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Förord 
Det började så oskyldigt. Året var 1973. Jag var ledig två månader från den fria 
teatergrupp i Eskilstuna där jag då arbetade, och bodde tillfälligt i Uppsala. Jag 
skulle läsa en kurs i modern historia vid universitetet, men det blev inte så mycket. 
Jag tentade av 10 p. för Stellan Dahlgren, fick en tentamensbok och flyttade sen till 
Godand för nya teateräventyr. Säkert skymtade jag där i korridorerna i Uppsala en 
tämligen ung Sune Åkerman som då ledde det stora emigrationsprojektet vid his
toriska institutionen i Uppsala. Det är samme Sune som 1995 gav mig förtroende 
att ingå som doktorand i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Kjdlturgräns norr 
—förändringsprocesser i tid och rum vid Umeå universitet. Därigenom var cirkeln sluten, 
eller förnyad, hur man nu vill se på det hela. Tack för det förtroendet Sune. Det gav 
mig möjligheten att delta i ett spännande forskningsprojekt och att avsluta det jag 
påbörjade i Uppsala för snart trettio år sen. 

Ett avhandlingsarbete är både ett ensamjobb och ett kollektivt arbete. Ensam
arbetet kan beskrivas som ett maratonlopp där kurvorna och backkrönen aldrig 
verkar ta slut, men där den plötsliga raksträckan eller nedförsbacken ger nya kraf
ter. Det kollektiva arbetet består av alla de seminarier, konferenser och enskilda 
samtal i olika vetenskapliga sammanhang dit vägarna bär. Det innebär att ständigt 
pröva sina tankar och hypoteser i det stora tankekollektivet, ett arbete som är oer
hört spännande och som aldrig tar slut. Jag vill därför ta tillfället i akt och rikta ett 
tack till alla de tankekollektiv som jag fått förmånen att delta i under åren. 

Ett självklart kollektiv är seminariet i samtids- och nutidshistoria, samt de två 
forskarskolor jag del tog i som utvidgade kollektivet till e tt europeiskt samman
hang. Likaså har gästbesöken vid historisk demografi alltid varit en utmaning för 
den numeriskt eftersatta delen av hjärnhalvan, förutom att demografer är gäst
vänliga själar. Det breda tvärvetenskapliga kollektivet har utgjorts av forskarna och 
doktoranderna i Kulturgräns norr-projektet. Med tanke på avhandlingsämnets in
riktning har det varit en stimulerande miljö, särskilt i början av avhandlingsarbetet. 
Professor Lars-Erik Edlund har som projektledare verksamt bidragit till att detta 
jätteprojekt faktiskt närmar sig sitt mål. 

Andra kollektiv som haft betydelse är samehistoriska seminariet och inspiratio
nen från docent Roger Kvist, likaså nätverken mellan de historiska institutionerna 
vid Umeå, Uleåborg, Tromsö och Archangelsk universitet. Särskilt samarbetet med 
Institutt for Historie i Tromsö har berikat min egen forskning genom de gemen
samma frågeställningarna kring assimileringspolitik och etniska minoriteter. I sam
manhanget riktar jag ett tack till professor Einar Niemi för välvillig läsning av ett 
tidigt teoriavsnitt. En annan inspiratör av format är professor Egil Johansson vid 
religionsvetenskapliga institutionen i Umeå. Hans forskning om läs- och skrivkun
nighet i folkskolan i ett långt historiskt perspektiv öppnade intresset för kyrkans 
och religionens betydelse i den nationalistiska ideologin. I det sammanhanget ska 
ett särskilt tack också riktas till Mats Danielsson vid forskningsarkivet, Umeå uni
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versitet, som bistått med hjälp och råd i samband med överföring av 1890 års 
folkräkning till datafiler. Ett nordiskt tankekollektiv som jag vill tacka för mycket 
stimulerande sammankomster och god vänskap är det pedagogisk-historiska nät
verk under ledning av professor Sirkka Ahonen, samt deltagarna Henrik Meinander 
och Jukka Rantala, Helsingfors universitet, Sten Högnäs, Lunds universitet, och 
Ola Svein Stugu, Trondheims universitet. Tack också till docent Anders Nilsson 
för ett kort men givande utbyte i samband med sessionen om läs- och skrivkunnig
het vid 12th International Economic History Congress i Madrid 1998 och profes
sor David Vincent, University of Keel, för genomläsning och kritik av ett tidigt 
avsnitt om läs- och skrivkunnighet. Likaså ett tack till professor William Saffran 
och Line Yrtrehus vid sessio-nerna vid?*1 Conference of ISSEI i Bergen 2000, 
samt de nordiska vännerna i Nordsagaprojektet. 

Sist men inte minst har doktoranderna vid historiska institutionen varit ett själv
klart tankekollektiv i den grottekvarn som doktorandlivet ibland kan vara. Vi har 
diskuterat och polemiserat, spelat innebandy, åkt buss, druckit öl, filosoferat och 
haft kul mitt i allvaret. Britt-Marie har varit min kontakdänk med institutionen och 
en fast punkt i pendlandet mellan Luleå och Umeå. Vid Luleå universitet har jag 
alltid blivit väl mottagen av Bert Mårald, Nils-Gustav Lundgren och Staffan Hans
son, för att nämna några lärarkollegor och goda vänner. 

Några personer har särskilt engagerat sig i arbetet med avhandlingsarbetet. För
utom Sune Åkerman i inledningsskedet är det professor Tom Ericsson, min hand
ledare docent Daniel Lindmark och biträdande handledare filosofie doktor Pär 
Eliasson vid institutionen. De har var för sig hjälpt mig med sina erfarenheter och 
kritiska blickar. Trots det gemensamma arbetet måste några mer personliga rader 
riktas till Daniel som under lång tid och med osvikligt engagemang följt de krokiga 
turerna. Du har verkligen ställt upp i vått och torrt, både som handledare och en 
god vän. Tack också till vännen Eva Nordlund och min bror Eje för korrekturläs
ning av den digra luntan. Ni lyfte kommatecknen till stor konst. Anna hjälpte mig 
med excerpering av vigsellängder och Emil med alla datorproblem genom åren. 

Ni är guld värda! 
Som sagt var, utan alla d essa tankekollektiv skulle avhandlingen ha blivit bra 

mycket fattigare och utan ekonomiskt stöd skulle det överhuvudtaget inte ha blivit 
någon avhandling. Forskningsarbetet och tryckningen har genomförts genom stöd 
från Riksbankens Jubileumsfond, Kempestiftelsen, Gustav Adolfs Akademien för 
svensk folkkultur, Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Bok-
och Konstsamling, Kulturfonden för Sverige-Finland, Luleå stifts forskningsråd 
samt Stiftshistoriska sällskapet, Härnösands stift. Och till sist det som hållit anden 
vid liv: arbetskamraterna på Kulturakuten, släkt och vänner. Och min kära familj. 

Anna för att du seglarpå ett nattmoln av rykande jjärilar. 
Emil för att du dyker där delfinerna är som klokast. 
Brita för att du är min följeslagare på detta vindstrukna hav. Luleå i augusti 2001 

Lars Elenius 
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I. Tornedalen i ett moderniseringsperspektiv 

Ethno-history is no sweetshop in which nationalists may 'pick and mix it sets limits 
to any selective appropriation by providing a distinctive context and pattern of events, 
personages and processes, and by establishing frameworks, symbolic and institutional, 
within which further ethnic developments take place. Itfurnishes a spedfic but complete 
heritage which cannot be dememb ered and then served up àia carte. 

(Ur Anthony D. Smith 's Nationalism and Modernism, 1998) 

1. Introduktion 

Inledning och problemställning 
General von Döbeln höjde rösten för att höras ut över det samlade manskapet i 
den hårda vinden och samtliga lyssnade uppmärksamt. De utgjorde den del av 
svenska och finska armén som ännu inte blivit hemförlovad. Nu stod de uppställda 
i öppen fyrkant på kyrktorget i Umeå. Kriget var slut och Finland förlorat. Ur 
svensk synpunkt var kriget den största katastrofen under landets dittillsvarande 
historia. Sverige hade i freden gått med på att avstå Åland och hela Finland upp till 
Torne älv till Ryssland. Riket delades därigenom i två delar och förlorade en tredje
del av sitt territorium och mer än en fjärdedel av sin befolkning. Till detta kommer 
omkring 20 000 förlorade i döda, krigsfångar och saknade.1 Redan ett halvår tidi
gare, i mars 1809 under pågående krig, hade den sammankallade finska lantdagen i 
Borgå förklarat tsar Alexander II sin trohet som i sin tur lovat respektera Finlands 
konstitution från Gustaf III:s tid samt den protestantiska religionen, lagarna och 
rättsväsendet från den svenska tiden. Lantdagen avslutades i juli m ed att tsaren 
upphöjde Finland till rang av nation bland andra nationer.2 Skilsmässan mellan 
Sverige och Finland var alltså politiskt redan avslutad när fredsfördraget under
tecknades den 17 september. Allt detta kände general von Döbeln till denna blåsiga 
oktoberdag på torget i Umeå. 

Det som nu iscensattes var ett smärtfyllt avsked från en krigsman till sitt fotfolk 
efter förlorad strid, men också en symbolisk delning av två arméer, två folk och två 
nationer. De svenska och finska soldaterna stod uppställda mitt emot varandra; 
omkring tvåtusen svenskar från Kalmar regemente och Livgrenadjärregementet 
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samt sjuhundrasextio finnar från återstoden av den finska brigaden. Kontrasten 
var slående. De svenska soldaterna var klädda i lysande uniformer som till bankett, 
medan de finska var klädda i utslitna, trasiga kläder. Generalens adjutant Gustaf 
Adolf Montgomery beskriver de finska soldaterna som utmärglade med krutbes-
tänkta, svartbleka ansikten och stympade genomskjutna lemmar. 

Mitt i den fyrkant som soldaterna bildade stegade den kortväxte Georg Carl von 
Döbeln med sitt karaktäristiska svarta band för pannan och ögonlappen för det 
öga som var förlorat, klädd i en gammal grå, blodbestänkt syrtut. Svenska fanor 
fladdrade kraftigt i vinden och kanonskott hälsade hans intåg. Rösten darrade av 
återhållen rörelse när han började sitt tal. Det var fyllt av historiskt patos och säker
ligen äkta känslor för de mannar som han fört i striderna mot ryssarna. Han ut
tryckte sin smärta över förlusten av Finland och kallade det samlade finska befälet 
och manskapet för ömsom "finnar", "soldater", "kamrater" och "bröder". Samti
digt markerade han i talet den etniska gränsen mellan det svenska folket och det 
finska folket, mellan ett "vi" och ett "dom": 

Hmottagen då ett upprört hjärtas okonstlade tankar; och 1svenska trupper; som vid 
detta sorgbundna tillfälle ären närvarande, våren levande vittnen till svenske moder
landets oinskränkta tacksamhet. Svenskarl våren stolte över att hava sett dessa finska 
lämningar! minnes demi högakten demP 

Man kan i formuleringen också läsa in en moralisk förpliktelse mot det finska 
folket. De hade deltagit i formeringen av den svenska nationalstaten. De hade 
försvarat gränserna i tider av krig och deltagit i det nationella territoriets utvidg
ning. Finnarna utgjorde därför en del av det nationella minnet och var föremål för 
framtida tacksamhet, men ändå inte som en del av nationens etniska kärna, utan 
som en stödtrupp till svenskarna. Samtidigt var von Döbeln mycket medveten om 
att Finland nu uppnått en ny nationell status när han frambar sin hälsning till det 
finska folket: 

Och Ifinnar! När i återkommen tillfosterbygden, så frambären svenska folkets tack
samhet till Eder nation.4 

Det var ett tack för sexhundra år av förening och samtidigt en omformulering av 
det svenska nationalstatsprojektet. I det här ögonblicket hemförlovades de sista 
finska soldaterna för att aldrig mer återkomma till Sverige. Det som förut varit ett 
konungarike runt Östersjön bestod nu av två separata stater på var sin sida om 
Bottenviken. Avskedstalet till Finland och de finska soldaterna ställer frågan hur 
det etniska innehållet i den svenska nationalstaten egentligen såg ut. 

Sverige hade under stormaktstiden varit en konglomeratstat som bestod av en 
rad hopfogade områden av olika status, från det centrala svensk-finska området till 
de mer perifera tyska och baltiska provinserna.5 Finland var en helt integrerad del 
av Sverige från mitten av 1300-talet då finnarna fick samma rätt att välja kung som 
svenskarna, men trots den politiska likställdheten betraktades den svenska sidan 
som nationens etniska kärnområde.6 Finland betecknades ibland som en separat 
del och ibland som en organisk del av nationen. Den dualistiska inställningen kom 
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mycket tydligt fram i von Döbelns tal. Trots högstämdheten i talet framgick tydligt 
uppdelningen i ett moderland och ett perifert stödområde till moderlandet. 

Mest påtaglig blev delningen av det svenska riket i Tornedalen. Man kan säga att 
den symboliska delning av Sverige och Finland på kyrktorget i Umeå fick sin kon
kreta utformning i Tornedalen. Under krigets slutfas hade Tornedalen fungerat 
som reträttpost och härläger för sjuka och skadade när den svenska armén retirerade 
från Finland. I krigets spår kom sjukdomar och farsoter. De finska trupperna var 
förlagda på åtta olika ställen i Tornedalen hösten 1808 och vintern 1809. Överallt 
dog både soldater och civila i hundratal i det som allmänt kallades fältsjuka, men 
som närmast kan beskrivas som dysenteri i olika varianter.7 Nu drogs riksgränsen 
rakt genom älvdalen. Det innebar att de ursprungliga socknarna delades i två delar, 
en finsk och en svensk. De hamnade därigenom i var sitt nationalstatsprojekt och 
var sitt moderniseringsprojekt som gjorde att utvecklingen gick åt olika håll. 

De finsktalandes nationella status i Finska och Svenska Tornedalen blev mycket 
olika. Finnarna på den finska sidan av Torne älv blev efter 1809 en del av en natio
nell majoritet, som med tiden strävade efter att ta sin plats som etnisk grupp i 
nationens maktcentrum. De finsktalande på den svenska sidan förvandlades istäl
let till en marginaliserad nationell minoritet. Samtliga svenska tornedalingar beräk
nades 1821 till 7 000 personer, varav en övervägande majoritet var finsktalande. 
Vid folkräkningen 1860 hade tornedalingarnas antal i Norrbotten stigit till n är
mare 14000 personer.8 De var spridda över ett stort glesbefolkat område i nordli
gaste Sverige, till s tor del i väglöst land med mycket dåliga kommunikationer. De 
hade i princip inte något som helst politiskt inflytande på nationell nivå. 

