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1. INLEDNING 

 
 

 

Denna uppsats behandlar frågan om det finns ett samband mellan järnvägens dragning till 

Tornedalen och den försvenskningspolitik svenska staten bedrev i området. Järnvägarna kan 

uppfattas som en faktor av enbart kommersiellt intresse. Intressant var då att se betydelsen i 

ett annat perspektiv. I detta hänseende analyseras järnvägarnas roll som element i fråga om 

kulturers spridning. I det följande stycket presenteras en kort bakgrund till inrättandet av 

järnvägarna i Sverige, stycket behandlar dessutom vilka bakomliggande motiv den svenska 

staten hade till järnvägsbyggena.  

 

1.1 BAKGRUND  
Då Sverige och Ryssland slöt fred 1809 klövs Tornedalen och dess befolkning i två delar, 

detta medförde att den finsktalande Tornedalska befolkningen i Finland blev ett majoritetsfolk 

och den finska befolkningen i det svenska Tornedalen kom att bli ett minoritetsfolk. Efter 

delningen kom det svenska Tornedalen att verka som en buffertperiferi mellan Sverige och 

det ryska Storfurstendömet Finland. Då järnvägsfrågan blev aktuell kom den svenska staten 

att se på Tornedalen på ett annat sätt, vilket innebar att funktionen som buffertperiferi alltmer 

kom i skymundan. Den svenska statens ambition blev istället att ekonomiskt och kulturellt 

stimulera denna landsända.1

 

Byggandet av de svenska järnvägsnätet påbörjades under den senare delen av 1800-talet, detta 

i samband med den begynnande industrialiseringen. Under 1850-talet kom järnvägarna 

således att ersätta kanalerna som kommunikationsmedel i det svenska transportsystemet. 

Sveriges första järnväg för gods och persontrafik öppnades 1849. Denna drevs med hjälp av 

hästkraft. 1856 kom hästkraften att ersättas med lokomotivdrift. Den som först kom med 

planen om anläggandet av ett större svenskt järnvägsnät var Adolf Eugéne von Rosen. Rosen 

hämtade influenser från Storbritannien. Den svenska staten gav honom tillstånd att med 

privatägt kapital anlägga de järnvägar som skulle ansluta de viktigaste svenska städerna med 

                                                           
1 Elenius. L (2001) Både finsk och svensk s.407 
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varandra. Rosen lyckades dock inte att införskaffa det kapital som behövdes för bygget. 

Rosen järnvägsplaner kom dock att verka för att järnvägsdebatten tog fart inom regeringen, 

riksdagen och ute bland folket i Sverige. Kung Oscar I och den dåvarande regeringen önskade 

att Sverige liksom många andra länder i Europa borde satsa på järnvägarna. Liberala och 

industrivänliga tankesätt började breda ut sig, detta gynnade förespråkarna för en järnväg. 

Diskussioner om hur järnvägen skulle dras var en fråga som ständigt debatterades, åsikter som 

att järnvägen var en hälsofara förekom, en oro för att landets bönder skulle stjäla järnet från 

rälsen. Debatten resulterade till att riksdagen 1854 beslutade om att endast den svenska staten 

i framtiden skulle äga, bygga och driva ett nät av stambanor. Riksdagen införskaffade 

obligationslån från Storbritannien för att finansiera banbygget. Från Tyskland och Frankrike 

hämtades efterhand mera lånekapital.2  

 

De södra stambanorna var de första som anlades. Dessa gick mellan Göteborg respektive 

Malmö, statens järnvägar kom därefter att fortsätta i första hand mot nord och nordväst. 

Storlien nåddes 1882 och Boden 1894. Sträckan Luleå- Boden- Gällivare på Malmbanan hade 

varit i drift sedan 1892, men slutmålet Narvik nåddes inte förrän 1902. I Norrland kom 

kuststäderna att förbindas med stambanan via en mängd tvärbanor. Byggandet avslutades med 

linjen till Haparanda år 1915.  Ambitionen med järnvägsbyggandet var att binda samman de 

mest bebyggda områdena i Sverige, men även genom obebyggda trakter planerades 

järnvägsbyggande beroende på att man medvetet sökte stimulera utvecklingen där. För att 

binda samman de glest bebyggda delarna av Sverige var en utvidgning av infrastrukturen 

betydelsefull. Ett annat motiv till banbyggandet i norra Sverige var utveckla framförallt 

jordbruket. Sveriges växande befolkning var beroende av denna näring. Denna ”bryta- bygd- 

princip” hade hämtat sin förebild i Nordamerika, där västerns ödemark med hjälp av 

järnvägens transportmöjligheter blev kornbodar åt storstädernas växande befolkningar. I 

Sverige kom denna princip att leda till att man från Malmö drog järnvägen vidare norrut i så 

ödslig mark som möjligt. En annan regel som staten använde var ”antikustprincipen”. Denna 

innebar att man inte gärna drog järnvägar utmed sjöar och kuststräckor, staten var rädd för att 

utomstående fartyg skulle skjuta sönder en kustnära bana.3  

Sverker Sörlin, idéhistoriker och verksam vid Umeå Universitetet, har studerat järnvägarnas 

betydelse för Norrland. Sörlin menar att de norrbottniska järnvägarna kom att ingå i ett 

mönster, vilket symboliserar Norrlands integrering med det övriga Sverige. Enligt Sörlin 

                                                           
2 Nationalencyklopedin. Band nr. 10. ss. 297 
3 Olsson.U. (1993) Äventyret Sverige s. 59 
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handlade det om att befolka Norrland och därefter ekonomiskt bearbeta området på platsen. 

Sörlin menade att järnvägen var redskapet för ekonomiskt framåtskridande och symbolen för 

en nationellt enad befolkning.4  

 

1.2 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan statens 

försvenskningspolitik i Tornedalen och framdragandet av järnvägen i området.  

 

För att besvara syftet utgår jag från följande frågeställningar: 

 

Vilken var den svenska statens ambition med järnvägsbygget? 

Vad diskuterades och vilka var debattörerna i frågan om järnvägens framdragning till 

Tornedalen? 

Kom järnvägen att verka som ett kulturellt, militärt eller ekonomiskt försvar av Tornedalen? 

Var järnvägen en positiv eller negativ faktor för befolkningen i Tornedalen? 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen avgränsas till tidsperioden från och med 1800-talets slut fram till 1939. Orsaken till 

den första avgränsningen beror på att debatten om järnvägens eventuella framdragning norrut 

påbörjas i slutet på 1800-talet. Avgränsningen beror även av att Tornedalen under tiden 1876 

fram till 1939 genomgick en försvenskningsperiod. Valda delar av riksdagsdebatten rörande 

järnvägens framdragning till Norrbotten och Tornedalen presenteras, debatten utgörs av första 

och andra kammarens yttranden och konungens förslag i frågan. Slutåret 1939 har valts med 

hänsyn till att ett nytt skede inleddes i försvenskningspolitiken. Det nya skedet innebar att 

socialdemokraterna inställningen till försvenskningen blev hänsynsfullare. De ändrade 

utrikespolitiska förhållandena mellan Sverige och Finland ledde till en mildare 

försvenskningspolitik. 

 

                                                           
4 Sörlin.S. (1988) Malmbanan 100 år s.11 
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1.4 METOD OCH MATERIAL 
Syftet var att se om det finns ett samband mellan byggandet av järnvägen i Tornedalen och 

försvenskningspolitiken. För att utreda detta analyseras de då i riksdagen debatterade 

frågorna. I uppsatsen finns även litteratur inom ämnet, materialet består av tidigare forskning 

om järnvägens dragning till Tornedalen och vilken betydelse detta kan ha haft för 

tornedalningarna. Lars Elenius har bedrivit forskning inom området folkskolan och 

försvenskningen. Elenius beskriver hur försvenskningsbegreppet kan appliceras på skilda 

områden i den av svenska staten förda försvenskningspolitiken. Intressanta begrepp är: 

modernisering, nationalstatsbildande och etnisk homogenitet. Moderniseringen kan innebära 

en utbyggnad av infrastrukturen, till exempel järnvägens utbyggnad.  

