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Abstrakt 
 

Krigsslutet 1809 innebar en mängd förändringar för befolkningen i Tornedalen. Gränsen 

mellan Sverige och det ryska Storhertigdömet Finland skulle ritas upp och kom att dela 

området i två delar. Förhandlingarna kring den nya gränsen kom att dra ut på tiden – inte 

förrän 16 år efter krigsslutet var processen avslutad. Uppsatsen fokuserar på denna 

gränsdragning, som kan liknas vid en förlängd fredsprocess. En fråga som ställs är: hur går 

man tillväga för att skapa en fred? 

 

De två internationella aktörerna, Sverige och Ryssland, hamnar i intressekonflikt med 

varandra när de båda jättebyråkratierna skall försöka samarbeta för att uppnå en fredlig 

lösning på problemen som uppstår. Det huvudsakliga problemet är ägofördelningen – vad gör 

man med landområden som hamnat på båda sidorna av den nya riksgränsen, men har samma 

ägare? Händelseförloppet analyseras utifrån Max Webers teori om byråkratiserandet av 

samhällena och visar sig stämma väl överens med den historiesyn som beskrivs av Weber.  

 

Till sist visar sig de lokala byråkratierna oförmögna att uppnå en lösning på problemet – man 

fastnar i den praktiska tillämpningen av problemlösningen eftersom det saknas resurser och 

drivkrafter att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga. De centrala storbyråkratierna 

tar hänsyn till lokala önskemål – till viss del – i sina omstruktureringar av det Tornedalska 

samhället. Resultatet är en landsbygd förenad av språk och kultur, men splittrad av en 

riksgräns.



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .................................................................................................................................................... sid 1 
1.1 Syfte ................................................................................................................................................... sid 2 
1.2 Frågeställning ..................................................................................................................................... sid 2 
1.3 Avgränsning ....................................................................................................................................... sid 3 
1.4 Forskningsläge.................................................................................................................................... sid 4 
1.5 Material och källkritik ........................................................................................................................ sid 4 
1.6 Metod ................................................................................................................................................. sid 5 
1.7 Teoretisk ram...................................................................................................................................... sid 5 

2 Om nationsgränsers betydelse ................................................................................................................. sid 8 
2.1 Europa i början av 1800-talet ............................................................................................................. sid 8 
2.2 Nationsgränser i krig, fred och handel................................................................................................ sid 9 
2.3 Landsgränsen mot Finland i äldre historia.......................................................................................... sid 10 
2.4 Gränsens psykologi ............................................................................................................................ sid 10 

3 Inledande gränsförhandlingar ................................................................................................................. sid 12 
3.1 Kapitulationen .................................................................................................................................... sid 12 
3.2 Fredsfördraget i Fredrikshamn ........................................................................................................... sid 13 
3.3 Kungsådran......................................................................................................................................... sid 13 
3.4 ”De skola hafwa full frihet at til deras Fädernesland återgå” ............................................................. sid 14 

4 Jordfördelningen och de internationella aktörerna ............................................................................... sid 16 
4.1 Sverige: statskupp och union.............................................................................................................. sid 16 
4.2 Ryssland: autokrati och expansionism................................................................................................ sid 17 
4.3 Ägarutbytet......................................................................................................................................... sid 18 
4.4 Migration i Karl Gustavs socken ........................................................................................................ sid 20 
4.5 Avslutande gränsförhandlingar........................................................................................................... sid 21 
4.6 Suveränitetsholmarna ......................................................................................................................... sid 22 

5 Sockensplittringen..................................................................................................................................... sid 23 
5.1 Sockendelningens genomförande ....................................................................................................... sid 23 
5.2 Statlig intervention ............................................................................................................................. sid 24 

6 Byråkratiseringsprocessen ....................................................................................................................... sid 25 
6.1 Karismatiska aktörer i Sverige och Ryssland ..................................................................................... sid 26 
6.2 Byråkratisering med materiella förtecken .......................................................................................... sid 26 
6.3 Suveränitetsholmarna ......................................................................................................................... sid 27 
6.4 Det nya länet....................................................................................................................................... sid 28 
6.5 Den statliga nivån............................................................................................................................... sid 29 

7 Sammanfattande diskussion..................................................................................................................... sid 30 
7.1 Konfliktlösning................................................................................................................................... sid 30 
7.2 Aktörerna............................................................................................................................................ sid 31 
7.3 Webers byråkratiseringsprocess ......................................................................................................... sid 33 
7.4 Summering ......................................................................................................................................... sid 34 

8 Källförteckning.......................................................................................................................................... sid 35 
8.1 Litteratur............................................................................................................................................. sid 35 
8.2 Otryckta källor.................................................................................................................................... sid 36 



 1

1 Inledning 
 

Mellan åren 1808 – 1809 rådde det krigstillstånd mellan rikena Sverige och Ryssland. Kriget 

har blivit föremål för mängder av romantiserade skildringar och namnen på de stora 

krigsskådeplatserna är intimt förknippade med det slutliga nederlaget för Sverige på finsk 

mark. När krigshandlingarna upphört blev det uppenbart att Finland, som varit en del av 

Sverige sedan medeltidens början, för alltid skulle styckas av från rikets gränser. Efter det 

förödande kriget var det åter dags att börja blicka framåt och försöka ställa i ordning en fred. 

Men hur skapar man egentligen fred i en region som splittras av storpolitikens aktörer? 

 

Kriget mellan Sverige och Ryssland 1808 – 1809 var en traumatisk upplevelse för invånarna i 

Tornedalen, med svält, sjukdomar och fattigdom som några av följderna. När freden 

undertecknades stod det klart att det inte var slut på Tornedalingarnas umbäranden. Den nya 

gränsen mellan Sverige och Finland – första gången de två länderna skiljts åt av en lagstadgad 

nationsgräns – skulle komma att dras längs Torne älv, utan hänsyn till de gamla socken- och 

hemmansgränserna. Lantbrukare ägde plötsligt land i både Sverige och Ryssland. 

Sockenkyrkorna hamnade på olika sidor av gränsen, vilket stängde ute en stor del av 

befolkningen från gudstjänster och kungörelser på söndagarna. Mycket av 

fredsförhandlingarna kom att handla om hur man skulle lösa problemet med ägofördelningen 

av marken på båda sidor av Torneälven.  

 

Dessutom hamnade tornedalingarna på ömse sidor om gränsen i två helt olika länder. I 

Sverige hade man börjat röra sig bort från det kungliga enväldet och närma sig det som skulle 

kallas för parlamentarismen. Ryssland, å andra sidan, var ett kejsardöme med en 

maktfullkomlig despot på tronen och följaktligen helt andra sätt att handskas med 

diplomatiska situationer än de svenska myndigheterna. 

 

Vi läser ofta om följande händelseförlopp inom historien: det var krig, och sedan blev det 

fred. Men hur går man tillväga för att göra en fred?  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva gränsdragningen i Tornedalen efter kriget 1809, eller 

vad man kanske kan kalla den förlängda fredsprocessen, samt att sätta den i relation till 

Webers teori om byråkratiseringsprocessen (som detaljeras i kapitel 6). Fredsprocessen kan 

hårddraget beskrivas som två jättebyråkratier (Sverige och Ryssland) i kamp med varandra. 

De två internationella aktörerna har dessutom inre strukturer som skiljer sig markant från 

varandra. Vilken inverkan denna konflikt har på gränsdragningen är därför en mycket 

intressant fråga.  

 

1.2 Frågeställning 

 

Denna uppsats huvudfrågeställning lyder: 

 

- Hur genomfördes gränsdragningsprocessen i Tornedalen? 

 

Med ”processen” åsyftas här hela det förlopp som fick sitt avslut i juni år 1825 och som ledde 

till stadfästandet av den nya gränsen mot det ryska storfurstendömet Finland. Ovanstående 

huvudfrågeställning kommer sedan att betraktas ur ett antal olika perspektiv, som blir till 

underavdelningar av frågan: de integreringsproblem som uppstod i och med gränsdragningen 

och vilka lösningar de fordrade; processens olika aktörer och hur de påverkade förloppet; det 

internationella  perspektivet, det vill säga de olika samhällskicken i Sverige och Ryssland och 

vilken inverkan det hade på gränsförhandlingarna; byråkratiseringsprocessen och 

standardiseringen av internationella relationer som var aktuell under den tidsperiod som här 

behandlas; den etniska frågan och dess betydelse i ämnet. Det är min förhoppning att genom 

denna frågeställning kunna kasta en någorlunda förklarande sken på gränsdragningen i 

Tornedalen och dess genomförande. I konflikten mellan Ryssland och Sverige ger de olika 

samhällsbildningarna och byråkratierna upphov till skillnader i motiv och handlande, vilket 

också detaljeras i uppsatsen.  

 

Att olika problem fordrar olika lösningar är väl självklart – men sättet som problemen angrips 

på säger mycket om folket som är drabbade av det. Här finner vi också olika nivåer: till 

exempel inofficiella avtal mellan människor, kontra myndigheternas undersökningar och 

parlamentsstödda åtgärder. Gränsdragningen mellan dessa är emellertid ofta diffus. 
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1.3 Avgränsning 

 

Den tidsmässiga avgränsningen är lätt att utstaka. Den 16 juni 1825 erlades från rysk sida den 

sista likviden för svenskägd jord som hamnat på fel sida om den ryska gränsen. Därmed sattes 

punkt för gränsregleringen som inletts i och med krigsslutet 1809. Den faktiska 

gränsregleringsprocessen kom inte igång förrän 1810, då krigsslutet inträffade så sent på 

hösten att inga förhandlingar kunde upptas år 1809. 

 

Den tidsmässiga avgränsningen för denna uppsats är således åren 1809-1825. Detta är i sig en 

mycket lång period, varifrån det finns stora mängder av arkivmaterial bevarat. Vidare 

diskussion om vad detta innebär för uppsatsens utformning finns i metoddelen. Denna 

avgränsning frångås emellertid i kapitel 2, där nationsgränsers betydelse beskrivs mera 

allmänt. 

 

En avgränsning som inte är lika lätt att fastställa är den om uppsatsens fokus. Som det 

förhoppningsvis har framgått ovan har jag valt att studera i detalj själva gränsdragningen och 

de problem som omgärdar den – kriget är inte ett avslutat kapitel förrän alla bekymmer med 

de nya gränserna (som nästan oavlåtligt blev följden av krig under denna tid) är avklarade. De 

som i slutändan drabbas hårdast av denna procedur är de olyckliga som av en händelse råkat 

bosätta sig just där den nya gränsen skall gå. Det går att dra paralleller med många historiska 

företeelser – till exempel den godtyckliga gränsdragningen och uppstyckningen av Afrika 

mellan de europeiska kolonialmakterna under 1800-talet; de till synes evigt skiftande 

statsgränserna i Balkanområdet; de med linjal och blyertspenna ritade statgränserna i USA, 

utan hänsyn till existerande indianstammar. 