Moderniseringsprocessen var den kraft som på det mest fundamentala sätt på
verkade den gamla finskspråkiga kulturen i Tornedalen under 1800- och 1900-
talet. Det skedde genom industrialiseringen och urbaniseringen, genom folksko
lans införande och massmediernas utveckling, genom förbättrade kommunikatio
ner, ändrade flyttnings- och äktenskapsmönster. En annan viktig del av modernise
ringen var demokratiseringen. Med demokratiseringen skapades nya förutsättningar 
för medbestämmande men också nya krav på integration av rikets olika delar och 
assimilering av minoritetskulturerna. I moderniseringsprocessen spelade nationa
lismen en avgörande ideologisk roll. Det var nationalismen som gjorde modernise
ringen unik för varje nationalstat. 

Både det svenska och finska nationalstatsprojektet hade rötter i den gamla svenska 
enhetsstaten före 1809. Det tornedalska territoriet fick därför en särskild symbo
lisk roll som länk mellan den gamla och nya nationalstaten. Tornedalen utgjorde 
med sitt språk och sin kultur den mest påtagliga påminnelsen om den svensk
finska tiden och om den etniska komplexiteten i den svenska nationalstatens fram
växt. Tidigare hade den östra delen av Finland genom sitt geografiska läge fungerat 
som en buffert mot öster. Nu övertog Svenska Tornedalen rollen som en buffert
periferi mot det nybildade ryska storfurstendömet Finland. Ur svensk synvinkel 
hade den ryska gränsen ryckt fram till Torne älv. De svenska nationalisterna såg i 
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tornedalingarna ett säkerhetspolitiskt hot vid riksgränsen. De finska nationalis
terna såg i den finskspråkiga minoriteten ett förtryckt och bortglömt broderfolk, 
en kvarglömd finsk bataljon från von Döhlens tid om man så vill. Språkfrågan i 
Svenska Tornedalen blev därigenom föremål för en nationalistisk konkurrens från 
svenskt och finskt håll. 

Med en ökad nationalstatskonkurrens under senare delen av 1800-talet blev kra
ven på kulturell homogenisering i Sverige allt starkare, vilket påverkade politiken 
mot de nationella minoriteterna. Ett sätt att analysera politiken är att dela in den i 
integrationspolitik och assimilationspolitik f ör att på så vis tydligare urskilja de olika 
medel staten använde sig av för att stärka nationalstaten. Medan integrationspolitiken 
styrdes av målet att sammanföra olik heter inom nationalstaten till e n samverkande 
enhet, så var assimilationspolitikens mål att utplåna olikheter till förmån för en enda 
homogeniserad enhet. Assimilationspolitikens främsta mål var att smälta samman 
lokala kulturer till en enhetlig nationell kultur. Det innefattade målsättningen att 
skapa ett överordnat standardiserat riksspråk ovanpå olika minoritetsspråk och lo
kala dialekter, samt att skapa ett homogent nationellt kulturarv kring den 
svenskspråkiga majoritetens historieskrivning och mytbildning om nationalstatens 
uppkomst. 

Den tog sig i Tornedalen uttryck i ansträngningen att införa svenskt språk och 
kultur inom befolkningen, framför allt genom att försvenska undervisningen i folk
skolan. Det var i folkskolan som de nya medborgarna skulle fostras till nytta för 
nationen. Samhället sågs som ett pedagogiskt rum med skolan som en nyckel
institution. Här skulle barnen disciplineras och lära sig folkvett. De skulle kultive
ras och introduceras i nationens kulturarv. De skulle lära sig grundläggande 
instrumentella färdigheter som att läsa, räkna och skriva. De skulle fostras till gud-
fruktighet och sann kristendom.9 

Folkskolan blev därför en viktig del både i nationalstatsprojektet och i 
moderniseringsprocessen. Därför har grundandet av de första folkskolorna i Tor
nedalen på 1850-talet tagits som utgångspunkt för avhandlingens periodisering. 
Den assimileringspolitik som inleddes på 1870-talet genomgick tre olika faser fram 
till 1935 då finska blev tillåtet som frivilligt språk i fortsättnings skolan. Därför har 
1939 valts som slutår för undersökningen. En central frågeställning är hur de svenska 
tornedalingarnas etnicitet och nationella identitet påverkades av moderniseringen 
och nationalstatskonkurrensen. 

Det är en frågeställning som delas upp i två separata delar i avhandlingen. Den 
första delen behandlar själva assimileringspolitiken. Där undersöks assimilerings
politikens roll i moderniseringen, vilka motiv som låg bakom, vilka mål och medel 
som kännetecknade den, samt de vändpunkter man kan urskilja. Den andra delen 
handlar om hur språkpolitiken och den allmänna moderniseringen påverkade 
etniciteten och den nationella identiteten i Svenska Tornedalen. Den politik som 
staten förde i Tornedalen hade två olika riktningar. Å ena sidan vidtogs åtgärder för 
att främja den inre utvecklingen i landet, å andra sidan tillgreps åtgärder mot ett 
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upplevt yttre hot. Den statliga politiken i folkskolan i Tornedalen fick därför både 
en assimilativ och integrativ målsättning. Det är särskilt två aspekter av 
försvenskningspolitiken som undersöks mer noggrant. Den ena är den religiösa 
kontexten, särskilt laestadianismens roll som en etniskt särpräglad riktning inom 
statskyrkan. Den andra är vilken påverkan de ändrade mellanfolkliga doktrinerna 
efter första världskriget hade på försvenskningspolitiken. Till analysen har också 
fogats ett långt nationalstatligt tidsperspektiv där tornedalingarnas roll i det svenska 
nationalstatsprojektet analyseras. 

En av de centrala frågorna både i samtidens debatt, samt i senare forskning om 
försvenskningspolitiken i Tornedalen, har varit i vilken grad övergången från fins
ka till svenska var dikterad av tvång eller frivillighet. Som en del i försvensknings-
politiken infördes från 1888 helstatligt finansierade folkskolor i Svenska Torneda
len. Villkoret för att församlingarna skulle få de statliga skolorna var att svenska 
infördes som enda undervisningsspråk. Frågan om tvång eller frivillighet har att 
göra med de framtids strategier tornedalingarna hade inom det svenska nationalstats
projektet. Tornedalingarnas framtidsstrategier undersöks i avhandlingen inom ett 
brett falt av politiska, ekonomiska och kulturella faktorer som hade betydelse för 
utformningen av strategierna. 

Ett av de tydligaste tecknen på moderniseringens hastighet, men också på den 
nationella identitetens förändring, är övergången från finska till svenska som var
dagsspråk. Det är inte det enda kännetecknet, men ett mycket påtagligt sådant. 
Språkbytesprocessen används därför i avhandlingen som en viktig indikator både 
på hur försvenskningspolitikerna lyckades i sitt uppsåt och på tornedalingarnas 
egna moderniseringsstrategier. Samtidigt som tornedalingarnas etniska roll i national
staten såg mycket olika ut i Sverige och Finland efter 1809, fanns det också stora 
likheter mellan de finskspråkiga på vardera sidan om gränsen. En uppenbar likhet 
var det finska språket och den gemensamma långa bakgrunden i den svenska 
nationalstaten. En annan likhet var den gemensamma laestadianska väckelserörelsen 
som från mitten av 1800-talet spred sig och blev helt dominerande både på den 
svenska och finska sidan av Torne älv. 

Ännu mer påtaglig var släktskaps- och äktenskapsförbindelserna som på ett per
sonligt plan band samman de två älvhalvorna. Till olikheterna hör den ekonomiska 
och politiska utvecklingen på det nationella planer, som också påverkade den re
gionala nivån. De svenska tornedalingarnas språkliga och etniska strategier måste 
betraktas mot denna breda fond av påverkans faktorer. Viktigt i sammanhanget är 
att skilja på försvenskningspolitiken å ena sidan och den kulturella assimileringen 
och språkbytet å andra sidan. De är inte synonyma med varandra och beskriver 
dessutom assimileringsprocessen ur två helt skilda perspektiv, ett uppifrån- och ett 
nerifrånperspektiv. Avhandlingen Både finsk och svensk handlar alltså om hur 
nationalstatskonkurrensen och moderniseringen påverkade den svenska 
assimileringspolitiken i Tornedalen, samt hur olika aspekter av moderniseringen 
påverkade tornedalingarnas etnicitet och nationella identitet. 
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Undersökningsområdet 
Det geografiska undersökningsområdet för avhandlingen framgår av Karta 1 som 
visar Svenska och Finska Tornedalens lokalisering i det gamla Västerbottens län.10 

Karta 1. Avgränsningar inom Svenska och Finska Tornedalen 

Nuvarande riksgräns 

Ungefärlig språkgräns 

Avgransningar i 
Svenska Tornedalen 

Västerbottens lansgrans 
år 1668-1810 

Finska Tornedalen 

1111II Svenska Tornedalen 

ft 
VÄSTERBOTTENS 

LÄN 
0VRE,TORNEDALEN 

Ip® tÉHI 

Gallivare 

MELLERSTA 

Overtorneå 

Overka I ix 

NEDRE TORNEDALEN 

Luleå! 1 Haparanda 

Ylitornio 

VÄSTERBOTTENS LAN 

100 k rn\ 
-\\ JL Si 

Som geografiska distinktioner på den svenska sidan används beteckningarna Övre 
Tornedalen, Mellersta Tornedalen, Nedre Tornedalen. Gränsdragningen mellan Övre Tor
nedalen och de nedre delarna följer Lappmarksgränsen. Till Övre Tornedalen räk
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nas därför Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando socken. Till Malmfälten räknas 
de två gruvorterna Malmberget och Kiruna. Till Mellersta Tornedalen räknas 
socknarna Pajala, Junosuando, Tärendö, Korpilombolo, Pajala, Övertorneå och 
Hietaniemi. Till Nedre Tornedalen räknas Karl Gustaf, Nedex torneå och Haparanda 
stad. Beteckningen Bottenviksområdet används för att täcka n Västerbottens- och 
Norrbottens län i Sverige samt Uleåborgs län i Finland. Det betraktas då som ett 
gemensamt perifert område i de nordligaste delarna av respektive nation. Området 
motsvarar också det kustområde med tillhörande inland som vid 1330-talets in
gång kallades Norra Bottent 

En fördjupad undersökning av förbindelsen mellan modernisering och ändrade 
språkmönster görs i Övertorneå kommun. Den görs i ett komparativt perspektiv i 
förhållande till a ndra relevanta områden i Svenska och Finska Tornedalen samt 
den svenskspråkiga delen av nuvarande Norrbottens och Västerbottens län. Ett 
viktigt jämförelseområde är finska Övertorneå kommun som före 1809 utgjorde 
en gemensam socken tillsammans med svenska Övertorneå. För att enklare sär
skilja de två kommunerna benämns finska Övertorneå med sitt finska namn Ylitornio. 
Ytterligare en terminologisk komplikation är att den centrala kyrkbyn Matarengi i 
Övertorneå kommun i samband med järnvägens framdragning 1914 döptes om till 
Övertorneå., alltså sa mma namn som kommunen. I avhandlingen benämns central
orten därför fram till 1914 Matarengi och därefter Övertorneå (Matarengi). Som under
sökningsområde beskrivs ibland den kyrkliga forsamlingen som synonym med den 
borgerliga kommunen eftersom de i stort sett sammanfaller med varandra i de un
dersökta områdena. 

I gränsområden där olika administrativa benämningar används parallellt med 
etniska och språkliga benämningar för att namnge grupper av människor, kan det 
vara svårt att på ett distinkt sätt avgränsa olika folkgrupper, inte minst därför att de 
existerar parallellt både som etniska/språkliga nationsgrupper och som nationella 
medborgare. Fram till 1809 var det helt okomplicerat att kalla de finsktalande i 
norra Sverige för finnar i betydelsen "nationalitet inom det gemensamma svenska 
riket". Efter 1809 blev det svårare att med bibehållen tydlighet kalla tornedals-
finnarna för finnar. Man kunde då förväxla dem med den stora majoritet av finnar 
som då övergått till att tillhöra det ryska storfurstendömet Finland. Ur detta behov 
föddes begreppet Norrbottens finnbygd som i statistiska sammanhang användes offi
ciellt ända fram till 1949.12 Finnbygden so m det ofta kallades, kan sägas vara ett 
relevant begrepp i den meningen att det definierade det geografiska område i Norr
botten där det fanns en befolkning av "finsk stam", som tornedalingarna rubrice
rades i den officiella statistiken. 

Att använda begreppet Finnbygd i dag skulle däremot framstå som en anakro
nism. Det har en ålderdomlig klang med associationer till ett traditionellt jordbruks
samhälle men också till kvasivetenskapliga föreställningar om folk, ras och stam. 
Därför används Tornedalen som ett samlande begrepp för det område som bebos av 
den inhemska finskspråkiga befolkningen i Norrbotten.13 Ytterligare ett skäl är att 
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tornedaling är den beteckning som de flesta från det finskspråkiga området i Norr
botten i dag använder om sig själva, exempelvis genom föreningen Svenska 
Tornedalingars Riksförbund (STR). Som svensk tornedaling betecknas här en person, 
antingen svenskspråkig eller finskspråkig, som bor i någon av de norrbottniska 
kommuner som historiskt har definierats som Finnbygden eller Tornedalen på grund
val av de språkliga förhållandena. Med svensk menas här både nationaliteten och 
den svenskspråkiga grupp som på regional nivå avskilde sig från den finskspråkiga 
gruppen i Tornedalen. Kontexten får utvisa vilken av betydelserna som avses. Som 
finsk tornedaling betecknas en person, antingen svenskspråkig eller finskspråkig, som 
bor i någon av de finländska kommunerna längs Torne älvdal från kusten upp till 
treriksröset. 

I Finland har de interna benämningarna för finska och svenska språkgrupper 
lösts på ett annat sätt. Där är det gemensamma namnet på alla medlemmar i den 
finländska nationen finländare. Det lanserades i mitten av 1800-talet som en 
gemensamhetsbenämning på de språkliga och etniska grupper som var bosatta i 
den finländska nationen. Utifrån språkliga kriterier kallas en finskspråkig finlän
dare för finne. En svenskspråkig finländare kallas finlandssvensk. En same kallas same 
eller lapp ('lappalainen" på finska). Dessutom har man under 1900-talet tillfört 
begreppet sverigefinnar som huvudsakligen betecknar utvandrade finländare som bor 
i Sverige. Tornedalingarna kallades i Finland länge för västerbottensfinnar efter det 
forna landskapet och länet som de bodde i under den svenska tiden, en beteckning 
som fortfarande används ibland.14 

I en nordisk kontext kompliceras den etniska terminologin ytterligare. I Norge 
används den särskilda beteckningen kvän för att beteckna en finskspråkig person i 
Nordnorge, huvudsakligen invandrad i historisk tid, främst från 1700-talet framåt. 
Samerna benämns i Norge ibland med den ålderdomliga beteckningen finne, ibland 
med den moderna beteckningen same. Samerna har sedan gammalt betraktats som 
en inhemsk urbefolkning i Sverige, men samerna som etnisk grupp är långt ifrån 
homogen under den tidsperiod som avhandlingen berör. När jag talar o m samer 
menar jag därför dem som i den statliga politiken räknades som samer, såvida inget 
annat anges. Det betyder att en same under 1900-talet kan vara renskötare, torpare, 
butiksbiträde etc. Det är sammanhanget som närmare får bestämma vad som me
nas med same i varje enskilt fall. 