 

1.5 KÄLLKRITIK 
Det är omöjligt att med fullständig säkerhet fastställa i hur stor grad en viss argumentation i 

en rikligt mångsidig debatt påverkat frågans handläggning och utgång. Den enskilde 

riksdagsmannens motiv för sitt ställningstagande är oftast okänt. Det man får reda på är 

debattörernas ståndpunkter. Då man studerar riksdagstryck är det lätt att gå förlorad en del 

viktigt material, detta beror på materialets breda omfång. Jag var under arbetets gång 

medveten om detta, men jag har på bästa möjliga sätt försökt täcka den debatt som föregick i 

riksdagen. I kapitel tre följer en presentation av en rapport, denna koncentreras till de militära 

intressena kring banleden Gällivare- Ofoten. Rapporten är skriven år 1897 av en författare 

som benämner sig Marius. Jag måste dock medge att det vid den första anblicken av 

materialet var svårt att klassificera vilken typ av skrift det rörde sig om, även frånvaron av 

författarens efternamn gjorde mig osäker om materialets tillförlitlighet. För att kunna 

klassificera materialet tog jag kontakt med Krigsarkivet i Stockholm och Kungliga 

Biblioteket. Dessa kontakter gav mig upplysningar som att författaren hade önskat vara 

anonym, säkerligen för att denne kritiskt granskat militärens hållning rörande 

järnvägsbyggandet i Norrland och i gränsområdet mot Finland. Vid klassificering av 

materialet menade båda dessa kontakter att det bör benämnas för en rapport, dvs. en utredning 

av något slag. Enligt Krigsarkivet i Stockholm var den anonyma författaren troligtvis en högre 

anställd på järnvägsstyrelsen och rapporten skrevs med uppdrag av järnvägsstyrelsen.  
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1.6 DISPOSITION 
Uppsatsen inleder med en allmän redogörelse för bakgrunden till inrättandet av järnvägsnätet 

i Sverige. Efter bakgrunden redogörs för uppsatsens syfte och frågeställningar, därefter 

presenteras den metod och det material som uppsatsen bygger på. För att granska det använda 

materialet behandlar det första kapitlet dessutom en för uppsatsen och läsaren relevant 

källkritik. I kapitel två presenteras vilken hotbild som fanns mot Sverige och vad detta kunde 

innebära för försvenskningen. I kapitlet följer en redogörelse av järnvägarna och dess roll som 

nationsbyggare. Kapitlet behandlar även försvenskningsbegreppet och dess användbarhet som 

analysinstrument, detta kopplas även till moderniseringen. Kapitel 2.4 tar upp betydelsen av 

försvenskningen av ortnamn i Tornedalen, den sista delen i kapitlet redogör för 

försvenskningens avtagande och orsaker till detta. För att tydliggöra vilka argument som 

förekom i den första och andra kammaren angående järnvägsfrågan presenteras i kapitel 3 

debatten som utspelades i den svenska riksdagen. Kapitel fyra utgörs av en analys av de 

argument som funnits i järnvägsfrågan och avslutas med en sammanfattande avslutning där de 

viktigaste konklusionerna lyfts fram. 
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2. HOTBILDEN OCH FÖRSVENSKNINGEN 
 
 

 

 

I kapitlet riktas uppmärksamheten på vilka hot som riktades mot den norra delen av Sverige 

och vad detta kom att innebära för försvaret av landsändan. Kapitlet behandlar även 

försvenskningsbegreppet och dess möjlighet att appliceras på järnvägsfrågan. I kapitlet 

behandlas även moderniseringsbegreppet och dess betydelse för nationalismen och 

nationalstatsbildandet. Lars Elenius är verksam vid Luleå Tekniska Universitet, han har bl. a 

intresserat sig för språkpolitiken och språkbytesprocessen i Tornedalen. För att se vilka 

faktorer som kan påverka ett statligt agerande i järnvägsfrågan har jag använt mig av Elenius 

bok ”både finsk Och svensk”.  

 

2.1 HOTBILDEN MOT NORRLAND OCH STATENS AGERANDE 
Politiskt sett var Ryssland Sveriges militära huvudmotståndare, kulturellt sett de finska 

nationalisterna, de s.k. fennomanerna. De mest extrema fennomanerna strävade efter att skapa 

ett Stor- Finland. Detta skulle innefatta alla finsktalande eller finsk- urgiska folkgrupper i 

området runt Finland. Den finska nationalismen var starkast efter första världskriget men 

fennomanerna hade dock redan under 1860- talet börjat visa intresse för den finsktalande 

befolkningen i det svenska Tornedalen. Fram till andra världskriget kom fennomanerna att 

betrakta den svenska statens försvenskningspolitik i Tornedalen som en förtryckspolitik mot 

hela den finska kulturen och det finska språket. Fennomanerna menade att de svenska 

myndigheterna med försvenskningspolitiken sökte utrota en egentlig finsk befolkning. Detta 

ledde till att den svenska staten så fort som möjligt sökte visa på sin överhöghet i Tornedalen.  

 

Försvenskningspolitiken innefattades av en språkpolitik vilken skulle markera förbindelsen 

mellan den svenska statens territorium och det svenska språket. Man kan grovt indela 

försvenskningspolitiken i tre perioder: Den första perioden, vilken pågick mellan 1850 och 

1875. Perioden kännetecknas av ett finskspråkigt skolväsende med finska 

undervisningsmaterial. Undervisningen bedrevs både på svenska och finska beroende av 

vilket språk eleverna behärskade. 1876 till 1916 utgör nästa period, under vilken den svenska 

staten i Tornedalen bedrev en målmedveten assimileringspolitik. Under perioden kom statliga 
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skolor att införas i Tornedalen med enbart svenskan som undervisningsspråk. Svenska 

läromedel var de enda som användes och antalet folkskolor i Tornedalen utökades väsentligt. 

Den sista perioden, som pågick under 1917 till 1939 utmärktes av en lindring i 

försvenskningspolitiken. Den främsta orsaken till denna är att minoritetsbefolkningar efter 

första världskriget fick utökade medborgerliga rättigheter. En annan orsak var den nya 

socialdemokratiska regeringen vilken hade en liberalare uppfattning om tornedalingarnas 

rättigheter som ett minoritetsfolk i norr.5  

 

Då Norrland moderniserades, bl a genom järnvägen kom staten att fråga sig vilken roll 

tornedalningarna skulle ha i moderniseringsprocessen. Man ville för att framstå som stark 

bland andra stater inlemma detta nordliga område i Sverige. Järnvägen kom för Sverige, 

liksom för alla industrialiserade länder, att verka som en bedömningsgrund på 

industrialiseringens och moderniseringens takt, detta i förhållande till andra nationalstater. 

Men järnvägarna kunde även symbolisera en harmoniserad nationell identitet.6 Sverker Sörlin 

menar att järnvägen påverkar idéer och föreställningar. Människor som lever nära en järnväg 

blir utsatta för många nya intryck, detta för att järnvägen bryter isolering. De som har varor 

till försäljning kan transportera dem på järnvägen, detsamma gäller dem som önskar sprida 

sina tankar, dessa kan ta med dem och resa någonstans och utbjuda dem.7

 

2.2 FÖRSVENSKNINGSBEGREPPET 
För att beskriva vad försvenskningen innebar och vad den utgjordes av använder jag mig av 

Lars Elenius bok. Som begrepp kom försvenskningen att bli synlig i slutet av 1800-talet. 

Detta berodde av att svenskheten blev allt viktigare i språklig och kulturell mening. 

Försvenskningen kom att betyda införandet av svenskt språk och svensk kultur i den 

tornedalska finnbygden.8 Då den svenska staten, under den begynnande moderniseringen, 

sökte bygga upp en nationalstat inom Sveriges gränser kom frågor om etniska och nationella 

identiteter bli allt viktigare. Detta innebar att den svenska staten värnade om det svenska 

språket och kulturen, eventuella etniska minoriteter skulle inlemmas och integreras i det 

övriga landet. Enligt Elenius kom detta att sammanfattas under begreppet försvenskning. 

Myndigheter och politiker använde själva begreppet då man skulle beskriva vad som föregick. 

                                                           
5 Elenius. L (2001) Både finsk och svensk ss.407 
6. Elenius. L (2001) Både finsk och svensk  ss.127 
7 Sörlin. S. (1988) Malmbanan 100 år s.12  
8 ibid s. 22 
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Försvenskning kan som analysinstrument användas på många sätt beroende av om man ger 

begreppet en politisk, ideologisk, språklig, ekonomisk, geografisk eller kulturell innebörd. 

Försvenskningsbegreppet är således en sammanfattande benämning på många skilda 

beståndsdelar, som kom att resultera i att de i Sverige boende minoriteterna näst intill gav upp 

sin identitet till favör för en vidare nationell identitet, med den svenska kulturen som bärande 

grunddrag. Elenius framför att man i försvenskningsbegreppet kan urskilja en viss 

dubbeltydighet vilket kan medföra problem då detta används som analysinstrument. 

