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ABSTRAKT  

 
Det svenska riket kom genom ett dråpslag att delas i två delar vid fredsförhandlingarna en 

höstdag den 17 september 1809. Genom gränsdragningen vid Torneälv delades de 

ursprungliga socknarna i två delar och Sverige förlorade sin vikigaste handelsstad vid 

Bottenviken, Torneå, till storfurstendömet Ryssland. I och med detta stod Sverige utan någon 

stad som kunde kontrollera det viktiga handelsområdet längst upp i viken. Inrättandet av en ny 

stad startades men var den skulle anläggas hade man olika åsikter om. En del ansåg att den 

nya staden skulle ligga vid byn Nikkala emedan andra ansåg att den skulle uppföras i närheten 

av Torneälven. Det gick många turer och det kom att gå ett flertal år innan det slutligen 

bestämdes om en plats. Genom att studera en stads historiska utveckling med hjälp av äldre 

kartmaterial kan man erhålla klargöranden om vilka beslut som togs vid bildandet av den nya 

gränsstaden Haparanda.  
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1. INLEDNING 
 

”Var hälsad vackra Tornedal, vårt hem långt upp i nord, du är för oss det 

bästa val på denna vida jord. Från Lapplandsfjäll till Bottenstrand, går 

älvens stolta stråt, förenar tvenne broderland mer än den skiljer åt” 

(Tornedalssången).  

 

År 1809 i september månad slöts freden i Fredrikshamn och en gräns mellan Sverige och  

Finland drogs längs djupfåran i Torneälv. Från tidig medeltid hade dessa länder varit förenade 

i ett enda rike där handelsstaden Torneå varit en central punkt i Tornedalen (bild 1). 

Från svensk synvinkel, historiskt sett, var detta ett stort dråpslag för landet när det svenska 

riket delades i två delar och Sverige blir av med en fjärdedel av sin befolkning och en 

tredjedel av sitt välde1. Genom ett olycksaligt beslut kom riksgränsen att dras fram rakt 

genom Torneälvdal och därmed kom de ursprungliga socknarna att klyvas i två delar, i en 

svensk och en finsk del.  

 

 

 
                          Bild 1. Carta Marina 1539 med staden Torneå högst upp i Bottenviken. 

 

 

Därmed kom handelsstaden Torneå att hamna i det storryska furstendömet.  

Det var en sak att grunda en köpstad någonstans i landet men att grundlägga en stad vid en 

nydragen riksgräns kom att visa sig vara svårt. Handelsstaden Torneå var en svensk stad 

                                                 
1 Lars Elenius (2001) Både finsk och svensk, Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 
1850-1939. Umeå, Kulturgräns i norr, 13ff. 
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grundat av svenska handelsmän och borgare vid ett språkligt och kulturellt område i en finsk 

influerad miljö men bildandet av den nya staden Haparanda vid riksgränsen, ansågs ha bra 

möjligheter till att bli ett svenskt behärskat försvarsverk österut2. 

 

Sedan århundraden tillbaka hade Torneå stad, som fick sin stadsrättighet år 16213, varit en 

mycket viktig knutpunkt för kulturpåverkan, handel, idéer och människor från olika håll i 

nordkalotten som under flera hundra år mötts i älvdalens mynning mot Bottenviken.  

Den nya riksgränsen kom att slå sönder ett gemensamt språk- och kulturområde.  

 

Det dröjde inte länge efter fredsslutet förrän de svenska myndigheterna började planera 

bildandet av en stad på den svenska sidan av Torneälven för att ersätta förlusten av Torneå. 

Den exakta belägenheten av den planerade staden utgjorde länge föremål för olika 

meningsinriktningar. Den senare åsikten segrade till slut och staden byggdes på sin nuvarande 

plats i närheten av Torneå. Men innan de styrande hade beslutat var i byn själva centrum, 

torget, skulle anläggas, upprättades det en del stadsplaner över olika områden. 

Byggnadsordningsbestämmelserna över husens placeringar var ingående och noggranna, i det 

närmaste lika detaljerade som dagens, i och med detta förskonades stadskärnan från 

omfattande bränder. Därmed har stadskärnan med många flertal äldre byggnader bevarats 

liksom stadsplanemönstret. Dessvärre kom även Haparanda att drabbas av rivningsvågen och 

ett flertal äldre byggnader fick ge vika åt nya moderna uppföranden.  

 

Vid en kartstudie, över en stadsstrukturs sakteliga progress och förvandling, går det att följa 

det som har varit förelegat under en lång tid, vad som har tillförts och vad som förekommer 

idag. Studien baseras till stor del över kartöverlägg från det första kartmaterialet över 

Haparanda och framåt i tiden. Samtidigt ha förmånen att göra en historisk resa och följa 

utvecklingen Haparanda har genomgått från en liten by med ett fåtal gårdar till en växande 

stad.  

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, Tornedalens historia III. Birkkarlens förlag, sid 82.  
3 Tornedalskommunernas historiebokskommitté (1993), Tornedalens historia II, Gummerus printning, sid 29. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att göra en historisk undersökning över Haparanda stads utveckling 

från en liten by till en stad genom att studera stadsplaner med tillhörande protokoll och 

källförteckning som finns att tillgå. 

Under arbetets gång vill jag finna svar på dessa frågor; 

 

Vilka orsaker gjorde att den nya staden blev belägen vid Torneälv?  

Fanns det några andra alternativ att belägga den nya staden?  

Vilka och vems krafter låg bakom Haparandas utveckling från by till stad?  

 

 

1.2 Metod, tidigare forskning och källkritik 
 

Kartor förtäljer åtskilligt om hur landskap, byar och städer förändras under lång tid och med 

hjälp av historiskt kartmaterial och dokument vill jag få ett mer tidsdjup i de historiska 

motiveringarna och se hur den gamla stadsstrukturen i Haparanda från början av 1800-talet till 

1900-talet har ändrats. 

 

Uppsatsen om Haparandas utveckling är kvalitativ och den följer en kronologisk tidsperiod 

för att göra det lättförståeligt för läsaren. 

 
Tidigare och liknande undersökningar och uppsatser i ämnet historia, om en stads historiska 

uppkomst och utveckling efter 1809 års fred i Sverige, Norrbotten eller om Haparanda har 

inte gått att finna.  

 

Genomförandet av materialsamlingen utgörs av litteraturstudier både historiska och nutida, 

administrativa arkiv genom förrättningsmaterial bestående av kartmaterial och 

fastighetsinformation. Under arbetet med uppsatsen har ett omfattande arkivmaterial med 

byakartor, stadskartor och tillhörande protokoll studerats. Källmaterialet har jag tillhandahållit 

från Lantmäteriverket i Gävle via Lantmäterimyndigheten i Haparanda. Materialet som har 

använts av Lantmäteriverket har under historiens gång upprättats och därefter vunnit laga 

kraft. Den litteratur som har använts har till stor del bestått av Sveriges Nationalatlas (SNA) 

olika band, där även Lantmäteriets kartmaterial kan återfinnas. För att få fram 

litteraturmaterial om Haparandas lokalhistoria har bland annat följande författare studerats; 
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Olof Hederyd, Nils Svanberg, Sten Wikström, Lars Elenius samt R: Odencrants. Författaren 

Olof Hederyd böcker har varit det främsta underlaget för undersökningen i och med att han är 

förbunden personligt till Haparanda och bör därmed tas i beaktande jämfört med författaren 

Lars Elenius som har att mer avståndstagande till området. Men författarna har ingående 

studerat källmaterialet till sina böcker och därmed finner jag uppgifterna trovärdiga.  

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I uppsatsen har jag valt att studera Haparandas tidiga historia med början från 1600-talet och 

dess anmärkningsvärda uppkomst, både geografiskt, historiskt och tidsmässigt. Uppsatsarbetet 

begränsas till att handla om Haparandas utveckling från by, köping till en stad från 1800-tal 

till 1900-talets början.  

 
 
1.4 Teori 
 
Kulturlandskapets och bebyggelsens framtid styrs genom de ramar som sätts inom den fysiska 

samhällsplaneringen. I samhällsteorin finns ett övergripande teorifält mellan olika teorier, 

traditioner och teoretiker som tampas med svårigheterna att förstå, begreppliggöra och 

analysera ett samhälle. Det finns många likhetstecken i den nationella nivån mellan ett 

samhälle och i den sociala ordning som nationalstaten representerar, vilket skapar 

överordnade infallsvinklar över ett samhälles historia och sociala progress. De rumsliga 

avgränsningarna var under en mycket lång period diffusa och istället för tydliga gränser 

utgjorde rikets ytterkanter av naturliga hinder som exempelvis en älv. Ordet nationer har i 

andemeningen, folk med en gemensam härkomst, språk eller kultur, försökt skapa egna styrda 

territorier eller rum under skilda historiska epoker. Ett territorium är för en nationalstat ett 

område det vill säga det geografiska område och gränser som en stat övervakar, med de 

rumsliga eller geopolitiska utgångspunkter, dvs. studie av politiska problem ur synpunkten av 

statens geografiska betingelser. En nationalstats uppsikt över ett territorium har under de 

senaste decennierna reformerats till följd av att ekonomier utfallit allt mer internationaliserade 

och kommit att påverka ekonomiska utslag för en nations eller stats tänkbarhet att påverka 

ekonomiska beslut.4  

 

                                                 
4 Martin Green & Per-Olof Hallin (2003) Kulturgeografi, en ämnesteoretisk introduktion, Liber AB, sid 65 ff. 
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1.5 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en övergripande redogörelse för bakgrunden till inrättandet av en ny 

stad på den svenska sidan om Torneälven i början av 1800-talet. Därefter redogörs uppsatsens 

syfte och frågeställningar, metod och tidigare forskning, avgränsningar, teori, samhällsteori 

och källkritiken. I kapitel två presenteras kartan och bebyggelseplanering, om Lantmäteriets 

historiska kartor och om kartläggning därefter ges en historisk återblick över socknars 

utseende och dess befolkning med hjälp av sockenkartor, sockenkarteverkets 

sockenbeskrivningar, en historisk överblick över två socknar i Tornedalen. 