Definitioner och begrepp 
Att passera kulturgränser för att på så sätt ge sig själv en ny identitet kallas på 
engelska för passing. Det myntades först av socialpsykologen Erwin Goffman i bör
jan av 1930-talet. Enligt Goffman passerar en person olika stadier under transfere
ringen från en kultur till en annan. Begreppen utvecklades av amerikanska antro
pologer som ett sätt att beskriva olika förhållningssätt hos minoritetsfolk i förhål
lande till majoritets folk.15 Passing har sedan utvecklats till ett helt teorikomplex som 
beskriver olika former och grader av ackulturation, assimilation, integration eller segrega
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tion. I processen skapas dubbla lojaliteter och dubbla identiteter som på olika sätt 
behäftar den som har passerat kulturgränsen. Modellen har utvecklats och modi
fierats av sociologer och etnologer i Sverige där de olika faserna beskrivs något 
olika från fall till fall.16 Med assimilering menas här att en etnisk grupp ger upp sina 
kulturella kännetecken som språk, religion och levnadsmönster för att istället uppgå 
i en annan etnisk grupps kultur. Med ackulturation menas en modifiering av den 
egna kulturen i förhållande till en annan kultur, utan att för den skull överge den 
egna kulturen. Med integration menas en institutionell och kommunikativ samord
ning och samverkan mellan etniska grupper eller geografiska områden i ett sam
hälle. I den nutida minoritets- och invandrardebatten har begreppen pluralistisk 
integration eller mångkulturellt samhälle blivit central. De innebär att minoriteterna in
tegreras i samhället på ett sådant sätt att de inte förlorar sin identitet och kultur.17 

Assimileringspolitiken och assimileringsprocessen är central i avhandlingen och 
reser grundläggande frågor om hur man ska definiera gruppers och individers iden
titet, samt hur identiteter förändras över tiden. 

En dekonstruktion av försvenskningsbegreppet 
I språkpolitiken i folkskolan ställdes både den etniska och nationella identiteten, 
liksom frågan om moderniseringens och nationalstatsprojektets innehåll och rikt
ning, på sin spets. Den kan sammanfattas i begreppet försvenskning. Det var ett be
grepp som politiker och myndighetspersoner av olika slag själva använde för att 
beskriva vad man höll på med. Det har sedan använts av forskare för att analysera 
och beskriva skolpolitiken och språkpolitiken i Tornedalen. Som analytiskt begrepp 
kan försvenskningsbegreppet ges en mångfald olika konnotationer beroende på 
om man ger det en språklig, kulturell, geografisk, ekonomisk, ideologisk eller poli
tisk innebörd. Begreppet blir därigenom en samlande beteckning för många olika 
faktorer, som sammantaget påverkade de etniska minoriteterna i riktning att ge 
upp sin etniska identitet till förmån för en bredare nationell identitet, med den 
svenska kulturen som ett bärande element. 

Ett problem med försvenskningsbegreppet är att det i sin tvetydighet både asso
cierar till genomförandet av assimileringspolitiken och till assimileringsprocessen 
som sådan. Medan assimileringspolitiken huvudsakligen beskriver den politik som 
syftade till en kulturell förändring, som i slutändan skulle förändra minoriteternas 
självsyn och identitet, beskriver assimileringsprocessen också den vidare 
instrumentella sidan av förändringen, som skedde genom utbyggnaden av infra
struktur och samhällsinstitutioner. Begreppet försvenskning blir då analogt med mo
dernisering vilket gör det ytterligare förtunnat i sin betydelse. Det är också behäftat 
med konnotationer från 1800-talets nationalromantiska era, vilket gör att den ti
dens tänkande blir associerat med begreppet. 

Sin föregångare har försvenskningsbegreppet i ordet uniformitet, som officiellt 
användes från svenskt håll för att beskriva den kulturella assimileringen i Skåne, 
Blekinge, Halland samt de tidigare danska landskapens integration i det svenska 
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riket i slutet av 1600-talet. Uniformitetsprogrammet var omfattande på så vis att 
det berörde skillnader i både lagstiftning, kyrkoskick och ämbetsmannaspråk. Det 
finns olika åsikter om vad inkorporering av en provins i riket egentligen innebar. 
Den danske historikern Knut Fabricius menar att inkorporering inte uteslöt en viss 
självständighet. Den svenske historikern Jerker Rosén hävdar istället att inkorpore
ring i dåtiden uppfattades som att den förutsatte en införd uniformitet. Inkor
poreringen i kombination med uniformiteten medförde gemensamma lagar, privi
legier och riksdagsrepresentation för provinsundersåtarna inom ramen för det ge
mensamma riket.18 

Uniformitetsprogrammet innebar i förlängningen en förändring av folkspråket, 
från danska till svenska, genom att det svenska språket fortsättningsvis ensamt 
skulle förekomma i predikningar, domstolsprotokoll och skolundervisning.19 Det 
var Skånes strategiska läge vid Öresund och behovet av en lojal befolkning på 
gränsen till ärkefienden Danmark som var motiv till den svenska politiken. Ingen 
motsvarande assimileringspolitik fördes exempelvis i Finland med långt fler män
niskor som talade ett helt annorlunda språk än svenskan. Missionsverksamheten 
bland samerna hörde också till 1600-talets minoritetspolitik. Här handlade det inte 
så mycket om att införa svenskt språk som att kristna samerna och utrota den 
samiska religionen. 

Svenskheten fick en tydligare språklig och kulturell dimension mot slutet av 
1800-talet. Då började begreppetfórsvenskning&nvinàzs mer allmänt som ett sätt att 
beskriva införandet av svenskt språk och svensk kultur i den s.k. finnbygden i Norr
botten och bland samerna. Skillnaden mot 1600-talets assimileringspolitik var att 
begreppet nu användes i ett mer renodlat nationalistiskt sammanhang. Begreppet 
nationalism fick en alltmer patriotisk betydelse, som betecknning för det säregna hos 
en nation, den nationella individualiteten, nationalkaraktären och kärlek till fädernes
landet. 

En stor inspirationskälla var den tyska filosofen J.G. Herder som betonade språ
kets betydelse för utveckling av den nationella kulturen och vetenskapen. Förhål
landet mellan folk, språk och kulturarv var centralt och modersmålet beskrevs som 
nationens ande.20 På 1700-talet förde tyska intellektuella en beslutsam kulturpolitik 
för att skapa ett mer enhetligt språk, både för att effektivisera det kulturella utbytet 
mellan olika delar av landet men också för att göra landet mer konkurrenskraftigt 
jämfört med andra länder. Resultatet av det nationalistiska tänkandet och den preus
siska politiken mynnade så småningom ut i en enad tysk stat 1871. På grund av det 
stora tyska inflytandet inom kultur och politik har den tyska nationalismen haft ett 
mycket stort inflytande på andra länder. I Finland och Norge tog sig den kulturella 
nationalismen uttryck i språkstrider kring modersmålet och i Danmark i en folklo-
ristisk samling mot det framväxande Tyskland.21 I Sverige kom försvensknings
begreppet till stor del att handla om språkets betydelse för en monokulturell ut
veckling inom nationalstaten. Försvenskningsbegreppet och språket fick nu en ideo
logisk och symbolisk betydelse som det inte haft tidigare.22 De romantiska uppfatt
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ningarna om sambandet mellan språk, folk och nation blev allt eftersom mer och 
mer associerade med de biologiskt härledda begreppen stam och blod. Försvensk
ningsbegreppet användes allmänt av de till st atsapparaten knutna aktörer, som i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet strävade efter att inom Sveriges grän
ser skapa en övergripande gemensam nationell kultur, som grundade sig på svenskt 
språk och svensk kultur. Försvenskningsbegreppet har också använts av nutida 
etnologer som Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren, vilka använt det i 
syfte att visa hur den nationella homogeniseringsprocessen använt sig av nationen 
som måttstock för det normala, för att därigenom legitimera en assimilationspolitik 
gentemot olika etniska minoriteter. De har mött kritik för att de använder ett be
grepp som befäster den kulturella hegemonin istället för att analytiskt öppna för 
mångfald. 

Kritiken gäller tendensen att förstå alla kulturella processer i förhållande till det 
centralistiska begreppet "försvenskning", något som i sin tur tenderar att reprodu
cera hegemoniska kulturella anspråk och därigenom ge uttryck för en essentialistisk 
syn på kulturen. När detta perspektiv används för att belysa kulturell mångfald 
riskerar det att befästa den kulturella hegemonin.23 Det betyder också att beskriv
ningen av försvenskning görs i ett ovanifrånperspektiv, alltså utifrån de mål staten 
hade och vilka medel man använde sig av för att kulturellt assimilera de etniska 
minoriteterna. På så vis beskrivs minoritetsbefolkningen enbart som ett slags pas
siva offer för en statlig centraliseringskampanj. 

Officiellt beskrevs inte försvenskningspolitiken under 1800- och 1900-talen som 
en assimileringspolitik, utan som en språkpolitik vars syfte var att göra samer och 
tornedalingar tvåspråkiga och att skapa en gemensam nationell kultur baserad på 
svenskt språk och svensk kultur i minoritetsområdena. I praktiken fanns emellertid 
starka assimilativa drag i försvenskningspolitiken. 

Den process som kännetecknas av att nationalstaterna strävar efter att skapa 
enhetliga standardiserade nationella kulturer har bland forskare i dag alltmer börjat 
betecknas i termer som homogenisering. I Finland har exempelvis begreppen "russi-
fiering" eller "ofärdsår" för den ryska assimileringspolitiken kring sekelskiftet 1900 
alltmer börjat betecknas som "homogenisering" eller "förenhetligande" av det ryska 
riket, med indragningar i gränsområdenas självstyrelse som följd.24 

Ett alternativt begrepp, som förts fram för att beskriva den långvariga integrations-
och assimilationsprocess där undersåtar förvandlades till medborgare som talade 
samma nationella språk, är nationalisering. Det innefattar både ett uppifrån- och ett 
nerifrånperspektiv där nationaliseringar, industrialisering och demokratisering be
traktas som ömsesidiga förutsättning för nationalstatens homogenisering.25 För
hållandet mellan de olika kategorierna är emellertid oklara vilket gör begreppet 
svävande. Nationaliseringen sägs ha skapat den homogenitet som är förutsättningen 
för att såväl marknaden som demokratin ska fungera. Det förefaller då säkrare att 
byta ut begreppet nationalisering mot integration och assimilation. Förutom det oklara 
förhållandet mellan begreppen nationalisering och homogenisering har 
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nationaliseringsbegreppet konnotationer till statens politiska expropiering av pri
vata materiella tillgångar, vilket gör det ytterligare tvetydigt. För att beskriva den 
komplexa kulturella förändringen i Tornedalen som tidigare kallats försvenskning 
används i avhandlingen i möjligaste mån begreppen assimilering, ackulturering eller 
integrering.26 Begreppet försvenskning används huvudsakligen för att beskriva hur 
undervisnings språket i folkskolan ändrades från finska till svenska, hur vardags
språket försköts från finska till svenska och hur en nationell kultur påverkade den 
lokala finska kulturen. Begreppet inbegriper de hegemoniska kulturella anspråk 
som de svenskspråkiga hade i den svenska staten. Det används därför både i sin 
lingvistiska, kulturella och nationalistiska betydelse. 

I avhandlingen görs också en distinktion mellan försvenskningspolitik och assimilerings
politik. Begreppet försvenskningspolitik används huvudsakligen för att beskriva sta
tens ambitioner att införa svenskt språk och svensk kultur i Tornedalen. Med 
assimileringspolitik menas en politik som riktas mot en etnisk grupp i syfte att få 
gruppen att ge upp språk, kultur, religion, levnadsmönster etc. som kännetecknar 
den etniska gruppen, för att istället uppgå i en annan etnisk grupps kultur. 
Assimileringspolitiken kan också riktas mot enskilda element hos en etnisk grupp, 
exempelvis mot språket. 

Det finns vissa fördelar med att använda försvenskningspolitik som ett sätt att be
skriva den nationalistiska homogeniseringspolitik som riktades mot Tornedalen. 
En av fördelarna är att begreppet är deskriptivt och inte uttolkar och tar ställning 
till politiken på samma sätt som det analytiska begreppet assimilering Na ckdelen är 
risken att uttrycka en essentialistisk syn på kulturen. I avhandlingen kommer båda 
begreppen att användas för att beskriva den ovanifrånpolitik som riktades mot de 
nationella minoriteterna i norra Sverige. Begreppet försvenskningspolitik eller 

försvenskningsarbete används som ett centralt begrepp för att beskriva den nationalis
tiska och kulturella assimileringspolitik som staten och kyrkan bedrev mot de na
tionella minoriteterna. Det används oftast för att beskriva språk- och skolpolitiken 
i den mening myndigheterna själva betecknade den, medan begreppet assimilerings
politik används som författarens sätt att distansera diskussionen från den 1800-
talskontext som vidhäftar försvenskningsbegreppet. 

Etnicitet och etnisk kategorisering 
Etniska grupper kan definieras på grundval av objektiva attribut, subjektiva käns
lor eller i förhållande till deras beteende. Det objektiva kriteriet bygger på att det 
finns kulturella kännetecken som skiljer en grupp från en annan. Problemet med 
objektiva kriterier är den uppenbara svårigheten att bestämma gränserna för de 
etniska kategorierna bland alla var iabler som språk, land, klädsel, hudfärg, mat
vanor etc. Mot det som tidigare uppfattades som objektiva kriterier för etniska 
grupper svarar i dag ett mer subjektivt kriterium enligt tankemönstret "Vem jag är 
bestämmer jag själv". Subjektiva definitioner har den nackdelen att de inte kan ge 
svar på hur etniska grupper uppnår subjektivt självmedvetande vid den begyn
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nande formeringen.271 diskussionen om den etniska identitetens sammansättning 
går en tydlig skiljelinje mellan en essentialistisk och en konstruktivistisk syn på hur 
identiteten är uppbyggd. Diskussionen gäller identitetens sammansättning ur såväl 
ett territoriellt, etniskt och nationellt som ett genusperspektiv.28 Antropologen Fred
rik Barth ändrade på den tidigare essentialistiska synen på etnicitet när han häv
dade att etniciteten upprätthålls genom gränsdragning mot andra etniska grupper, 
inte genom att odla den egna kulturen i ett slags slutna system där de yttre känne
tecknen utgjorde kriteriet för etnicitet. Grundförutsättningen för etniska gränsers 
upprätthållande är därför dikotomisering av etnisk status. På så vis upprätthålls 
vitala sociala relationer. De etniska gränserna försvinner inte även om personer rör 
sig över gränserna eller att kontakter upprätthålls och information utbytes. Det är 
etnicitetens funktionella värde som avgör om den upprätthålls eller inte. Det bety
der att kulturella skillnader kan fortleva trots interetniska kontakter och ömsesi
diga beroendeförhållanden.29 Även om Barth senare har modifierat sin teori något 
och medgett att utformningen av gränserna mellan etniska grupper också kan gå 
andra vägen, i det att olika grupper använder sig av innehållet i sin kultur till att 
skapa gränser, så kvarstår grundkonceptet i teorin. Det är kommunikationen och 
utbytet mellan olika etniska grupper som upprätthåller etniciteten. 