 

Någon mera ingående studie av de långtgående effekterna av den nya gränsen i Tornedalen 

förekommer inte i denna uppsats. För att behålla en enhetlighet men ändå ge en helhetsbild 

har jag valt att endast kort beröra detta ämne på några platser. Det är emellertid en intressant 

möjlighet till fördjupning. 
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1.4 Forskningsläge 

 

Förvånansvärt få vetenskapliga arbeten i ämnet är publicerade. Just Tornedalsområdet har 

varit föremål för många undersökningar och utredningar – det är verkligen inte ett område 

som hamnat i skymundan i svensk historieforskning. Men det ämne som denna uppsats 

behandlar har inte varit föremål för många forskningsprojekt. 

 

Därmed inte sagt att sådana inte står att återfinnas. En man som får anses ha bidragit enormt 

till forskningen om Tornedalens historia är Olof Hederyd, författare till volym III i bokverket 

”Tornedalens Historia.” Volymen, utgiven till Haparanda stads 150-årsjubileum, behandlar 

delvis turerna kring gränsdragningen. Suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä 

älvar, ett resultat av jordskiftena under gränsdragningsprocessen, är föremål för relativt 

uttömmande forskning och i denna forskning ryms också mycket om det som denna uppsats 

handlar om. 

 

1.5 Material och källkritik 

 

Ett mycket omfattande arkivmaterial om gränsförhandlingarna återfinns i landets Riksarkiv. 

Här finns det så mycket material att tillgå att det i en uppsats av denna omfattning bara kan bli 

fråga om ett kvalitativt urval av material. Det är därmed oundvikligt att urvalet av källmaterial 

blir en aning godtyckligt. Det primärmaterial som denna uppsats stödjer sig på utgörs av 

handlingar från Kammarkollegiet, tredje provinskontoret som rör utvecklingen i Tornedalen 

under den utdragna gränsdragningsprocessen samt husförhörslängder rörande Karl Gustavs 

socken, från Luleå Forskarförening. 

 

Den litteratur som jag använder mig av utgörs till stor del av böcker som inte specifikt 

behandlar själva gränsdragningen i Tornedalen, men som ändå har betydelse för uppsatsens 

inriktning. De främsta källorna till information om själva gränsdragningsprocessen utgörs i 

litteraturen av Olof Hederyds ovan nämnda verk, boken ”Suveränitetsholmarna i Torne, 

Muonio och Könkämä älvar” (1975) – vilken beskrivs på titelbladet som ett ”Betänkande 

avgivet av den finsk-svenska utredningen om suveränitetsholmarna” – samt Åke Gustafssons 

”Riksgränshistoria och gränsöversyner” (1995). Av dessa böcker används 

”Suveränitetsholmarna…” främst som en källa till konventioner och avtal från tiden som 

behandlas i uppsatsen, vilka finns återgivna i nytt tryck som bilagor i boken. Gustafssons bok 
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ger en mera generell, nyanserad bild av förloppet medan Hederyds detaljerade skildring 

utgjort grundstommen till min egen uppsats. Hederyds personliga koppling till området som 

avhandlas i hans verk är någonting som man bör ta i beaktande, men boken bygger på 

pålitliga källor och ett oerhört omfattande arkivmaterial, så jag finner ingen anledning att i 

någon större omfattning ifrågasätta uppgifterna i den. Vad gäller primärmaterialets pålitlighet 

kan det vara idé att ifrågasätta mitt val av husförhörslängder som grund till kapitel 4.4. 

Sanningen är att det är bland de mest exakta och pålitliga källor som existerar från denna 

period rörande flyttningsmönster i Karl Gustavs socken, då några regelrätta flyttböcker inte 

tycks ha överlevt till vår tid.  

 

1.6 Metod 

 

Uppsatsen är kvalitativ till sin natur, och följer en kronologisk tidslinje för att vara 

lättorienterad och –förståelig. Jag har under arbetsprocessen beaktat de teorier som 

presenteras i uppsatsen och försökt anknyta till dessa när det har varit givande. Mitt mål har 

varit att vara så pedagogisk som möjligt i utformningen av texten. 

 

1.7 Teoretisk ram 

 

I sin bok ”Fredsforskning” talar Johan Galtung om en modell för konfliktlösning, med 

varierande grader av komplexitet. Detta är en allmän modell som kan användas för att 

beskriva konfliktlösningar i historisk tid såväl som i nutid. Men vad är en konfliktlösning? 

Galtung skriver: ”Enligt definitionen måste det innebära en process som leder 

handlingssystemet till ett stadium, där det inte längre har två eller flera oförenliga mål. (…) 

En ’lösning’ är alltså ett stadium i handlingssystemet, vilket man i en process uppnått med 

avsikt eller genom en ren händelse.”1 I konfliktlösningsprocessen ingår också två 

huvudsakliga element: att bestämma vinnare och förlorare och att bestämma vilken den 

framtida värdefördelningen skall vara. Det är främst det sistnämnda elementet som är relevant 

för denna uppsats. 

 

 

 

                                                           
1 Johan Galtung (1967) Fredsforskning, sid 100–101. 
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Konfliktlösningsmodellen i sin något förenklade form (dock inte i sin idealform) kan se ut på 

detta vis: 

 
”Kodning” representerar en formulering av problemet för aktörerna i mekanismen, och 

”dechiffrering” innebär den praktiska appliceringen av lösningsmekanismens slutsatser. 

Denna mekanism tar ofta formen av en tävlan mellan exempelvis de juridiska 

representanterna för deltagarna i den konflikt som gett upphov till lösningsprocessen. Dessa 

kan sägas deltaga i en form av metakonflikt.2 

 

Det står klart att etnicitet spelar en stor roll i en gränsdragningsprocess som splittrar ett sedan 

länge integrerat område med en etniskt homogen befolkning som Tornedalen. Björn Hettne 

skriver i ”Etniska konflikter och internationella relationer” om etnicitet på en 

internationaliserad nivå. Etnisk identitet definieras som en  blandning mellan ras, språk, 

religion, släktskap, region och en känsla av historisk och kulturell gemenskap – en sorts vi-

och-dem-känsla. Hettne skriver också: ”I den mån man upplever ett hot från omvärlden 

förstärks således det etniska medvetandet och blir en kanske avgörande resurs i kampen för 

materiell och kulturell överlevnad.”3 

 

Hettne berör ämnet för denna uppsats i sin teori om det han kallar för internationaliseringen 

av etniska konflikter, som är en logisk följd av politiseringen och polariseringen av desamma. 

Internationaliseringen förutsätter en förändring av den nationella maktstrukturen, vilket 

normalt påverkar landets position inom det internationella systemet av stater. Sagda 

maktstruktursförändring skedde för Sverige och Ryssland i och med kriget 1808–1809. Bland 

de dimensioner som ryms inom begreppet internationalisering finns bl.a. gränsproblem och 

migration. Hettne förutsätter att den etniskt utkristalliserade gruppen (tornedalingar, i detta 

fall) skall ”agera som en homogen politisk aktör med ett gemensamt projekt: att öka sin 

politiska autonomi, att stärka sin kulturella identitet och att förbättra sin resurssituation.”4 

 

                                                           
2 Johan Galtung (1967), sid 104 ff. 
3 Björn Hettne (1990) Etniska konflikter och internationella relationer, sid 17–23. Citatet från sid 22. 
4 Björn Hettne (1990), sid 12. 
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I Stein Rokkan och Derek Urwins bok ”Economy, Territory, Identity” presenteras en modell 

för att kombinera tre metoder att jämföra och förklara politiska system på. Nämligen: ”the 

historical political geography of centre-building and boundary demarcation; the political 

economy of territorial integration or fragmentation; and the political sociology of identity 

maintenance and mobilization.”5 

 

Modellen detaljerar relationerna mellan centrum och periferi. Centrum definieras som den 

ekonomiskt, kulturellt och politiskt dominerande platsen/området i ett visst territorium och 

periferin definieras som en isolerad region med liten ekonomisk autonomi och som bidrar 

föga till kommunikationsflödet inom territoriet. I korthet beskriver modellen hur varje försök 

till standardisering och centralisering från centrum bemöts av en korresponderande 

gränsmarkering och försök till att bevara den separata identiteten i periferin.6 

 

Ovan beskrivna teorier tjänstgör alla för att skapa ett ramverk, genom vilket man kan 

upptäcka mera generella tendenser. Ingen av dem kan på ett tillfredsställande sätt omfatta hela 

uppsatsen, men alla har ett mått av relevans i sammanhanget. För mera tillfredsställande 

modeller över de olika teorierna hänvisar jag till de respektive författarnas böcker som 

återfinns i notsystemet – av utrymmesskäl kunde jag här inte ta med deras ofta mycket 

omfattande modellritningar. 

                                                           
5 Stein Rokkan och Derek Urwin (1983) Economy, Territory, Identity, sid 17–18. 
6 Stein Rokkan och Derek Urwin  (1983) sid 14–15. 
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2 Om nationsgränsers betydelse 
 

I dagens läge går vi i världen mot en utsuddning av landgränserna, eller åtminstone 

landgränsernas betydelse för interagerande mellan olika grupper och folk. Björn Hettne talar 

om en regionalisering i sin bok ”Från Pax Romana till Pax Americana – Europa och 

världsordningen.” Han beskriver processen som ”dels sådana förändringar av världsordningen 

som leder till ökat manöverutrymme på den regionala nivån, dels framväxten av en regional 

identitet och solidaritet.”7 

 

Enligt Hettne är den utvecklingen en medveten strategi från nationalstaternas sida för att 

överkomma problem som uppstått i dagens samhällsklimat och som den gamla 

världsordningen är dåligt utrustade för att handskas med. På så sätt skapas en 

makroregionalism som på en gång suddar ut de nationella identiteterna och stärker de lokala 

och regionala dito. Målet är en förändring av de globala strukturerna och en fullständigt 

regionaliserad världsordning – såkallad multiregionalism. Således en ett samhälle där 

nationsgränser inte längre spelar någon roll för den politiska och ekonomiska ordningen i 

världen.8 

 

Det är inte konstigt om vi, som befinner oss mitt uppe i en sådan utveckling, har svårt att med 

vår förståelsehorisont förstå betydelsen av en gränsdragning på 1800-talet. Därför beskrivs i 

detta kapitel vilken betydelse nationsgränserna hade under den period som uppsatsen 

behandlar. 

