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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja Merikarvia-seura ry

LEADER-hanke ”Merikalastajan sanakirja”
Kalastajien haastattelu

Haastateltava: Heikki Sjöblom (HS)
Haastattelija: Juhani Aalto (JA)
Haastattelun aika: 25.10.1995

Tekstin purki ja litteroi Juhani Aallon 1994 äänittämältä CD-levyltä Lasse Lovén 21.8.2016. Murreversio.
Poimittu kalastukseen, kalastajiin, mereen ja paikannimiin liittyvät kohdat. Äänite on tallenteena
Merikarvia-seuran arkistossa.

2

Heikki Sjöblom oli merikarvialainen, asui Alakylässä Slutbäckin talon naapurissa.
Hän toimi taloissa renkinä ja myöhemmin autonkuljettajana. Hän kalasti
asuinpaikkansa lähialueella luokkarysillä kevätkalaa. Heikki kalasti myös nahkiaisia.

Sukuselvitystä
HS: Olimme äidin nimissä. Emme saaneet isän perintöä. Mä olin Saarisen (isän) nimel sotahommis, mut
mun nimee ei löydetty mistää. Mut Sjöblomin nimellä löytyi. Mä olin siellä sit kahdella nimellä. Isän veli
kuoli Amerikassa ilman perillisiä. Vihtori isän sisaren poika Gunnar Häyrinen peri amerikansedän, isä ja
äiti ei ollut virallisesti aviopari.

Hevosjuttujä
JA: Olit äitini isällä Juho Slutbäckillä (myöhemmin Puronmäki) renkinä. Minkänimisiä hevosia sulle on
jäänyt mieleen?
HS: Osmo, Raivo, Petti, kaks varsaa oli.
HS: Kalastettiin rantamilla ja ojissa. ”Lundbäckin ojas Viertomaan kohdalt, kalastettii. Oli tolppamerta ,
sai keväisin isoja säynäitä. Trikasta tuli vettä. Siitä Pajakiven kohdalta keväisin tuli mäestä vettä.
Kuivasta mäestä. Sarkiä tuli kamalasti. Nykki tuli silakkaa Krookanlahdest kauheesti. Muutama viikko
sitte. Silakoita tuli hurjasti, tulivat kattoo mihi kalastajat o hävinny. Ei silakka enää kelpaa minkää. Sata
nelikkooki verkos. Ei minkää menny. Ei minkkilöihinkää. Sai krookalaiset nättii silakkaa pirusti. ”
Mies oli kuollut kesken salvomisen ja poikaset katselivat toimitusta.
JA: Artturi Järvisalo kuoli 29.6.21932. Paavo Salmela teki salvomisen loppuun. Eero Salmela haki siihen
isänsä kotoo.

Ruotsiin
HS: Kattelin ku pojat armeijan vehkeissä lähtivät Ruotsiin Krookasta veneillä sota-aikana. Pojat vilkutteli
vaa ku lähdettii.
JA: Kerrotaan että kolme miestä lähti veneellä Ruotsiin mutta katosivat matkalla.

Pirtuäikä
JA: Se o tämmöstä tämä elämine ja olemine. Muistaks sää sitä aikaa ko pirtutrokareita oli liikkeellä? Sillo
varmaa tapeltiin kovasti.
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HS: Siinä Puukkovaarassa oli paikka misä juotiin kovasti. Siellä oli sitä känkii. Pontikan hakureissulla auto
ajettiin kallioon ja kuski kuoli.

Sotä-äjän kälästustä
HS: Savujärvellä Venäjän puolen Karjalassa kalastelimme. Veimme verkkoja täältä sinne sotareissulla.
Kalaa tuli mahdottomasti. Kaks tuntii oli ulkona verkot ja kalaa tuli, haukee ja madetta nii paljo ko
mahtu. Siellä oli niitä poron näköisiä peuroja. Niskan päällä oli pieni karva, semmonen oikeen säkä. Susii
me välistä koitettii ampuu, mut meni ohitte. Ne meni nii äkkii ja oli hämmyy.

Nähkiäisiä
HS: Käytiin nahkiaispyynnissä. Salmelan sillasta alaspäin on nytkin pyynti käynnissä. Vesioikeuksista
kiistellään.
JA: Oskari Pitkäranta esitti kalastuskunnan kokouksessa: ”Nuo miehet on meidän puolesta sodassa
rintamalla kuokkineet meidänki osuuden. Annetaan niille sotaveteraaneille nahkiaisen pyyntioikeus
elinajaksi”. Näin päätettiin.

Murhä-läulu
JA: Murha-laulusta on yksi kopio HS:n Raamatun välissä. JA lauloi laulun alun nuotilleen: ”Peipun ja
Hilppulan kujilla on matkamiehet lujilla jne”. Merikarvia –seura on julkaissut Jorma Rinteen
toimittamana ”August Päkkengin runoja ja lauluja kirjan”, jossa tämä laulu on mukana.