Som Barth också har påpekat rör de flesta etniska relationer i plurala samhällen 
inte främlingar. Det gäller också de etniska gränser som konstrueras. Synen på 
"den andre" är alltså sällan hegemonisk eller unilateral.30 Thomas Hylland Eriksen 
hävdar att etniska identiteter är vare sig enbart tillskrivna eller tillägnade. De är 
"både och".31 Kritik har riktats mot Barths teori för att den är svår att omsätta i 
urbana miljöer i ett komplext industrisamhälle eller postmodernt samhälle. De 
antropologiska vetenskaperna, där teorin utvecklades, är sällan intresserade av ver
tikala relationer mellan etniska grupper och makrostrukturer eller hur officiella 
politiska program påverkar de etniska grupperna.32 

Det svårfångade i identitetens innehåll är att den är på samma gång relationeli 
och situationeli. Den förändras efter den förändrade kontexten.33 En människas 
identitet eller en grupps identitet är därför inte bestämd av ett fast innehåll utan 
skapas ofta för stunden i ett särskilt sammanhang. Kollektiva identiteter i en natio
nell kontext brukar gärna beskrivas som överlagrande. Den lokala identiteten tänks 
då utgöra den mest konsistenta kärnan som omges av den mer sekundära regionala 
och nationella identiteten, ungefar som skalen på en lök. Det ger emellertid en 
begränsad bild av identitetens komplexa natur, eftersom identiteten också är kom
plementär. Identiteten konstrueras lika mycket av vad man inte är, av kontraste
ringar i förhållande till den Andre 

Etnicitet betraktas av John Rex som en i sociologisk mening potentiell resurs 
mer än en fast formerad grupp. Den utgör då en slags "kvasigrupp" som individen 
kan välja att använda eller förkasta. Definitionen utgår från att individen i första 
hand väljer familjen eller andra närstående personer som resurser för samarbete 
när hon interagerar i samhället. De människor som ligger utanför den kretsen blir 
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identifierade och kategoriserade utifrån deras likartade eller komplementära bete
ende som en sekundär resurs. Dit hänförs den etniska gruppen. Man kan därför 
säga att en etnisk population formar en kvasigrupp som är en bas för olika grup
pers handlande, men inte en grupp i sig själv.35 Också John Armstrong menar att en 
etnisk grupp är lösare i konturerna än många andra sociala grupperingar och därför 
är definitionsmässigt svårare att särskilja. Utifrån Barths betoning av de etniska 
gränsernas betydelse för upprätthållande av etniciteten menar Armstrong att etnicitet 
ger uttryck för en mångfald skiftande interaktioner mellan etniska grupper, snarare 
än att utgöra en slags kärna i den sociala organisationen.36 

Den etniska identitetens förändring är inte bunden till kontexten i lokalsamhället 
utan påverkas i högsta grad av ekonomiska, politiska och kulturella förändringar på 
makroplanet genom migrationer, nationalistiska rörelser, statlig språkpolitik etc. I 
analysen av den etniska identitetens förändring i ett industrisamhälle eller post
modernt samhälle måste därför analysen av etniciteten kombineras med en analys 
av andra gruppkategoriseringar som exempelvis klass, genus, språkgrupp och na
tionalitet. Genom att betrakta etniciteten som en övergripande kvasigrupp öppnar 
man för en mer flexibel användning av begreppet. Andra mer konkreta sociala 
grupperingar ryms då under det övergripande etnicitetsbegreppet. Begrepp som 
"klass", "genus" och "nationalitet" blir delar av det kulturella innehållet i etniciteten 
och kan förstärkas och försvagas i förhållande till varandra beroende på det aktu
ella behovet av etnisk kategorisering.37 

Med etnisk kategorisering menas en klassificering av en människa utifrån hen
nes basala, mest allmänna identitet, som bestäms av hennes genealogiska och kul
turella bakgrund samt den sociala kontexten. I den utsträckning aktörer använder 
etniska identiteter för att kategorisera sig själva och andra i interaktivt syfte, formar 
de etniska grupper i en organisatorisk betydelse.38 Med etnicitet avses här alltså en 
grupps självidentifikation i förhållande till andra grupper. Den bestäms av sin so
ciala gränsdragande funktion och skapas genom självkategorisering och etnisk till
skrivning av andra. 

De två analytiska formerna för det kulturella innehållet i etniska dikotomier är å 
ena sidan synliga signaler eller tecken^ å andra sidan grundläggande värdeorienteringar.39 Språ
kets kulturella funktion som både synlig (hörbar) kulturell signal och som grund
läggande värdeorientering är därför central i upprätthållandet av de etniska grän
serna. Det är däremot ingen självklarhet att språket som sådant hjälper till att defi
niera den nationella gemenskapen. En sådan föreställd gemenskap definieras hu
vudsakligen av det historiska minnet. Kärnan i nationalismen utgörs av historiser-
ingen av etniciteten. Därigenom innefattas också språket i den nationella identite
ten genom att det utgör en så viktig del av etnicitetens historisering.40 Genom att 
undersöka språkbytesprocessen kan därför det förändrade förhållandet mellan språk, 
etnicitet och nationell identitet undersökas, särskilt hur de påverkar varandra över 
tiden. Det är vanligt att dela in etniska grupper i en stat i "minoriteter" och "majo
riteter". I tidigare terminologi har begreppen ofta refererat till kvantitativa 
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befolkningsmässiga relationer mellan olika språkgrupper, men betydelsen har också 
konnotationer av makt, kommunikation, beroende etc. Problemet med en sådan 
indelning är att man med "etnisk" ofta avser en underordnad grupp i samhället 
(även om det inte behöver vara så) medan man med "minoritet" ofta avser en 
grupp som numerärt är mindre än den dominerande gruppen (vilket inte behöver 
vara fallet). Det medför att den vertikala maktaspekten och den horisontella 
demografiska aspekten kan bli motsägelsefulla.41 En annan fråga gäller hur man 
ska bedöma den typ av minoriteter i en nationalstat som till det yttre visar obetyd
liga sk illnader i förhållande till majoritetsbefolkningen förutom exempelvis språ
ket. Man kan då fråga sig om en sådan grupp ska kallas en "etnisk", "språklig" eller 
"nationell" minoritet. En sådan diskussion fördes exempelvis mellan Troels Fink 
och Kai Detlev Sieverts där frågeställningen var om "etnicitet" eller "nationalitet" 
var den mest relevanta beteckningen på den tyska minoriteten i norra Slesvig.42 

Erik Allardt går så långt att han likställer samtliga etniska minoriteter i Europa med 
språkliga minoriteter. Till de språkliga minoriteterna i det nordiska området räknar 
han samerna (i Fin land, Sverige och Norge), tornedalingarna (av Allardt kallade 
tornedalsfinnat), ålänningarna, finlandssvenskarna, tyskarna (danska Slesvig), färingarna 
och grönlänningarna.43 

Ett annat sätt att kategorisera etniska grupper inom en nationalstat är att ta fasta 
på maktaspekten d.v.s. vilken etniska grupp som dominerar i samhället. Det inne
bär inte alltid att den dominerande gruppens språk talas av fler individer än den 
underordnade gruppen. Den väsentliga frågan är vilken grupps språk som används 
mest, och i de ekonomiskt och politiskt viktigaste sammanhangen.44 Den vertikala 
kategoriseringen har använts mycket inom genusforskningen och överförts däri
från för att beskriva dominerande och underordnade grupper i en etnisk kontext.45 För
delen med en sådan kategorisering är att den inte associerar till det numerära för
hållandet mellan etniska grupper, utan tar fasta på maktrelationen mellan dem. 

Dikotomiseringen i dominerande och underordnade grupper är emellertid inte 
helt okomplicerad. För det första finns rent språkligt både koloniala och sexistiska 
konnotationer som lätt befäster förhållandet mellan två grupper i starkt polarise
rade positioner. För det andra blir en sådan indelning vilseledande när den avser 
förhållandet mellan subgrupper där skillnaderna mellan de två subgruppernas po
sitioner i makthierarkin är försumbara. Det största problemet är att utgångspunk
ten för resonemanget är att alla etn iska grupper är homogena, att det inte finns 
hierarkiska skillnader inom den underordnade gruppen som kan korrespondera 
mot hierarkiska skillnader inom den dominerande gruppen. På så vis riskerar 
dikotomiseringen att låsa tänkandet. 

Man kan naturligtvis jämföra en individs identitet utifrån olika kategoriseringar 
som kön, etnicitet, samhällsklass etc., men om man kopplar enskilda kategorier till 
ett så komplext begrepp som makt så blir maktbegreppet med nödvändighet 
endimensionellt. Begreppet dominerande grupp får tota listiska anspråk då det exem
pelvis används för att beteckna att "den svenska befolkningen...innehar makten i 
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den svenska nationalstaten" till skillnad från den samiska befolkningen "som sak
nar en egen nationalstat".46 Förutom den förenklade beskrivningen av makt
relationerna i samhället är påståendet att den samiska befolkningen i Sverige saknar 
en nationalstat missvisande. De har samma statsrättsliga nationalitet och samma 
medborgerliga rättigheter som andra svenska medborgare. Det speciella med same-
rna som etnisk grupp är att de, i likhet med exempelvis kurderna eller palestinierna, 
är uppsplittrade på olika nationalstater där majoritetsbefolkningen är en annan än 
den egna. Till skillnad från kurderna och palestinierna har inga politiska rörelser 
för en egen territorialstat uppstått bland samerna på Nordkalotten. Det är svårt att 
använda ett entydigt begrepp för att beskriva minoritetsgrupper i en modern kon
text. Därför används i avhandlingen olika beteckningar i olika kontexter. När dis
kussionen rör komparationer om etnisk status inom nationalstaten kallas 
svenskspråkiga, tornedalingar och samer för etniska grupper. Ibland används istäl
let olika slags minoritetsbeteckningar.47 

Teoretiska överväganden 
När man undersöker vilka medel som användes i försvenskningspolitiken framträ
der språkpolitiken inom utbildningen som den helt dominerande metoden att assi
milera tornedalingarna, och det var huvudsakligen barn och ungdomar som var 
föremål för den politiken. Genom att lära de tornedalska barnen svenskt språk och 
kultur skulle de fostras till goda svenska medborgare, men syftet var samtidigt att 
knyta Tornedalen till den allmänt pågående svenska industrialiseringen och moder
niseringen. Den viktigaste utbildningsinstitutionen var den allmänna folkskolan, 
som infördes i de första socknarna i Tornedalen 1854. Efterhand växte också andra 
statliga eller halvstatliga utbildningsinstitutioner fram som ett komplement till den 
sexåriga folkskolan. De bidrog till att höja bildningsnivån och ge en del av 
tornedalingarna en yrkesutbildning. 

Till en början var det framförallt läraryrket och militäryrket som utgjorde tänk
bara utbildningsalternativ. Småskollärarseminariet i Haparanda inrättades 1875 som 
ett sätt att försöka åtgärda bristen på lärare i de finskspråkiga socknarna. Innan 
dess hade tornedalingarna fått söka sig ner till Härnösand eller Umeå för utbild
ning, eller gå några av de korta kurser som Norrbottens läns landsting ordnade. 
Militäryrket öppnade sig som en tänkbar utbildning och ett yrkesalternativ i och 
med att Torneå kompani återinrättades på 1890-talet, ett kompani med det finsk
språkiga området i Norrbotten som huvudsaklig rekryteringsbas. Som ett indirekt 
resultat av det militära införlivandet av Tornedalen i försvarsordningen upprätta
des på 1890-talet den första folkhögskolan i Boden i Norrbotten, där en av uppgif
terna var att lära den finskspråkiga befolkningen svenska. Den följdes upp med 
ytterligare en folkhögskola, som hade samma syfte, den här gången etablerad i 
Övertorneå mitt i Tornedalen.48 

Men också inom det civila samhället utvecklades efterhand en bildnings
verksamhet. Med etableringen av gruvnäringen i Malmberget i slutet av 1880-talet 
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och sågverksindustrierna i Tornedalens kustregion på 1890-talet växte folkrörelser 
upp med en rik bildningsverksamhet som för många samtidigt blev inkörsport till 
ett politiskt engagemang. Mot slutet av 1800-talet etablerades därigenom en hel rad 
alternativa utbildningsinstitutioner. Folkrörelserna bidrog samtidigt både till 
demokratiseringen och till förstärkningen av den nationella identiteten. 

Den statliga skolpolitiken i Tornedalen innebar att tornedalingarna blev utsatta 
för en allt starkare assimileringspolitik, som hämmade det finska språkets utveck
ling och därigenom den lokala finska kulturens utveckling. Å anda sidan innebar de 
ökade färdigheterna i svenska språket, i samverkan med industrialiseringen och 
moderniseringen, att integrationen i det svenska samhället ökade, vilket gav fler 
valmöjligheter till olika yrken. Detta gjorde att tornedalingarna i sina livsstrategier 
fick fler alternativa yrkesvägar att välja mellan och att yrkesstratifieringen blev större 
än förut. Under den tidsperiod som behandlas skulle man också kunna kalla det 
för val av moderniserings strategier. 

Frågan är hur man ska definiera sådana strategier i den värld av modernisering 
och nationella motsättningar som kännetecknade det sena 1800- och tidiga 1900-
talet. Vad betydde den ökade utbildningen i ett sådant sammanhang? Ska man 
betrakta utbildningen som assimilatorisk eller emancipatorisk? Hur påverkade na
tionalismen valet av strategier? Hur ser förhållandet mellan etnicitet och nationa
lism ut? Ska man skilja på individers och gruppers moderniseringsstrategier? Hur 
påverkades strategierna av den strukturella förändringen jämfört med politiska och 
ekonomiska händelser av olika slag? Ska man skilja på struktur och aktör? De teo
retiska frågeställningarna är många och svårbesvarade. 