Kapitel tre återspeglar kartors historiska dokumentation över en stadsutveckling med 

tillkommande stadsplaner som ändras kontinuerligt under decenniers gång. Kapitel fyra ger en 

bakgrund i regionindelning, bebyggelseformer i norr samt om landskapet i norr. Kapitel fem 

presenterar en historisk bakgrund av länet Norrbotten och dess uppkomst. Därefter handlar det 

om Tornedalen och dess befolkning, den nya riksgränsen, Haparanda by, Carl Johan Stad, 

Haparanda köping och över Haparanda stad och dess byggordning. Här återfinns även 

historiska kartbilder och protokoll. Uppsatsen avslutas med en diskussion och med en 

litteraturförteckning.  
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2 KARTOR 

 
Det är endast ett fåtal länder i världen som kan konkurrera med Sverige när det är frågan om 

förfogande av äldre storskaliga kartor. Dessa kartor ger en chans att göra detaljerad utredning 

om ägoförhållanden av markfrågor samt att de utgör exempel på en viktig del av det 

samhällshistoriska källmaterialet. Vid studerandet av kartorna kan undersökningar göras när 

det gäller vid markanvändning, utvecklingen av jordägare samt om fastighetsekonomi5.  

Genom de geografiska och historiska utförandena är kartor de oumbärliga resurserna vid 

överskådning av ett mindre eller större ytområde. Ett kartmaterial ger överskådning av en 

jordytas topografi och ger därmed möjlighet att på samma gång utvärdera avvikande 

samvariation som exempelvis vid tillämpning av mark och skog. Genom reflektion från olika 

skeenden kan kartmaterial från skilda tidsepoker bistå till att återspegla historiens och 

framtidens omgivningar vid överskådandet av utvecklingsprocesser som har lett fram till 

dagsläget. Vid varje tidpunkt och vid varje tillfälle återspeglas, i ett landskap och dess 

omgivning, fragment av dess historiskt förgångna medverkande. Betraktelsen av ett landskap 

är ett oöverskådligt kultur- och naturhistoriskt dokument med vilkets hjälp det går att 

återskapa forna tiders skeden och förändringskrafter, en betraktelse vilken aldrig noterats i 

några skrifter6. 

 

2.1 Historiska kartor och kartläggning 

 

Kartografen Anders Bure fick i uppdrag av konung Gustav II Adolf år 1628 att verkställa en 

systematisk uppmätning och kartering av Sverige och därmed uppstod Lantmäteriet. Det 

första han inledde med var en geometrisk (detaljerad) kartläggning av gårdar, byar och 

samhällen därtill omgivande mark. Det kartmaterial som härstammar från den här tidsåldern 

är vanligen upprättade i skala 1:4 000 och i mitten av 1600-talet fullföljde lantmätarna med de 

genomgripande geografiska (översiktliga) kartläggningar över socknar, landskap, etc. 

Kartorna redogjorde över ett vidsträckt geografiskt område och upprättades i skalorna 

1:10000–1:150 000. Lantmäterikontor etablerades runt om i Sveriges residensstäder mot slutet 

av 1600-talet och den geometriska kartläggningen blev återigen betydande för lantmätarnas 

                                                 
5 Sveriges Nationalatlas, SNA, (1990) Sveriges kartor, sid 136. 
6 Sveriges Nationalatlas, SNA (1996) Sveriges geografi, sid 168 ff.  
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verksamhet. Genom tiderna har den storskaliga karteringen utövats för olika ändamål 

däribland utredning av ägotvister och markskiften därtill skatteläggning7. 

 

Genom de stora jordreformerna under 1700- och 1800- talen; storskifte, enskifte och laga 

skifte, kom lantmätarnas sysselsättning att efter hand enbart handla om den dåvarande 

huvudnäringen nämligen jordbruket. I hela landet och framför allt i de norra landsdelarna 

utfördes laga skifte och storskiftet emedan enskifte enbart utfördes i de mellersta och södra 

landsändarna. Ändamålet med arbetet av skiftesreformerna var att ena de delade och spridda 

ägoindelningarna för att skapa en ansenligt stabilare ekonomisk helhet. Dessa kartor som 

upprättades och de bestämmanden vilka fastställdes är alltjämt juridiskt giltigt i fråga om 

fastighetsindelningen, tills det berörda området bekoms av en lantmäteriförrättning, 

exempelvis en avstyckning. Till följd av kartornas betydenhet, med tillhörande skrifter, blev 

därmed arkiveringen en väsentlig angelägenhet kom därmed att arkiveras separerade från de 

övriga administrativa dokument. Vid mitten av 1800-talet uppstod Rikets allmänna kartverks 

arkiv (RAK) som till följd av att en mer systematisk topografisk och ekonomisk kartläggning 

inleddes av landet och denna kartsamling omfattar i dags läget mer än en miljon historiska 

kartor vilket är unikt i världen8.  

 

 

2.2 Sockenkartor 

 

Från olika tidsepoker återfinns en samling av sockenkartor bevarade i Lantmäteristyrelsens 

kartarkiv och det är i första hand från två särskilda epoker som är karakteristiska. Under den 

första epoken som sträcker sig från slutet av 1600-talet till de första årtiondena under 1700-

talet. Den andra epoken sträcker sig från 1845 till 1859 då ett likartat sockenmaterial 

expanderade fram till ett Sockenkarteverk vid Lantmäteristyrelsen. Motivet till detta utförande 

är önskan av en mer detaljerad statistisk vetskap om landet och ärendet diskuterades vid 

riksdagen vid två perioder, år 1815 och år 1823. Det utförliga arbetet med sockenkartorna 

fortgick i 14 år och en stor del av lantmäteriets medel kom att utnyttjas för skiftesverket 

(uppdelning av mark). Med anledning av detta frånskildes Sockenkarteverket från 

Lantmäteriet år 1859 och en ny instans inrättades, Rikets ekonomiska kartverk, dit 

                                                 
7 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?idd=12541.  
8 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?idd=12541  

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?idd=12541
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?idd=12541


8 
 

sockenkartorna överbringades men de kom längre fram att återvända till arkivet på 

Lantmäteristyrelsen9.  

 
2.2.1 Sockenkarteverkets sockenbeskrivningar  
 

I enlighet med 1827 års föreskrift fick lantmätarna som åtagande att åstadkomma och 

”fullkomna rikets geografiska kartverk” användbara formulär för upprättandet av 

sockenkartor och till detta tillhörande beskrivningar. Intentionen med detta arbete uppgavs 

vara att ”vinna i möjligaste måtto fullständiga och pålitliga upplysningar om landets 

beskaffenhet och tillstånd i alla delar, så i geografiskt, som statistiskt och ekonomiskt 

avseende”10  

 

Vid denna tidpunkt hade laga skiftet genomförts i större delen av Sverige men i de norra 

landsändarna hade skiftesverksamheten fortfarande ej ägt rum i någon större utsträckning.  

Under åren 1849-1856 färdigställdes i Norrbottens län sockenkartor över sex socknar; 

Nederluleå, Överluleå, Råneå, Nederkalix, Carl Gustaf och Nedertorneå och över två städer; 

Luleå stad och Haparanda stad. Lantmätarnas framtida arbetsuppgifter var att utöver 

mätningsarbeten även skildra det som var karakteristiskt för socknen när det anbelangade 

folkmängden, byggnadsstilar, socknens näringar, allmogens levnadsförhållanden, 

klädedräkter, seder och bruk, säregna personer, etc. Ett enormt stort arbete lades ner för att 

åstadkomma sockenbeskrivningarna och för att göra de väldigt detaljrika. Genom 

lantmätarnas arbete och deras intryck får man en bra vision av om dåtidens förhållanden i de 

olika socknarna i Norrbotten11. 

 

Det som går att utläsa i beskrivningarna över socknarna är deras sätt att försköna bygden och 

invånarna i de ”svenska” trakterna i Neder- och Överluleå emedan trakterna i Tornedalen 

beskrivs som otillgängligt och invånarna som fattigt och ointelligenta. En personlig antagande 

kan vara språkförbistringen mellan det svenska och finska språket. 

Innehållet i sockenkartebeskrivningarna över Tornedalen har återgetts på ett noggrant sätt 

likaså uppenbara stavfel.  

 

                                                 
9 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?idd=520.  
10 Georg Palmgren (1999), Sockenkarteverket. Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum och 
Lantmäterimuseet Luleå, sid 7 ff.  
11Ibid. sid 7 ff.  

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?idd=520
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2.2.2 Historisk överblick över två socknar i Tornedalen  
 

Carl Gustaf socken och Neder Torneå socken enligt sockenbeskrivningen; 
”Denna Socken, belägen vid 66 graders polhöjd, gränsar i öster till Ryssland efter Torneå 

Elf, i söder mot Neder Torneå Socken, som ligger emot hafskusten, i vester mot Neder 

Kalix, och i norr mot Öfver Torneå Socken”12.  