Begreppet förknippas både med själva genomförandet av assimileringspolitiken och till själva 

assimileringsprocessen sig själv. Den kulturella förändringen av tornedalningarnas identitet 

kom att bedrivas av assimileringspolitiken. Denna kom även att beskriva den instrumentella 

delen av förändringen såsom inträffade genom utbyggandet av infrastruktur och 

samhällsinstitutioner. Utav detta kan man säga att begreppet i betydelsen blir likartat med 

moderniseringen.9  

 

2.3 MODERNISERING OCH NATIONALISM  
Då man talar om modernisering beskriver man olika former av moderniseringsprocesser. 

Moderniseringsprocesser kan innebära ekonomisk, teknisk, kulturell eller politisk 

modernisering. Elenius menar att statens målsättning med moderniseringen ytterst är att utöka 

konkurrenskraften gentemot andra stater. Målet har både en intern och en extern sida. Det 

interna målet är att inlemma olika perifera regioner och grupper av individer i det svenska 

samhället, detta för att åstadkomma en utökad effektivitet och rationalitet. Detta kan 

exempelvis möjliggöras genom en utbyggnad av infrastrukturen, dvs. av järnvägar, vägnät, 

telegraf- och postlinjer, och utbyggnad av skolväsendet för att utöka skriv och läskunnigheten 

inom svenska språket. Det externa målet är att i försvara och tillintetgöra hot som riktats mot 

nationen, hoten kan vara av ekonomisk, militär eller kulturell form.10

 

Man kan säga att all sorts nationalism förutsätter en viss grad av modernisering. Elenius tar 

upp de mest framstående teoretikerna, vilka är Ernst Gellner och Benedict Anderson. Dessa 

menar att nationalismen i huvudsak är en modern företeelse. Dessa företräder den 

konstruktivistiska skolan som hävdar att nationen och nationalismen utvecklas av 

kapitalismen och framväxten av det moderna samhället. Skillnaden mellan de två teoretikerna 

                                                           
9 Elenius. L. (2001) Både finsk och svensk s. 21 
10Elenius. L. (2001) Både finsk och svensk s. 32 
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är att Gellner framhäver industrialismens värde mer än kapitalismens. Industrialiseringen 

omskapar den sociala strukturen i samhället och utifrån detta växer en nationalism fram.11  

 

Elenius ställer frågan om vilken betydelse Tornedalen hade som buffertperiferi, i avseende för 

regionens ekonomiska och politiska utveckling och vad detta innebar för språkbytesprocessen. 

För att besvara frågan delar Elenius upp den i två delar. Den första delen tar fasta på om den 

politiska och ekonomiska utvecklingen i Bottenviksområdet kom att påverka 

försvenskningen. Han talar således om de bakomliggande faktorerna för den svenska statens 

assimilerings- och integrationspolitik i svenska Tornedalen. Elenius hävdar att de ekonomiska 

skälen var en stark drivkraft till försvenskningspolitiken. Ryssrädslan var således inte ensam 

en faktor till försvenskningspolitiken utan man ville även effektivisera den ekonomiska 

utvecklingen i Tornedalen, detta var viktigt för både de privatekonomiska intressena och för 

den svenska statens ambition att integrera regionen i landet. Om man ser försvenskningen 

utifrån detta perspektiv kan man säga att det handlar om ett ovanifrån perspektiv, det är 

försvenskningsaktörernas ekonomiska drivkrafter som styr försvenskningspolitiken. Den 

andra frågan som Elenius tar upp är om tornedalningarnas eget förhållningssätt till 

försvenskningspolitiken och språkbytesprocessen kom att influeras av den ekonomiska och 

politiska utvecklingen i regionen. Genom försvenskningspolitiken blev tornedalningarna 

tvåspråkiga, dessa kunde då välja mellan att ur ett ekonomiskt perspektiv inrikta sig på 

antingen den svenska eller den rysk- finska marknaden. Elenius menar att man utav detta kan 

säga att tornedalningarna själva hade möjligheten att påverka assimileringsprocessen, dessa 

var inte enbart ett offer för en politik från den svenska staten.12

 

 

 

 

                                                           
11 Elenius. L. (2001) Både finsk och svensk s. 33 
12 Elenius. L. (2001) Både finsk och svensk s. 56 
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2.4 FÖRSVENSKNINGEN AV ORTNAMN  
En av staten förd försvenskningsåtgärd var att utefter järnvägen ge stationerna och orterna 

svenska namn. Genom att orterna fick svenska namn ansåg man sig ha området i besittning. 

Åsikterna gick dock isär beträffande försvenskningen av ortnamnen. Vid namngivandet av 

orterna utefter Malmbanan var den svenska staten mer assimilatorisk än den varit då frågan 

återkom i samband med järnvägsdragningen till Tornedalen. Det nya i statens politik var att 

man strävade efter att så långt som möjligt söka ta hänsyn till minoriteternas egenart. Då man 

beslöt att dra järnvägen till Tornedalen uppmanade Järnvägsstyrelsen det var passande att ge 

de nya järnvägsstationerna antingen svenska eller finska namn. Länsstyrelsen tog hjälp av 

K.B. Wiklund, professor i finsk- urgiska språk vid Uppsala Universitet. Wiklund 

rekommenderade en medelväg där tre av sex ortnamn skulle vara finska och tre svenska. 

Länsstyrelsen kom dock inte att godta Wiklunds förslag utan tog endast upp svenska 

namnförslag på sin förteckning. Järnvägsstyrelsen godtog alla namnen nästan helt i enighet 

med länsstyrelsens förslag. De orter som fick behålla sina finska namn var Karungi och 

Luppio. Orsaken till att Karungi inte namngavs efter sitt kungliga namn Karl Gustav var att 

det i Älvsborgs län redan fanns en poststation som innehade namnet. Ortnamnen Kukkola, 

Vojakkala och Mattila fick också behålla sina gamla namn. Elenius menar på att hanteringen 

av ortnamn visar på att det inte fanns någon rättfram assimileringslinje, de enskilda fallen 

dömdes olika. Det var viktigt för den svenska staten att ge finska orter svenska namn men det 

var även av betydelse att respektera de historiskt framvuxna finska ortnamnen. Den dåvarande 

landshövdingen Oscar von Sydow gick i på en assimilatorisk linje medan Järnvägsstyrelsen 

var mer mån om det kulturhistoriska arvet, detta var ett arv som även Kungl. Maj:t till stor del 

förordade. 13

 

 

 

 

                                                           
13 Elenius. L. (2001) Både finsk och svensk ss. 238 

 11



2.5 ORSAKER TILL FÖRSVENSKNINGSPOLITIKENS MILDRANDE 
Området kring Östersjön kännetecknades under åren 1918 fram till 1921 av politisk oro och 

turbulens. Efter 1921 följde en stillsammare period då nedrustning blev allt viktigare. En 

stegvis omorientering blev synlig från den tidigare neutralitetslinjen mot en inriktning på 

kollektiv säkerhet och mot ömsesidigt samarbete. Ett militärt samarbete, som än dock inte var 

officiellt, påbörjades 1925 mellan Finland och Sverige. Vid 1930-års försvarskommission 

kom samarbetet att bli formaliseras. En orsak till det ökade militära samarbetet mellan 

länderna var att de ändrade inrikespolitiska förhållandena i Finland. De finska fennomanerna 

som hade riktat en hård kritik mot försvenskningspolitiken i Tornedalen kom år 1937 att 

inleda ett regeringssamarbete med de språkpolitiskt neutrala finska socialdemokraterna. 

Samarbetet i den finska regeringen ledde till att socialdemokraterna influerade fennomanerna 

och språkstriden kom att tonas ner. Även de svenska socialdemokraterna hade en mer positiv 

hållning till det finska språket i Tornedalen, detta synliggjordes under 1930-talet då den 

socialdemokratiska tidningen ”Norrländska Socialdemokraten” inbjöd försvarare av det 

finska språket att uttala sig i tidningen De högerorienterade tidningarna ”Haparandabladet” 

och ”Norrbottens Kuriren” fortsatte dock kritisera det finska språkets utbredning.14

 

 

 

                                                           
14 Elenius. L. (2001) Både finsk och svensk s 291 
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3. RIKSDAGSDEBATTEN 
 

 

 

Jag valde att avgränsa studiet av riksdagsdebatten med början av 1800-talets mitt framtill 

1930-talet. Aktualiteten angående järnvägsdragningarna till den norra delen av Sverige var 

under denna tidsperiod stor. Debatten i riksdagen utgjordes av yttrandena i de två kamrarna, 

regeringens förslag och de militära önskemålen. Sammanfattningsvis menade de flesta talare i 

riksdagen att den finsktalande befolkningen inom Sveriges gränser måste inlemmas i det 

Sverige. I det följande presenteras utdrag av riksdagsdebatten. 

 

3.1 DEN NORRLÄNDSKA JÄRNVÄGENS NÖDVÄNDIGHET 
Den norrländska representanten professor S. Ribbing ville i en riksdagsdebatt år 1878 

uppmärksamma ”ett nationellt skäl, ett statsskäl” då man undersökte en i motion begärt anslag 

för utredning rörande en järnvägsanläggning mellan Luleå och norska gränsen. Ribbing 

syftade på den finskspråkiga befolkningen och underströk särskilt nationsbandens betydelse. 