 

2.1 Europa i början av 1800-talet 

 

I 1800-talets Europa fanns två rådande internationella politiska strukturer som konkurrerade 

med varandra:  

 

• Maktbalansdoktrinen, som betraktade kriget som ett sätt att återställa en rubbad jämvikt 

mellan olika nationers maktanspråk och expansionistiska tendenser. Detta förutsatte 

omfattande allianser och non-aggressionspakter som ofta ledde till att nationer oönskat 

tvingades dra ut i krig. Denna doktrin fortlevde ända in i 1900-talet och det första 

                                                           
7 Björn Hettne (2003) Från Pax Romana till Pax Americana – Europa och världsordningen, sid 136. 
8 Björn Hettne (2003)  sid 115 ff. 



 9

världskriget är delvis ett resultat av de invecklade diplomatiska förbindelserna och 

förpliktelserna som doktrinen innebar. 

 

• Imperieprojektet, som har sina anor från antiken. Napoleonkrigen är ett uttryck för denna 

strävan i ett land som tidigare varit en av de största förespråkarna för maktbalansdoktrinen 

(men också de svenska erövringarna under 16- och 1700-talen var ett tidigt exempel på ett 

imperiebyggande som inte höll i längden). Imperieprojektet var djupt rotat i absolutismen 

som rådde i Europa under denna period.  

 

Detta system kallas för den Westfaliska ordningen. Nationalstaten spelar som synes en stor 

roll i det. Den inre organisationen inom nationerna blev alltmer standardiserad och 

nationsgränserna fick att större betydelse. Inte förrän på 1900-talet skulle detta system 

kollapsa när det i och med första världskriget blev uppenbart hur föråldrat det var.9 

 

2.2 Nationsgränser i krig, fred och handel 

 

Under fredstid så är en nationsgräns i bästa fall inte en gräns som delar och håller isär, utan en 

gräns som förenar och knyter samman folkgrupper. Detta är emellertid en idealbild och sällan 

det faktiska förhållandet.10 Den normativa uppgiften för nationsgränsen i fredstid under det 

tidiga 1800-talet får istället sägas beskrivas av ovan nämnda maktbalansdoktrin. 

 

I ofred utgjorde nationsgränsen ofta en naturlig försvarslinje. Gränserna hade alltid haft en 

militär betydelse och i krig fick de således representera den absoluta gränsen för den stridande 

nationens intressesfär. Krig fördes i syfte att utvidga gränserna, eller försvara dem. Denna 

gränsförsvarsdoktrin var fast grundad i det svenska militära tänkandet under 1808-09 års 

krig.11 Efter freden gick man emellertid mot en centralförsvarsdoktrin, som innebar att man i 

händelse av krig skulle överge gränserna och istället bekämpa fienden djupt inne i det svenska 

territoriet, där kommunikationer och transporter var bättre lämpade för krigsföring än det med 

infrastruktur sparsamt försedda Norrland.12 Här fick alltså nationsgränsen förminskad 

betydelse i försvarssammanhang. 

 

                                                           
9 Björn Hettne (2003) sid 60 ff. 
10 Åke Gustafsson (1995) Riksgränshistoria och gränsöversyner – från Svinesund till Haparanda, sid 95 ff. 
11 Ibid. 
12 Jan Hult m.fl. (1989) Svensk teknikhistoria, sid 198 
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Inom handeln uppstod under denna period en intressant företeelse i England: den ökade 

betydelsen av frihandel och laissez-faire-attityden. Det innebar att staten fick förminskad roll 

inom handeln och att denna liberala frihandel över gränserna skulle bidraga till den allmänna 

ekonomiska utvecklingen. Denna ekonomiska teori fick aldrig något riktigt genombrott i 

resten av Europa, och särskilt inte i den europeiska periferin, till vilken Sverige numera 

tillräknades i politiska och ekonomiska sammanhang. Här förhärskade istället den gamla 

teorin, om berikandet av den egna nationen genom utvinning av ädelmetaller, tullar och 

importförbud.13 Nationsgränsens betydelse var alltså inom detta område stor, och hade en 

isolerande effekt på handeln. 

 

2.3 Landsgränsen mot Finland i äldre historia 

 

Först 1595 fastställdes gränsen mellan Finland och Ryssland genom freden i Teusina. Då hade 

redan Finland tillhört den svenska intressesfären i ett halvt årtusende. Den omedelbara effekt 

som detta fredsfördrag med Ryssland fick var att den svenska kolonisationen och det 

kulturella införlivandet av Finland nu erkändes av suveräna stater. Tidigare var gränserna 

diffusa och ofta motsade de svenska och ryska territoriella anspråken varandra.  

 

Definieringen av landskapsgränsen Västerbotten-Österbotten (som också var gränsen mellan 

länderna Sverige och Finland) ledde till konflikter mellan ortsbefolkningen i Kemi och Torne 

på grund av det rika laxfisket i området. Den sortens näringskonflikter var vanliga, trots att 

det förekom rikligt handelsutbyte över gränsälven, som snarare förenade området än splittrade 

det. 14 

 

2.4 Gränsens psykologi 

 

Åke Gustafsson skriver i sin bok ”Riksgränshistoria och gränsöversyner” om ”Gränsen 

psykologi.” Kort sagt handlar denna teori om hur både samhällslivet och den enskildes 

tillvaro påverkas av närvaron av en riksgräns. Ämnet dyker upp i de mest skilda litterära verk, 

avhandlingar och artiklar och är nästan outtömligt, då det behandlar alla tankemönster och 

beteenden som har sin grund i vilken sida av riksgränsen man bor på. Gustafsson lyfter fram 

kulturgeografen Thomas Lundén och dennes avhandling ”Individens rumsliga beteende i ett 

                                                           
13 Rondo Cameron (2001) Världens ekonomiska historia – från urtid till nutid, sid 263 ff. 
14 Nils Slunga (1959) Gränsen mot Finland – en ovanlig gräns, sid 5 –7. Särtryck från Haparandabladet. 
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gränsområde” som stöd för sitt påstående. Han analyserar sedan riksgränsen Sverige-Finland 

utifrån denna teori.15 

 

I början fick 1809 års gräns mycket liten psykologisk betydelse för folket i Tornedalen. Det 

var först under andra hälften av seklet som förändringar började ske, och det berodde 

inledningsvis mera på rikspolitiska beslut än någonting annat. En period av stark nationalism 

följde sedan i området, i enlighet med de rådande politiska och kulturella strukturerna i 

Europa under sent 1800-tal. Det är under denna period som den finska nationalismen vaknar, 

med dess starka kulturella förtecken. Detta skedde inte minst på den svenska sidan av 

gränsen, framhjälpt av den svenska språkpolitikens avsaknad av förståelse för finskans 

betydelse i skolundervisningen. 

 

Gustafsson menar att gränspsykologin längs den finska gränsen idag har drag av tiden innan 

den Westfaliska ordningen, med kraftigt förstärkt samarbete och kontakter över gränsen. Det 

finns åtskilliga finsk-svenska gemensamma projekt och myndigheter vars inflytande sträcker 

sig över båda länderna. Denna fredliga gemenskap existerar såväl på det politiska och 

ekonomiska planet, som det personliga och kulturella. 16 

                                                           
15 Åke Gustafsson (1995), sid 88 – 91. 
16 Ibid. 
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3 Inledande gränsförhandlingar 

 
I detta kapitel berörs de inledande förhandlingarna och de omständigheter som råder kring 

dem. Det som detaljeras är alltså det inledande, mest akuta skedet direkt efter 

vapenstilleståndet. Tornedalen är vid denna tidpunkt en bygd härjad av krig och de 

förändringar som nu kommer att ske måste ofelbart bli drastiska, våldsamma omställningar i 

befolkningens liv. För deras del gäller det att anpassa sig till en ny, fredlig tillvaro, men en 

tillvaro som ser helt annorlunda ut än tidigare. För Sveriges del gäller det att förhandla till sig 

en fördelaktig fred. Här kommer några individer att utkristalliseras och framträda som 

självständiga aktörer i händelseförloppet. Detta kommer att knytas an till i kapitel 6, där 

Webers teorier om historiska förlopp ges mera utrymme. 

 

3.1 Kapitulationen 

 

När vapenstilleståndet undertecknades befann sig de ryska styrkorna redan långt nere i 

Västerbotten. Naturligtvis var situationen sedan länge ohållbar och man hade från svenskt håll 

redan hört sig för hos den ryska ledningen om tänkbara fredsförhandlingar. Militärt sett var 

kriget en stor katastrof och den svenska krigsmakten hade misslyckats med att försvara sig 

mot fienden. Kriget blev en katalysator som satte igång många inre förändringar i Sverige, 

vilket tronkuppen mot Gustav IV bara är ett exempel på. I den höga militärledningen var man 

missnöjd med krigets utgång och hur det fördes.17 

 

Men Olof Hederyd lyfter fram ett annat förslag till vad som slutligen ledde till att Sverige 

kapitulerade inför sina fiender. Hos allmogebefolkningen hade spritt sig en stor krigströtthet, 

och särskilt bland befolkningen i de nordligaste delarna av landet, som drabbats svårt av 

farsoter och andra krigets fasor. Det rådde oro och missnöje bland folket och det var dessa 

attityder som tvingade fram en kapitulation.18  

 

 

 

 

                                                           
17 Bengt-Åke Häger (1999) ”Frihetstiden och den gustavianska tiden 1718 – 1809”, i Boken om Sveriges 
historia, red: Hans Albin Larsson, sid 216 – 219. 
18 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809 – Tornedalens historia III, sid 30. 
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3.2 Fredsfördraget i Fredrikshamn 

 

Fredsförhandlingarna inleddes i augusti. Många av de svenska dokumenten skrevs faktiskt på 

franska, som var ett av de gemensamma språk som nyttjades under förhandlingarna. Alla citat 

är därför inte helt ordagranna, eftersom jag för läsförståelsens skull har valt att citera den 

svenska översättningen av dokumenten. 