Beskrifning öfver Carl Gustafs Socken, upprättad år 1852 af L.H. Lindström, Landtmätare.   

 

Folkmängden i Haparanda stad utgör för närvarande 499 hvaraf 130 män och 133 qvinnor 

erlägga mantals penningar, hvarifrån 120 män och 116 qvinnor äro befriade13.  

 
”I socknen är invånarna finnar som utom en och annan inte kan tala eller förstå det svenska 

språket. Folket är i allmänhet redbart och ordhållig samt fast och ihärdigt i sina föresatser, 

men till lynnet något häftigt och egensinnigt. I sitt väsende är finnarna allvarsamma och 

visar inte någon tillgjord yttre artighet, varför de också vid besök hos varandra sällan yttrar 

något hälsningsord, utan inträda helt tyst med betäckt huvud och självmant sätta sig på en 

bänk eller stol. Om finnarnas åbyggnader består manbyggnaden av en förstuga, ett så kallat 

pörte med en stor mur, utan spis och försedd med en bakugn, med en eller två kamrar, en 

mjölkkammare, en sommarstuga. En eller två flygelbyggnader finns även, den ena till 

visthus eller förrådsrum och den andra till boningsrum under sommaren, utan eldstad. 

Husgerådssaker eller möbler är särdeles enkla. De flesta äger ett skåp, två bord några stolar 

och soffa. Deras pörtrum hålls varma och fordra helt obetydligt bränsle”14. 

 

Det viktigaste rummet i ett hem var pörtet för under vinterhalvåret var här varmast intill den 

stora spisen samt att det även fungerade som arbetsrum och sovrum. Vid sommartid flyttade 

folket ut från mangårdsbyggnaden för att bo på sommarsidan, i bagarstugan, bodar och eller i 

andra utrymmen. Anledning till det var att allt togs ut för storrengöring, målning och 

kalkning. Vid uppförandet av en ny gård var det bastubyggnaden som först restes och tillika 

fungerade som bostad innan mangårdsbyggnaden restes15.  

 
”Vidare utnyttjar finska allmogen ett eget sätt att vidmakthålla och befrämja sin hälsa, 

bestående däri att alla personer i hushållet varje lördagsafton och ibland oftare, taga sig ett 

svettbad i ett särskilt uppfört och för tillfället starkt uppvärmt hus, sauna kallat, där alla, 

                                                 
12 Georg Palmgren (1999), Sockenkarteverket. Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum och 
Lantmäterimuseet Luleå, sid 95.  
 
13 Ibid, sid 115. 
14 Ibid, sid 96ff. 
15 Ibid, sid 98. 
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ehuru av olika kön, på en gång avkläda sig och medels piskande med var sin kvast, under 

sittande på en lave under taket, påskynda svettning, som inträffar inom några minuter, 

varefter de avtvättar sig svetten, och stundom, ehuru under stark vinterköld, oklädda 

återvandra till sina boningsrum utan att förkyla sig. Om hälsotillståndet i socknen finns inte 

så kallade hälsokällor, medan erfarenheter visat, att allt friskt och rent vatten är hälsosamt, 

utan att vara blandat med främmande ämnen. Ehuru de våta och vidsträckta myrarna 

förorsakar kyla och fuktighet i luften, är dock klimatet någorlunda hälsosamt, och är troligt 

att sundheten kommer att förbättras i den mån kärr och myrar uttorkas eller utdikas”16.  

 

 

Eftersom det rådde ett hårt och kallt klimat i Tornedalen hade folket en stark tilltro 

till bastuångorna hälso- och magisk kraft. Det var av stor vikt att behålla sig frisk 

med den anledningen att det var svårt intill omöjligt att erhålla någon läkarhjälp17.  
 

”Som bönderna inte kunna läsa svenska böcker eller skrifter och översättningar därav på 

finska språket saknas, så är det naturligt, att de i allmänhet är mer okunniga än de svenska 

bönderna i länet, men genom deras livliga uppmärksamhet och trägna förfrågningar har de 

gjort sig underrättade om flera saker än man kan förmoda”18. 

 

Missförståndet i det språkliga var ett ansenligt problem och därav uppkom åtskilliga problem 

med att göra sig förstådd med det ”svenska och finska” folket. En historia som visar 

språkförbistringen utspelar sig i Hietaniemi kyrka i Övertorneå kommun av prosten 

Alexandersson, det var när han från predikstolen översatte en kungörelse, som innebar att allt 

fiske med kolkning (från en kulle) var tvungen att upphöras. Prosten förkunnade följande ord; 

”kaikilla jolla on kullit on, niin kullit pois”19. Det han kungjorde var en obligatorisk 

kastrering av alla män20.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Georg Palmgren (1999), Sockenkarteverket. Föreningen Norrbottens Lantmäterimuseum och 
Lantmäterimuseet Luleå, sid 98. 
17Ibid, sid 98. 
18 Ibid, sid 98. 
19 Emil Iivari (1997), Livet i en tornedalsby, marken-vår arvdel, sid 94. 
20Ibid, sid 94.  
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3 EN STADSUTVECKLING FRÅN 1800-TALETS BÖRJAN 
 

För en stads utvecklingshistoria genom tiden i dess stadier, kan man följa det tydligast genom 

en planstruktur. Genom olika tidsideal och perioder reflekterar planmönstret föresatsen hos 

stadsmakterna provinsiella regimer, ändamålsenliga och finansiella ställningar samt städers 

samhälleliga uppdelning vid olika tidsepoker. De fundamentala faktorerna i en stadsmiljö och 

de mest långlivade sammansättningarna är tomtindelning och gatunät samt tillpassningen till 

topografin. Bebyggelsemiljöns enheter är anbringade vid tomternas och gatunätens ”skelett” 

det vill säga de är stommen i en stadsmiljö. Bebyggandets prägel och utförande har bestämts 

vid byggnaders lägen och dimension till följd därav underlaget till en utvärdering och en 

insikt om en stadsmiljös fysiska lämningar som enhet men även i enstaka avseenden. För att 

på främsta sätt undersöka en stadsbyggnadsutveckling är studerandet av äldre kartmaterialen 

det främsta och mest åtkomliga bland källorna. Vid undersökningar av äldre kartmaterial går 

det att studera en stads utveckling i olika tidsepoker och se när vissa områden, kvarter, har 

tillkommit och bidrar till en bättre förståelse och helhet21. 

 

Vid en planhistorisk utveckling går det att finna från 1800-talets stadsbyggande en 

byggnadsstadga som fastlade begränsningarna angående rutnätsplanerna vilket ledde till ett 

särskiljt vägnät med vidsträckta trädplanterade esplanader. Med rutnätsplan avses en struktur 

av gator som sträcker sig via ett stadsområde och genomkorsar varandra i rät vinkel med 

åtskilliga parallella gator i bäggedera riktningarna22. Fram till 1800-talets senare del fortlevde 

den enkla rätvinkliga rutnätsplanen vid stadsbyggandet och då främst vid nygrundning och 

stadsplaneförnyelse23. 

 

 

3.1 Stadsplaner 
 

Den första verkliga stadsbyggnadslagstiftningen utfärdades år 1874 som kom att forma 

städerna under de kommande decennierna, utifrån dåtidens brand- och hälsovårdsstadgor. Den 

kom att utgöra en norm vad gällde brandsäkerhet, skönhet, sundhet och förebilder inom 

stadsplaneringen. Denna byggnadsstadga avsåg att alla städer måste upprätta en stadsplan 

                                                 
21 Nils Ahlberg (1998) Stadens mönster - de historiska kartorna berättar. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, sid 
9ff. 
22 Ibid. sid 22 ff. 
23 Ibid. sid 33 ff. 
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vilken bestod av karta och beskrivning som anvisade hur byggnadskvarter, allmänna platser, 

gator och torg ämnade planeras. Den rätvinkliga rutnätsplanen var alltjämt aktuell men nu 

med en tydligare särskiljning av gatunätets karaktär och bredd samt att byggnadskvarteren 

blev större24. 

 

 

3.2 Terränganpassade stadsplaner 
 

Vid 1900-talets sekel blev stadsplanerna mer terränganpassande och osymmetriska som en 

motreaktion mot den föregående tidsålderns tätt intill bebyggda och rätlinjiga städer, de 

ansenliga och rymliga torgen, de raka gatorna med vidsträckta gatuperspektiv och så vidare. 

Dåtidens stadsplaner klandrades för att vara verklighetsfrämmande med en frånvaro av de 

estetiska betydelserna och beaktande av topografin. Det som nu strävades efter var ett mer 

”konstnärligt” stadsbyggande med ett beaktade av de naturliga markförutsättningarna med 

oregelbundet och terränganpassat gatunät samt en bebyggelse som var mer småskalig och 

mångfaldig. Som utgångspunkt från grundmönstret, utöver topografin, efter gamla ägogränser 

och vägsträckningar där stadsplanerna utformades med mjukt kurviga vägar som följde längs 

de nya byggnadstomterna och parkerna. Detta nytänkande var anpassad för de kuperade ytor 

som var obebyggda i stadskärnorna och som ej hade tagits i anspråk vid 1800-talets rätlinjiga 

planer25. 