Han menade att ett avslag på motionen kunde innebära en ”hård prövning för finnarna att 

hellre hålla sig till Sverige än till sina närmaste stamförvanter”, dvs. finländarna på den östra 

sidan av Torne älv. Ribbing menade vidare att man inte skulle ställa den finsktalande 

befolkningens lojalitet på prov. Denna gång fick den i riksdagen granskade motionen inget 

större gensvar.15  

  

Riksdagsdebatten kom under 1880-talet att regelbundet behandla frågor som rörde norra 

stambanans fortsatta dragning norrut. Statsrådet J. E. Von Krusenstjerna framförde i första 

kammaren 1886 att det var av stor betydelse att man påbörjade järnvägsbyggandet i norr, detta 

var viktigt för att bryta civilbefolkningens isolering. Han menade att den isolerade 

finsktalande befolkningen kunde vända sig mot öster, vilket skulle innebära ett hot för Sverige 

i övrigt. Krusenstjerna kände även oro mot ryssarna då dessa strävade efter en isfri hamn 

invid västhavet.16  

 

                                                           
15 Första Kammaren (1878) 3, nr 46 s 14 
16 FK (1886) 2, nr 24 s. 22 

 13



Von Krusenstjerna såg en fara i den på finska sidan anlagda ryska järnvägen. Den tornedalska 

handeln gynnades av den finska järnvägen, och då Tornedalen var isolerade från det svenska 

järnvägsnätet kunde handelsintresserna riktas österut. Von Krusenstjerna menade att folkets 

”böjelser och intressen” kunde följa med dessa handelsintressen. Vidare menade han att om 

det finska språket fritt fick göra intrång på svenskspråkig bygd kunde detta innebära en 

politisk fara inom alla områden. Krusenstjerna påpekade att man för att stoppa det finska 

språkets utbredning genast borde påskynda järnvägsbygget.17 För att stödja sina argument 

ifråga om det finska språkets expansion hänvisade han till landshövdingens ämbetsberättelser 

från 1881 till 1885. I dessa framkom att det finska språket fortsatte att utbreda sig in på 

svenska bygder.18

 

Major J. C Bratts huvudargument till stambanans förlängda utbyggnad var inte som man kan 

tro transport av trupper norrut, utan istället att transportera svenska inställningar och med 

därmed förebygga ett förfinskande av områdena i Tornedalen. Han menade det vara viktigt att 

bevara invånarnas intresse för och samhörighet med det övriga landet. Bratt såg en maktkamp 

mellan Sverige och Ryssland över det nordligaste Norrland. Maktkampen gällde handels- och 

språkområden.19  

 

En annan som såg en hotbild i Ryssland var Friherre R. M Klinckowström. Även denne 

syftade till hotet av de på finska sidan anlagda järnvägarna. Klinckowström menade att 

ryssarnas var ute efter att utnyttja de finska järnvägarna och med dessa förenkla de ryska 

truppernas framfart i Finland, vidare mot Sverige.20

 

Militären såg en fara i att anlägga järnväg i Tornedalen, denna fara betecknades som störst 

invid gränsen mot Finland. För att möta oron hos militären framlades i riksdagen argument att 

de ekonomiska och kulturella framstegen skulle medföra en upprustning av Sverige, som 

kunde vara jämförlig med eller kanske till och med viktigare än en militär sådan.  Argument 

som dessa kunde likna det som Herr Palme i andra kammaren framförde. Han menade att man 

inom landshövdingsämbetet i Norrbottens län ansåg skolorna och kommunikationerna vara de 

enda sättet att utbreda det svenska språket i den finskspråkiga bygden. Detta betydde att 

järnvägen blev viktig i språkfrågan. Även herr Nordström uttalade sig i frågan. Nordström 

                                                           
17 AK (1888) 2, nr 24 s. 15 
18 Ibid s. 34 
19 FK (1889) 1, nr 16 s. 16 
20 FK (1892) 1, nr 13 s. 10 
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menade att om man på den finska sidan drog järnvägen mot gränsen skulle följden bli att den 

finsktalande befolkningen på den andra sidan gränsen skulle flytta över till svenska sidan och 

befolkar dessa trakter. Nordström menade att om detta blev verklighet skulle Sverige gå miste 

om en stor odlingsbar mark, de nyinflyttade finländarna skulle då ta en stor del av marken i 

besittning. Om den svenska järnvägen däremot skulle byggas före kunde en svensktalande 

befolkning flytta upp till finmarken och utbreda det svenska språket.21

 

Statsrådet J. E. Von Krusenstjerna framförde Norrbottens läns Landstings argument angående 

fördelarna i den norra stambanans utsträckning till Tornedalen. Exempel på argumenten var 

att den tornedalska jordmånen var utmärkt för uppodling, samt att det fanns ofantliga 

myrmarker vilka genom torrläggning kunde göras lönsamma. Landstinget framhöll vidare att 

de stora naturtillgångarna i Tornedalen inte skulle komma till användning om inte området 

fick ta del av det svenska stambanenätet. Krusenstjerna avslutade med att än en gång påpeka 

faran med den på finska sidan planerade järnvägsdragningen. Om Tornedalen blev utan 

svensk järnväg riskerade den svenska staten att civilbefolkningen kunde vända sig österut där 

avsättning och affärsförbindelser underlättades genom bekväma och billiga 

kommunikationsmedel. Krusenstjerna menade vidare att den finsktalande befolkningen i 

Sverige i språkligt avseende upplevde sig mer hemmastadd i Finland än i sitt eget land. Det 

som gällde för Sverige var således att bevara ett betydelsefullt handelsområde och på samma 

gång underlätta förbindelsen mellan de båda till varandra gränsande länderna, detta för att 

främja en internationell samfärdsel till nytta för både Sverige och Finland. Betydelsefullt var 

även att den finsktalande befolkningen inte upplevde sig isolerad inom det egna landet, om 

detta vore fallet var risken stor att en omorientering mot finska sidan kunde ske. 

 

Då det blev aktuellt om att dra järnvägen mot gränsen blev man inom militären orolig. Chefen 

för generalstaben yttrade sig den 30 april 1895. Denne menade att man ur militär ståndpunkt 

inte borde dra järnvägen från Boden mot gränsen, detta skulle innebära en avsevärd 

försämring av Sveriges strategiska läge. Om det kom sig att banan skulle bli verklighet ansåg 

generalstabschefen att man borde anlägga en befästningsanläggning i Boden, detta för att 

stärka rikets försvar. Han framhåller att man innan en järnvägsdragning till Tornedalen borde 

göra en militär undersökning av banans sträckning, detta gällde speciellt invid 

slutdestinationen Torneälv.22

                                                           
21 AK (1896) 2, nr 15 ss. 44 
22 Proposition (1897) nr. 46 
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År 1898 kom professor S. J. Boëthius att stödja tanken om finnbygdens ”nationella odling, 

dess försvenskande”. Han menade att detta var mer angeläget än de materiella framstegen. 

Boëthius hävdade att en järnväg skulle göra den finska befolkningen svensk. För att beskriva 

hur han uppfattade detta använde han Tegnérs ord ”att inom Sveriges gräns erövra Finland 

åter”.23

 

Häradshövdingen Kronlund menade att man på statlig nivå allt för länge inte tagit hänsyn till 

de lokala intressena om en järnvägsdragning utefter Torneälv. ”Tillvaron av en isolerad 

finsktalande befolkning i våra gränstrakter utgör alltid för Sverige en ömtålig punkt och en 

fara för förvecklingar.” Han menade att man utan en anslutning söderöver inte skulle kunna 

skapa en ”äkta” svenskhet i Tornedalen. ”En järnväg borde därför dragas in i hjärtat av 

finnbygden för att effektivt kunna bryta dess isolering och sprida ökat liv och svenskhet 

därinne.” Järnvägen skulle främja den svenska kulturen i Tornedalen och därmed förstärka 

gränsen mot Finland och Ryssland. Ett bevis på detta menar Kronlund vara Gällivarebanan, 

vilken stärkt det svenska språket och den svenska kulturen i området. Tornedalens 

förutsättningar för ett försvenskande menade Kronlund vara goda. ” Detta för att Tornedalen 

är rik och bördig och har stora förutsättningar att genom utbredning der af svensk kultur och 

svensk odling blifva en kornbod för Norrbotten, likasom dess härdiga och idoga befolkning 

blifva ett lefvande gränsfäste för tryggheten i vårt land.”24  

 

3.2 MOTIONER ANGÅENDE JÄRNVÄGENS DRAGNING TILL 
GRÄNSEN 
1902 var järnvägen dragen till Morjärv och samma år kom de första motionerna om den norra 

stambanans fortsättning till gränsen mot Finland. Militären hade som tidigare antytts ställt sig 

negativa till en framdragning mot gränsen, men då beslutet kom om att anlägga en fästning i 

Boden mildrades motståndet något. Under 1904-års riksdag lämnades propositionen om en 

järnvägsdragning österut, mot Karungi.25 Departementschefen menade att man med banan 

skulle främja kontakten mellan den i Tornedalen bosatta finskspråkiga befolkningen och 

Sveriges övriga befolkning. Detta skulle leda till att svenskt språk och svensk kultur utbreddes 

                                                           
23 FK (1898), 2, nr 19 s. 8 
24 AK (1902) 2, nr 20 ss 20 
25 Proposition (1904) nr 1:6 ss 244 
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i Tornedalen.26 Därefter följer två andra motioner i andra kammaren om banans framtida 

dragning till Haparanda. Det fanns två alternativ att utgå ifrån. Det ena var att banan skulle gå 

från Morjärv österut till Lappträsk, och därifrån vidare rakt mot Haparanda. Det andra 

alternativet var att direkt dra banan från Morjärv till Haparanda. 27 Riksdagens beslut blev 

dock endast att stambanan skulle dras till Lappträsk.28  

 

Det fennomanska hotet framstod allt oftare som mer hotfullt än det ryska. Kronlund hade i 

den fennomanska tidningspressen funnit artiklar där det talades om att Tornedalen i själva 

verket inte tillhörde Sverige. Man kunde även läsa att fennomanerna ansåg språkgränsen 

utgöra den riktiga gränsen mellan Sverige och Finland. Kronlund menade att denna fara måste 

avvärjas så fort som möjligt.29 1910 kom banan att dras fram till Veittijärvi och året därefter 

drogs den vidare mot Torneälv, till Karungi och därefter till Övertorneå. 