 

Den 30 augusti anlände ett brev till förhandlingarna från den ryske tsaren där ett förslag till 

den nya gränsen för första gången detaljerades. Den nya gränsen skulle enligt detta förslag 

börja vid Muonio älvs källflöden och sträcka sig längs denna till kusten i Torneå. Denna gräns 

skulle alltså sträcka sig ända till Norge och skulle dessutom placera Torne stadsö på den ryska 

sidan av gränsen, enligt tsaren på grund av att stadens borgare uttryckt sin önskan att tillhöra 

Ryssland. Den ryske chefsförhandlaren Rumjantsev hade försökt övertyga tsaren om att 

gränsen skulle gå vid Kemi älv, men misslyckades.19 

 

Den 17 september undertecknades så det färdiga fredsfördraget. Då stod följande att läsa i 

artikel V av traktatet: 

 

”Ålandshaf, Bottniska Wiken samt Torneå och Muornio Elfwar skola hädanefter utgöra Gränsen 

mellan Ryska och Swenska Rikena. (…) Genast efter Ratificationernas utwexling skola 

Ingenieurer å ömse sidor utnämnas, hwilka böra begifwa sig på ställen för att utstaka gränsorne 

längs Torneå och Muonio Elfwar, enligt den här ofwanföre bestämda linie.”20 

 

3.3 Kungsådran 

 

Att dra riksgränser längs vattenleder kan vara ett mycket praktiskt sätt att definiera gränsen 

mellan två länder. Det är ett klart och tydligt landmärke och i dagens transportläge har ofta 

vattenleder en åtskiljande effekt på landskapet. Under det tidiga 1800-talet var situationen 

emellertid annorlunda: det dåliga transportnätet ledde ofta till att vattenvägarna var de enda 

farbara lederna i området. I ett sådant sammanhang kan det således verka malplacerat med 

riksgränser längs vatten.21 

                                                           
19 Olof Hederyd (1992) sid 32 – 33. 
20 Utdrag ur fredsfördraget i Fredrikshamn 1809, Artikel V, bilaga i Suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och 
Könkämä älvar (1975). 
21 Åke Gustafsson (1995), sid 15 – 18. 
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Trots det fanns det 1809 en internationell praxis gällande gränsdragning i vatten och det var 

enligt denna man fortskred i gränsförhandlingarna. Ett begrepp som dyker upp i dåtidens 

handlingar och som kan kräva närmare förklaring är ”Thalweg.” Med detta ord åsyftas den 

djupast gående sammanhängande fåran i ett vattendrag. På svenska talar man om 

”kungsådran” eller ”strömfåran.” Det var denna strömfåra som skulle bestämma dragningen 

av gränsen mellan Sverige och Finland. I havsvatten gällde regeln att gränsen skulle gå mitt 

emellan de två ländernas kustlinjer. Så blev också fallet och på grund av detta hör numera den 

stora majoriteten av öarna i Bottenviken till Sverige.22 

 

Enligt artikel V i fredsfördraget från 1809 gällande öarna i Torne och Muonio älvar, skulle 

öarna tillfalla Ryssland eller Sverige beroende på om de befann sig på öster respektive väster 

sida om strömfåran, eller Thalweg. Problemet som snart uppstod, och som inte alls berördes i 

fredsfördraget, var att strömfåran i älvarna flyttar på sig – den är alltså inte konstant. Detta 

skulle ge upphov till en hel del bekymmer i samband med senare gränsjusteringar.23 

 

 

3.4 ”De skola hafwa full frihet at til deras Fädernesland återgå” 

 

Redan från början var man från officiellt håll medveten om det mest skriande problemet som 

skulle möta bland annat de hemvändande bondesoldater som stridit i den svenska armén – 

jordfördelningsfrågan. I artikel X i Fredrikshamnsfreden uttryckte man sig sålunda: 

 

”De båda Höga Magternas Undersåtare som bosatt sig i etdera af de bägge Länderne nemligen i 

Swerige eller Finland, skola under en tid af trenne år, räknad från utwexlingsdagen af denna 

Tractats Ratificationer, äga full frihet at nedsätta sig i det andra Landet, och äro förbundne at 

under nämde tidsrymd sälja eller afhända sig sina egendomar til någon Undersåte af den Magt, 

hwars område de önska öfwergifwa.”24 

 

De som hade ägor som sträckte sig över gränsen och inte fogade sig för ovanstående 

förbindelse fick finna sig i att se sitt hemman sålt på allmän auktion. Den första tidsramen för 

ägarskiftet i jordfördelningsfrågan som gavs från officiellt håll var alltså tre år – gott om tid 

kan tyckas, men det skulle visa sig att projektet drog ut på tiden. Det kategoriska uttalandet i 

                                                           
22 Olof Hederyd (1992) sid 33. 
23 Ingvar Gullnäs mfl. (1975) Suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar, sid 7 ff. 
24 Utdrag ur fredsfördraget i Fredrikshamn 1809, Artikel X, bilaga i Suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och 
Könkämä älvar (1975). 
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artikel X visar på dålig förståelse på representativ nivå för de faktiska behoven och 

förhållandena hos den berörda ortsbefolkningen. Här ser vi således dels ett exempel på den 

byråkratiska processen, som vi har anledning att återkomma till i kapitel 6, dels ett exempel 

på Rokkan och Urwins teori om centrum-periferi-relationer. 



 16

4 Jordfördelningen och de internationella aktörerna 

 
En av de viktigaste frågorna som dök upp i samband med den nya gränsdragningen var den 

om jordens fördelning, en lång och svår process, vars skeende presenteras i detta kapitel. 

Närmare bestämt den jord som i och med den nya gränsen hamnade på den finska sidan men 

hade svenska ägare, respektive den jord som hamnade på den svenska sidan men hade finska 

ägare. Det är också i den frågan som många av konfliktens kärnor åskådliggörs på ett tydligt 

sätt. Bland annat hamnar de båda suveräna staterna Sverige och Ryssland i intressekonflikt 

med varandra, naturligt nog i ett så känsligt ärende. Därför detaljeras i detta kapitel också de 

båda staternas styrelseskick, interna strukturer och motiv. Som tidigare omnämnts utsattes 

Sverige för en statskupp i samband med krigsslutet 1809. Denna kupp innebar vissa interna 

omvälvningar för Sverige samt hur landet skulle styras och skötas. Någon motsvarande 

krissituation förekom inte i Ryssland under samma tid. Därför blir det intressant att studera 

hur Sverige förändrades i och med 1809 års statskupp och nya författning och hur detta kan ha 

påverkat gränsförhandlingarna. 

 

4.1 Sverige: statskupp och union 

 

Under en stor del av frihetstiden i Sverige hade riksdagen den övervägande makten i frågor 

som rörde landets styrelse. Men 1789, samma år som utbrottet för den franska revolutionen, 

samlade kung Gustav III riksdagen och tvingade, mot adelns protester, genom ett tillägg till 

författningen som skulle öka den kungliga makten och minska adelns. Detta, som kallades 

förenings- och säkerhetsakten, gjorde kungamakten betydligt starkare (dock inte enväldig) 

men ökade samtidigt de ofrälses rättigheter.25 

 

År 1809 hade en grupp adels- och ämbetsmän samt officerare tröttnat på kungens överdrivna 

makt och iscensatte en oblodig statskupp där kungen, Gustav IV, avsattes från tronen och 

hertig Karl senare besteg kungatronen som Karl XIII. En ny författning skrevs också på 

rekordtid och den innebar bland annat följande: 

• Kungen och riksdagen skulle dela på makten i landet. 

• Domstolsväsendet blev självständigt. 

• Kungen hade ensam rätt i utfärdandet av ekonomiska och administrativa förordningar. 

• Statsrådet skulle återinföras som rådgivare i kungens styre av landet. 
                                                           
25 Bengt-Åke Häger (1999), sid 199–212. 
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Den svenska utrikespolitiken efter 1809 präglades av en strävan efter att ersätta den förlorade 

östra landshalvan med nytt land. Man gick med i kriget mot Napoleon och erhöll efter 

fredsfördraget hela Norge, som dittills varit under danskt styre, i utbyte mot svenska 

Pommern. När norrmännen visade sig ovilliga att byta en utländsk regent mot en annan 

genomdrevs erövrandet av Norge med militära medel. Unionen med Norge hade emellertid en 

distinkt annorlunda karaktär jämfört med det svenska förhållandet till Finland innan 1809. 

Unionen var mellan två självständiga stater med gemensam utrikespolitik och gemensam 

kung. Norrmännen var fria att själva regera i sina inrikespolitiska frågor.26 

 

4.2 Ryssland: autokrati och expansionism 

 

År 1809 var Alexander I tsar i Ryssland. Hans karriär hade inletts med en serie bestämmelser 

som gynnade den ryska sociala eliten, i syfte att vinna förtroende hos adeln. Snart formerades 

krav på en konstitution, något som dittills fattats i den ryska statsbildningen. Bland annat 

försökte senaten, som grundats 1711 av Peter den Store, driva genom förslag som skulle 

begränsa tsarens maktbefogenheter. Alexander I demonstrerade sin position som enväldig 

härskare genom att ignorera de många kraven på reformer, grundlagar och maktdelning. De 

existerande rådgivande instanserna i den ryska regeringen – nämligen Senaten, Kollegierna 

och Den inofficiella kommittén – fick se sitt inflytande kraftigt begränsat och istället skapades 

nya institutioner som skulle bistå Alexander I i sitt styre av landet. Ett antal ekonomiska och 

sociala reformer drevs igenom av tsaren. Gemensamt för alla politiska förändringar under 

denna period är att samtliga tjänade till att förstärka tsarens position som enväldig och 

obestridbar härskare. Hans bestämmanderätt var total i alla rikets inre och yttre frågor. Den 

ryska expansionismen var också stark i början av 1800-talet. Rysk utrikespolitik hade alltid 

syftat till att försvara landet mot angripare, och i och med erövrandet av Finland ansåg man 

sig ha säkrat sin nordvästliga gräns mot Östersjön. Efter freden med Sverige 1809 fortsatte 

man att föra expansionistiska krig, framför allt i Turkiet. Tendensen var alltså klar och tydlig: 

en utvidgning av rikets gränser var nödvändig för inre säkerhet.27  

 

Av vad som beskrivits ovan kan man se att skillnaden mellan Sverige och Ryssland var stor i 

fråga om styrelseskick. Simon Dixon lyfter fram en förklaring till denna skillnad i sin bok 

                                                           
26 Lars Edgren och Monika Edgren (1999) ”Borgerlighetens århundrade”, i Boken om Sveriges historia, red: 
Hans Albin Larsson, sid 219–234. 
27 Tim Chapman (2001) Imperial Russia 1801–1905, sid 15–22. 
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”The Modernisation of Russia 1676–1825.” I Ryssland, liksom i så många europeiska länder, 

ansågs monarkin allmänt vara det bästa styrelseskicket för att bibehålla ordningen i landet och 

motverka anarki och oordning. Men en monarki är mottaglig för korruption och korruption 

fördärvar samhället. Det fanns i Europa på denna tid två dominerande ideologiska inriktningar 

med syftet att begränsa korruptionen i en monarki: 

 

• Den första inriktningen talade om institutionernas roll som begränsande faktorer. Genom 

sin närvaro skulle de samverka med varandra och med monarken för att på så sätt 

minimera risken för att korruption skulle drabba hela rikets styrelse. 