 

 

3.3 Detaljstyrande stadsplaner 
 

Med den stadsplanelagen som kom år 1907 inträffade en andra fas i stadsplanutvecklingen 

med möjlighet att bestämma över bebyggelsernas funktion och utformning, definiera husens 

genre, volym, placering och användningssätt. Upphovet till detta var att samhällena växte i en 

allt snabbare takt och motorfordon blev en vanligare syn i städerna vilket ställde en 

integrering mellan stadens olika områden med en bättre framkomlighet. Vid 1920-talet 

urskiljer man tydligare i stadsplanerna hur gator har kommit att bli betydligt rakare och en 

mer märkbar förbindelse emellan stadens skilda områden. Det strikta rutnätmönstret blir åter 

igen mer påtagligt vid planeringen av flertalet egnahemsområden26. 

                                                 
24 Nils Ahlberg (1998) Stadens mönster - de historiska kartorna berättar, sid 36 ff. 
25 Ibid. sid 43 ff. 
26 Ibid, sid 49 ff. 
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4 BAKGRUND 

 
4.1 Regionindelning 
 

För att återge olika landskapsbilder på ett kartmaterial delas landskapen oftast in i olika 

regioner, ett ord som härleds från latinets regio som betyder gräns. I dagsläget har ordet 

region definitionen område och det förekommer olika genrer av regionindelningar. En har 

som utgångspunkt från att landskapet överensstämmer vad det berör, sociala, fysiska eller 

ekonomiska särdrag. På ett kartmaterial betecknas olika företeelser såsom hustyper, radbyar, 

odlingssystem, med mera. Ett specifikt område kan kännetecknas av en förening av ett flertal 

annorlunda särdrag som gemensamt bildar en regions solida sammansättning.27  

 

En mångfald av de förekommande regionindelningarna där det handlar om landskap återfinns 

en historisk huvudpunkt. Sedan mitten av 1700-talet har kulturgeografer särskiljt landskapen i 

olika regioner så som det har gestaltat sig före de stora skiftesreformerna och avsikten var 

bland annat, med det historiska fokuset, att bevarandemyndigheter nödgas ha en vägledning i 

deras arbete att värdera landskapen som de ser ut idag. Till följd därav kan de sammanlikna en 

äldre tidsepok med dagens förhållande och därigenom ha förståelse för om ett specifikt 

område är särdeles bevarandevärt för något det representerar historiskt. En ytterligare kategori 

av regionindelning från landskap med historisk fokus handlar om hur dagens landskap ser ut. 

Ett landskap beskrivs vid åtskilliga tillfällen hur det i dagsläget karakteriseras med historiska 

fakta som till exempel att slättbygd präglas av enskifte, en åkermark låg förut på en annan 

plats, byars tidigare utseenden, ett bebyggt område och så vidare. Med beaktande av dessa 

upplysningar skapar det en ökad förståelse för hur dagens landskap ser ut men den som idag 

beskådar en åkermark kan ha svårt att urskilja huruvida det var ett enskifte eller ett laga skifte 

som formade utseendet det har idag.28  

 

 

4.2 Bebyggelseform i norr 
 

Den större parten av den agrara bebyggelsen, före skiftesreformerna på 1700- och 1800-talen, 

var belägna i byar med bostadshus och uthus på en tomtmark med ägoblandning av åker- och 

ängsjordar inom samfällda gärden med beteshage, gärdsgårdar, vägar samt skogsallmänning. 
                                                 
27 Vägverket (2006) Landskapets karaktärsdrag. Publikation 2006:33, sid 17. 
28Ibid. sid 24.  
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Den viktigaste faktorn för bosättningar var markområdets egenskaper och vid byggandet i den 

nordligaste delen av landet utsågs de boplatser som låg i högre placerade sluttningar och var 

frostfria eller vid närheten av stränder.  Gårdarna som uppfördes var i fyrkantsgruppering och 

månghussystem som på långt håll kunde erinra om en liten by. Den mest karakteristiska 

mangårdsbyggnaden var den som kallades för parstugan som till grund var två spegelvända 

rum som var sammanbyggda med en gemensam förstuga ett så kallad pörte. På gårdarna i 

Tornedalen påträffades även härbren, kallad för aitta, där det bland annat förvarades säd och 

var ofta två våningar hög med utsvängd överdel.  

Fram till år 1900 dominerade i de flesta städer bebyggelser i trä och för att plagiera ”de finare 

husen” till att imitera stenarkitekturen begynte man att klä in husen med träpanel och målade 

dem i ljusa oljefärger. Men en del uthusbyggnader målades med röd slamfärg eller lämnades 

omålade29. 

 

 

4.3 Landskapet i norr 
 

I alla landskap finns oräknelig historiskt synliga, begripliga lämningar och händelser från 

tidigare släktleds liv, arbeten etc. och blir därför i hög grad mycket angelägen för framtida 

forskning. Regionbestämda avvikelser existerar i ett landskap bland annat åldern på 

bebyggelser, språkarter samt karakteristiska ortsnamn som härstammar från medeltiden eller 

längre30.  

 

Landets största och till ytan, ca en fjärdedel av Sverige, är Norrbottens län. Det mest 

särpräglade älvlandskap i Norrbotten är belägen utefter Torne älv där gårdarna är utsträckta 

såsom radbyar. Detta landområde i Tornedalen är kärnpunkten i ett rikt kulturområde som 

definieras genom omfattningen av tornedalsfinskan och som gränsas söderut efter byn Säivis 

vid Bottenviks kust31.  

 

Norrbottens län har fjorton kommuner och den som är minst arealmässigt, med en landareal 

på 927 km2, är Haparanda kommun. Kommunen är ett flerkulturellt och flerspråkigt område 

där det talas både svenska, tornedalsfinska, finska och till viss del även samiska32. Denna 

                                                 
29 Sveriges Nationalatlas, SNA (1994) Kulturminnen och kulturmiljövård, sid 88 ff. 
30 Sveriges Nationalatlas, SNA (1990) Sveriges geografi, sid 76. 
31 Sveriges Nationalatlas, SNA (1994) Kulturlandskapet och bebyggelsen, sid 77.  
32 Länsstyrelsens rapportdel nr 3/2007. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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företeelse skymtar påtagligt i ortsnamnet Haparanda, en försvenskning av det finska 

Haaparanta (Aspstrand), och i byanamn med samisk innebörd som t.ex. Vuono efter 

nordsamiskans Wuodna som betyder havsvik. Första gången Haparanda nämns är år 1636 i 

jordeboken33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Gunnar Pellijeff (1992) Ortnamnen i Norrbottens län, del 5, Haparanda kommun, Bebyggelsenamn. Umeå, 
Dialekt-, ortsnamn- och folkminnesarkivet, sid 83.  
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5 HISTORISK BAKGRUND 
 
 
5.1 Länet Norrbotten 
 

I nordligaste Skandinavien lever och verkar, sedan lång tid tillbaka, fyra samlingar av 

människor med olika traditioner, näringsfång och språk bestående av svenska, finska, norska 

och samiska. Denna landsdel har dessutom varit ett område för storpolitiska 

målmedvetenheter och oenigheter historiskt sett vilket har lett till att landsgränserna i norr har 

förändrats ett flertal gånger. Ur ett historiskt perspektiv är Norrbottens län relativt ungt då det 

blev ett eget län efter 1809 års krig då det därförinnan var en del av Västerbottens län. Vad det 

gäller själva namnet Norrbotten är det emellertid avsevärt äldre då det vid skrifter från 1300-

talet namnges som ”Norra Botten” vilket betyder landet längst in i viken – Bottenviken34.  

Det som betecknar nuvarande Norrbottens län i början av 1300-talet låg i själva verket utanför 

Sveriges gräns. Det landområde som låg norr om Kvarken saknade svensk ledning och 

rättskipning och något verkligt engagemang från det svenska rikets förvaltning för detta 

avskilda landområde går ej att finna35. Namnet Norrbottens län börjar först under 1440-talet 

att nyttjas i sin sammanskrivna form för att ge namn åt svea rikets nordligaste del och det 

kommer att dröja nästan 70 år, till år 1509, när Norrbotten under namnet Västerbotten för 

första gången benämns i egenskap som ett självrådande landskap i norr36.  

 

 

5.2 Tornedalen och dess befolkning 
 

Tornedalens befolkning är en integration av en mångfald av olika folkslag och språkbruk 

såsom svenska, finska, tornedalsfinska och samiska och blir därigenom en heterogen 

kulturform. Vid sekelskiftets början år 1800 var tornedalingarna ett och samma folk på båda 

sidor om Torneälven, det enda som delade byarna längs gränsälven var en vattenled som var 

en betydelsefull transportled vid förbindelser emellan människorna när det gällde språket, 

namnskicket, religionen samt ägoförhållanden av mark var ett gemensamt arv. Det som 

likaledes var gemensamt var samhällspolitiken, den sociala och samhälleliga infrastrukturen, 

kyrkorna, ägoförhållanden, kommunikationer, transportleder, samt hantverksamheten och 

                                                 
34 Sten Wikström (1982) Norrbotten, en studie om gränser. Tornedalica. Luleå, sid 5 ff.  
35Ibid. sid 14. 
36Ibid. sid 32.  
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näringsfångsten. Inom den offentliga verksamheten var det svenska språket som dominerades 

i den offentliga verksamheten, men det var det finska språket som förekom i det dagliga livet 

bland folket och även till viss del inom kyrkans verksamhet och i de lägre skolutbildningarna. 