Tornedalens avvikande språk i den svenska nationalstaten liksom det perifera 
läget i det svenska nationalstatsbygget, både geografiskt, ekonomiskt, politiskt och 
kulturellt, har gjort det önskvärt att införliva ett synsätt på moderniseringen som 
tillåter en analys av förändrade språkliga strategier för olika etniska grupper. Den 
statliga assimileringspolitiken gick ut på att införa svenskt språk och kultur inom 
skolväsendet. Genom att den moderna tiden sammanfaller med en språkbytes
process, kan därför det förändrade språkmönstret i Tornedalen betraktas som det 
tydligaste symptomet på en fortgående ackulturerings- och assimileringsprocess. 
Den påbörjades i slutet av 1800-talet och pågår fortfarande. Den kan också ses 
som ett tecken på Tornedalens ökade integration i industrisamhället och senare i 
det postindustriella samhället. 

En viktig utgångspunkt i avhandlingen är att assimileringsprocessen i Torneda
len inte enbart betraktas som ett resultat av ett förtryck ovanifrån, utan att den 
också innehöll emancipatoriska element om man betraktar den ur ett underifrån-
perspektiv. I den statliga assimileringspolitiken fanns en uttalad ambition, inte bara 
att kulturellt assimilera minoritetskulturerna, utan också att integrera de stora och 
glesbefolkade minoritetsområdena i det svenska nationsbygget. Jag menar att den 
sistnämnda aspekten, ur tornedalingarnas perspektiv, var minst lika viktig som den 
assimilatoriska aspekten. Den gav tornedalingarna nya möjligheter att delta i det 
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svenska samhällslivet som likvärdiga medborgare och var därför emanciperande. I 
teorin om etniska gruppers moderniserings strategier spelar därför assimilerings
politiken en viktig roll, eftersom den återspeglar styrkeförhållandena mellan de 
etniska grupperna inom nationalstaten. I avhandlingen betraktas nationalstaten som 
ett förhållande mellan olika etniska grupper, inte som en homogen politisk enhet. 
Även de etniska grupperna är differentierade i socioekonomiska grupperingar med 
ibland divergerande intressen. 

I den teori som jag använder mig av försöker jag betrakta assimileringspolitiken 
mot de nationella minoriteterna ur två olika tidsperspektiv. I det långa tidsperspek
tivet analyseras de etniska gruppernas betydelse i nationalstatens territorialisering, 
samt vilka konsekvenser det fått för deras roll i nationalstatsprojektet och för 
assimileringspolitiken riktad mot dem. I det korta tidsperspektivet analyseras 
assimileringspolitiken enbart i sin moderna och nationalistiska kontext. Den be
traktas då inte enbart som en politik som förs av eliten uppifrån och ner, utan 
också som en politik som individer och grupper inom de nationella minoriteterna 
förhåller sig till på olika sätt.49 Det är det korta tidsperspektivet som dominerar i 
avhandlingen medan det långa tidsperspektivet finns med som en diskursiv bak
grund till hur förbindelsen mellan etnicitet och nationalism förändrades under olika 
skeden av nationalstatens utveckling. 

Försöket att skapa ett teoretiskt ramverk kring de många frågeställningarna kon
centrerar sig kring två grundläggande teorikomplex: a) a tt analysera förhållandet 
mellan modernisering, etnicitet och nationalism, b) att analysera förhållandet mel
lan etnicitet, assimilering och språkliga strategier. Målsättningen är att skapa ett 
teoretiskt ramverk som kan lösa de frågor som ställts ovan samt integrera de skilda 
teoretiska avsnitten till en komplementär och samverkande enhet. Teoretiska frå
geställningar kring folkskolans roll i moderniseringen kommer att behandlas mer 
utförligt i del II av avhandlingen. 

Modernisering, etnicitet och nationalism 
Begreppet modernisering är ofta använt för att ringa in den utveckling som ledde från 
upplysningen och franska revolutionen fram till modern tid. Det är ett användbart 
begrepp för att abstrahera hela det komplex av samhällsförändringar och ändrade 
värderingar som den ekonomiska, politiska och kulturella förändringen förde med 
sig, men samtidigt ett av de mest svåranvända begreppen inom samhällsvetenskapen 
genom sin komplexitet. Dels har tanken om det moderna i förhållande till någon
ting icke-modernt en lång historia där betydelsen förändrats över tiden. Dels har 
de samhällsvetenskapliga teorierna om modernisering som historiskt och sociolo
giskt fenomen utvecklats i olika riktningar. Sociologen Håkan Thörn har deriverat 
tre grundläggande betydelser ur begreppet "det moderna". En betydelse är den 
historiska epok som inleddes på 1500-talet men fick sitt genombrott i mitten av 
1700-talet. Som historiskt begrepp kom det under tidig medeltid att användas som 
en gränsdragning mellan den nya kristna och den gamla antika epoken. Efterhand 
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kom det moderna att representeras av den moderna vetenskapssynen i förhållande 
till antikens konst- och kunskapsform. På så vis kom striden också att handla om 
de olika tidsuppfattningar som låg till grund för motsättningen i kunskapssynen. 
En annan betydelse av "det moderna" är därför den nya tidsuppfattning som får 
sitt genomslag med den moderna historiska epoken. Det är en sekulariserad, linjär 
tidsuppfattning som kopplas till föreställningen om historien som en ständig ut
veckling mot ett kvalitativt högre stadium än tidigare. Nära förknippat med det 
modernas etablering är människans individualisering och förnuftets frigörelse från 
religioner och myter. En tredje aspekt av "det moderna" är beteckningen för något 
samtida i förhållande till något förflutet, bäst exemplifierat med det samtida mo
dets ständiga förändring. I avhandlingen är det den diakrona aspekterna av moder
niseringen som är utgångspunkt för teoretiseringen. 

Vilken väg man väljer att gå i valet av moderniserings teori styrs av de frågeställ
ningar man försöker besvara. Att söka svaret på vilka faktorer som ledde till ett 
språkbyte i Tornedalen från slutet av 1890-talet kräver andra analysinstrument än 
om man exempelvis vill ta reda på vilket uttryck en ungdomlig subkultur i en stor
stad tar sig i slutet av 1990-talet. Exemplet visar den spännvidd som finns i 
moderniseringsbegreppet, men också på den mer relativistiska inställning som en 
postmodern inställning har infogat. 

Några centrala aspekter av moderniseringsprocessen brukar knytas till de tre 
begreppen rationalisering, differentiering och individualisering, som bygger på den linjära 
utvecklingsfilosofi som tecknats ovan.50 Det är en syn på moderniseringen som 
huvudsakligen bygger på klassiska teorier som Weber och Durkheim, där moderni
seringen betraktas som en linjär utveckling där moderniseringsprocessen har en 
harmoniserande karaktär, vilket betyder att den i ett längre tidsperspektiv tenderar 
att utplåna regionala skillnader inom nationalstaterna. Om man överför resone
manget till relationen mellan etniska grupper skulle karaktäristiska skillnader mel
lan etniska grupper i ett historiskt perspektiv gradvis minska i samband med ut
vecklingen av en alltmer statligt centraliserad nationell statsidentitet. Det implicerar 
också att etniska konflikter är en mer primitiv form av social kontroll som eventu
ellt kommer att försvinna. I verkligheten har det visat sig svårt att använda gene
rella teorier för att förklara etniska konflikter.51 Inte minst nutidens revitalisering av 
etniska och nationella grupper visar hur omöjligt det är att betrakta modernise
ringen som en linjär process. 

Moderniseringsprocessens asynkrona karaktär är tvärtom en viktig utgångspunkt 
för jämförelser mellan olika geografiska områden. Den största skillnaden i 
moderniseringsprocessen gick mellan land och stad. Moderniseringen implementera-
des å ena sidan i en traditionell kyrklig kultur på landsbygden, som hade en lång 
tradition från ståndssamhällets tid, å andra sidan i en sekulariserad kultur som växte 
fram i städerna. Den sociala och politiska förändring som på ett dramatiskt sätt 
ägde rum i urbana områden i och med de skärpta klasskonflikterna kring sekelskif
tet 1900 gav bara ett blekt återsken på landsbygden, blekare ju mer avlägset och 
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isolerat byn eller gården låg. Samtidigt fanns kvardröjande traditionella landsbygd
svärderingar i de nyblivna stadsbornas göranden och låtanden. Moderniseringen är 
alltså varken homogen till sin karaktär eller tidsmässigt synkroniserad. Det är svårt 
att i dag tala om modernisering i singularis, utan snarare om olika former av 
moderniseringsprocesser som är i ständig förändring. Som förändringsprocess kan 
moderniseringen delas in i flera olika underdiscipliner, exempelvis ekonomisk, tek
nisk, politisk och kulturell modernisering.52 På så vis kan man bryta ner de univer
sella anspråk som de tidiga sociologerna och efterkrigstidens amerikanska 
moderniseringsteoretiker hade. Moderniseringen har ingen universell form 
och är inte likformig. 

Moderniseringen kan beskrivas som en process där staten och det civila samhäl
let samverkar i en ständig växelverkan. Den statliga målsättningen med modernise
ringen kan ytterst beskrivas som en strävan att utveckla nationalstatens konkur
renskraft i ett internationellt sammanhang, ett mål som har både en intern och 
extern sida. Det interna målet är att integrera olika perifera regioner och grupper av 
människor i det svenska nationalstatsbygget, för att uppnå större effektivitet och 
rationalitet. Det gäller exempelvis den infrastrukturella utbyggnaden i form av järn
vägar, vägnät, postgång och telegraflinjer, skolväsendets utbyggnad och utveck
lingen av en läs- och skrivkunnighet inom utbildningsväsendet på ett för alla med
borgare gemensamt språk. Det externa målet är att förstärka nationen mot ett upp
levt hot från omvärlden, både i ekonomisk, militär och kulturell form. 

Det föreligger i dag en ganska stor enighet bland samhällsvetenskapliga och 
historiska forskare om att systemet av nationalstater och framväxten av nationalis
tiska ideologier är en både nutida och innehållsligt ny företeelse, som inte kan 
tänkas utan moderniseringen som beledsagare. Med Westfahliska freden 1648 växte 
ett europeiskt system av inbördes relaterade nationalstater fram, där staterna hölls 
ihop av sociala, kulturella och religiösa faktorer mer än av ett gemensamt språk.53 

Medan moderniseringen beskriver det komplexa samspelet mellan staten och det 
civila samhället, kan nationalismen beskrivas som nationalstatens ideologiska pro
jekt. Moderniseringens och nationalstatsprojektens utveckling bör inte förstås som 
entydiga, linjära processer, utan som kulturmöten där nationalstatsprojektet med 
sina abstrakta idéer möter en upplevd konkret livsvärld. Idéernas möjligheter att bli 
accepterade, liksom nationalstatsprojektens möjligheter till framgång, är beroende 
av hur de blir tolkade och återförmulerade i den lokala kontexten.54 Modernise
ringen och nationalismen förutsätter varandra. De andas samma luft. Det var na
tionalismen som gjorde moderniseringen unik för det egna landet. 

Om det finns en relativt stor enighet om nationalstats systemets och nationalis
tiska ideologiernas kronologi, så finns andra aspekter av nationalstatens och 
nationalismens framväxt där enigheten är desto mindre. I den debatt som utspelat 
sig mellan forskare under de senaste decennierna, är det framförallt tre aspekter av 
nationernas och nationalismens roll i historien som har debatterats. Det gäller a) 
om nationen ska betraktas som organiskt framväxt eller bildad på frivillig väg (skill-
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nåden mellan en etnisk och politisk tolkning), b) om nationen är en modern ska
pelse eller om den har en cyklisk historia i ett långt tidsperspektiv och c) om natio
nen ska betraktas som en synkron social konstruktion eller om det finns länkar till 
tidigare nationella identiteter och känslor. Den väsentliga skiljelinjen går mellan de 
riktningar som kommit att kallas för konstruktivister och etnosjmbolister.55 En grund
läggande skiljelinje gäller historiesynen. Konstruktivisterna hävdar att nationen och 
nationalismen är en social konstruktion som hör samman med kapitalismens och 
det moderna samhällets framväxt, medan etnosymbolisterna menar att nationalis
men bygger på en upplevd gemenskap som bärs upp av en etnisk kontinuitet i ett 
långt tidsperspektiv. Problemställningen gäller om det är möjligt att spåra natio
nens etniska innehåll bakåt i historien innan moderniseringsperioden, och om man 
i så fall kan kalla sådana kollektiv för nationella. Kort sagt: fanns det en nation, en 
nationell kultur och nationella känslor innan moderniseringen?56 Det bör poängte
ras att dikotomiseringen är en analytisk förenkling av de olika åsikterna. I verklig
hetens forskning finns olika grad av blandning mellan olika riktningar.57 

I den konstruktivistiska förklaringen betonas det moderna industrisamhällets 
brytning med det traditionella samhället. I denna nya miljö beskrivs nationalismen 
som ett nytt element. Två av de mest namnkunniga teoretikerna, som ser nationa
lismen som ett i huvudsak modernt fenomen, är Ernest Gellner och Benedict An
derson. Gemensamt för dem är att de betraktar nationalismen som en relativt sen
tida konstruktion, som hör samman med moderniseringsprocessen i samband med 
kapitalismens genombrott. En av de grundläggande förutsättningarna för nationa
lismen är uppkomsten av en boktryckarkapitalism och en allmänt spridd läs- och 
skrivkunnighet i ett allmänt folkskoleväsende. 

Skillnaden mellan de två är att Gellner betonar industrialiseringens betydelse i 
en webersk mening mer än kapitalismens betydelse. Han betonar att nationalismen 
är en konsekvens av att den lokala sociala strukturen i det traditionella samhället 
faller sönder genom påverkan från de krafter som industrialismen skapar. Om män
niskan inte längre placeras i en social nisch, i en trögrörlig och stabil social struktur 
som skapar hennes identitet, så måste hon bära identiteten med sig. Kulturen blir 
då det sammanhållande elementet i hennes identitet. Indelningen av människor på 
grund av deras kultur blir på så vis en indelning efter nationalitet. Därför verkar det 
som om människan i det moderna samhället har en inneboende nationalitet. För 
att "skapa" dessa nya människor, vars gemensamma nämnare utgörs av en enhetlig 
kultur, krävs ett övergripande utbildningssystem, ett utbildningssystem som bara 
staten har råd och möjlighet att finansiera. 