 

Efter detta kom man i riksdagen att diskutera banans eventuella fortsatta dragning mot 

Haparanda. Statsrådet A. Schotte menade att det var av största betydelse att folket i 

Tornedalen uppfattade sig som svenskar. Kommunikationerna var enligt honom en stor del av 

identitetsskapandet. Han menade att folket måste fostras till ett svenskt tankesätt, detta för att 

möjliggöra ett svenskt kulturellt intresse. Han menade även att dessa faktorer var ”en 

försvarsåtgärd av stor betydelse”.30  

 

Två alternativa linjer synliggörs då man studerar argumenten rörande banans dragning mot 

Haparanda. Det ena är generalstabschefens önskan att järnvägen ur försvarssynpunkt borde 

utgå från en i närheten av Lappträsk belägen station och därifrån vidare i sydlig riktning, eller 

sydostlig riktning till Säivisviken, samt därifrån österut mot Haparanda. Det andra alternativet 

föreslogs av järnvägsstyrelsen och regeringen. Enligt detta var den mest lämpade 

bansträckningen den mellan Karungi och Haparanda. Därefter var den bästa lösningen att 

förbinda järnvägslinjen Karungi- Övertorneå med Haparanda. Denna bansträckning ansågs 

vara den mest lämpliga, vilket berodde på att den tornedalska befolkningen i Haparanda 

kunde finna en centralort där den kunde sälja jordbruksprodukter och inhandla varor. Detta 

skulle gynna Haparanda i konkurrensen med Torneå. Man menade vidare att förbättrade 

                                                           
26 Proposition (1904) nr 1:6 ss 271 
27 AK (motion) (1904) nr 71 och nr 113 
28 AK (1904) nr 58 ss 5 
29 AK (1904) 3, nr 44 s 62 
30 FK (1913) 3, nr. 31 s 71 
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kommunikationer leder till ekonomisk utveckling och framåtskridande. Även här finns 

uttalanden om att knyta den finsktalande civilbefolkningen i byarna med det övriga landet och 

därigenom sprida svenskt språk och svensk kultur. Den av generalstabschefen föreslagna 

bandragningen godtogs inte av regeringen och järnvägsstyrelsen. Vilket berodde av att 

järnvägen då inte skulle nå befolkningen längst Torneälven. Det befarades dessutom att om 

järnvägen inte byggdes skulle den tornedalska befolkningen vända sig österut i fråga om 

handel och kommunikationer. Den av generalstabschefen föreslagna bandragningen skulle 

enbart gå igenom en svensktalande bygd. En järnvägsdragning mellan Karungi och 

Haparanda skulle däremot sprida svenskt språk och svensk kultur i ett finskspråkigt område. 

Den 7 mars 1913 beslutade riksdagen om en anläggning av stambanan från Karungi till 

Haparanda.31  

 

3.3 FRÅGAN OM EN UTÖKAD BANSTRÄCKNING MOT PAJALA 
År 1921 väcktes två likartade motioner angående en utredning av ett järnvägsanläggande 

mellan Övertorneå och Pajala. Den första motionen anslogs av Biskop Bergqvist i första 

kammaren år 1921. Bergqvist menade att man i borde utreda frågan.32

 

Den andra motionen väcktes i andra kammaren. Det motionerades om ett anslag till utredning 

rörande framdragande av statsbanan från Övertorneå till Pajala. N. E. Nilsson i Antnäs 

menade att det för den svenska staten måste vara betydelsefullt att ha goda relationer till den 

finsktalande befolkningen i norr. Denna lever intill gränsområdet mot öster, där av borde det 

vara av stor vikt att dessa knytas fast till sitt modersland. För att möjliggöra detta borde enligt 

Nilsson statsmakten underlätta befolkningens existensvillkor, men även se till att den vinner 

en utökad kännedom med svenskt språk och svensk kultur. Nilsson menade att det främsta 

medlet för att nå detta mål är kommunikationerna, dvs. järnvägen. Han menade även att då 

övre Tornedalen var isolerat från den svenska järnvägen, vore det särskilt ur nationell 

synpunkt, inte endast ett önskemål utan en nödvändighet att dra järnvägen dit. Nilsson hävdar 

vidare att skolundervisningen har lärt många finsktalande svenskt språk och svensk kultur, 

men han påpekar emellertid att kulturarbetet inte kan bli fullständigt så länge tidsenliga 

kommunikationer saknas. Nilsson menade att skolorna är föregångare för att sprida 

svenskheten men järnvägen är den verkliga entreprenören. Där tillkommer att en järnväg är av 

                                                           
31 Statsutskottet (1913) nr 48-161ss 113 
32 FK. Motion. (1921) nr. 70 
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största betydelse för befolkningens ekonomiska villkor. Enligt Nilssons hade befolkningen i 

dessa trakter, vid stämmor och möten, flertalet gånger gett uttryck för sina önskningar och 

förhoppningar om en järnväg.33

 

Två liktydiga motioner hade således väckts, ena inom första kammaren av biskop Bergqvist 

m.fl. och den andra inom andra kammaren av N. E. Nilsson m.fl. De främsta argumenten för 

att en järnväg skulle anläggas mellan Övertorneå och Pajala var att de isolerade, finsktalande 

tornedalingarna kunde lockas österut. Bergqvist menade att den bästa läromästaren för det 

svenska språkets utbredning var järnvägen. Han fann bevis för detta i Gällivarebanan och 

banan som är dragen till Övertorneå.34  

 

Bergqvist hade även kommit över en masspetition från folket i de berörda trakterna. I denna 

tryggades ortens trohet och tillit till Sverige. Petitionen lydde som följer:  

 

”Vi som bygga och bo i den svenska Tornedalen, ingen av oss vill lyssna till de finska 

locktonerna. Vi vilja vara och förbliva svenskar, vi vilja blott knytas fastare samman med det 

övriga Sverige. Och kommunikationerna äro de viktigaste ådrorna i statskroppen, genom vilka 

de olika folkelementen bäst kunna enas till samma livsenhet. Men äro vi isolerade från det 

svenska livet. Vi kunna, trots vår goda vilja, aldrig vinna så stark livgemenskap med Sverige 

och det svenska, som vi alla önska, genom de nuvarande åtgärderna med det syftet att från 

statens sida. Genom dessa kan lika litet svenskt liv framskapas, som man kan väcka liv i en 

lem genom att droppvis införa blod i den. Nej, låt en gren skjuta upp genom Tornedalen, och 

den skall bli en pulsåder, genom vilken svenskt liv, tänkesätt, själ och språk kan strömma in i 

finnbygden!”35

 

I första kammaren pekade herr Swartz på en utredning som järnvägsstyrelsen genomfört, detta 

på regeringens begäran. Utredningen behandlade järnvägsutsträckningen till Pajala. Resultatet 

visade att det aldrig, ur nationalekonomisk synpunkt, skulle bli ekonomiskt lönsam med en 

järnväg. Däremot framhåller järnvägsstyrelsen ett annat perspektiv vilket anses viktigare, det 

nationella perspektivet. Järnvägsstyrelsen menar att om man ska värna om den svenska 

kulturen i gränstrakterna bör banan fortsätta upp efter älven, ur nationell synpunkt är detta av 

                                                           
33 AK. Motion (1921) nr. 78 
34 FK (1921) 4 nr. 36 s.45 
35 ibid s. 46 
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största betydelse och helt säkert nödvändig. Det nationella perspektivet blir än mer 

nödvändigt om man ser till den på finska sidan anlagda banan.36

 

Efter att det motionerats i riksdagen om banans framdragning mot Pajala hade man svårt att 

finna svar på frågans lösning. Man kom då att rådfråga regeringen om en lösning. 

Regeringens förslag kom även att bli riksdaggens beslut. Förslaget kom i propositionen år 

1929. Enligt förslaget skulle en automobillinje mellan Övertorneå och Pajala vara det bästa 

alternativet. Kostnaden kom att beräknas till 0.6 miljoner kronor medan en järnväg skulle ha 

kostat 11.4 miljoner kronor37.  

