
 

           

 
 

 

 

Pressmeddelande 2019-06-27 
 

En gammal kartbok om Torneälvens fiskeplatser går att bläddra i på 
gränsälvskommissionens hemsida 
 
I samarbete med Tornedalens museum och Finsk-svenska gränsälvskommissionen har en kartbok 
från tidiga 1900-talet publicerats på webben.  
 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen och Tornedalens museum har i samarbete digitaliserat en 
kartbok som innehåller kartor om Torneälvens fiskeområde och  fångstplatser. Handritade 
kartasidor går att bläddra i på gränsälvskommissionens hemsida i länken 
www.fsgk.se/Karttakirja.html 
 
Den ursprungliga kartboken innehåller kartor som härstammar från den statliga kommissionen som 
var avsedd för att arrangera det gemensamma laxfisket mellan  Sverige och Finland. Kartboken 
hör nuförtiden till landskapsmuseets samlingar.  
Torne-, Lainio- & Muonioälvars förening har donerat boken till museet år 2015. 
 
Kartboken skildrar varje by vid Torne älv. Kartabilderna börjar från Muonionalusta by och sträcker 
sig vidare ända till Torneälvs mynning. Kartorna har ritats för flottningens behov i Torneälven i 
början på 1900-talet men kartorna innehåller även information om äldre fångstplatser som har varit 
i bruk. Senare har någon gjort tilläggsanteckningar med blyertspenna men om markören, 
anteckningarnas ålder eller markeringarnas betydelse finns ingen information.       
 
Kartbokens sidor har först fotograferats, sedan sparats in i två olika format och i lämplig format 
publicerats på gränsälvskommissionens hemsida. Man kan öppna en större (skarpare) tiff-version 
eller något mindre jpg-version. De båda formaten är fri att använda och går att läsa via länken 
www.fsgk.se/Karttakirja.html 
 
Varje sida i fysiska kartboken har filmats isär och sedan klistrat in som ett uppslag. Storleken på en 
kartbokens sida är 90 cm x 90 cm.  
 
Flera likadana kartböcker som det här exemplaret finns i Luleå i Norrbottens föreningsarkiv. 
Donerade kartböcker i Luleå hör till Torneälvs flottningsförenings samling. Kartböckerna i 
Norrbottens föreningsarkiv är en donation av års 1971 gränsälvskommission som hade bevarat 
dem. Då årets 1971 gränsälvskommission avvecklades, donerade kommissionen alla 
flottningsföreningens handlingar till föreningsarkiv. De skiljer sig av den här filmade och 
publicerade versionen i det att de nästan helt saknar anteckningar som har något med fisket att 
göra.   
 
 
Mer information  
 
Tornedalens museum, Riikka Pyykkö, arkivarie, e-post: riikka.pyykko(at)tornio.fi  
+ 358 40 647 3466 
 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen, biträdande sekreterare Camilla Ahlstrand 
camilla.ahlstrand(at)fsgk.se tel. +46 (0)922-616 80 eller +358 (0) 40 705 5509 
 
Norrbottens föreningsarkiv, Höstvägen 7, Luleå e-post: arkivcentrum(at)norrbotten.se 
 