Valet av undervisningsspråk får i den nya nationella kontexten en helt avgö
rande betydelse, eftersom en stor del av ens relationer och sammanträffanden med 
andra människor är flyktiga, icke-repetitiva och valfria eller åtminstone möjliga att 
välja. När varken samtalspartnern eller kontexten är känd måste meddelandet i sig 
självt vara fullt förståeligt på ett helt annat sätt än i det traditionella samhället. De 
som vill kommunicera måste helt enkelt tala samma språk, alltså behövs en allmän 
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folkskola med ett gemensamt nationellt, kommunicerbart språk. I det nya industri
samhället av ständig tillväxt och förändring är de gamla statiska sociala rollerna 
omöjliga att upprätthålla. Rollerna blir valbara och instrumentella. I ett sådant sam
hälle är byte och förändring av yrken själva kännetecknet för den sociala 
lagbundenheten.58 Benedict Anderson å sin sida betonar starkare den kommunikativa 
aspekten i det moderna samhället som en förutsättning för nationalismen. Analogt 
med Gellners beskrivning av nationalismen som ett sentiment kallar Anderson 
nationalismen för "en föreställd politisk gemenskap som föreställs som både i sig 
själv begränsad och suverän". Han ställer nationalismen i motsättning till den före
gående religiösa gemenskapen och det dynastiska riket, som var de två stora kultu
rella system som föregick nationalismen.59 

Till de tongivande forskarna som gått emot moderniseringsparadigmet räknas 
Anthony D. Smith och John Hutchinson. De menar att det i nationalstatens ut
veckling finns en etnisk dimension som skapar kulturella band i nationalstatens 
utveckling, vilka sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än moderniseringspe
rioden. Hos Smith har förbindelsen tillbaka i tiden formulerats i en teori som ser 
det som väsentligt att studera samtida nationer i en kontext av deras etniska bak
grund, vilket är ett grundläggande kulturellt element i hans analys av nationalism
ens uppkomst. Denna etniska bakgrund kallar han ethnie vilket beskrivs som "en 
etnisk sammanslutning och dess symbolism eller etniska enheter och sentiment 
från tidigare eror".601 brist på ett relevant svenskt uttryck använder jag mig fort
sättningsvis av begreppet ethnie i ovanstående betydelse. Smith menar att de sär
skilda kvaliteter och den uthållighet man finner hos ethnie varken kan härledas till 
deras ekologiska lokaliseringar eller deras klassformationer, inte heller till de mili
tära eller politiska relationer som ju har stor betydelse för överlevnaden hos etniska 
sammanslutningar. 

Han menar att man istället måste undersöka formen och innehållet hos de et
niska gruppernas myter, symboler och historiska minnen, som skapar centrala vär
den i deras kultur (myt-symbol-komplexet). Man måste vidare undersöka hur myt-
symbol-komplexet sprider sig i en given population och hur det överförs till fram
tida generationer. Det är bara på det sättet man kan förstå den etniska identitetens 
unika karaktär. Myter, symboler, minnen och värden överförs och fortplantas ge
nom artefakter och aktiviteter vars former förändras mycket långsamt. Det innebär 
att när en ethnie en gång är formad, tenderar den att vara exceptionellt varaktig 
under "normalt" skiftande omständigheter. Den framhärda då genom många ge
nerationer, även många århundraden. Därigenom formar den ett slags "gjutformer" 
inom vilka alla möj liga slags sociala och kulturella processer kan utbreda sig. På 
dessa kan alla slags omständigheter och påverkan av olika slag utöva sitt infly
tande.61 

Smiths "gjutformar" påminner på så vis om det slags matriser för spridning av 
det nationalistiska koncept, som Benedict Anderson beskriver när han redogör för 
kreoliseringen i Sydamerika, men hos Smith är det traditionen och inte moderni
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teten som är grundform för matrisen, alltså tvärt emot Andersons koncept.62 Skill
naden mellan konstruktivister och etnosymbolister handlar inte minst om synen på 
relationen mellan modernitet och tradition. 

I det avseendet har Smith två viktiga invändningar mot C eliners syn på moder
nitet, för det första att föreställningen om modernitet är mycket västerländskt et-
nocentrisk, för det andra att den är starkt deterministisk. Den betraktar modernit
eten som ett slutstadium och som ett exklusivt system av mellan varandra bero
ende delar, vilka förutsätts stå i motsättning till ett motsvara nde system kallat "tra
ditionellt". Smith citerar Gusfield när denne kritiserar dikotomiseringen i de två 
kategorierna modernitet och tradition, som ett sätt att analysera nationalismens fram
växt. Den är enligt Gusfield en alltför förenklad dikotomisering av fyra skäl: a) 
traditionella samhällen är inte alltid homogena och olika traditioner samexisterar 
ofta, b) i praktiken är ofta traditionella element sammanblandade med moderna c) 
traditionella element föredrar ibland innovativa förändringar, och d) moderna ele
ment för ibland in traditionella element. 

Smith menar att det är bättre att säga att tradition och modernitet ömsesidigt 
penetrerar varandra, istället för att betrakta dem som exklusiva trossystern och 
handlings system.63 Det är inte självklart att läs- och skrivkunnighet är en nödvän
dig förutsättning för nationellt medborgarskap. Smith menar att nationalismen i 
många fall föregår en allmänt omfattad läs- och skrivkunnighet. Det är inte heller 
industrialismen som på ett teleologiskt sätt tvingar fram läs- och skrivkunnighet, 
utan det är nationalisterna som bestämmer vad som krävs för att räknas som en 
"effektiv medborgare". I det sammanhanget gör Smith också en distinktion mellan 
elit-nationalism och mass-nationalism, alltså att man måste skilja på den tidsepok i 
nationalismens utveckling då utbildningen var en del i en begränsad intellektuell 
elits hävdande av sina privilegier, och den nationalism som utgick från franska 
revolutionen, vars mål var att förvandla folkets stora massa till medborgare. I det 
sistnämnda fallet spelar införande av en allmän folkskola en helt avgörande roll.64 

Rent generellt är Smiths mest grundläggande opposition mot en instrumenteli 
syn på nationalismen hans hävdande av den etniska kontinuiteten inom nationen. 
Han menar att det är en kontinuitet som de intellektuella eliterna måste ta hänsyn 
till för att lyckas i sina moderniseringsprojekt. Därför blir den också bestämmande 
för nationalismens utformning inom varje stat.65 Kopplingen mellan nation och 
etnicitet utmärks av sin förbindelse med territoriet och dess legitimitet, inte med 
staten som sådan. Det är kombinationen av de etniska gruppernas instrumentella 
behov för överlevnad och den symboliska etniciteten som baserar sig på viljan att 
bevara de kulturella kännetecknen för den egna identiteten, som utgör drivkraf
terna bakom statens formering. 

Man kan också beskriva nationen som en kombination av ett gemensamt territo
rium och gemensamt språk. Det betyder att en nation är en gemenskap baserad på 
en allmänt omfattad kommunikationsförmåga inom ett område som uppfattas som 
ett gemensamt hemland. Det krävs alltså ett gemensamt territorium och ett gemen
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samt språk för att en nation ska kunna upprättas. Ett territorium är också en ge
mensam nämnare för både nationen och staten, även om de inte alltid sammanfal
ler. Skillnaden är att det nationella territoriet är en moralisk enhet medan det stat
liga territoriet är en rättslig och legalistisk enhet. Detta motsvarar distinktionen 
mellan nationalitet och medborgarskap.66 När statens och nationens territorium 
överensstämmer talar man om en nationalstat, även om nationalstater i den bemär
kelsen är idealbilder som sällan existerar i verkligheten. De europeiska nationalstat
erna är oftast uppbyggda kring en eller flera etniska grupper. Tolkningen av natio
nen som en etniskt och kulturellt sammansatt gemenskap med mycket lång konti
nuitet öppnar dörren för en ny tolkning av assimileringspolitiken mot etniska mi
noriteter. Man kan förvänta sig att den roll de etniska grupperna spelat i national
statens formering och territorialisering också har gett dem olika stor plats i berät
telserna, symbolerna och myterna om nationen. Genom att den moderna nationa
lismen kopplas samman med de etniska gruppernas historiska betydelse i 
nationalstatens formering, skapas en förbindelse mellan assimileringspolitik, natio
nalism och etnicitet. 

Förhållandet mellan aktör och struktur 
I avhandlingen betraktas samhällsutvecklingen som ett samspel mellan enskilda 
aktörer och de strukturer som aktörerna agerar inom. Samhällsutvecklingen be
traktas därför både som en produktionsprocess och en reproduktionsprocess.67 

Det är i de dagliga aktiviteterna, i sättet att hantera vardagens allehanda situationer, 
som samhället och samhällsinstitutionerna hela tiden reproduceras. I denna dubbla 
hermeneutik, eller strukturernas dualitet, betonas sambandet mellan vardagsspråk och 
vardagskunskap å ena sidan och produktionen av vetenskaplig kunskap å andra 
sidan. En central tanke är att strukturer innebär både begränsningar och möjlighe
ter till social handling.68 Strukturerna är inte förutbestämmande för aktörernas age
rande utan snarare ett slags föränderliga spelregler som långsamt, och under stän
diga förhandlingar, förändras över tiden. Det är aktörerna som står i centrum, men 
för att kunna analysera deras agerande måste deras positioner i den föränderliga 
strukturen hela tiden bestämmas. Samhället betraktas därför som bestående av in
stitutioner och skeenden som är kontextuellt knutna till tid och rum. Modernise
ringen sker alltså som en parallell fortgående process på olika nivåer och inom 
olika områden i samhället. 

En viktig teoretisk utgångspunkt för avhandlingen är att all utveckling både 
befrämjas och begränsas av institutionella förhållandena. De anger gränserna för 
vad som är politiskt, ekonomiskt och kulturellt möjligt att genomföra vid en viss 
tidpunkt. Det betyder att för att den historiska utvecklingen ska ta en radikalt an
nan väg måste de institutionella förhållandena förändras. Sådana förändringar är 
alltid föremål för politiska motsättningar och politiska strider. De institutionella 
förhållandena är en del i den rådande samhälleliga strukturen vid en viss tidpunkt. 
Inom den strukturen finns aktörer som använder sig av institutionernas regelverk 
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för att bevara dem eller förändra dem. Som aktörer begränsas deras handlingar av 
den rådande strukturen, av de rådande institutionerna, men deras handlande är för 
den skull inte förutbestämt. Poängen är att aktörerna har förmågan att förändra 
den institutionella strukturen, som i sin tur skapar nya förutsättningar för utveck
ling. För att kunna analysera historisk utveckling krävs därför ett samspel mellan 
den synkrona, strukturella sidan av samhällsutvecklingen, och det diakrona aktörs
bestämda skeendet. Det kan tyckas som en truism, men måste ändå formuleras 
eftersom det har så stor betydelse för den metod som används i avhandlingen. 

Ett sätt att jämföra förhållandet mellan aktör och struktur är att relatera etniciteten 
och nationalismen till ett avgränsat territorium. Det kan gälla ett territorium som 
gått förlorat och blivit uppstyckat mellan olika stater, som i kurdernas och 
palestiniernas fall, eller ett territorium som befolkas av en etnisk grupp med ambi
tionen att återupprätta autonomi inom en nationalstat eller att upprätta en själv
ständig nationalstat. Det kan också, som i tornedalingarnas fall, handla om ett ter
ritorium som befolkas av en etnisk grupp som blivit delad på två nationalstater 
men utan ambitionen att återförenas eller bilda en egen stat. Den ekonomiska, 
politiska och kulturella förändringen inom ett territorium, samt mellan olika 
territorier, kan åskådliggöras genom teorier om förhållandet mellan centrum och 
periferier. Ett viktigt element i sådana teorier är relationen mellan olika etniska grup
per och deras förhållande till geografiska områdena i ett historiskt perspektiv.69 

Detta är inte minst viktigt i komparativt syfte. 
En av de mest utarbetade modellerna för utformningen av maktrelationerna i 

ett centrum-periferi system på europeisk nivå utarbetades av den norske sociolo
gen Stein Rokkan.70 Hans modell visar en intressant likhet med etnosymbolisternas 
syn på transfereringen av etnicitet över långa tidsavstånd, men också i betonandet 
av de kulturella och symboliska elementens betydelse, inte minst språkets betydelse 
som överförare av makt från en generation till en annan. Rokkan resonerar där
emot inte så mycket i termer av nationer och nationalism, utan i de mer neutrala 
begreppen centrum och periferi, där båda kan bestå antingen av nationalstater eller 
etniskt bestämda territorier. 

Han ser samhället som bestående av tre grundläggande element: ett centrum för 
politiskt beslutsfattande, kulturell standardisering och ekonomiska överföringar. I 
samhällssystemet verkar å ena sidan perifera lokalsamhällen, å andra sidan centrala 
etablissemang samt olika mellannivåer däremellan.71 Avståndet mellan centrum och 
periferi definieras både geografiskt och i termer av makt och inflytande. De tre 
grundläggande maktområdena kontrollerar ekonomiska, politiska och kulturella 
transaktioner över olika slags gränser i samhället. De olika transaktionerna utgör 
de viktigaste dimensionerna i relationen mellan centrum och periferi. Samhället 
beskrivs inte som ett regelrätt klassamhälle, utan snarare ett samhälle uppbyggt för 
att kommunicera makt för olika gruppers ändamål.72 Den territoriella strukture
ringen i Europa bedöms utifrån tre fundamentala historiska dimensioner: a) stads
nätverkets utbyggnad och potential, b) den relativa styrkan hos de kärnområden 

37 



som bildar stater och c) graden av motstånd mot kulturellt enande och standardise
ring. Utifrån detta delas Europas nationalstater in i centrum (det kontinentala kär
nområdet), semiperiferier (strax utanför det kontinentala kärnområdet) och periferier (i 
utkanten av det kontinentala kärnområdet). Men indelningen i centrum och peri
feri innefattar inte enbart nationalstaterna utan också mellanliggande eller inkaps
lade territorier, som befolkas av avgränsade etniska grupper. De uppstod efter 
romarrikets nedgång och Rokkan delar in dem i fyra olika typer, beroende på deras 
relationer till omgivande statsbärande kärnor: 
1. Buffertperiferier 
2. Periferier som misslyckats att bli centrum 
3. Omslutna periferier 
4. Externa periferier 
Som buffertperiferi räknas ett område som ligger mellan två dominerande centra. 
De periferier som misslyckats med att bli centrum är sådana områden som under 
tidig medeltid dominerat sitt närområde, men sedan blivit inlemmade under ett 
annat centrum. De omslutna periferierna kan betraktas som etniska och språkliga 
öar i en annorlunda etnisk omgivning än den egna. 

Till externa periferier räknas områden som ligger avlägset från centrum, både i 
geografisk betydelse och för kommunikation av makt.73 Vad gäller standardspråkens 
utveckling skulle man kunna säga "lagt kort ligger". De språk som tidigt etablerade 
sig som skriftspråk blev också förhärskande standardspråk. Därför spelade också 
de standardiserade språken en så viktig roll för överföringen av makt över långa 
tidsperioder. För de perifera språken minskade istället överlevnadsmöjligheten i 
och med att kravet på standardisering ökade, särskilt om ett språk inte hade hunnit 
bli ett medium för masskommunikation innan den industriella revolutionen. Stan
dardiseringen hade redan på Gutenbergs tid blivit lagd inom vissa, ibland godtyck
liga gränser, som hade en tendens att bli frysta och kom att sammanfalla med 
senare tiders gränser mellan centrala och perifera område. 