 

Propositionen ledde till att det utbröt en livlig debatt i riksdagen. De som hoppades på en 

järnväg menade att ekonomiska skäl inte skulle få stå över de nationella och kulturella. Det 

gjordes jämförelser mellan kommunikationerna på båda sidorna av gränsen, man kom fram 

till att Finland med sin järnväg skulle få fördel. Biskop Bergqvist yttrade i en motion avslag 

på regeringens proposition. Orsaken till att Bergqvist inte gav sig i frågan var dennes 

uppfattning om att järnvägen hade en helt annan förmåga att bryta bygd än vad 

automobillinjen hade. En annan orsak var hans uppfattning om järnvägens positiva verkan i 

fråga om underlättandet av den finsktalande befolkningens övergång till svensk sakkunnighet. 

Bergqvist menade att utan det svenska språket kunde befolkningen i dessa trakter inte 

tillgodogöra sig de medborgerliga rättigheterna. En annan positiv faktor med järnvägen var 

enligt honom att den skapade arbetstillfällen. Bergqvist kom att presentera en skrivelse utförd 

av Pajala järnvägskommitté, vilken representerar ortsbefolkningen och dess önskningar. I 

skrivelsen blev det tydligt att befolkningen i högre grad önskade väntade med ett byggande 

järnvägen än att riksdagen skulle besluta om en automobillinje. Befolkningen önskade således 

ingen automobillinje men väntade gärna på en järnväg. Bergqvist pekar på propositionen 

angående kommunikationer, som framlades vid 1928 års riksdag. I denna hade den dåvarande 

kommunikationsministern Meurling yttrar sig. Meurling hävdade att man även i framtiden 

kunde bevilja anslagsbelopp motsvarande den summa som i genomsnitt präglat kostnaderna 

för järnvägsbyggande. Han menade vidare att man bör kunna avsluta redan påbörjade 

banbyggnader, men även påbörja byggandet av någon enstaka ny statsbana. Som exempel 

nämner han den i Tornedalen. Meurling hävdar att anläggande av nya banor i Tornedalen 

alltid kommer till nytta beroende på bygdens utvecklingsvilja. En gammal 

                                                           
36 FK (1921) 4 nr. 36 s. 48 
37 Proposition (1929) nr 1 s 33 
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ecklesiastikminister v d namn K. V. Rydén påpekade betydelsen av Sveriges fasta gränser. 

Inom dessa gränser skulle enbart svenskan vara det förhärskande språket. Han menade vidare 

att den svenska kulturen inte kommer med bilar och bussar, utan den följer med järnvägarna. 

Herr Dahl var pessimistisk och menade att man i ärendet måste utreda i vilken omfattning de 

ekonomiska förutsättningarna är för handeln innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Denne 

hänvisar vidare till en av järnvägsstyrelsen utarbetad utredning i fråga om banans lönsamhet. 

Utredningen visade på att järnvägen inte kunde väntas medföra några större fördelar, vare sig 

det gällde skogstillgångarnas utnyttjande, tillkomsten av gruvbrytning eller utbyggnad av 

vattenfallen. Däremot medgav järnvägsstyrelsen att jordbruket hade möjligheter att vinna på 

en järnvägsutbyggnad. 38  

 

Rydéns svar på Dahls yttrande blev som följer:  

”Det förefaller mig, som om det vore tämligen obestridigt, att om man ser denna fråga ur 

enbart ekonomisk synpunkt, så kan det väl knappast vara någon annan väg att välja än den, 

som valts av Kungl. Maj:t och som utskottet tillstyrkt. Jag tror nog, att man aldrig kan komma 

att tala till förmån för järnvägsbyggande däruppe, men jag har aldrig kunnat tillägna mig det 

betraktelsesättet, att den svenska staten förlägga endast ekonomiska synpunkter på ett 

problem, som gäller vår ömtåligaste landsända. Jag förstår mycket väl, att herr Dahl, som 

lever i en del av Sverige, där dessa problem ej existera, ej har stark känsla för denna sak, men 

vi skola komma ihåg, att där uppe i Tornedalen bedrivs sedan rätt lång tid tillbaka ett arbete 

för att tränga tillbaka Sverige. Jag tror att Sverige måste tänka inte bara i ekonomiskt utan 

även nationellt på området i Tornedalen. Jag kan ju få nämna, att första gången jag var uppe i 

dessa bygder, och då var den järnväg som nu går där uppe, färdig i det närmaste, gick 

språkgränsen vid vattendelaren mellan Torne- och Kalix älvar, och öster därom träffade man 

mycket få svensktalande människor. Jag talade en gång men en förutvarande ledamot av 

denna kammare, som gjort en stor insats en gång i tiden, när riksgränsbanan byggdes. Han 

talade om, att när han första gången var uppe i Gällivare, var Gällivare finsktalande. 

Språkgränsen gick så långt in i Sverige. Så byggdes järnvägen, och femton år efteråt talades 

det svenska inom hela den delen av landet, där järnvägen gick fram.39

 

                                                           
38 1929 FK nr. 16 s. 21 
39 1929 FK nr. 16 s. 21 
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I frågan om järnvägens dragning till Pajala kom kamrarna att fatta skilda beslut. Denna 

obeslutsamhet ledde till att kamrarna sökte lösa frågan i en gemensam votering. Voteringen 

utfördes och resultatet blev att propositionen om en automobillinje segrade. Detta betydde att 

ingen järnväg kom att dras till Pajala. I denna fråga kom de ekonomiska intressena att gå före 

de nationella. Några försvarspolitiska betänkligheter hade denna gång inte hörts. Man kan 

således säga att trots att befolkningen och de lokala myndigheterna till det sista kämpat för 

järnvägen kom frågan att lösas på ett för bygden icke önskvärt sätt. 

 

Då det varit svårt att få tag i militära uttalanden i frågan använder jag mig av tidigare skrivet 

material. Detta för att kunna anknyta till den i riksdagen debatterade frågan rörande norra 

stambanans dragning till Norrbotten och därmed Tornedalen. 

 

3.4 MILITÄRPOLITISKA ARGUMENT 
I Slungas bok kan man se att så länge Tornedalen var isolerat från övriga Sverige, fanns inga 

skäl till att oroa sig för ett eventuellt ryskt anfall. Detta berodde av att en gränsbygd utan 

kommunikationer, större bebyggelse eller uppodling enbart kunde verka som buffertperiferi. 

Då kommunikationerna drogs fram i slutet på 1800- talet blev förhållandena ändrade. Enligt 

Slunga hade militären många argument i frågan om järnvägen skulle dras till Tornedalen. Ett 

utökat kommunikationsnät innebar för militären ett större hot inför rikets säkerhet. Enligt 

militären innebar en fästning i Boden dock en säkrare situation. En som uttalade sig i frågan 

var chefen för lantförsvarsdepartementet, friherre Palmstierna. Denne menade att det bästa ur 

försvarssynpunkt var att bevara ödebygden i Tornedalen. Fram till första världskriget var det 

ryska hotet den största faran för Sverige. Hotet bestod av den ryska strävan efter en hamn mot 

väster, russifieringspolitiken i Finland, anläggandet av de finska järnvägarna invid den östra 

sidan av Torne älv och ett annat hot var fennomanernas ogillande av försvenskningen i det 

svenska Tornedalen. Major Björlin menade att en stark militär var den mest lämpade personen 

att inneha posten som landshövding i Norrland. Denne hänvisade även till det fennomanska 

hotet om att finska språket skulle tränga sig in i Tornedalen och därifrån vidare söderut till 

den övriga delen av Sverige.40

 

Folke Lindberg har närmare granskat hur den ryska faran speglades i svensk opinion och om 

det verkligen fanns skäl att frukta detta hot. Lindberg menar att verklighetsunderlaget bakom 

                                                           
40 Slunga.N. Tornedalica nr.3 Staten och den finskspråkiga befolkningen I Tornedalen (1965) ss 129 
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rysskräcken i högsta grad var mager. Han menar att rysskräcken i själva verket var en ren 

konstruktion. Lindberg framför att det fanns de som hävdade att Sveriges bästa skydd mot 

norr, var om gränsområdet fick bibehålla sin ödemarkskaraktär, detta för att verka som ett 

naturhinder för försvårandet av en eventuell invasion. Konung Oscar II intresserade sig för 

försvenskningsarbetet i Tornedalen, denna var även anhängare till den ovan nämnda åsikten. 

Konung Oscar skulle aldrig tillåta en järnvägsdragning norr om Luleå. Detta berodde på att 

denne vid gränsen såg en potentiell fara mot rikets säkerhet.41

 

Lindberg menar däremot att man på den svenska sidan såväl som på den finska enbart hade 

fredliga ambitioner med järnvägsbygget. Det var främst ekonomiska fördelar som lockade. 