• Den andra inriktningen menade att om de som kontrollerar institutionerna korrumperas så 

blir hela systemet meningslöst – istället skulle man fokusera på en stark monark som 

utövade självåterhållsamhet samt dygdefullt leverne hos monarkens undersåtar. 

 

Ryssland var anhängare av den andra inriktningen, inspirerad av Montesquieus filosofiska 

idéer om politiska system. Institutioner fick följaktligen mycket liten betydelse i ryska 

politiska beslut under första delen av 1800-talet.28 

 

4.3 Ägarutbytet 

 

1810 års gränsregleringstraktat medförde nya bekymmer för invånarna i Tornedalen. Det hade 

i fredsavtalet förslagits att ägarutbyten av jord på ”fel” sida av gränsen skulle ske på 

individuell och privat nivå. Emellertid ogiltigförklarades detta beslut från finsk sida och de 

ägarutbyten som redan gjorts skulle nu göras om. En lantmäterikommission insattes för att 

kartlägga de svenska ägorna i Finland samt finska ägor i Sverige. Deras arbete försvårades av 

de svenska byråkratiska handläggarnas brist på samarbetsvilja, men den mätning de till sist 

kom fram år 1815  till finns publicerad i tabellform i Olof Hederyds bok ”Haparanda efter 

1809” (1992) och återges här nedan, eftersom de ger en uppfattning om 

jordfördelningsfrågans omfattning och ett underlag för den korta studien av flyttmönster som 

följer i kapitel 4.4. 

 

 

 

 

                                                           
28 Simon Dixon (1999) The Modernisation of Russia 1676–1825, sid 200–204. 
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Tabell 1. Fördelning av främmande ägor på vardera sida av Torne älv 1815 enligt 

svenska lantmäterikommissionen. 
Sockennamn Finska ägor i Sverige Svenska ägor i Finland 
Nedertorneå 74 ha 218,5 ha 
Karl Gustav 1 ha 189 ha 
Övertorneå 231,5 ha 116 ha 

 
 

Tabell 2. Fördelning av främmande ägor på vardera sida av Torne älv 1815 enligt  

finska lantmäterikommissionen. 
Sockennamn Finska ägor i Sverige Svenska ägor i Finland 
Nedertorneå 100 ha 191 ha 
Karl Gustav 1 ha 189 ha 
Övertorneå 231 ha 115 ha 

 
 

Källa: Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 38. 

 

Den svenska målsättningen hade från början varit att skydda de svenska ägorna på den finska 

sidan om gränsen och bibehålla de svenska undersåtarnas rätt till att bruka sin mark även om 

den befann sig på ryskt territorium. De ryska diplomaterna förkastade detta och framförde sin 

önskan om ägarutbyte i godo under en begränsad tidsperiod och sedan tvångsförsäljning av 

mark när tidsfristen gått ut. Den ursprungliga treårsperioden utökades till fem år, men inte ens 

1815 hade alla konflikter gått att lösa. 

 

Ogiltigförklaringen av det landutbyte som skett skapade stort missnöje bland markägarna som 

drabbades och osämja utbröt ofta mellan förhandlingsparterna under nästa försök till 

landutbyte. Lokala representanter vädjade till sina regeringar för en snabb lösning. Detta 

föranledde den ryska regeringen att 1819 tillsätta en särskild kommission som från central 

nivå nu skulle sköta jordfördelningsfrågan längs den nya gränsen mot Sverige – tidigare hade 

ägoutbytesfrågan varit landshövdingarnas ansvar. Den svenska kommissionen hade liknande 

förtecken, men kommissionsmedlemmarna fick också order om att beakta de frivilliga 

ägoutbyten som skett fram till 1810 och försöka lösa konflikterna på ett sätt som inte bara 

tillfredsställde de respektive regeringarna, utan också lokalbefolkningen.29 

                                                           
29 Hederyd (1992) sid 36–40. 
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4.4 Migration i Karl Gustavs socken 

 

Inledningsvis tilläts enligt artikel X i Fredrikshamnsfreden invånare som bodde i 

gränsområdet att välja vilket land de ville bli undersåtar i – Sverige eller Finland (under ryskt 

styre), under förbindelse att de sålde sina ägor som befann sig på främmande makts 

territorium. Den treårsperiod som först gavs utsträcktes snart till en femårsperiod. Det kan 

vara intressant att, i skenet av artikel X samt Hettnes teori om etnicitet och regionalism, 

studera flyttningsmönstren i gränstrakterna under denna period. Som exempel används här 

Karl Gustavs socken, som borde vara särskilt intressant på grund av den ojämna fördelningen 

av jordägande på olika sidor av gränsen (se tabell 1 och 2). 

 

Det existerar inte några detaljerade flyttböcker för denna period, men i socknens 

husförhörslängder kan man återfinna anteckningar om familjer och personer som utflyttade ur 

församlingen. Om man här antar en större tidsram – en lämplig sådan är åren 1784–1820, då 

just den perioden är representerad i en enda husförhörslängd – kan man återfinna några 

tendenser i flyttningsmönstret. De två mest framträdande är: 1) en kraftig ökning av utflyttade 

under perioden sent 1780-tal till tidigt 1790-tal, och 2) en kraftig ökning av utflyttade under 

perioden 1809–1814. Båda inträffade under eller strax efter krigstider och man måste då 

givetvis beakta de problem som ofta uppstår i krigstid: svält, epidemier och materiell 

förstörelse. Totalt utflyttade strax över 350 personer – ofta hela familjer samtidigt – ur Karl 

Gustav socken under perioden 1809–1814, som sammanfaller med den period då invånarna 

fick bosätta sig i vilket av de två rikena de ville. Det är närmare en fjärdedel av alla utflyttade 

mellan 1784–1820, och det på mindre än en sjundedel av den större tidsramen. Någon 

motsvarande inflyttning förekommer inte under denna period.30 

 

Hur många av dessa utflyttade hamnade på den finska sidan av gränsen? Det är mycket svårt 

att säga. I endast i ett fall har den husförhörsansvarige prästen noterat ”Till Finland” i 

marginalen på en utflyttad. Hettnes teori om regionalism säger oss att etniskt sammansvetsade 

grupper helst rör sig inom den region som de identifierar sig med, oaktat nationalstatens 

gränser. Dessutom är det enkelt logistiskt sett att genomföra en flytt till Finland, på grund av 

gränsälvarnas roll som transportleder. Men viktigast av allt: i tabellerna 1 och 2 ovan kan man 

se att de svenska ägorna i den finska delen av före detta Karl Gustavs socken var omfattande – 

så stora som 189 hektar. Det fanns alltså en stor mängd svenska undersåtar med jordägor på 

                                                           
30 Luleå Forskarförening, Husförhörslängder för Karl Gustavs socken år 1784–1820. 
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finska sidan, som var bättre uppodlad än den svenska. Det förefaller således osannolikt att 

endast en enda person, av 350 utflyttade, styrde kosan österut, över den nya riksgränsen under 

perioden 1809–1814, särskilt när det stod tornedalingarna fritt att själva välja i vilket av de 

båda länderna de ville bosätta sig i och behålla den jord de ägde på den sida av gränsen de 

slutligen hamnade. 

 

4.5 Avslutande gränsförhandlingar 

 

1821 års konvention om gränsregleringen hade som syfte att äntligen erbjuda en lösning till 

den segdragna konflikten om överloppsjorden. Man införde här en ny faktor i processen, 

nämligen det statliga inlösandet av överloppsjord. De tidigare försöken till en lösning av 

jordfördelningsfrågan hade i huvudsak inriktat sig på att jorden skulle: ”dels till enskilde, 

inom en viss fastställd Prescriptions tid, föryttras, dels ock, efter berörda dag oafyttrade, på 

offentelig Auction ubjudas och försäljas”.31 Preskriptionstiden i detta fall sträckte sig till 

oktober 1824. 

 

Jord som efter denna process fortfarande befann sig på främmande makts territorium skulle 

avlösas av den berörda regeringen för en överenskommen lösensumma. Att det var detta 

statliga ingripande som till sist satte punkt för gränsregleringen blir uppenbart när man ser 

siffrorna: närmare 2000 tunnland (1 tunnland = ca 0,5 hektar) var tvungna att lösas ut av 

respektive stat. För att sätta det i perspektiv: endast 27 tunnland hade avyttrats genom enskilt 

köp, och 56 tunnland på auktion.  

 

Konventionen år 1821 detaljerade också tillvägagångssättet för konfliktlösning mellan 

svenska och ryska undersåtar i den händelse att de inte kom överens i jordfördelningsfrågor. 

Tre oberoende "Kompromissarier” skulle utses som fick överlägga situationen och sedan, 

genom röstning avlägga sitt beslut som inte kunde överklagas eller klandras på något sätt. Om 

kompromissarierna inte kunde komma till ett beslut avgjordes frågan genom lottdragning. Det 

behöver knappast påpekas att detta förfarningssätt inte alltid var det mest önskvärda för de 

direkt berörda: hemmansägarna.32  

 

                                                           
31 Riksarkivet, Kammarkollegiet, tredje provinskontoret. Konvolut 17 ”Ödmjukt memorial” Nr 100, 1824 den 11 
okt. 
32 Riksarkivet Kammarkollegiet, tredje provinskontoret. Konvolut 17, Konvention mellan Kungen av Sverige 
samt Kejsaren av Ryssland, 1821. 
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Men man erkände från regeringshåll att hemmansägarna i vissa fall led stora förluster av jord i 

och med gränsregleringen och att en kompensation var nödvändig. 1824 utfärdades ett beslut 

att på något sätt ersätta de bönder som förlorat jord, i första hand med annan tillgänglig jord. I 

övriga fall blev det alltså tal om en kontant ersättning.33 

 

Odlingsgraden av marken var betydligt större på den finska sidan av älven, vilket renderade 

högre försäljningssummor på de svenska ägorna i Finland, än de finska ägorna i Sverige. 

Detta ledde till att den ryska regeringen blev skyldig en mellanskillnad på 2 454 riksdaler, 

vilken erlades i juni 1825. Detta satte också officiellt stopp för gränsdragningsprocessen 

mellan Sverige och Finland.34 

 

4.6 Suveränitetsholmarna 

 

Ett undantag till den ovan beskrivna ägarbytesprocessen gjordes för de såkallade 

”suveränitetsholmarna” – öar i gränsälven, vilka på grund av sitt läge, beskaffenhet eller andra 

skäl inte kunde bytas eller köpas ut. Istället erlades en regelbunden penningsumma, benämnd 

suveränitetsavgift, för det faktum att holmarna brukades av undersåtar av en främmande makt. 