Reformationen medförde en första standardisering av kommunikationen, byggd 
på ett folkligt baserat skrivspråk. Med massundervisningen i folkskolan infördes 
sedan en mer enhetlig standard. Språkgränserna från medeltiden har alltså en ten
dens att konstituera gränser mellan centrum och periferi i senare tidsperioder. Nå
got tillspetsat kan man därför hävda att det i grunden var de skilda etniskt härledda 
skriftspråkens konsolidering samt statsetableringarnas geografi som ytterst utfor
made de europeiska territoriernas öden. Utvecklingen mot ett standardspråk skedde 
parallellt med den ekonomiska och politiska utvecklingen, och var en oskiljaktig 
del av denna. Rokkan är emellertid noga med att inte reducera frågan om identite
ten till enbart en ekonomisk eller politisk fråga.74 

Tidsperspektivet hos Rokkan påminner i mycket hög grad om det senare 
etnosymboliska perspektivet och är mycket användbart som teoretiskt redskap för 
att göra komparationer i en region som Tornedalen. Det långa historiska tidsper
spektivet gör att ett områdes medeltida status också får betydelse under den natio
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nalistiska eran. Vissa etniska grupper konsoliderade sig då som nationalstater, and
ra uppnådde autonom status inom nationalstater medan de mindre lyckosamma 
blev ackulturerade eller assimilerade. Till skillnad från Gellner och Anderson beto
nar Rokkan den etniska dimensionens betydelse för skriftspråkens etablering, vil
ket tillför en ytterligare dimension till hans analys. Imperier byggs upp genom att 
förmågan att kontrollera randområden på långt geografiskt avstånd från maktcen
trum, men de byggs också upp genom kontroll över långa tidsavstånd.75 På så vis 
har relationerna mellan minoritets- och majoritetsspråk, eller mellan dominerande 
och underordnade språk, blivit låsta i trögrörliga mönster som följt med in i 
nationalismens tidevarv och de språkstrider som då uppstod. Språkfrågan får däri
genom en historisk dimension. Här sammanförs en spatial och temporal dimen
sion som åtminstone ytligt påminner om Annaleskolans long d urée.76 Det handlar 
emellertid inte om vardagslivets mentaliteter och deras trögrörlighet, utan om den 
politiska trögrörligheten i den europeiska maktstrukturen. 

Betonandet av kommunikationsaspekten är också en tydlig återspegling av Jürgen 
Habermas begrepp kommunikativ rationalitet. Habermas betonar att kommunikation 
handlar om dialog och att språket inte är centralt bara av kunskapsteoretiska skäl, 
utan för att språket i samhället har en avgörande roll för den sociala integrationen 
och för handlingskoordinationen mellan människor.77 Om man tar modernisering
ens oregelbundna kronologi på allvar och överför den till en etnisk kontext, kan 
man säga att moderniseringen också har en etniskt bestämd kronologi, vars ut
veckling kan se olika ut för olika etniska grupper inom samma nationalstat. Rokkan 
identifierar språket som ett av de viktigaste uttrycken för upprätthållande av en 
särpräglad identitet, även om det inte är den allenarådande faktorn. 

Införandet av lingvistiska nationella standardspråk har lett till att den stora ma
joriteten av enskilda individer har tvingats in i någon form av tvåspråkighet, där ett 
av språken har använts för interaktion i den omedelbara lokala gemenskapen och 
det andra språket för kommunikation i offentliga sammanhang eller för 
fj ärrkommunikation. Vilken struktur det territoriella systemet än har, kommer det 
därför att finnas åtminstone två lager av språk och identitet. Det betydelsefulla för 
identiteten är hur avståndet ser ut mellan de två lagren samt kostnaden för att röra 
sig från det ena lagret till det andra. Ur ett minoritetsperspektiv kan man beskriva 
avståndet som den kostnad som krävs för att minoriteten ska kunna upprätthålla 
sin med språket förbundna kultur. Periferiernas grad av självständighet i förhål
lande till centrum har därför i hög grad bestämts av de rådande språkförhållandena. 
Det är därför i sista hand styrkeförhållandena mellan elitskikten i centrum och 
periferin som bestämmer periferiernas relativa styrka i förhållande till centrum. 

Kritik har riktats mot Rokkans modell för att de kulturella konflikterna överdi
mensioneras medan exempelvis klasskonflikter underdimensioneras och att han 
därigenom missar väsentliga empiriska infallsvinklar. En annan kritik är att model
len är alltför mångtydig och att centrum-begreppet är alltför överlastat med bety
delser för att bli effektivt som analysinstrument. Ibland avser begreppet centrum ett 
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geografiskt territorium, ibland en elitgruppering av aktörer, ibland språkligt defi
nierade territorier. Samma kritik drabbar förstås periferibegreppet, eftersom det å 
ena sidan används som en ekonomisk-politisk-religiös kategorisering, å andra si
dan som en etnisk-lingvistisk kategorisering. Därigenom blir vokabulären oklar.78 

Ett annat problem i modellen är den kronologiska analysen. Eftersom Rokkan i sitt 
resonemang pendlar mellan historicerande resonemang och nutida konfigurationer 
blir det ibland oklart hur typologiseringen ska tolkas i förhållande till tids
dimensionen. 

Trots kritiken mot delar i modellen har jag funnit det användbart att använda 
centrum-periferi modellen för att beskriva Svenska Tornedalens förändrade roll 
inom nationalstaten. Begreppet periferi används som en övergripande benämning 
för olika slags periferier både inom och utanför nationalstatens egentliga gränser, 
exempelvis kolonier och protektorat. De perifera områden som kontrolleras av 
centrum inom den centrala nationalstatens territorium kallas för interna periferier 
medan begreppen externa periferier och arktiska periferier utgår. 79 Däremot behålls 
Rokkans beteckning buffertperiferi som en relevant och användbar beskrivning av 
gränszoner mellan två eller flera nationalstater. Det är särskilt användbart vid ana
lys av en gränsregion som Tornedalen. 

För att kunna analysera moderniseringen som ett reproduktivt förhållande mel
lan aktör och struktur måste undersökningen föras ner på individuell nivå eller 
gruppnivå. En väsentlig frågeställning är hur aktörerna inom en institution omsät
ter institutionens diskurs i en individuellt utformad praxis, och hur detta i sin tur 
reproducerar institutionen och skapar en ny diskurs. Frågan gäller alltså förhållan
det mellan den institutionella nivån och händelserna i människornas vardagsliv.80 

Med diskurs menas här språkbrukets bindning till de sammanhang där det används, 
samt hur de begrepp som språket skapar ur social praxis också får en objektiv 
styrande funktion på den enskildes tänkande och handlande i sitt institutionella 
sammanhang. 

Diskursen är tidsbunden, platsbunden, bunden till ett subjekt och den riktar sig 
till någon. Den verkliggörs först genom kommunikation. Nationalism och identi
tet är därför diskursiva företeelser. De föreligger inte som ting som vi kan studera, 
utan som processer, föreställningar och myter.811 begreppet diskurs finns också en 
maktaspekt där makt och kunskapsproduktion bildar en förening. Det finns ett 
direkt förhållande mellan makt och vetande. Konstellationen makt-vetande är en 
process. I varje maktförhållande skapas ett sammanhängande område av vetande. 
Det finns inte heller något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett 
maktförhållande.82 

Diskursen kan också beskrivas som samhällets idéproduktion som formas av 
tankekollektiv där individen "tittar med sina egna ögon men ser med kollektivets 
ögon".831 avhandlingen undersöks diskursen inom några olika institutioner både i 
det offentliga och det civila samhället. Den viktigaste institutionen är folkskolan, 
där folkskoleväsendets utveckling tas som utgångspunkt för analys av förhållandet 
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mellan aktör och struktur i språkbytesprocessen. Men folkskolans utveckling och 
språkbytesprocessen sätts också in i den bredare moderniseringskontexten för att 
diskutera alternativa drivkrafter bakom gruppers och individers språkbytesstrategier. 
De kan i sin tur betraktas som indikatorer på förändringar i den etniska och natio
nella identiteten. Det betyder att institutioner som militärväsendet, fackförenings
rörelsen, politiska partier, företag och föreningar undersöks med avseende både på 
den strukturella förändringen över tiden och deras diskursiva påverkan i språk
bytesprocessen. 

Assimilering som tvång eller frivillighet 
En vanlig tankefigur bland nordamerikanska sociologer när man beskriver 

assimileringsprocessen är att betrakta det urbana samhället, men också hela det 
nordamerikanska samhället, som en smältdegel (a melting pot). Från början sågs 
det som en oundviklig process att invandrarna i det amerikanska samhället, liksom 
den indianska urbefolkningen, skulle utplåna sina etniska identiteter i denna smält
degel till förmån för en övergripande amerikansk identitet. Man kan på samma sätt 
betrakta det svenska samhället som en smältdegel för olika etniska grupper, där 
assimileringsprocessen inte är självklar utan bestäms utifrån den befintliga 
socioekonomiska strukturen i samhället, den etniska gruppens historiska roll inom 
nationalstaten samt viljan till förändrad eller bibehållen etnicitet. Den kanadensiske 
sociologen Leo Driedger har utarbetat en modell som involverar både förekom
sten av en föränderlig och en stabil etnicitet på olika aggregeringsnivåer i samhäl
let. På ett förenklat sätt kan man beskriva de etniska gruppernas position i samhäl
let som bestämd av två samverkande faktorer på var sin polariserad skala, se Figur 
1. På den ena skalan mäts i vilken grad den socioekonomiska strukturen i samhället 
är utformad i förhållande till samvaron mellan två eller flera etniska grupper. Där 
utgörs de två motstående polerna av pluralism å ena sidan och konformitet å andra 
sidan. På den andra skalan mäts graden av frivillighet och tvång i den officiella politi
ken. 
Figur 1. Leo Driedgers modell för assimilering 
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Som en syntes av den socioekonomiska strukturen och den förda politiken svarar 
de olika etniska gruppernas upprätthållande av sin etniska identitet mot graden av assimi
lering. Driedger bygger sitt resonemang på att de etniska grupperna i Kanada alla 
dras mot ett ekonomiskt centrum där det är möjligt att skaffa sitt levebröd. Det är 
industrisamhället som utgör detta centrum och alltså inget särskilt geografiskt 
område. En del av de etniska grupperna ligger närmare maktens ekonomiska och 
politiska centrum än andra och har därför större inflytande över utvecklingen än 
andra grupper.84 Om man översätter den multikulturella etniska kartan i Kanada till 
Svenska Tornedalen blir den betydligt enklare än i Kanada, men principen är den
samma. I Svenska Tornedalen kan man i princip tala om tre etniska grupper, 
kategoriserade på grundval av språk, kultur och nationalitet. Det är finsktalande 
tornedalingar; svensktalande tornedalingar och invandrade finländare med finskt medbor
garskap. De tre grupperna valde olika former av språkliga strategier för att markera 
både sin etnicitet och sin nationella identitet, en strategi som skiftade över tiden 
och som innebar olika grad av frivillig assimilering eller tvång. 

Fördelen med en teori som mäter graden av frivillighet i assimileringsprocessen 
är att assimileringen i ett underifrånperspektiv inte blir betraktad som en passiv 
handling, utan som ett aktivt val av en aktör med en fri vilja. Vid ett sådant val 
förväntas individen eller den etniska gruppen ha olika strategier för att markera sin 
etnicitet i förhållande till maktcentrum eller låta sig bli assimilerad. Gruppen kan 
välja en strategi för att upprätthålla det egna språket som en etnisk markör istället 
för att acceptera ett språkbyte, men det finns också andra kulturella, politiska och 
ekonomiska faktorer som påverkar valet. En människa består av många komplemen
tära identiteter. Peter Sahlins beskriver exempelvis förhållandet mellan lokala, re
gionala och nationella identiteter i en gränsregion i Pyrenéerna, som ett förhål
lande mellan komplementära identiteter, som får olika innehåll i olika kontexter.85 

Genom delningen av Tornedalen 1809 skedde en tydlig territoriell uppdelning 
av älvdalen i två olika nationsprojekt och två moderniseringsprojekt. Det betyder 
att den regionala utvecklingen i de två delarna i allt högre grad blev beroende av 
den nationella utvecklingen. I ett sådant sammanhang är det särskilt intressant att 
jämföra den ekonomiska utvecklingen i de områden som omgav Tornedalen. Det 
finns indikationer på att buffertperiferier kan ha starkare ekonomi än interna peri
ferier genom att de oftast ligger närmare dynamiska urbana nätverk, men att de 
också har någon form av valmöjlighet mellan alternativa centra i sina tillväxtstrategier. 
Interna periferier ligger istället ofta avlägset från urbana nätverk och har sämre 
möjligheter till förhandlingar om handelsfördelar och subsidier.86 

Frågan är därför vad Svenska Tornedalens ställning som buffertperiferi betydde 
för den ekonomiska och politiska utvecklingen i området och vilka implikationer 
det fick för språkbytesprocessen. Det är en frågeställning som sönderfaller i två 
separata frågeställningar. Gemensamt för båda frågeställningarna är att de handlar 
om hur den strukturella förändringen samspelade med olika slags aktörer. 

Den första frågeställningen handlar om på vilket sätt den ekonomiska och poli
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tiska utvecklingen i Bottenviksområdet påverkade försvenskningspolitiken, alltså 
de bakomliggande bevekelsegrunderna för statens assimilerings- och integrations
politik i Svenska Tornedalen. Mycket talar för att det fanns starka ekonomiska skäl 
till fö rsvenskningspolitiken, och att de politiska argumenten hämtade sin näring 
från ekonomiska bevekelsegrunder. I en sådan kontext blir inte språkpolitiken i 
Tornedalen enbart ett resultat av olika politiska grupperingars rädsla för Ryssland, 
utan också en aktiv politik för att effektivisera den ekonomiska utvecklingen i Norr
botten, både för privatekonomiska intressen och för den statliga integrationen av 
regioner. Den första frågeställningen har alltså ett ovanifrån-perspektiv som hand
lar om försvenskningsaktörernas ekonomiska motiv till sitt handlande. 