I och med att jordägarna förfogade över mark på vardera sidan av älven och förekom det inget 

”vi” och ”dom” sinsemellan. De förbindelser som behärskade samhällslivet var övervägande 

grad öst-västliga och där staden Torneå låg som närmast och var den största centralorten för 

befolkningen i området.  

 

Genom gränsdragningen mellan Sverige och storfurstendömet Ryssland längs älvdalen år 

1809 grundlades en indelning av de olika kulturerna. De tornedalingar som hamnade på den 

svenska sidan kom dessutom att få sin samhällsställning försvagad och kom därmed att vara 

del av en liten minoritetsbefolkning med obetydlig inflytelse över samhällspolitiken och 

förmådde inte till att bli en integrerad del i det svenska folk majoritetskollektivet. I och med 

det blev de svenska tornedalingarna underkastad av det egna landets regering för en allt 

mäktigare assimileringspolitik. För den svenska staten blev den tornedalska befolkningen ett 

politiskt och nationellt dilemma för landet. Människorna hade inte möjlighet att komma in i 

den politiska tillvaron eller i den offentliga förvaltningen förrän hon/han ersatte språk eller 

bemästrade det svenska språket likvärdigt de enspråkigas förmågor. I Tornedalen blev 

språkpolitiken en underordnad del av den i allmänhet framväxande starka nationalismen i 

Sverige. Ett språk – en kultur – ett folk var tänkespråket37.  

 

 

5.3 Den nya riksgränsen 
 

Torneälven blev en gräns och byarna längs älven delades hänsynslöst efter 1809 års krig mot 

storfurstendömet Ryssland. Den nya riksgränsen kom att gå längs Könkämä-, Muonio- och 

Torneälvs älvar efter djupfåran38. Sverige kom att mista Torneå stad till furstendömet 

Ryssland och därtill även den östra sidan av Tornedalen. Den 1 september år 1810 delades det 

vida Västerbottens län till att landet som låg över Piteå älvdal frånskildes till ett eget län, 

Norrbottens län. På grund av detta skeende kom Norrbottens läns gräns mot öster att 

bestämmas och den nya föreskrivna riksgränsen efter fredsslutet kom att bli, en för många en 

bedrövad gräns som orsakade att avskilja en homogen landsbygd i två delar det vill säga i två 
                                                 
37 Birger Winsa & Olavi Korhonen (1997) Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien. Kulturens 
frontlinjer, Kulturgräns Norr 7, Umeå universitet, sid 5 ff. 
38 Sten Wikström (1982) Norrbotten, en studie om gränser, sid 5. 
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länder. Efter de gamla stiftsgränserna, från år 1346, gick gränsen mellan Torne och Kemi 

socknar samt efter den juridiska gränsen ifrån 1440- talet. Den nygjorda riksgränsen kom att 

påverka fastigheter och gårdar, socknar, landsbygder, juridiska områden och invecklade 

ägoförhållanden till att i alla händelser säras för gott39.  

 

Med de nya omständigheterna blev det för befolkningen i Tornedalen katastrofalt framförallt 

av praktisk och ekonomisk karaktär. De tre älvdalssocknarnas inbördes gränser hade tidigare 

rört sig i väst-östlig riktning men med den nya riksgränsen fick de nu en syd-nordlig gräns 

och till följ därav fördubblades antalet församlingar. Vid slutet av 1700-talet var ett flertal av 

hemmanens ägor anlagda och hävda på vardera sidan av Torneälven och för den svensk-finsk-

ryska kommissionen uppstod nu en svår tid med att reglera ägoskiftena. I enlighet med det 

undertecknade fredsavtalet ämnade äganderätten till fastigheter och markområden som låg på 

”fel” sida av den nya riksgränsen förmå vara i kraft i tre år efter krigets slut. Vid 

fredsuppgörelsen som hölls i Fredrikshamn år 1809, beslutades det att ge en respit på tre år för 

att på ett självmant sätt fullgöra inlösning och ägobyten av skiften och fastigheter. Men det 

kom att dra ut på tiden och först i augusti år 1823 var lantmätarnas arbete med ägoutbytet vid 

riksgränsen utförd. Fortfarande återfinner man svenska fastigheter på finsk mark vid de 

kallade suveränitetsholmarna som ligger ute i Toneälven40. 

 

I och med förlusten av staden Torneå till det ryska furstendömet ansåg man att en ny stad till 

ersättning skulle behövas på västra sidan om Torneälv.   

 

 

5.4 Haparanda by 
 

Redan under medeltiden uppstod de första bebyggelserna i Haparanda och anledningen var de 

rika fiskevatten i Torneälv och i Bottenviken samt de näringsrika sedimentjordarna för odling 

och för boskapsskötsel. Under de följande århundradena utvecklades inte Haparanda by något 

avsevärt utan förblev en liten by i närheten av handelsstaden Torneås (bild 2 och 3)41.  

 

                                                 
39 Sten Wikström (1982) Norrbotten en studie om gränser, sid 68.  
40 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 35 ff. 
41 Länsstyrelsen i Norrbottens län (1996) Norrbottens synliga historia, Haparanda kommun. Norrbottens 
kulturmiljöprogram, sid 268.  
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Där namnet Haparanda by återges för första gången är i tiondellängden år 1619 där 

Haapaniemi återfinns med fem skattskyldiga dvs. med fem hemman. Haapaniemi hemmanet 

är det som ligger nordligaste i byn och är troligtvis även det äldsta42.  

 

 

 

 
Bild 2. Protokollbeskrivning. År 1792 den 23 juli företogs storskiftesförrättning af Haparanda bys 

åkrar och ägor. Lantmäteriverket. 

                                                 
42 Gunnar Pellijeff (1982) Ortnamnen i Norrbottens län, del 5, sid 64. 
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      Bild 3. Karta över Haparanda by år 1795. Lantmäteriverket. 

 

Namnet Haparanda kommer från den finska formen Haaparanta som har definitionen 

”aspstranden” och det antas att namnet ursprungligen härrör från namnet Haapaniemi. 

Anledningen till att namnet inte har hörsammats kan förklaras med att i hjonelagslängan från 

år 1610 i omnämnd form ”Haapaniemi strandh” har en speciell utformning där den utgår från 

namnsformen ”Haapaniemen ranta” (hemmanet) ”Haapaniemis strand”. Från första början 

åsyftar namnet strandpartiet vid en udde ”Haapaniemi” det vill säga ”Aspudden” därefter har 

namnet ”Haapaniemenranta” reducerats och berett en reduktform av Haaparanta det vill 

säga. Haparanda43.  

 

                                                 
43 Gunnar Pellijeff (1982) Ortnamnen i Norrbottens län, del 5, sid 64.  
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Vid det första kartmaterialet över Haparanda från år 1647 kan man utläsa att Haparanda by 

endast bestod av sex hemman och låg längre norrut efter Torneälven. Från jordeboken år 1825 

framförs åtta hemman belägna i Haparanda by44. 

 

 

5.5 Carl Johan Stad 
 

Efter det att Sverige förlorade staden Torneå, till storfurstendömet Ryssland, bedömde 

landshövdingen P. A. Ekhorn i det nybildade Norrbottens län, år 1810, att uppförandet av en 

ny stad var tvunget för att kompensera den gamla staden Torneå vid Torneälven. Det brev 

som landshövdingen skriver till regeringen står det att45;  

”…en Köping eller Handelsplats måtte i Hafsbandet nära Torneå Stad vid 

Nickala By, 1 ¼ mihl inom Swänska gräntzen, ther större Fartyg kunna 

inlöpa och god hamn finnes, anläggas..”46.  

 

Enligt kungörelsen skulle en ny stad grundläggas på den sydvästra sidan av Nikkalahalvön på 

Öystinkenttä och heta Carl Johan Stad, till följd av dåvarande kronprinsen namn. I 

landshövdingens brev återgavs en rad uppslag, som tordes ha entusiasmerat gemene man att 

slå sig ner i den nybildade staden, som till exempel skattefrihet till kronan under en 10 års 

period, generösa statsbidrag till offentliga fastigheter såsom skola och rådhus, tullhus samt en 

tullfrihet för 700 riksdaler salt per år47.  

 

År 1751 hade det gjort undersökningar vid Nikkalahalvön med syfte att grunda ett nytt 

samhälle som ersättning för Torneå stad på grund av att hamnförloppet in till staden var 

ogynnsam. De som var involverade av en förflyttning av staden och ansvarade för att en 

stadsplan upprättades, var stadens borgerskap. Denna stadsplan kom senare att nyttjas vid 

uppkomsten av den nybildade staden.48  

 

Den stadsplan som upprättades vid Öystinkenttä var en rätvinklig rutnätsplan där gator som 

korsades varandra i räta vinklar var jämnbreda med ett torg anlagd nästan i mitten av staden 

(bild 4).  
                                                 
44 Gunnar Pellijeff (1982) Ortnamnen i Norrbottens län, del 5, sid 60.  
45 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 46. 
46 Ibid, sid 46. 
47 Ibid, sid 47. 
48 Ibid, sid 47. 
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Bild 4. Stadsplan över Carl Johan Stad år 1812, i Nikkala by. Lantmäteriverket. 