Men den svenska regeringen och den ryska regeringen misstänkte varandra för att ha helt 

andra motiv. I Stockholm såväl som i Petersburg drog man samma politiska slutsats. Man 

betraktade att bristen på kommunikationer i gränsområdet som en strategisk tillgång, detta 

medförde att de båda ländernas regeringar förhöll sig mer eller mindre restriktiva till planerna 

om järnvägens sammanknytning. På båda sidorna förhöll sig även monarkerna negativa till 

järnvägsdragningarna norrut, men dessa var till sist tvingade att ta hänsyn till de civila 

kraven.42

 

En person som år 1897 uttalade sig i en rapport uttalade om de militära intressena rörande 

järnvägsdragningen Gällivare- Ofoten var Marius, denne använder inte sitt egentliga namn, 

utan vill vara anonym. Enligt Krigsarkivet i Stockholm var uppdragsgivaren till denna rapport 

troligen järnvägsstyrelsen. Marius beskriver vilka de militära farhågorna var bakom den förut 

nämnda bansträckningen, han beskriver även allmänt vilka de militära åsikterna var bakom 

järnvägens utsträckning mot Tornedalen. Jag kommer i det följande presentera valda delar av 

Marius resultat.43  

 

Författaren ger först en återblick då det i den svenska riksdagen debatterades om norra 

stambanans fortsättning från Bräcke till Sollefteå, från Vännäs och därifrån vidare till Luleå 

eller Boden. Enligt Marius förekom det ofta militära uttalanden vilka visade på en rädsla av 

att dra den norra stambanan norrut. Rädslan bestod i eventuella fienders angrepp och att banan 

då kunde tillfalla fienderna. Militären fruktade att en bansträckning norrut skulle innebära ett 

                                                           
41 Lindberg. F (1958) Den svenska utrikespolitikens historia s. 117 
42 ibid s. 122 
43 Marius (Pseudonym) (1897) Järnvägen Gellivare- Ofoten och de militära intressena. ss. 3 
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underlättande av fienders inmarsch i landet, man hävdade dessutom att tryggheten krävde ett 

bevarande av den norrländska ödemarken. Från riksdagen betonades att strategiska och 

politiska skäl krävde ett fortsatt järnvägsbyggande norrut, desto tidigare man nådde till 

Luleälv för att sammanknyta Norrland och Tornedalen med det övriga Sverige desto bättre. 

Från södra delen av Sverige skulle kulturen via järnvägen nå Norrland. Regeringen kom i 

syfte att utöka det svenska järnvägsnätet driva denna fråga vidare. Man kom med framgång att 

föra fram de norrländska järnvägsintressenas och de norrländska bygdernas talan. Regeringen 

fastslog att den norra stambanan skulle byggas fram till Luleälv.  

 

Då det i riksdagen blev aktuellt att föreslå en eventuell sammanbindning av de svenska och 

finska järnvägsnäten menade militären att detta kunde verka för underlättande av fienders 

anfall. Marius beskriver vidare att generalstabschefen dock menade att dessa militära 

betänkligheter sällan hindrar en järnvägs framfart. Den dåvarande generalstabschefen hävdade 

dessutom att en järnväg kunde vara till fördel då det gäller landets eget försvar. Fördelen var 

om man vid byggandet såg till att förbindelsen kunde brytas så fienden inte hade möjligheten 

att nyttja banan som transportmedel. Marius menade även att man vid en ytterligare 

granskning av chefen för generalstabens yttranden kan finna att denne tillerkänner järnvägens 

militära fördelar före dess nackdelar. Detta gäller även om den norra stambanan från Sollefteå 

dras fram till Norrbotten och vidare till Haparanda.44

 

Men det fanns vissa åtgärder man från militärt håll krävde innan banan sträckte sig mot 

gränsen:  

- En fästning skulle anläggas i Boden. 

- Sjöförsvaret skulle utvecklas så att de i Norrbotten stationerade försvarsstyrkorna kunde 

tryggas mot havet. 

- Utökning av fästningsartilleriet kom att krävas. Man krävde dessutom reservformationer av 

övriga vapen, utbildning av reservbefäl samt inskaffning av reserver till annan nödvändig 

utrustning.  

- Anläggandet av en inre järnväg mellan övre Norrbotten och mellersta Sverige förordades, 

detta för att möjliggöra en snabbare och säkrare transport av styrkor från norr till söder.  

 

Militären ansåg det vara riskfyllt att dra järnvägen norrut beroendet på dessa faktorer: 
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- Den norra stambanan kunde falla i en fiendes händer och till dess förmån. För att hindra 

detta kunde det krävas att Norrland förblev ödebygd. 

- Norrlands försvar skulle utökas väsentligt i samband med norra stambanans utbyggnad. 

En fästning i Boden och en järnvägsförbindelse mellan övre Norrbotten och mellersta 

Sverige var det viktigaste i detta försvar.  

- En järnväg i Norrland kunde medföra att området gynnades ekonomiskt och industriellt i 

flertalet områden, faran i detta låg i att området blev intressent för angripare.45 

 

För att visa på militärens rädsla då järnvägen skulle dras norrut redogörs här för valda delar ur 

Tornedalica nr. 17.  Här kan man läsa att generalstabschefen i en hemlig skrivelse angående 

banans framdragning mot Haparanda angav tungt militärpolitiska skäl att den dåvarande 

regeringens proposition inför 1911 års riksdag kom att begränsa banans framdragning till 

Karungi. Riksdagen riktade skarp kritik mot militären, som ansågs ha förhindrat och 

förskingrat framdragandet av de tornedalska banorna. Man menade att Karungi var en onödig 

slutstation på norra stambanans sträckning, järnvägen borde som i söder placeras invid en 

hamn. Den dåvarande statsministern Arvid Lindman beklagade att han inte öppet kunde uttala 

sig i den heta frågan om järnvägens framdragning. Han menade att det var efter noggranna 

överväganden som riksdagen beslutat att järnvägen skulle gå fram till Karungi och vidare mot 

Övertorneå. Detta betydde att Haparanda fick vänta med att få sin järnväg. 1912 var 

Haparanda den enda staden i Norrland som inte var anknuten till det svenska järnvägsnätet. 

Det som färgade debatten så starkt var således de militära farhågorna, men dessa var dock inte 

tillräckligt starka för att övervinna trycket av de praktisk- ekonomiska kraven rörande en 

framdragning längst Torneälv. Riksdagen kom 1914 att godta den sträckning som gick längst 

med älven, dvs. sträckningen Karungi- Haparanda. Under det följande året kunde man 

konstatera att generalstabschefens rädsla för fientliga aktioner österifrån och den försening 

detta medfört för järnvägens framdragning till Haparanda varit grundlöst. Detta för att 

Ryssland inte hade ambitioner på att hota Sverige, ryssarna ville tvärtemot bevara freden och 

ha ett andningshål i Haparanda.46

 

För att anknyta till vad militären befarade nämns här en artikel som är hämtad ut den 

tornedalska tidningen Haparandabladet. I tidningen kan man läsa den finska lantdagens 
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beslut då det gällde järnvägens fortsatta sträckning från Uleåborg, över Kemi till Torneå, dvs. 

till den finska sidan av Torneälven. I samma artikel skriver man att detta borde påverka den 

svenska riksdagen i fråga om att även på den svenska sidan dra järnvägen till Haparanda, 

detta för att senare kunna förbinda denna med den finska järnvägen. Man belyste om att den 

finska järnvägen kunde gynna befolkningen på den svenska sidan, men inte Sverige som 

helhet. Detta beroende på att stambanan vid tidpunkten endast var dragen till Kalix älv, i brist 

på kommunikationsled kunde tornedalingarna komma att se den finska järnvägen som naturlig 

utförselled. Detta ger bygdens befolkning ökade ekonomiska tillgångar, det övriga landet 

kommer dock endast uppleva en större nationell skada. Vidare går att läsa att den militära 

eller militaristiska hänsynen inte får fördröja en järnvägsdragning till gränsen. Man skriver 

om traktens löftesrika och odlingsbara mark, vars lojala befolkning inte torde bestraffas för 

hårt om den skulle lyssna till den fennomanska gruppens tankegångar. Detta kan näst intill 

uppfattas som ett hot. Ett hot om att den tornedalska befolkningen kunde vända blicken mot 

Finland utifall att den svenska järnvägen skulle utebli.47

 

 

                                                           
47 Haparandabladet 15/5 1897  
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4. BEARBETNING OCH ANALYS 
 

 

 

Försvenskningen av Tornedalen kom att påbörjas vid 1800-talets slut, det är även under denna 

tid som debatten om den norra stambanans utsträckning blir allt mer intensiv. I språklig och 

kulturellt avseende blev svenskheten allt viktigare. Järnvägen skulle verka som spridare för 

denna svenskhet. 

 

Försvenskningen kom enligt Elenius att utgöras av följande: 

Nationsbyggnad, följt av modernisering, vilket skulle resultera i en folklig homogenitet. För 

järnvägen innebar nationsbyggnad inlemmandet av Tornedalen i Sverige, moderniseringen 

utgjordes av järnvägen och en folklig homogenitet kom att innebära att det finska språket 

efterhand ersattes av det svenska språket. 

