enligt hörsägen, några delägare som byggde en ny pata år 1957 eller 1958
vid Vanhavainio, ungefär en kilometer nedanför den förra patan. Fångsten hade varit dålig,
endast en id hade de fått. (Jag hade då redan flyttat från Kaulinranta).
I Kaulinranta höll man på med laxfiske med karsinapator i ungefär 160 år.

Uleåborg 20.6.2010 Pekka Vanhainen

Översättning Thomas Wahlberg

22
Karsinapata (av fi karsina ”inhängnad”, ”kätte”, ”fälla” och pato ”damm”, ”fördämning”), äldre fiskeredskap
för fångst av lax i lugntflytande delar av älven. Den består av mot strömriktningen vinkelrät placerade pålar i
älvbotten, som leder laxen i en fångstgård, karsinan. Karinapata vittjades med not och användes i de nordligaste
norrlandsälvarna. (Bonniers lexikon, Bonniers tryckeri, Stockholm 1964, Nationalencyklopedin (NE),
Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs).
ii
Pesä fi pesä ”bo”, ”rede” m.fl. betydelser. Vanhainen, Pekka använder genomgående ordet pesä i stället för
karsina och avser då fångstgården i patan. Granlund, John har översatt ordet karsina med kar, karet när han
beskriver fiske med karsinapata i Kiviranta vid Mattila by i Nedertorneå. (Laxfiske i Tornedalen, Norrbottens
årsbok 1969 sid 190-195) – se not i.
iii
Yliperä fi yli ”över”, ”övre” och perä ”ända, ände”, ”slut”, ”bakre” m.fl. betydelser. I detta fall cden övre
delen av boet.
iv
Juntattiin fi juntata ”stöta”, ”driva”, ”trycka”, ”banka”, ”slå” m.fl. betydelser och synonym till fi humpata.
Författaren använder orden synonymt när han beskriver hur de nertill spetsade pålarna, med handkraft och knep,
drevs ner i älvbotten.
v
”Humpattiin” fi humpata se not iv.
vi
Marimet långa tallslanor kring/drygt 10 cm i diameter i rotändan. (Pekka Vanhainen)
vii
Sierinleipot av tornedalsfi sierin lång, smäcker tallslana/-stör (kring 5 cm i diameter i rotändan och 2 cm i
toppen) och leippo ihopbundna tallslanor/störar med vidjor vid 2-3 ställen med några centimeters mellanrum
som bildade knappt en meter bred bunt/sektion s.k leippo (Pekka Vanhainen).
viii
Puurima fi puu ”träd” och rima ”ribba” i detta fall spikregel eller spikläkt. I stället för att binda ihop sierimet
med vidjor spikades de ihop på motsvarande sätt med spikreglar i ca två meter breda sektioner. Spikreglarna var
sågade och ca 5x5 cm grova. Dessa spikade sektioner (leipot) ställdes på boets insida mot marimet längs
strömriktningen. Vid de övre marimet band man med vidjor ytterligare en slana (marin). Sektionerna satt på så
sätt stabilt fast mellan dessa två slanor (marimet). (Pekka Vanhainen)
ix
Sauvasperä fi sauvas ”stav” och perä se not iii. Sauvasperä var gjord av kluvna gran eller tallstockar 25-30
cm i diameter. De delade stockarna/pålarna spetsades nertill och drevs/slogs ner i älvbotten med ca 10 cm:s
mellanrum och bildade den nedersta delen i boet eller karsinan. (Pekka Vanhainen)
x
Vesimukat fi vesi ”vatten” och tornedalsfi mukka, mukat fi mutka ”kurva”, krök”,”böj” m.fl. betydelser.
xi
Lana fi lana är ett fiskeredskap som påminner om och liknar en ryssja. Närmast öppningen i framdelen av
lanan fanns handtag i form av skalmar/skaklar.
xii
Heittovene fi heittää ”kasta”, ”slänga” m.fl. betydelser och fi vene ”båt”. Båten kallades så för att den
huvudsakligen användes för att lägga ut nät men även att ta upp nät.
xiii
Plankku tornedalsfi plankku, fi lankku” ”planka”. Personen/fiskaren som hade sin plats vid
tvärslån/tvärplankan (kallades även fi poikkipuu) i båten när näten lades ut och togs upp. (Pekka Vanhainen)
xiv
Vesipaula fi vesi ”vatten” och paula ”teln” eller samma som nedre telnen i nätet. Man blev blöt om knäna när
man redde ut och skilde åt näten i båten och därav kalldes denna teln även ”pissapaula, kusipaula” ”kisstelnen”.
(Pekka Vanhainen)
xv
Sauvasperävene Den båt som fanns vid sauvasperä och utgick därifrån vid fisket i patan.
xvi
Puuttovene Båt som bl.a. hade till uppgift att ta lossa nät som fastnat eller förhindra att nät fastnade vid fiske
i patan.
xvii
Paulaköysi fi paula ”teln” och köysi ”rep”. I nätändorna hade den övre och nedre telnen bundits ihop och
bildade ett några meter långt rep. Mannen vid plankan fäste repet runt tvärslået. (Pekka Vanhainen)
xviii
Tuhto fi tuhto ”bänk”, ”tvärplank”, ”tvärslå” i båt m.fl. betydelser se not xiii.
xix
Sauvoin tornedalsfi sauvoin eller sauvon ”båtsstake”. Båtsstake användes när man stakade en båt i stället för
att ro.
xx
Lohi-isäntä fi lohi ”lax”, isäntä ”husbonde”, ”innehavare”, ”värd” m.fl. betydelser. I detta fall titulerades den
personen som under året ledde patbygget, fisket m.m. samt företrädde och ansvarade för andelslagets intressen
lohi-isäntä (laxhusbonde).
i