 

I syfte att uppfånga sjöfarten och handeln, som vid den här tiden var en nödvändighet för ett 

samhälles varaktighet, var anläggandet av en ny stad nödvändig. Carl Johan Stad på 

Öystinkenttä i Nikkala, fick år 1812 stads- och stapelrättigheter dvs. rättigheten att bedriva 

utrikeshandel, men någon större inflyttning därhän uteblev. Anledningen till detta var att 

jordmånen inte var anpassad för jordbruk, vilket var ett måste vid sidan av en andra näring. 

Dels var vägförbindelserna till Öystinkenttä i bedrövligt tillstånd.49 Sammanlagt 20 personer 

erhöll burskap (borgerskap) i staden år 1818 men enbart ett antal av dessa flyttade till Carl 

Johan Stad. En av många anledningar var den nya stadens avlägsna läge Upphovet till detta 

består av många orsaker och en av de viktigaste var stadens avlägsna läge till den viktiga 

Torneälven. En annan orsak var att den ifrågavarande hade möjlighet att ställa borgen för sex 

års skatteutskylder, samt att personen i fråga avsåg att upprätta hus i staden på den anvisade 

tomt som hade utvalts50.  

 

Den av myndigheterna utvisad plats att uppföra en ny stad visade sig efter ett antal år vara 

ogenomförbar. I ett brev till landshövdingen skriver köpmannen och tillika borgaren L. N. 

Svanberg över sin missbelåtenhet av den nya stadens läge och skriver följande51;  

                                                 
49 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900. Bokatron AB, sid 66.  
50 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 49.  
51 Ibid, sid 51. 



23 
 

 ”…och till rensning af en enda rymlig Gårdstomt medgår flera Års 

Stensprängning…”52.  

En annan av Torneköpmännen, J. Sandell, ville obegränsat sälja sitt varulager på sitt hemman 

i Haparanda by istället för i den nya staden. Det framgår även genom myndigheternas sätt att 

reagera att man ansåg näringslivets koncentration till städerna. En utbredning av handeln till 

glesbygden skulle medföra ”oordningar” på nuvarande ort där smyghandel synbarligen var 

vanligt förekommande. Från landshövdingens fem årsberättelser för tiden 1816-1821 

besannar han det negativa utfallet av risktagandet på Carl Johan Stad. Där fastläggs nedslaget 

att Carl Johan Stad enbart omfattade 23 invånare och att dessa personer företrädesvis var del 

av en färgares familj53. 

 

De handelsmän och borgare vilket önskade upprätta handel på den svenska sidan om 

Torneälven och i synnerhet norrut, avsåg möjlighet att utnyttja älven som kommunikationsled 

samt en lukrativ handel över den nya gränsen mot storfurstendömet Ryssland54.  

 

Utan någon större hänsyn till den starka motviljan från köpmännen att bedriva handel och 

bosätta sig i Carl Johan Stad framhärdade länsstyrelsen i det längsta att staden var det enda 

potentiella förslag för en lokalisering av gränshandel. Vad som till sist fick det kungliga 

majestätet att ändra sig var en misstänkt stor smuggling av smör från finska sidan samt att en 

liknande smuggling av lax över Torneälven förekom offentligt. Till följd av denna 

medvetenhet kom handelsmännen och borgarna på tanken att anlägga en köping som låg 

förlagd vid älvgränsens omgivning för att göra smyghandeln överflödig och som ett alternativ 

stimulera den lagenliga köpenskapen55.   

 

  

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
52 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 51.  
53 Ibid, sid 51ff.  
54 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 66.  
55 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 52ff. 
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5.6 Haparanda köping 
 

Vid en kungörelse som offentliggjordes den 5 december år 1821 angavs det att den påtänkta 

Carl Johan Stad i Nikkala ämnade grundas vid Haparanda by. Det gällde nu att bestämma 

lämplig plats för den nya köpingen vid Haparanda by och man kom fram till att den 

lämpligaste platsen var vid samma backe, Lappbacken, där den nya Nedertorneå kyrka höll på 

att byggas. En byggnadsplan med tomtindelning och gatunät upprättades av lantmätare 

Bergner, även mark för packhus, magasin och tjäruvräkning avsattes vid Torneälven (bild 5). 

Tomtmark intill det nya torget behövdes för den nya kasernbyggnaden som kronan inköpt56. 

Men mot denna placering hade de redan etablerade handelsmännen i Haparanda by åtskilliga 

invändningar mot57.  

 

Bild 5. Plankarta till Stadsplan över nya Haparanda köping år 1823. En rätvinklig rutnätsplan med ett 

torg i mitten. Lantmäteriverket.  

 

De ansåg att köpingen borde placeras närmare Torneälven eftersom den var den tidens 

förnämsta kommunikationsmedel58. Köpmännen förordade staten att förvärva Krooks 

                                                 
56 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 53.  
57 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 66. 
58Ibid. sid 66. 
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hemman nr 2 (bild 6 och 7) i Haparanda by för 4000 riksdaler och att inkomsterna från 

tomtförsäljningen ämnade betala statens utlägg, vilket så skedde år 182759.  

 

 
          Bild 6. Protokollbeskrivning över Krooks hemman nr 2 om åkermark och tillhörande utmarker, 

 huruvida ägor över Haparanda köping kommer att anläggas. Lantmäteriverket. 

 

 

 Bild 7. Skattehemmanet Krooks åkergårdar. Karta över Haparanda by år 1828.     

Lantmäteriverket. 

                                                 
59 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 66.  
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År 1828 fick lantmätaren H W Hackzell i uppdrag av den kungliga majestäts konung att 

upprätta en stadsplan över Haparanda köping med utstakade tomter och detta förslag tilltalade 

borgarna i köpingen (bild 8 och 9). Han upprättade en rätvinklig rutnätsplan med ett 

kvadratiskt torg i mitten där två gator korsade varandra mitt på torget. I den nya stadsplanen 

ingick omkring 25 byggnadskvarter kring detta torg. Gatorna skulle vara 48 fot (ca 14,5 m) i 

bredd och sträcka sig parallellt med älven i nord-sydlig riktning. Tvärgatorna fördelade 

stadsplanen i kvarter med fyra tomter vardera, med undantag vid torget samt ett fåtal kvarter i 

Haparanda köpings norra periferi. Tomterna delades upp i sex klasser och samtliga tomter var 

kvadratiska med 75 alnars (ca 45 m) sida, de tomter som var mest exklusiva var i klass ett. De 

76 bostadstomterna beräknades inbringa drygt 4000 riksdaler och avsågs att ersätta statens 

belopp vid inköpet av Krooks hemman. I köpingens centrum avsattes tomter för folkskola och 

rådhus.  

 

 
Bild 8. Stadsplan över nya Haparanda köping år 1828, del 2, där kartan över skattehemmanet Krooks 

åkergårdar ligger som grund. Lantmäteriverket. 

 

Landshövdingsämbetet skildrade framsteget för den nya köpingen som skäligen lovande; 



27 
 

”…och synes denna köping med tiden blifva för Landet en viktig 

handelsplats, hvilket bestämt vitsordas deraf. Fartyg, hvarmed de på 

Stockholm öfverförde och återhämtade ofvan anmärkte producter och varor, 

då den på andra sidan Elfven, midt emot samma By liggande Ryska Torneå 

Stad, hvarest liflig handelsrörelse förut egt rum, nu mera hvarken erfarer 

någon sådan, ej eller eger ett enda Fartyg”60.  

 

 
         Bild 9. Stadsplan över nya Haparanda köping år 1828, del 3. Lantmäteriverket. 

 

 

Haparanda köping utvecklades markant under de följande åren då köpenskapen och sjöfarten 

till Stockholm frambringade goda förutsättningar för en fördelaktig framtid. Invånarantalet år 

1831 var 127 personer mantalsskrivna i köpingen och 18 gårdstomter var redan bebyggda.  

 

De kommande åren förlorade Torneå stad alltmer sin dominerande och urgamla 

samhällsställning som betydande handels- och sjöfartscentrum. Flertalet av de gamla 

köpmansfamiljerna hade flyttat över till den svenska sidan där åtskilliga redan ägde egna 

gårdar i byarna nära Torneälven. Invånarantalet i Haparanda köping eskalerade och år 1835 

var invånarantalet 243 mantalsskrivna individer61. 

 

                                                 
60 Olof Hederyd (1809) Haparanda efter 1809, sid 53 ff.  
61 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 165.  
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Haparanda köping kom att överta stadsrättigheterna från Carl Johans Stad den 10 december år 

1842. Vid samma tillfälle annullerades kungörelsen från år 1812 om bildandet av Carl Johan 

Stad och till följd härav ändades dess ovanliga stadshistoria62. 

 

 

5.7 Haparanda stad 
 

Haparandas beskaffenhet av köping var endast tänkt som ett provisorium. Det man var ute 

efter var en stad på den svenska sidan av Torneälv för att återskapa ett handels- och 

administrationscentrum. En stad ägde ansenligare mått av självstyre och med stads- och 

stapelrättigheterna efterkom även större självständighet till handel.63  

När Haparanda stad fick stads- och stapelrättigheter år 1842 flyttade det svenskspråkiga 

borgenskapet in i staden och det finska språket blev från första stund förbigången från den 

officiella tillvarons Haparanda. Vid det första styrelsemötet i staden var det enbart ledamöter 

med svenskklingande namn, oansett att den finsktalande befolkningen utgjorde ca 50 % av 

Haparanda stad.64  

 

   

     
Bild 10. Karta över staden Haparanda år 1847 med tillhörande ägor. Lantmäteriverket.  