Under 1800-talets första hälft var dessa holmar av stor betydelse för den lokala näringen och 

ägarna var ovilliga att skiljas från dem. Detta hade viss inverkan på beslutet att undantaga 

suveränitetsholmarna från det normala förfaringssättet som slutligen drivits igenom i och med 

1821 års konvention.35 

                                                           
33 Riksarkivet Kammarkollegiet, tredje provinskontoret. Konvolut 17, avskrift av det i texten omnämnda 
beslutet, 1825. 
34 Olof Hederyd (1992) sid 44–45. 
35 Ingvar Gullnäs mfl. (1975) sid 12 ff. 
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5 Sockensplittringen 
 

Organiserat religionsutövande var under 1800-talets första del en viktig del i majoriteten av 

den svenska befolkningens liv, inte minst för sin roll i upprätthållandet av de sociala 

strukturerna. Thomas Hylland Eriksen påpekar i sin bok ”Ethnicity and Nationalism – 

anthropological perspectives” (2002) en av kyrkans viktigaste funktioner – nämligen den som 

identitetsskapande institution. 

 

”Ethnic symbolism referring to the ancient language, religion, kinship systems or way of life is 

crucial for the maintenance of ethnic identity through periods of change. Generally speaking, 

social identity becomes most important the moment it seems threatened.”36 

 

Skiften av maktstrukturer och inkapsling i en större politisk enhet är exempel på kriser som 

kan frambesvärja ett hot mot den etniska identiteten och som inträffade i Tornedalen efter 

1809 års krig. Kyrkan och den gemenskap religionsutövandet inom socknen innebär är ofta en 

viktig del i en drabbad befolknings strävan efter ”boundary maintenance.”37 

 

5.1 Sockendelningens genomförande 

 

Som ett resultat av dragningen av den nya riksgränsen blev många församlingar splittrade, 

med kyrkan antingen på den svenska eller den rysk-finska sidan av gränsen. Värst drabbade 

blev de som bodde på den finska sidan. Endast Nedertorneå och Enontekiö kyrkor förblev 

finska, resten hamnade på den svenska sidan av älven. Särskilt besvärligt var läget i Karl 

Gustavs socken där en sockendelning skulle innebära stora olägenheter. Befolkningen var 

utspridd längs älvstränderna och kyrkan låg på en ö – Björkö – mitt i älven. Tack vare vattnets 

framkomlighet var kyrkovägen ingen belastning för den glest utspridda sockenbefolkningen, 

men i och med en delning av socknen skulle läget bli mycket svårt på den finska sidan. 

Klagomålet om brist på framkomlighet och avstånd till kyrkan var gemensamt för varje 

sockenhalva som blev utan kyrka – man ansåg att resurser för ett nytt kyrkbygge inte fanns att 

tillgå.38 

 

 

                                                           
36 Thomas Hylland Eriksen (2002) Ethnicity and Nationalism – anthropological studies, sid 68. 
37 Ibid. 
38 Olof Hederyd (1992) sid 64 ff. 
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Reaktionen från Tornedalens befolkning blev enig – man ansåg att befolkningen borde få 

fortsätta gå till gudstjänst i samma kyrkor man besökt innan kriget, oavsett vart riksgränsen 

numera gick.39 Från svenskt officiellt håll kom samma önskemål – i den mån man ansåg sig 

nödgad att ge ett utlåtande om gudstjänstens förrättande var det önskvärt att bevara sakerna så 

som de hade sett ut innan kriget med Ryssland 1808–1809.40 

 

Svaret från rysk sida blev inledningsvis nekande. Snart nog ändrades emellertid tongångarna 

från de ryska förhandlarna och tsaren själv tog personligt intresse för sockendelningsfrågan 

längs den nya gränsen mot Sverige. Det beslutades gemensamt mellan Ryssland och Sverige 

att kyrkobesöken skulle få följa samma mönster som innan kriget, men inom tre år skulle nya 

kyrkor ha uppförts i de sockenhalvor som saknade en (denna tidsfrist förlängdes senare och 

sockendelningen var inte formellt avslutad förrän 1825, mer än femton år efter krigsslutet).41 

 

5.2 Statlig intervention 

 

Till sist var det, liksom i jordfördelningsfrågan, på regeringsnivå som sockendelningen skulle 

få sin slutliga lösning. Statliga bidrag från den egna regeringen delades ut till de sockenhalvor 

som var för fattiga för att kunna resa en ny kyrka, och ersättningar från den främmande 

regeringen betalades ut till de sockenhalvor vars kyrkor hade hamnat på främmande makts 

territorium. De av sockensplittringen drabbade tornedalingarna uppvisade få ansatser till 

uppförande av nya kyrkor och verkade helt nöjda med det tillfälliga avtalet med Ryssland. Det 

föll på majestätets lott att besluta om vart de nya kyrkorna skulle uppföras. I denna debatt 

valde konungen att iakttaga tornedalingarnas önskningar och synpunkter rörande läget för de 

nya kyrkorna. I en konflikt mellan Nedertorneå och Karl Gustavs socknar om en eventuell 

sammanslagning av de båda sockenhalvorna på svenska sidan – något som Nedertorneåborna 

motsatte sig kraftigt, då det skulle innebära en lång skjutsväg till kyrkan – dömde majestätet 

till sist till bådas fördel: Karl Gustavsborna skulle få behålla sin kyrkoherde och sin kyrka på 

Björkön, och en ny kyrka skulle uppföras i Haparanda by i Nedertorneå socken.42 Här är ett 

exempel på centralt resurssparande som hade kunnat genomdrivas, men som fick sekundär 

betydelse i jämförelse med önskemål på lokal nivå. 

                                                           
39 Ibid. 
40 Riksarkivet, Kammarkollegiet, tredje provinskontoret. Konvolut 17 ”Ödmjukt memorial…” nr 313, 1810. 
41 Olof Hederyd (1992) sid 64 ff. 
42 Ibid. 
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6 Byråkratiseringsprocessen 
 

Max Weber talade om någonting som kanske bäst kan beskrivas som ”byråkratiseringen av 

det moderna samhället.” Hans teori om byråkratiseringen var konstruerad för att kunna 

appliceras på historiska situationer – i likhet med de andra teorierna som denna uppsats 

använder sig av. Teorin är i grunden pessimistisk och den beskriver hur samhällena går mot 

ett allt mer standardiserat, rationaliserat styre. Wolfgang Mommsen beskriver Webers tänkta 

byråkratiska samhälle i sin bok ”The age of Bureaucracy” (1974):  

 

”It would be administered by an almighty bureaucracy in accordance with a closely knit network 

of laws and regulations of a purely formalistic nature, which would leave little or no space for 

individually oriented creative action. In such a system all moral values would be of little avail, for 

the organizational structure would only take into account technical considerations, without any 

regard to the value attitudes of the particular groups or individuals concerned.”43 

 

Vikten i ett byråkratiskt system enligt Weber, ligger på upprätthållandet av formaliteter, regler 

och bestämmelser. Det enda sättet att motverka formaliseringen av ett samhälle är genom 

karismatiska personer som uppnår positioner av makt inom systemet och kan skaffa folkligt 

stöd. Dessa karismatiska individer kan bryta det rationaliserade mönstret och fatta beslut 

bortom ramen för byråkratin. Weber kallade dem för plebejer.44 

 

Ovanstående är intressant i sammanhanget med tanke på den professionalisering som uppstått 

i fredsförhandlingar och gränsdragningsfrågor mellan nationerna i Europa under denna tid, 

efter otaliga krig och gränsskiften: det är bland diplomatkåren och de lokala administratörerna 

som skötte dessa frågor som vi skall söka efter den byråkratiseringsprocess som Weber talar 

om. Krig och fred var någonting som avlöste varandra med täta mellanrum och förhandlingar 

såsom de som ägde rum i Tornedalen 1809–1825 var normala arbetsuppgifter för de som  

skötte förhandlingarna. Vilka exempel på denna byråkratiseringsprocess, och på det motsatta 

förhållandet, kan vi se i gränsdragningsprocessen i Tornedalen? 

                                                           
43 Wolfgang J. Mommsen (1974) The age of bureaucracy – Perspectives on the political sociology of Max 
Weber, sid 82. 
44 Wolfgang J. Mommsen (1974) sid 19 ff. 
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6.1 Karismatiska aktörer i Sverige och Ryssland 

 

Redan innan krigsslutet kan man se ett exempel på Webers karismatiska individer eller 

grupper, vilka bryter ett existerande mönster – närmare bestämt den opportunistiska statskupp 

som resulterade i en ny regent och en ny författning för Sverige. Här är det viktigt att notera 

att även om konungens makt blev mindre i Sverige som en följd av den nya författningen, var 

detta knappast något som märktes av nämnvärt i periferin.45 Någonting som också talar emot 

Webers teori är det argument som framlagts av Olof Hederyd: att den svenska militära 

ledningen skall ha påverkats av allmogens protester i sitt beslut att kapitulera. 46 

 

Det ryska styrelseskicket är i grunden motsatt en utveckling som beskrivs i Webers 

byråkratiseringsteori. Eftersom institutionerna hade mycket liten betydelse i styret av det 

ryska imperiet, och man rent ideologiskt eftersträvade en dygdefull och återhållsam – i 

Webers ord ”karismatisk” – regent betyder detta att det finns mindre utrymme för en 

byråkratisk struktur att växa fram.47 Weber var också av den meningen att en parlamentarisk 

demokrati inte var den önskvärda regeringsformen om man ville motverka byråkratiseringen. 

En klassisk monarki, styrd av en karismatisk ledare, var i sådana fall bättre lämpad för detta 

syfte.48 Därmed inte sagt att rationalisering och formalisering inte existerade i det tidiga 1800-

talets Ryssland. 

 

6.2 Byråkratisering med materiella förtecken 

 

Det faktum att gränsen drogs längs älven – det främsta kommunikations- och transportmedlet 

i området – är av stor vikt i detta sammanhang. Gränsen drogs enligt internationell praxis – 

det fanns alltså ett antal utstakade regler och formaliteter som förhandlarna hade att följa i 

denna fråga. Beslutet om detta hade i huvudsak materiella motiv – helt visst är att man inte 

ägnade mycken tanke på integrationsfrågan. Den första tidsfristen för lösningen av 

jordfördelningsfrågan var dessutom fullständigt orealistisk, särskilt när man knappt erbjöd 

någon hjälp från centralt håll.49 Detta talar alltså starkt för Webers teori. 