 

Elenius menar att försvenskningen som analysinstrument kan användas olika beroende vilken 

betydelse begreppet anses ha. I detta fall ger jag begreppet en politisk, språklig, ekonomisk, 

geografisk och kulturell innebörd. Försvenskningen var angelägen ur ett politiskt perspektiv, 

det var staten som förespråkade och drev vidare frågan om järnvägens utbyggnad i 

Tornedalen, inte militären. För staten var Tornedalen intressant ur ett språkligt, kulturellt och 

ekonomiskt perspektiv. Alla dessa faktorer skulle gynnas i och med att järnvägen drogs 

norröver. Man talade om att befolkningen språkligt och kulturellt skulle inlemmas i Sverige, 

detta med järnvägens hjälp. Ekonomiskt innebar järnvägen att Sverige fick del av de 

tornedalska naturtillgångarna, men även att den i området boende befolkningen fick en större 

marknad att vända sig mot. Järnvägen medförde även ökade arbetstillfällen vilket betydde 

ökade försörjningsmöjligheter för civilbefolkningen. Kulturellt sett skulle den tornedalska 

befolkningen integreras i svenskt språk och svensk kultur. 

 

Då frågan kom upp om Tornedalens moderniserande kom man att fråga sig vilken roll 

befolkningen skulle ha i detta avseende. Enligt de militära åsikterna skulle Tornedalen enbart 

verka som buffertperiferi, den svenska staten ansåg däremot att tornedalingarnas roll var att 

inlemmas i det svenska samhället. Militären ansåg att så länge Tornedalen var isolerat, dvs. 

saknade kommunikationer, större bebyggelser eller uppodling fanns inga skäl att oroa sig för 
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anfall. En järnvägsdragning norrut skulle innebära ökade framkomligheter, bättre 

förutsättningar för handel och därmed ökade inkomster. Detta kunde betyda att Tornedalen 

blev attraktivare i fiendens ögon. En fästning i Boden kunde dockmildra hotbilden. En stark 

militär ansågs vara det fördelaktigaste för att hindra ev. fienders intrång i Sverige. Det 

framkommer dock att enskilda tankar fanns om att en bana i Tornedalen även kunde gagna 

försvaret med hänsyn till att transportera trupper från och till Norrland och Tornedalen.  

 

Från mitten av 1800-talet fram till 1930 förekom det oavbrutet argument om en finsktalande 

befolkning inom Sveriges gränser, en befolkning som måste inlemmas i det övriga riket. Vid 

en granskning av den i riksdagen förda debatten fann jag att man i riksdagens kamrar var 

eniga i frågan om en järnväg i Tornedalen. Järnvägsstyrelsen var positiv till den norra 

stambanan, men mer negativ då frågan om en fortsatt utbyggnad till Pajala blev aktuell. 

Militären var, som redan framkommit, till övervägande delen negativ till en järnvägsdragning 

norrut, detta var speciellt framträdande då banan skulle dras mot gränsen invid Torne älv. 

Civilbefolkningen var under den undersökta perioden genomgående positiva till järnvägen.  

 

Järnvägen kom att utgöra ett mått på moderniseringens och industrialiseringens takt. Den 

svenska staten såg detta mått som en del av försöken att befästa gränserna mot Finland och 

Ryssland. Järnvägen innebar en instrumental förändring i tornedalingarnas identitet, vilken 

skulle leda till en kulturell förändring. Genom att man ser till det instrumentella anläggandet 

av samhällsinstitutioner och infrastruktur kan man förknippa järnvägen med moderniseringen. 

Detta beroende på att moderniseringen kan innebära teknisk, ekonomisk, kulturell eller 

politisk modernisering. Moderniseringen var således viktig för att markera gränsen mot 

Finland och Ryssland. 

 

Enligt Elenius hade målet med försvenskningen både en intern och extern sida. Det interna 

målet bestod i att integrera tornedalingarna med Sverige, detta skedde genom en utbyggnad av 

infrastrukturen. Om inte infrastrukturen hade utsträckts till Tornedalen befarade man att 

befolkningen där skulle se möjligheten att vända sig österut, i avseende på att nå ekonomisk 

vinning och utöka handeln. Det externa målet var att försvara och tillintetgöra yttre hot mot 

nationen. Det externa hotet blir i detta fall ryssarnas försök att nå en isfri hamn invid 

västerhavet, fennomanernas försök att bevara det finska språket i det svenska Tornedalen.  

Elenius tar i sin avhandling upp den konstruktivistiska skolan. Enligt denna förutsätter 

nationalismen en modernisering, och då en industriell sådan. Då Tornedalen moderniserades 
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bl.a. genom järnvägen kom nya industrier att växa fram, detta bidrog till att den svenska 

staten blev alltmer angelägen om att utöka järnvägsnätet detta för att föda nya industrier och 

inlemma Tornedalen i Sverige. Den svenska staten såg således en kulturell och ekonomisk 

vinning i att integrera Tornedalen med det övriga landet. Dessa ekonomiska och kulturella 

motiv ligger bakom den förda försvenskningspolitiken. 

 

Järnvägen kom under den undersökta perioden att verka som ett kulturellt försvar av 

Tornedalen. Militären innehade som sagt betänkligheter i frågan, men de kulturella faktorerna 

värderades högre och fick därmed avgöra. Det kulturella försvaret utgjordes av att man genom 

svenska språkets utbredning befäste gränsen mot Finland och Ryssland. Järnvägen skulle 

verka som en sorts barriär utåt, inom vilken svenskt språk och svensk kultur skulle spridas.  

 

Järnvägen kom från första början att vara önskad av befolkningen i Tornedalen, detta för att 

den bidrog till utökade möjligheter för handelsutbyten och kontakter mellan människor. 

Järnvägen medförde dessutom att nya stationssamhällen växte fram och inflyttningar ökade. 

Barnbyggandet bidrog likaså till att nya arbetstillfällen skapades, vilket ökade inkomsterna för 

civilbefolkningen och därmed köpkraften. Positivt var dessutom att järnvägen bröt 

isoleringen, människor kunde utefter denna resa ut i landet och därmed vidga sina vyer. Om 

man ska se till försvenskningens påtvingande eller frivillighet kan man nämna dessa faktorer. 

Genom att tornedalingarna önskade järnvägen hindrade de inte heller resultatet av denna dvs. 

försvenskningen. Dessa hade ju hela tiden möjligheten att vända sig österut men valde i 

slutändan att vara trogna det egna landet. Om man ser till försvenskningen av ortnamn och 

den av landshövdingen önskade assimilatoriska linjen blir slutsatsen att de lokala 

myndigheterna önskade en försvenskning, medan Kungl. Maj: t och järnvägsstyrelsen gick på 

en mer bevarande linje, dessa vill värna om de historiskt framvuxna finska ortnamnen. 

 

De kulturella och militära motiven till bansträckningen Övertorneå- Pajala kom att bli 

tillbakasatta. Det som utmärkte denna bansträckning var i stället ekonomiska motiv. Denna 

bansträckning blev aktuell på 1920-talet, dvs. då försvenskningspolitiken mildrades i 

Tornedalen. Försvenskningspolitiken var under denna period inne på sitt tredje skede, dvs. då 

en nedtrappning ägde rum. En orsak till detta mildrande var att man år 1925 inledde ett 

militärt samarbete med Finland, samarbetet kom att minska hotet från fennomanerna, detta 

berodde på att dessa inlett ett samarbete med de mer svenskvänliga finska 

socialdemokraterna.  

 29



De militära farhågorna kom således inte att betyda något för järnvägsdragningen. Både de 

militära och det kulturella hotet var således underlägset det ekonomiska motivet, vilket 

betydde att järnvägen inte blev anlagd av den orsaken att kostnaderna var för höga och vinsten 

för liten. Behovet att från den svenska statens sida visa sin överhöghet i området hade därmed 

minskat väsentligt om man jämför med hur det var för tjugo år sedan. Slutledningen av detta 

är att de ekonomiska faktorer som drev försvenskningspolitiken var betydelsefullare än de 

kulturella. 

 

4.1 AVSLUTNING 
Jag kan avslutningsvis fastslå att de militära åsikterna rörande järnvägsdragningen mot 

Tornedalen till stor del fått ge vika för de statliga och civila önskemålen. Militären kom dock 

vid järnvägsdragningen mot den finska gränsen att fördröja byggandet, men inom sin tid blev 

även denna bansträckning anlagd. De kulturella och ekonomiska motiven gick alltid före de 

militära, med undantag av bansträckningen Övertorneå- Pajala, där fick de ekonomiska 

motiven större betydelse än de kulturella och militära. Då bansträckningen Övertorneå- Pajala 

diskuterades hade hotet från fennomanerna och Ryssland minskat väsentligt vilket i sin tur 

kom att betyda att de militära farhågorna och motiven minskade eller helt uteblev. Järnvägen 

kom att verka som en kulturspridare norrut, detta med hänvisning till debatten i riksdagen. 

Det svenska språket och kulturen blev gränsmarkörer mot Finland och Ryssland. Jag kan även 

se att då försvenskningen var inne på sitt slutskede kom även de kulturella motiven till 

järnvägsbyggandet att avtaga.            
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