                                                 
62 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 56.  
63 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 66. 
64 Olof Hederyd, (1992) Haparanda efter 1809, sid 83.  
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År 1838 arrenderades hemmanet Haapaniemi ut till C. A Krook, Krooks hemman, men 

Haparanda stad önskade få tillfälle att överta äganderätten för hemmanet. Dessvärre hade C. 

A Krook ett arrendeavtal som sträckte sig upp till 25 år. Haparanda stad lyckades efter en del 

förhandlingar få till en överenskommelse med Krook att staden ämnade erhålla hemmanet 

Haapaniemi som donation men däremellan att Krook var tvungen att lämna medgivande om 

avträdande från arrendekontraktet. C. A Krook verkställde en överenskommelse med 

Haparanda stad att han skulle komma att få ett arvode om 2000 riksdaler för att avträda 

hemmanet och således genomfördes legatet år 1847 (bild 10)65.  

 

 

5.7.1 Bebyggelseplanering 

 
Omkring decennierna vid 1600-talets mitt ankom den första betydande planeringsvågen. Det 

var riksregeringen som efter sin nyvunna stormaktsställning krävde inre reformer och 

riksregeringen åsyftade att grundlägga en mängd nybyggda städer pararellt med att de 

existerande städerna ämnade till att korrigeras. Ändamålet med detta arbete var att 

åstadkomma en rätvinklig rutnätsplan och en tilltalad stadsstruktur. Sverige fick en ny allmän 

lag år 1734 vilket avsåg att innehålla en balk angående byggnationer i städer, men på grund av 

olika politiska oenigheter antogs inte lagen. Det var inte förrän kring mitten av 1800-talet det 

började diskuteras lanseringen av en riksgiltig byggnadsstadga som sedermera, år 1874, 

resulterade i en ny byggnadsstadga66. I denna byggnadsstadga ålades exempelvis att för varje 

stad skulle en stadsplan upprättas och antas, detta startade en frenetisk planeringsaktivitet 

bland städernas beslutsfattare. Det var alltjämt rutnätet som anbelangade i stadsplaneringen 

men enligt föreskriften i byggnadsstadgan avsågs att städerna genomkorsades av esplanader, 

en gata med två pararella körbanor skilda åt av en trädplantering. Vid sekelskiftet år 1900 

anlände det nya planeringsideal från Europa för bebyggelse i städer. Det kom att handla om 

terränganpassning som ett alternativ för rätvinklighet det vill säga som alternativ för raka 

gator med varierande gaturum med avsnitt och fokus av platsbildningar. En betydelsefull 

aktualitet i stadsplanelagen år 1907, föreskrev möjligheten att för enskilda fastigheter som 

berördes av stadsplanen, lämna föreskrifter angående byggnadernas utförande. Den nya lagen 

bedömdes som radikal och framåtsträvande för sin tid. Under hela 1900-talet skedde det 

                                                 
65 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 26. 
66 Sveriges Nationalatlas; SNA (1994) Kulturminnen och kulturmiljövård, sid 140-144. 
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kontinuerligt utredningar och ändringar i planerings- och byggnadslagsstiftningen. Skälen till 

det var den hastiga urbaniseringen och tätortstillväxten som ställde höjda standardkrav på 

bebyggda miljöer och bostadshus och i förskjutningar av de offentligas åsikt i det fysiska 

samhällsbygget67. 

 
 
5.7.2 Byggordningen i staden 

 

En ny byggordning fastställdes för Haparanda stad år 1832 som kom att styra hårt över 

byggreglerna och på ett angivet sätt reglerade över vilka byggnader som fick uppföras, deras 

storlek arealmässigt samt vilka byggnadsmaterial som var tillåtna att använda.68 Den 

tomtägare som hade för avsikt att uppföra en nybyggnad i staden var tvungen att tillkänna 

detta samt förevisa byggnadsritningar och därefter låta municipalstyrelsen utstaka den 

tilltänkta byggnadstomten. Vid förvärvandet av en tomt hade markägaren en bestämd tid på 

sig att bebygga den dessutom under ytterligare en tidpunkt bofast på tomten. Vid uppförandet 

av en ny tomt var det tvunget att anlita en lantmätare för att göra tomtutstakningen.  Från 

dessa regler undantogs en del tomter i staden såvida de med förbehåll uppförde företrädesvis 

”en större prydlig byggnad”. Såvida emellertid tomtägaren inte var i stånd att uppföra någon 

dylik torde mot gatan efterlämna nödvändigt utrymme för att bygga upp ett plankstaket till 

dess att tomtägaren har möjlighet att uppföra ett tilltalande gathus. Det högst antal våningar 

ett bostadshus fick erhålla var två våningar och övriga intilliggande byggnader såsom 

magasin, bod, vagnslid, stall eller andra uthus fick endast byggas med en våning69.  

 

När det gällde rökgångar och eldstäder fanns det utförliga anvisningar exempelvis över hur 

kakelugnar måste muras, framför en eldstad skulle på golvet ligga en panna av järnbleck, 

tegel eller ”Ölands plansten” måste läggas framför spisar osv. Vid uppförandet av skorstenen 

måste den muras nära takkammen och mot granngården fick inga gluggar lämnas öppna. 

Materialet till taktäckning fick inte bestå av näver, rör, halm, torv eller takved utan enbart av 

plåtar, taktegel, plåtar, bräder eller skiffer. Uthusen som till exempel ladugård, stall och dylikt 

fick inte byggas mot gränden eller gatan ej heller sammanbyggas med själva boningshuset. 

                                                 
67 Sveriges Nationalatlas; SNA (1994) Kulturminnen och kulturmiljövård, sid 140-144. 
68Ibid. sid 183.  
69 R. Odencrants (1945) Haparanda stad 100 år, Minnesskrift, Uppsala 1945, sid 102. 
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Ändamålet med dessa restriktioner var att framhäva staden Haparanda som tilltalande med 

fina gator70.  

 

Våren maj år 1847 beslutar man, i Haparanda stad, att liksom sommaren året innan tillåta en 

definierad mängd hästar, högst 16 stycken ”frediga och goda hästar”, som fritt får vandra och 

beta inom stadens domän. Varje hästägare fick till stadskassan erlägga en avgift, av fyra 

riksdaler per häst, för att låta deras hästar beta inne i staden71. Detta beslut upphävdes tio år 

senare på grund av att ”enär tomterna nu i så stor utsträckning är bebyggda och 

betestillgången därför inom staden minskats”72. 

 

Den 18 oktober 1858 framför landhövdingen, i ett sammanträde, om Haparanda stads 

röstberättigade för att diskutera på vilken grund ett flertal fastigheter ej är inlösta samt varför 

alltför många tomter ännu ej har bebyggts. Dessa obebyggda tomter var antingen tagna i 

allmänt bruk eller med anledning av andra godtagbara skäl ej ännu blivit bebyggda73.  

 

Vid avslutandet av laga skiftesförrättningar år 1858 vid Nedertorneå socken bestämde sig 

Haparanda stad att av den outnyttjade marken som låg belägen norr om staden, Haapaniemi 

och Krooks hemmansmarker som gränsade mot kyrkvallen, antingen avyttrades alternativt 

arrenderas bort. Marken delades upp av lantmätaren i 63 lotter om vardera tre tunnland som 

därefter auktionerades ut, med nr 8-34 i form utav arrenden och de återstående lotterna såldes. 

Det som därefter kom att kallas för Fängelsebacken uppläts år 1861 tre tomter till det 

nybyggda cellfängelset vars huvudbyggnad fortfarande står kvar och är numera kronohäkte74.  

 

Municipalstyrelsen fattar beslut den 16 januari 1863 att Haparanda stads övriga gator ska 

namnsättas. För den enda gata som benämndes vid namn var Strandgatan som gick pararellt 

med Torneälven. Gatusträckningarna rubricerades med tomtinnehavarens efternamn tills man 

kom till nästa innehavares tomt. De gator som var längsgående i staden kom att benämnas 

som;  

 

1 Strandgatan  

                                                 
70 Ibid, sid 102 ff. 
71 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 183. 
72 Ibid, sid 183. 
73 Ibid, sid 183 ff. 
74 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 62 
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2 Storgatan  

3 Torggatan  

4 Nygatan  

5 Westergatan 

De övriga gatorna som löpte igenom staden skulle betitlas med namnen;  

6 Prästgatan 

7 Fabriksgatan  

8 Sundellsgatan  

9 Köpmansgatan  

10 Packhusgatan  

11 Tullgatan 

När de nya gatunamnen hade godkänts visade det sig att gemeneman hade stora besvärligheter 

med att hålla de nya namnen i minnet och därav kom Köpmansgatan lång tid framöver att 

benämnas för Handelsgatan till och med i en del offentliga protokoll.  

 

År 1865 den 30 december beslutar municipalstyrelsen att gräva och anlägga en brunn, som 

skall ha måttet fyra alnar i fyrkant, på torget för att erhålla stadens invånare med rent 

dricksvatten. Vidare skulle där uppföras trädplantering med olika varierande trädslag som 

aspar, björkar och rönnar75.  

 

 
   Bild 11. Haparanda stad vid Torneälven med Torneå stad i bakgrunden (ca 1917). 

 

                                                 
75 Nils Svanberg (1989) Det äldsta Haparanda 1600-1900, sid 206 ff.  
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Haparanda stad ansträngde sig att följa med sin tid och därför beslutades det år 1867 att 

uppföra 16 gaslyktor, snarlika lyktor hade tidigare uppförts i huvudstaden Stockholm. 