 

                                                           
45 Bengt-Åke Häger (1999) ”Frihetstiden och den gustavianska tiden 1718 – 1809”, i Boken om Sveriges 
historia, red: Hans Albin Larsson, sid 216 ff. 
46 Olof Hederyd (1992) sid 30. 
47 Simon Dixon (1999) sid 200 ff. 
48 Wolfgang J. Mommsen (1974) sid 87 ff. 
49 Olof Hederyd (1992) sid 33 ff. 
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I jordfördelningsfrågan finner vi också exempel på ett stelt, icke flexibelt system som 

bromsade processen – oiltigförklarandet av de i godo genomförda ägarutbytena under 

gränsdragningsprocessens tidiga skede är ett sådant exempel. Detta skapade stort missnöje 

bland ortsbefolkningen och man blev till sist tvungen att återta beslutet. 50 

 

Kanske det främsta – och det mest dråpliga – exemplet på en byråkratiserad struktur med 

blickfältet helt begränsat till regler och formaliteter, utan förmåga att se till helheten, återfinns 

i de inledande fredsförhandlingarna. Kriget var slut och det ålåg förhandlarna att komma 

överens om var gränsen mellan Sverige och det ryska kejsardömet skulle dras. De svenska 

förhandlarna hade som mål att Kemi älv – den gamla landsgränsen mellan Sverige och 

Finland – skulle utgöra den nya gränsen mot Ryssland. På grund av bristfälliga geografiska 

kunskaper förväxlade de svenska förhandlarna emellertid Kemi älv med Kalix älv, någonting 

som de ryska förhandlarna givetvis inte hade någonting att invända mot. Den man – Webers 

karismatiske plebej – som redde upp situationen var en överste vid namn Skjöldebrand. Vore 

det inte för denne individs ingripande hade gränsen till Finland troligen idag gått längs 

Kalixälven.51 Historien beskrivs i korthet av Weber som ”the variegated struggle between 

disciplinization and individual charisma.”52 I ovan beskrivna exempel ser vi en mycket tydlig 

illustrering av detta påstående. 

 

6.3 Suveränitetsholmarna 

 

Suveränitetsholmarna intar en särställning även i detta sammanhang. Både Sverige och 

Ryssland hade det uttalade målet att undvika att invånarna i Tornedalen skulle ha ägor på 

båda sidorna om gränsen. Detta var det övergripande motivet och drivkraften under hela 

gränsdragningsprocessen. Ändå tillåts uppkomsten av en sådan institution som 

suveränitetsholmarna, en företeelse som överlevt in i våra dagar.53 Det kan möjligen tolkas 

som ett slutgiltigt medgivande från båda parter att pragmatism och flexibilitet ibland är mera 

önskvärda attribut än formaliteter och orubblig tro på rationalisering.  

 

                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Wolfgang J. Mommsen (1974) sid 112. 
53 Ingvar Gullnäs mfl. (1975) sid 12 ff. 
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6.4 Det nya länet 

 

Krigsslutet satte igång beslutsprocessen i ytterligare en fråga: delningen av Västerbottens län. 

I och med uppdelningen av länet i två delar, Väster- och Norrbotten, ser vi uppkomsten av en 

helt ny byråkrati; det nya Norrbottens län, med egna aktörer och egna motiv. Per Adolf Ekorn, 

landshövding i Norrbottens län, gav uttryck för några av de motiven när han uttryckte sin 

önskan om att Torneå, skulle bli det nya länets residensstad. Ekorn hade under kriget fungerat 

som tillförordnad landshövding i norra Västerbotten och hade god insyn i den praktiska 

administrationen av denna landsända. Det var, enligt Ekorn, det naturliga valet, då Torneå låg 

mera centralt till i hänsyn till befolkningens fördelning än Piteå eller Luleå. Ekorns önskan 

om en residensstad belägen i Tornedalen togs i beaktande av den centrala byråkratin, och 

meningen var att uppfylla den, när freden i Fredrikshamn fördröjde länsdelningen och Torneå 

hamnade på den ryska sidan om gränsen. Istället blev Piteå residensstad, vilket skulle kvarstå 

till 1856 då turen gick till Luleå.54 

 

Den viktigaste anledningen till uppdelningen av länet var att påskynda uppodlingen av norra 

Sverige. Det ansågs allmänt i Sveriges regering att en uppodling av de nordligaste områdena 

var synnerligen viktig, och när Finland gick förlorat i och med Fredrikshamnsfreden blev 

behovet förstås än mer skriande. Det har redan fastslagits att Sverige strävade efter att ersätta 

den mark som gick förlorad och det krävdes en effektiv administration för att utnyttja 

möjligheterna till nyodling i det som skulle bli Norrbottens län.55 

 

Den av Weber beskrivna kampen mellan byråkratin och individuell karisma blir mest markant 

i denna fråga när det gäller anläggningen av en ny stad på den svenska sidan av Tornedalen. 

Man hade gått miste om Torneå stad och därmed gick man miste om en mycket stor del av 

näringslivet, som under denna tid var oerhört stadsbaserat. Ekorn varnade för att de 

tornedalska bönderna skulle bli tvungna att sälja sitt spannmål och sina varor på den ryska 

sidan om gränsen, bundna som de var av de rådande ekonomiska strukturerna i området. Detta 

rimmade illa med den svenska statens uttalade önskan om att handel främst skulle berika den 

egna nationens ekonomi (jfr den ekonomiska teori som beskrivs i kapitel 2.2) och man ansåg 

dessutom att det var dåligt för ortsbefolkningen. Ekorns riktlinjer för ett anläggande av en stad 

vid gränsen antogs så gott som oförändrat och staden fick namnet Carl Johans Stad (senare 

                                                           
54 Harald Stormyr (1974) ”Övre Norrlands historia under gustavianska tiden”, i Övre Norrlands historia IV,  red: 
Gunnar Westin, sid 323 ff. 
55 Ibid. 
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Haparanda). Staden existerade emellertid inledningsvis knappast mera än på pappret och 

tendenserna till olaglig handel över gränsen var mycket starka i området. Stadsprojektet var 

således från början mestadels ett byråkratiskt misslyckande, men efter namnbytet till 

Haparanda och omlokaliseringen till ett bättre lämpat läge började handeln i området ta fart. 

Detta skedde i stort sett på initiativ av lokalbefolkningen.56 

 

6.5 Den statliga nivån 

 

I såväl jordfördelningprocessen som sockendelningen sker mot slutet av uppsatsens 

tidsmässiga avgränsning ett nivåskifte. Frågan lyfts från lokal förvaltningsnivå till central nivå 

där den centraliserade byråkratin tar itu med lösningen på ett i den här sortens processer 

beprövat sätt: likvidsummor. Förhandlare på regeringsnivå från Sverige och Ryssland kom 

överens om en summa pengar som skulle betalas för varje bit land på främmande makts 

territorium som inte kunnat bytas bort, säljas eller på annat sätt avyttras när ansvaret låg på 

den lokala byråkratin. Värdet för de svenska ägorna på den finska sidan var egentligen mycket 

högre än vad likvidsumman antydde och den svenska regeringen tjänade relativt stora 

summor på det. Dessa pengar gick emellertid snabbt åt till ersättning och hjälp till bland annat 

kyrkobyggandet i de delade socknarna, där lokala aktörer visat sig ovilliga eller oförmögna att 

genomföra de förändringar som de centrala byråkratierna stipulerat. 57 

 

Detta nivåskifte representerar Webers tankar om ”Legal domination” – det vill säga det sätt 

ett byråkratiskt samhälle regeras på – och ett tillvägagångssätt som präglas av instrumentellt-

rationalistiskt beteende snarare än värde-rationalistiskt beteende. Det senare är typiskt för 

”Charismatic domination” och fokuserar på personliga värderingar och känsloargument, 

medan det tidigare är ett strikt materiellt betingat beteende typiskt för byråkratier i 

regeringsposition, vilket får anses vara fallet för det institutionellt styrda Sverige.58 Det 

reflekteras i hur den statliga ”interventionen” i Sverige växer fram i ett tryck underifrån som 

påverkar byråkratin i sin beslutsfattning, medan den i Ryssland är toppstyrd och inleds när 

den ryske kejsaren tar ett personligt intresse för sockensplittringsfrågan. 

                                                           
56 Olof Hederyd (1992) sid 46 ff. 
57 Olof Hederyd (1992) sid 30 ff. 
58 Wolfgang J. Mommsen (1974) sid 76–77. 
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7 Sammanfattande diskussion 
 

7.1 Konfliktlösning 

 

Galtungs modell för konfliktlösning presenterades i inledningen som en allmän modell med 

stor bredd och möjlighet att appliceras på olika historiska situationer. Den första faktorn, 

problemet, är i det här fallet själva den förlängda fredsprocessen med gränsdragning och 

jordfördelning. Det är ett problem som uppstår först när kriget tagit slut och således är det ett 

problem som existerar överallt i världen vid denna tid, när krig ofta innebar nya gränser och 

nya fredsvillkor. Kriget i sig är förstås en konflikt, men fredsprocessen är en konflikt vi inte 

alltid hör talas om. 

 

För att problemet skall lösas måste det bearbetas av en mekanism, vilken i det här fallet 

representeras av den byråkratiska processen mellan de båda inblandade nationerna. Vi ser i 

världen under det tidiga 1800-talet en ökad professionalisering och kodifiering av 

internationella relationer, resulterande i en slags förhärskande byråkrati där tjänstemannen är 

makthavaren och där regler, konventioner och rationaliseringar är av avgörande betydelse för 

t.ex. freds- eller gränsförhandlingar. Men först måste problemet formuleras för den 

byråkratiska mekanismen, och detta sker genom det som Galtung kallar för kodning. 

 

Kodningen är i det här fallet den rent praktiska processen av att översätta problemen i 

gränsdragningsprocessen i Tornedalen 1809 till det byråkratiska språk som mekanismens 

aktörer förstår och kan agera utifrån. Byråkraterna kan då jämföra det förhandenvarande fallet 

med andra, liknande fall och internationella konventioner som detaljerar det önskade 

händelseförloppet: t.ex. dragandet av en nationsgräns i vattenled längsmed strömfåran – 

thalweg – trots gränsälvarnas roll som kommunikationsleder, de mest framkomliga i regionen. 

 

Mekanismen i sig antar formen av en metakonflikt, särskilt när aktörerna är de juridiska 

representanterna för de inblandade nationerna, dvs. Ryssland respektive Sveriges diplomatkår. 

Båda sidor har sina motiv och sina mål och skilda sätt att uppnå dem. Byråkratiseringen och 

institutionsstyret är mera fulländat hos de svenska diplomaterna vars övergripande mål är att 

minimera det förlorade landområdet. De ryska förhandlarna har också en agenda: att säkra 

landets gränser mot Östersjön och på så sätt uppnå inre stabilitet i riket. Mekanismen är i detta 

fall lång och svår och även fast de svenska och ryska representanterna i regel samarbetar för 
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att nå fram till en lösning dröjer det 16 år efter krigsslutet innan en formell slutpunkt för 

gränsdragningsprocessen kan sägas inträffa, mycket på grund av att själva processen innebar 

att en homogen grupp människor påtvingas en artificiell gräns som inte funnits där förut, 

vilket ofelbart leder till anpassningssvårigheter. 

 

Innan man kan sägas ha uppnått en lösning på konflikten måste de åtgärder som mekanismens 

aktörer kommer fram till dechiffreras och tillämpas praktiskt på det område och de människor 

som berörs av processen. I fallet Tornedalen innebär detta till att börja med de många artiklar 

och fördrag som ålade befolkningen att själva lösa ägarutbytet på det sätt som passade dem 

bäst. Till sist blir det emellertid uppenbart att den process man från regeringshåll försökte 

genomdriva på lokal nivå hade sina rötter enbart i den byråkratiska processen, när 

förändringarna tar lång tid och de lokala aktörerna visar sig ovilliga att samarbeta med 

centralmakternas direktiv. Till sist flyttas det hela upp en nivå, till den centrala byråkratin, där 

det praktiska tillämpandet av lösningsmekanismen bedrivs på statlig nivå. Lösningen uppnås 

1825 när den sista likvidsumman för överloppsjord betalas. 

 

7.2 Aktörerna 

 

I gränsdragningsprocessen kan man urskilja två nivåer på vilka aktörerna verkar: den lokala, 

perifera nivån och den nationella, centrala nivån. I detta förhållande återspeglas också 

Rokkans och Urwins teori om centrum-periferi-relationer, men det mest intressanta är kanske 

de exempel där det normala förhållandet centrum-periferi frångås och de centrala 

beslutsfattarna tar hänsyn till perifera önskemål och de lokala aktörernas motiv. Ett bra 

exempel på detta återfinns i kyrkofrågan, där möjligheter till besparingar övervägdes från 

nationellt håll och ignorerades till förmån för åtgärder som stod mera i linje med 

tornedalingarnas önskemål, nämligen uppförandet av en kyrka i Haparanda by i Nedertorneå 

socken. 

 

De lokala aktörerna utgjordes till största delen av tornedalska hemmansägare, men man 

återfinner också representanter för den lokala byråkratin: landshövdingar och andra 

administratörer. Dessa hade ibland god insyn i förhållandena i regionen och kunde använda 

sin specialkunskap för att underlätta gränsdragningsprocessen och minska friktionen med de 

lokala bönderna. Landshövding Per Adolf Ekorn har nämnts i uppsatsen som en av dessa 

karismatiska individer. 
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I uppsatsen tas statskuppen i Sverige 1809 och dess  betydelse för gränsdragningen upp. Det 

långsiktiga resultatet av den nya författningen blev förminskad makt för den svenska 

konungen, men det är värt att ställa sig frågan om detta var något som i större grad märktes av 

ute i periferin, där gränsdragningsprocessen skedde i praktiken. Det är också viktigt att se på 

det svenska styrelseskickets utveckling ur ett längre tidsperspektiv – innan det relativa 

enväldet under den gustavianska eran rådde det vi brukar kalla för frihetstiden; en 

förminskning av kronans makt och en ökad makt för partisystemet (hattarna och mössorna). 

Institutionernas maktvälde i Sverige var alltså inte något som kom först i och med 1809 års 

konstitution, utan hade varit del av den historiska utvecklingen under en längre tid. Detta kan 

förklara de skillnader mellan ryska och svenska aktörer som vi kan upptäcka. 

 

En viktig rysk aktör är tsar Alexander I, vars inflytande på den ryska regeringsapparaten var i 

det närmaste absolut. Det har vi sett exempel på i uppsatsen: exempelvis var de ryska 

diplomaterna mycket mera toppstyrda än de svenska, och den direkta inblandningen från 

tsaren var mera avgörande för händelseförloppet än det från den svenske konungen, som 

bland annat i sockendelningsfrågan lyssnade på lokalbefolkningens åsikter innan beslut togs. 

Detta i motsats till tsar Alexander I, som personligen ritar upp den gränslinje som de följande 

femton årens förhandlingar och processer skulle komma att handla om, i motsats till den ryske 

chefsförhandlaren Rumantsjevs önskemål om en gränsdragning vid Kemi älv.  

 

De internationella aktörerna Sverige och Ryssland får ökad betydelse när 

gränsdragningsprocessen lyfts upp till statlig nivå. Också här blir skillnaderna mellan dem 

tydliga i förhållandet till sockendelningen och frågan om kyrkobesök över nationsgränsen. 

Från svenskt officiellt håll drev man inte frågan särskilt starkt, men man ansåg att de 

strukturer och institutioner som byggts upp under historiens gång borde få fortsätta råda, 

medan det från ryskt håll kom befallningar från tsaren själv att en förändring måste ske och att 

nya kyrkor måste uppföras. Trots det var den svenska staten effektivare i utbetalandet av 

bidrag för kyrkobygge.  
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7.3 Webers byråkratiseringsprocess 

 

I kapitel 6 tas Max Webers teori om byråkratiserandet av världens nationer upp. Weber 

använde sig ofta av idealmodeller och hans modell av det byråkratiserade samhället är också 

en sådan idealisk bild av hur ett samhälle styrt helt och hållet av rationaliseringsprinciper och 

institutioner ser ut. Kort sagt handlar historien enligt Weber om den karismatiske individens 

kamp mot etablerade byråkratiska strukturer, där det önskvärda scenariot är att den 

karismatiske individen får maximal möjlig frihet och beslutsrätt. Mardrömsscenariot är ett 

samhälle låst i disciplineringstänkande, där individuell frihet trycks ned och tystas. Istället 

regerar konventioner och universella regler. Weber menade att man kan se olika grader av 

denna byråkratisering i den tid han levde i, och i denna uppsats har jag försökt analysera 

gränsdragningsprocessen i Tornedalen 1809–1825 utifrån Webers teorier om byråkratisering. 

 

Det går att urskilja en byråkratisering, i linje med den som Weber talade om, i 

gränsdragningen i Tornedalen. Men det finns också starka influenser av individuell karisma i 

händelseförloppet. Ingen av aktörerna på statlig nivå – Ryssland och Sverige – passar helt in 

på Webers idealmodeller, men båda staterna uppvisar drag från såväl 

byråkratiseringsmodellen som den plebejstyrda samhällsmodell där värdebaserade beslut och 

individuell karisma är rådande härskare. En viktig faktor i sammanhanget är det faktum, att 

när Weber talade om byråkratiseringsprocessen syftade han i första hand på industrialiserade 

samhällen. Visserligen hade industrialiseringen börjat ta fart i Europa under tidigt 1800-tal, 

men varken Sverige eller Ryssland kan vid denna tidpunkt räknas som industrialiserade 

länder. Den samhällsförändring som industrialiseringen medförde har ännu inte skådats hos 

dessa två aktörer, och i både Ryssland och Sverige återfinns strukturer som härstammar från 

medeltiden. Weber menar dessutom att moderna samhällen inte nödvändigtvis måste vara dit 

vi vänder oss för att hitta det karismatiska styret – i medeltida feodalstater var graden av 

byråkratisering och rationalisering mycket låg och som följd kunde Webers ”plebejer” uppnå 

större maktpositioner än i ett modernt, industrialiserat, borgerligt samhälle. 

 

Teorin om byråkratisering stämmer också mycket väl överens med Hettnes Westfaliska 

ordning. Enligt denna ordning strävar nationalstaterna under tidigt 1800-tal mot en 

standardiserad inre ordning där riksgränser fick starkt ökad betydelse jämfört med tidigare. 

Man strävade efter en maktbalans i Europa där den egna styrkan garanterade säkerhet – ett 
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system som levde kvar till första världskriget och som både Sverige och Ryssland agerar i 

enlighet med under denna period.  

 

En intressant möjlighet som av tids- och utrymmesskäl inte tagits upp i denna uppsats är att 

jämföra gränsdragningen i Tornedalen och byråkratiseringsprocessen med andra liknande 

internationella konflikter och fredsprocesser. Att skapa en fred efter ett krig var svårare än det 

verkade rent praktiskt och det är i detta händelseförlopp som graden av byråkratisering blir 

uppenbar. Det är tankeväckande att jämföra gränsdragningen i Tornedalen med andra 1800-

talsföreteelser av liknande karaktär: napoleonkrigen; rysk expansion i Turkiet; 

uppstyckningen av Afrika; uppdelningen av Nordamerika utan hänsyn till indianstammarna; 

etc. Likheterna och skillnaderna i konfliktslösningsmodellen, teorin om centrum-periferi-

relationer och byråkratiseringen avslöjar generella historiska strukturer. De teorier som tagits 

upp i denna uppsats är också alla av sådan allmän natur, att de kan appliceras på vilken 

historisk händelse som helst, även om hänsyn till sådana faktorer som just 

industrialiseringsgrad givetvis måste iakttas.  

 

7.4 Summering 

 

Frågeställningen i denna uppsats lyder: ”Hur genomfördes gränsdragningsprocessen i 

Tornedalen?” Jag har i arbetet med texten försökt belysa den frågan ur vad jag anser vara de 

intressantaste perspektiven. Självklart är ämnet betydligt mera mångfacetterat än vad som 

framgår av denna uppsats, men frågan som ställdes i inledningen får ändå anses besvarad i 

enlighet med det syfte som uppsatsen har. Fokus har bland annat lagts på Max Webers teori 

om byråkratiseringsprocessen och dess roll i historien. Detta system är någonting nytt och 

konstruerat som introduceras för befolkningen i Tornedalen, en region som dittills ansett sig 

vara en enhet. Hur de olika aktörerna reagerar inför denna krock detaljeras i 

resultatredovisningsdelen av uppsatsen: generellt sett strävar lokalbefolkningen efter status 

quo, som saker och ting var innan kriget kom. Den lokala byråkratin och dess representanter 

är inte resursstark eller initiativrik nog för att genomdriva några avgörande beslut och de 

centrala byråkratierna blir de som slutligen dikterar utkomsten av denna långa, och i många 

fall plågsamma, gränsdragning. De som i slutändan blir förlorarna är de vars hembygd 

splittras av den nya riksgränsen. 
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