Följande nymodighet fordrade en ny befattningshavare i staden, nämligen en lykttändare vars 

uppgift var att antända gatljusen vid klockslagen sex på kvällen och därefter släcka ljusen när 

midnatt inträffade76.  

 

Efter grundandet av Haparanda stad vidmakthölls den näringsstruktur som karakteriserades i 

staden sedan grundandet och kom så att bestå 1800-talet ut. I slutet av seklet, år 1890, 

förekom 23 hantverkare och 19 handlande i staden förutom några ringa bryggerier samt ett 

kafferosteri så förekom i staden inga industrier. Haparanda stad förblev efter uppkomsten en 

ren tjänstemannastad och ett ökat behov av tjänstemän stärktes på grund av att den lokala-, 

regionala och statsförvaltningen expanderade77. 

 

Fram till första världskriget utvecklades staden sakteligt fram men efter att den nya 

järnvägsdragningen utmed Haparanda stad, som blev klar år 1915, kom staden att få ett 

oerhört uppsving i och med att detta blev en av furstendömet Rysslands viktigaste handelsväg 

västerut mot Europa. Med anledning av detta uppsving för staden uppfördes det en ansenligt 

voluminös järnvägsstation och flera nya byggnader uppfördes längs efter järnvägen78. 

 

Vid första världskriget var smugglingen till Ryssland mycket betydande och de produkter som 

synnerligen var åtråvärda var salvarsan mot veneriska sjukdomar, morfin och 

febertermometrar. Haparanda stad hade år 1917 inte mindre än 127 tullare stationerade och 

detta gjorde att den tredje största tullfackavdelningen i landet efter Stockholm och Göteborgs 

städer. Från att i det närmaste varit obemärkt fick Haparanda stad en höginternationell 

karaktär som blev väldigt omvälvande för staden (bild 11). Stadens droskägare var inte sena 

med att anamma de nya språken som flödade längs gatorna och en av dessa droskägare var 

”Laina-Matti” som behärskade tre språk och gärna använde sig av dessa i en och samma 

meningar. En dag blev han tillfrågad av en tysk man var tullen låg och ”Laina-Matti” pekade 

och sade;79 

                                                 
76 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 189.  
77 Ibid. sid 295.  
78 Länsstyrelsen i Norrbottens län (1996) Norrbottens synliga historia, sid 269.  
79 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 172. 
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 ”Gehen sie diese Strasse, så långt ni kan, ja kääntäkää sitte oikealle!”. 

Vilket i klarspråk lyder; ”gå den här gatan fram, så långt ni kan och ta 

sedan av åt höger!”80 

 

Haparanda stad fortsatte att växa och det blev nödvändigt med en ny stadsplan, och år 1919 

upprättades den av stadsingenjör A Lilienberg som hade blivit inspirerad av en O Hallman om 

att en stadsplan borde vara anpassad efter landskapet med oregelbundna gator (bild 12), och 

denna stadsplan kom att innefatta hela staden81. Denna stadsplan är terränganpassad och mer 

går att läsa i kapitel 5.2. 

 

 
               Bild 12. Stadsplan över Haparanda stad år 1924. Lantmäteriverket. Där 1828 års  

      stadsplan, se bild 9, ligger som bakgrund till ovanstående stadsplan. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
80 Olof Hederyd (1992) Haparanda efter 1809, sid 172. 
81 Ibid, sid 172 ff. 
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DISKUSSION 
 

Författarna till boken Kulturhistoria beskriver i sin bok att det under en lång tid var de 

rumsliga avgränsningarna av rikena diffusa och att istället för distinkta gränser utgjordes 

Sveriges rikes gränser av naturliga hinder, såsom ett vattendrag, Torneälven i det här fallet.  

 

Beslutsfattarna insåg inte vilka förödande konsekvenser den nya riksgränsdragningen kom att 

innebära, vid 1809 års fred, för befolkningen på de bägge sidorna om Torneälven.  

Det var inte enbart fastigheter som delades itu utan även en lång rik gemensam kultur och 

historia. Sverige förlorade dessutom den viktigaste handelsstaden i Bottenviken, Torneå, till 

storfurstendömet Ryssland. Därmed behövdes en ny stad som kunde kontrollera den viktiga 

handeln som pågick uppe vid Bottenviken. Landshövdingen i Norrbottens län fick i uppdrag, 

år 1810, av den Kungliga Majestäten att utföra en undersökning för att hitta den lägligaste 

platsen att anlägga den nya staden. Som den lämpligaste platsen kom de fram till att den nya 

staden skulle döpas till Carl Johan stad och skulle ligga västerut om Torneälv, vid byn 

Nikkala och en stadsplan upprättades över området som visade den nya stadens utseende och 

storlek. Området ansågs vara utmärkt i och med att det gick att anlägga en hamn direkt vid 

havet. Men beslutet hamnade i dålig dag redan från början i och med att handelsmännen hade 

andra åsikter.  

 

Handelsmännen och borgarna klagade och visade stort missnöje över den valda platsen vid 

Öystinkenttä på den sydvästra sidan om Nikkalahalvön. För det första förekom det ingen 

farbar väg till området, marken var inte lämpad varken till bebyggelse eller för att bedriva 

jordbruk. Men största orsaken var att det var synnerligen för långt till det viktiga 

handelsområdet vid Torneälven i och med att det bedrevs en lönsam handel mot 

storfurstendömet Ryssland. 

 

Därefter kungjordes, år 1821, att den nya staden skulle anläggas vid byn Haparanda som låg 

vid Torneälvens strand. Men även här var det delade meningar om var självaste staden skulle 

anläggas. En del ansåg att den borde ligga vid kyrkbacken medan handelsmännen ansåg att 

den borde anläggas närmare älvens strand på grund av att Torneälven tjänstgjorde som 

kommunikationsväg. Vilket så kom att hända och i och med detta inlöstes det stora Krooks 

hemman nr 2. Det upprättades en rätvinklig rutnätsplan med gator som korsade varandra i räta 
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vinklar samt ett torg anlagd i mitten över det som kom att heta Haparanda köping. Med 

hänsyn till Haparanda bys geografiska läge var anläggandet av en köping vid den nya 

riksgränsen intill Torneälven mer ändamålsenligt, för i byn var redan en tullkammare 

etablerad, vilket var ägnat att understödja övervakningen av den livliga gränshandeln. 

 

Den 10 december 1842 får Haparanda köping överta staden Carl Johan dess stads- och 

stapelrättigheter och kunde därmed återställa ett handels- och administrationscentrum på den 

svenska sidan om Torneälven. De svensktalande handelsmännen och borgarna ambulerade in 

i Haparanda stad och det finska språket fick en lägre status. Haparanda stad utvecklades 

långsamt och för att staden skulle växa till ”en prydlig stad” fastställdes en byggordning år 

1832 där varje tomt- och husägare fick förordningar över hur deras fastigheter skulle se ut och 

hur de skulle byggas. I och med detta har Haparanda stad förskonats från stora stadsbränder 

och i stadskärnan runt om torget finns fortfarande en del av de gamla husen bevarade.  

 

Haparanda stad upprätthöll under hela 1800-talet och in på 1900-talet den näringsgrenen av 

tjänstemän bestående av handlare och hantverkare. Men i och med första världskriget kom 

Haparanda stad att bli den vikigaste handelsvägen, via land, västerut mot Europa och 

inrättande av drygt 100 tulltjänstemän kom att bevaka smugglingen över älvgränsen. Den 

ökande människo trafiken över älven bidrog till att en överdådig järnvägsbyggnad uppfördes, 

i och med det utökades bostadsbyggande i Haparanda stad längs bägge sidor om järnvägen.  

En ny stadsplan över staden blev därmed ofrånkomlig och för att bli mer rättad efter 

landskapet upprättades år 1919 en terränganpassad plan. 

 

Ur historiskt protokoll- och kartmaterial går det att på olika sätt få lärdom och insikter om ett 

samhälles uppkomst och utveckling. Vid upprättandet av stadsplanen över Haparanda köping 

år 1828 går det att skönja att som underlag ligger till grund kartan över skattehemmanets 

Krooks åkergårdar. Detta utförande ger en överskådligare bild över hur köpingen var tänkt att 

bli belägen. Det kan vara problematiskt vid studerandet med äldre kartmaterial att erhålla reda 

på exakt positionering av till exempel gamla fastigheter och byggnader då de äldre kartona 

saknar bland annat koordinatsystem och därmed försvårar att överföra en åldrig kartbild till 

nutid.  
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Med hjälp av historiska kartmaterial och protokoll samt litteratur är det en intressant och 

säregen historisk resa jag har förmått göra med att följa Haparandas utveckling från by till 

köping och slutligen till stad. För att göra en vidare och fortsatt undersökning om 

gränsdragningen vid Torneälven, skulle det vara intressant att studera den finska aspekten på 

historien. Hur reagerade Torneborna i och med att från att ha tillhört Sverige nu kom att 

tillhöra storfurstendömet Ryssland? Hur påverkade det de finska byborna längs älven när 

deras ägor blev skiftade?  

 

 
 

 

”Ett arv så heligt folket har, längs hela älvdalens dal, dess språk skall evigt leva 

kvar i både skrift och tal” (Tornedalssången).  
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2008-06-12. 
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