Den andra frågeställningen handlar om på vilket sätt den ekonomiska och poli
tiska utvecklingen påverkade tornedalingarnas eget förhållningssätt till försvensk
ningspolitiken och språkbytesprocessen. De svenska tornedalingarna blev genom 
försvenskningspolitiken efterhand tvåspråkiga och hade i princip möjligheten att 
ekonomiskt orientera sig mot två olika centrumbildningar, den svenska och den 
rysk/finska. Det betyder att tornedalingarna själva genom sitt ekonomiska hand
lande till viss del påverkade assimileringsprocessen, att de inte enbart var offer för 
en politik från ovan. Med ekonomiska termer skulle man kunna säga att det fanns 
påverkanskrafter i form av pull and push, som å ena sidan tvingade befolkningen i 
någon riktning av olika anledningar, eller å andra sidan attraherade befolkningen 
därför att de erbjöd ett bättre liv än det de hade. Frågan är alltså hur den ekono
miska utvecklingen i norra Sverige och Finland skapade nya språkmiljöer som på
verkade tornedalingarnas migrationsmönster och språkstrategier.87 

Det finns också i tornedalingarnas ställningstagande till försvenskningspolitiken 
och språkbytesprocessen politiska överväganden där Svenska Tornedalen måste 
sättas in i en internationell kontext. Likaväl som den svenska staten gjorde interna
tionella politiska bedömningar när den utformade sin assimileringspolitik, gjorde 
tornedalingarna liknande bedömningar när de tog ställning till assimileringspolitiken 
och i värderingen av sin egen etnicitet. 

Vid sidan av ekonomiska överväganden och politiska ställningstaganden finns 
mer subtila känslomässiga värden, som släktkänsla och religiös tillhörighet. Det ska 
också sägas att valet av strategi sker på ett mer eller mindre medvetet sätt och 
förändras över tiden. För en etnisk minoritet, som står under tryck från en natio
nalstat dominerad av en etnisk majoritet, är den etniska identiteten i mycket hög 
grad fråga om den etniska gruppens strategiska val för att antingen bevara sin 
etnicitet eller också bli assimilerad i den dominerande etnicitetens kultur. Det har 
av Albert Hirschman blivit uttryckt som ett val mellan loyalty, voice eller exit** Enkelt 
uttryckt handlar det om vilken grad av etnisk mobilisering den etniska minoriteten 
anammar, samt arten av samarbete mellan etniska grupper inom en nationalstat. 
En etnisk grupp kan välja alternativet loyalty om den bibehåller sin etniska särart 
men ändå underordnar sig dominansen av en annan etnisk grupp i större eller 
mindre grad. Ett exempel är finnarnas förhållande till svenskarna i det gamla svenska 
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riket. Alternativet voice innebär en militarisering av en etnisk grupp, antingen för 
kravet på en långtgående autonomi, eller också för upprättandet av en självständig 
stat. Här kan finnarna återigen erbjuda ett exempel utifrån förhållandena i det ryska 
storfurstendömet Finland mellan 1809 och 1917, då Finland blev en självständig 
stat. Det sista alternativet exit innebär assimilering och utplåning av den egna 
etniciteten. Här kan den finskspråkiga minoriteten i Svenska Tornedalen utgöra ett 
gränsfall, men kanske ännu tydligare olika invandrargrupper som ibland ganska 
snabbt kan assimileras i mottagarlandets förhärskande kultur. Hirschmans modell 
fungerar som ett bra analysinstrument för att urskilja grundläggande politiska stra
tegier hos etniska grupper och enskilda aktörer inom en nationalstat. 

En hög grad av militans och medvetenhet hos en etnisk grupp har av Hylten-
stam & Stroud betecknats som medveten etniâtet i motsats till oreflekterad etniätet: En 
oreflekterad etnicitet kännetecknas enligt dem av att befolkningsgruppen identi
fierar sig på grundval av gemensamt ursprung och gemensamma kulturella värde
ringar och uppfattningar, men utan någon form av aktiv mobilisering för att bevara 
den egna etniciteten. Enligt definitionen karaktäriseras en oreflekterad etnicitet av 
att den inte förmår att bevara sitt språk i kontakten med en dominerande kultur.89 

Det framgår emellertid inte klart vad som skiljer en medveten från en oreflekterad 
etnicitet. 

En identitet måste alltid innehålla någon form av reflexion över den egna posi
tionen i samhället och i förhållande till andra människor. Att reflexionerna inte tar 
sig uttryck i skrift behöver inte innebära att personen ifråga är omedveten om sin 
egen etnicitet. På samma sätt kan man hävda att uppgivandet av ett lokalt språk till 
förmån för ett övergripande standardspråk inte behöver markera en oreflekterad 
etnicitet. Det kan vara ett mycket medvetet val även om det inte uttryckligen for
muleras. En analysmodell som påminner om Driedgers modell är Michael Hechters 
teori om kulturell arbetsfördelning. 

Enligt teorin skapar den "interna kolonialismen" inom ett land en kulturell ar
betsfördelning: ett system av stratifiering i yrkesstrukturen där objektiva kulturella 
skillnader får försteg framför klasskillnader. Hechter menar att denna kulturella 
arbetsfördelningen skapar en etnisk mobilisering och revitalisering underifrån.90 

Teorin används för att förklara den etniska revitaliseringen i de keltiska områdena 
som en slags "etnisk klassmotsättning". Modellen har kritiserats för att en territo
riell reduktionism gör inte rättvisa åt historiens andra variabler med alla dess kultu
rella a ttribut. Hechter har senare modifierat modellen om kulturell arbetsfördel
ning till en "segmenterad" typ, men även den senare modellen har mött kritik.91 

Det förefaller mycket svårt att dra så långtgående slutsatser av en differentierad 
arbetsfördelning som Hechter gjort. En tyngdpunkt på ekonomiska faktorer kan 
inte generellt förklara varför etniska rörelser uppstår och varför de omvandlas till 
nationalistiska rörelser. En generell förutsättning för uppkomsten av nationalis
tiska rörelser är att det måste finnas en tillräckligt s tor medelklass som kan bära 
fram en nationalistisk ideologi. Det är där de politiserade etniska rörelserna har 
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hämtat sina huvudsakliga medlemmar.92 En ekonomisk utveckling som bär fram 
sådana klassdifferentieringar bör därför betraktas som en förutsättning för natio
nalistiska rörelser och etniska revitaliseringsrörelser, men den egentliga mobilise
ringen bör snarare sökas i kulturella och politiska mönster. 

Språkbytesprocessens dubbla karaktär 
Det grundläggande teoretiska synsättet, att betrakta samhällsutvecklingen som ett 
samspel mellan enskilda aktörer och de strukturer som aktörerna agerar inom, gäl
ler också språkbytet som social process. Språkbytesprocessen används som indika
tor både på moderniserings förloppet och på den nationella identitetens föränd
ring. Genom att välja språkbytesprocessen som en indikator på moderniserings
förloppet är det möjligt att studera hur moderniseringen och nationalismen influ
erade olika grupper. Det gör det möjligt att avläsa olika språkliga strategier bero
ende på social status, ålder, kön och nationalitet. 

Den tvingande delen av språkbytet skedde framförallt inom folkskoleväsendet. 
Där blev det med tiden norm att undervisningen skulle ske enbart på svenska. 
Folkskolan var också det mest prioriterade målet för assimileringspolitiken, inte 
minst med utgångspunkt i den kulturella och politiska betydelse som tillmättes 
språket. Därför är folkskolan särskilt intressant att studera som arena för den 
integrations- och assimileringspolitik som fördes mot de nationella minoriteterna. 

Man kan beskriva språkbytesprocessen i Tornedalen som både ett av staten på
tvingat språkbyte och som en frivillig handling, bestämd av mer eller mindre med
vetna strategier bland tornedalingarna. Språkbytet kan därför tolkas både som ett 
maktövergrepp och som en emancipatorisk handling, beroende på ur vilken syn
vinkel man betraktar det. I det sammanhanget måste man skilja på föräldrarnas och 
barnens syn på genomförandet av språkpolitiken. Det som barnen i skolan upp
levde som ett språkförtryck, kunde av föräldrarna uppfattas som en nödvändighet 
för att barnen skulle kunna hävda sig i ett samhälle som alltmer krävde att barnen 
flyttade till orter utanför Tornedalen. 

Det väsentliga i förhållande till politiken i folkskolan är föräldrarnas strategier. 
Det var föräldrarna som tog ställning till skolutbyggnaden och undervisningsspråket 
i skolan. Det var föräldrarna som beslutade att skicka sina barn till svenskspråkiga 
bygder eller att placera sina barn i arbetsstugorna. Även om det i en del fall var den 
ekonomiska nöden som tvingade föräldrarna att utnyttja de erbjudanden de fick, 
måste man också läsa in språkliga strategier i deras beslut. De var bundna av sin 
tids strukturella maktförhållanden men de enskilda människornas beslut bestäm
des ändå av en subjektiv vilja. 

Men det tvingande språkbytet inom folkskolan räcker inte för att förklara om
fattningen av språkbytet. Eftersom folkskolan var maximalt sexårig måste man söka 
andra påverkansfaktorer till att det svenska språket blev mer och mer använt i 
vardagslag. Språkbytet medförde att de finskspråkiga tornedalingarna blev 
tvåspråkiga. Därigenom kunde de ta del av den svenskspråkiga kultur och arbets
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marknad som de tidigare varit utestängda ifrån. Det svenskspråkiga samhället blev 
i takt med moderniseringen en tillgång att räkna med. De fick möjlighet att delta i 
det ekonomiska och politiska livet. Tornedalingarna blev på ett annat sätt än tidi
gare delaktiga i den demokratiska utvecklingen på nationell och regional nivå. Den 
demokratiska utvecklingen blev också i ett tidigt skede en politisk motor i den 
regionala och lokala utvecklingen. Det hänger samman med den kommunalpolitiska 
reformen 1862 och upprättandet av särskilda landsting. Med den nya representa
tionsreformen och införandet av en tvåkammarriksdag 1866 togs första steget i en 
demokratisering på riksnivå. Den demokratiska utvecklingen på 1860-talet bidrog 
till a tt förstärka uppfattningen om nationen som en "föreställd politisk gemen
skap". Språkmönstrets förändring är därför det kanske mest påtagliga uttrycket för 
tornedalingarnas moderniseringsstrategier. I ett sådant aktörsperspektiv måste man 
betrakta språkbytesprocessen som resultat av tornedalingarnas specifika yrkes- och 
utbildningsstrategier vid olika tidpunkter. Språkförändring kan inte enbart förkla
ras med en assimileringspolitik uppifrån och ner, utan måste också förstås ur ett 
underifrånperspektiv. 

När språkbytet används för att analysera förhållandet mellan språk, etnicitet och 
nationell identitet är det både den instrumentella användningen och språkets sym
boliska betydelse inom nationalstaten som analyseras. Genom att den nationalis
tiska språkpolitiken påverkade olika institutioner, organisationer och rörelser spe
lade nationalismen en betydelsefull roll för tornedalingarnas förändrade syn på sig 
själva och på språket. Det gällde särskilt inom skolväsendet men också inom mili
tära institutioner där nationalism och chauvinism frodades. Nationalismens starka 
inflytande inom undervisningsväsendet och militärväsendet bidrog därför till at t 
stigmatisera det finska språket och decimera dess inflytande. Samtidigt hade de 
självägande finsktalande bönderna i Svenska Tornedalen en lång historia att blicka 
tillbaka på inom den svenska nationalstaten. Frågan är hur man kan mäta den sym
boliska betydelsen av den långa kontinuiteten och vad den betydde för 
tornedalingarnas nationella identitet. 

På så vis kan man säga att folkskolan fick en dubbel funktion. De positiva de
larna var de ekonomiska, politiska och kulturella vinster som tornedalingarna gjorde 
genom att integreras i den svenska nationalstaten. De negativa delarna var assimi
leringen och den svåra kulturella förlusten av modersmålet, därigenom också för
lusten av en viktig del av sitt kulturarv. En annan negativ faktor var den sociala 
stigmatiseringen som var en följd av den hårda språkpolitiken i skolan. På så vis 
vägdes positiva och negativa faktorer in i bedömningen när tornedalingarna tog 
ställning till språkpolitiken i folkskolan. De politiska besluten på lokal nivå att ac
ceptera svenska som undervisnings språk måste därför betraktas som uttryck för 
medvetna strategier med de valmöjligheter som dåtidens samhälle erbjöd. Istället 
för att betrakta befolkningen som aningslös eller som offer för en statlig 
påtryckningspolitik, måste man ta besluten på allvar och försöka förstå vilka 
bevekelsegrunder som låg bakom. Man kan vända på frågeställningen och fråga: 

46 



Varför valde inte tornedalingarna att aktivt försöka bevara det finska språket? Var
för sökte de inte ett mer aktivt stöd från Finland? Där moderniserades ju språket 
och gavs en helt ny status som officiellt språk, och finskan användes som ett aktivt 
element i både en etnisk och en nationell uppbyggnad. Varför lät sig inte de svenska 
tornedalingarna inspireras av det finska exemplet och ställa krav för sitt eget språk? 

Jag menar att svaret på frågorna måste sökas i den statliga försvenskningspolitikens 
dubbla sidor. Bara så kan man få en nyanserad bild av moderniseringsförloppet 
och försvenskningspolitiken. Det är därför inte motsägande att påstå att 
assimileringspolitiken i Tornedalen var förtryckande, samtidigt som den innehöll 
emanciperande element. När man bedömer assimileringspolitiken måste man också 
hålla i minnet att den inte enbart drabbade Tornedalen. Den var en del av en 
centraliseringspolitik som med stor kraft förändrade det civila samhället på lokal 
nivå i hela landet. Därför är den statliga försvenskningspolitiken inom folkskole
väsendet av särskilt intresse att undersöka i ett komparativt perspektiv. På så vis 
kan man bedöma i vilken mån Tornedalen diskriminerades i förhållande till andra 
regioner, eller på vilket sätt de gynnades av moderniseringen och assimilerings
politiken. 

Övergången till svenska som vardagsspråk skedde inte minst i de arbetsmiljöer 
där svensk arbetskraft dominerade. Det skedde genom dagliga kontakter med 
arbetskamrater men också genom engagemang i fackföreningsrörelsen och den 
övriga folkrörelsen. Samtidigt fanns en finskspråkig arbetsmiljö tillgänglig på and
ra sidan gränsen, samt att vissa industrimiljöer var både svensk- och finskspråkiga. 
Därför spelar jämförelsen av den ekonomiska utvecklingen i Tornedalens närom
råde en viktig roll för att analysera arbetsmarknadens språkliga aspekter.93 Språk
frågan blev för tornedalingarna en fråga om framtidsstrategier för ekonomisk och 
politisk överlevnad. Den tornedalska kulturen hamnade mitt i skärningspunkten 
mellan två konkurrerande nationalstatsprojekt. 

Den ökade ekonomiska integrationen av Tornedalen i den svenska ekonomin 
kom sig inte minst av att två viktiga industriområden, sågverksindustrin och gruv
industrin, etablerades inom det finska språkområdet. Det ökade dramatiskt 
arbetstillfällena för tornedalingarna. Samtidigt medförde skolväsendets och byrå
kratins utbyggnad att fler svenskspråkiga yrken öppnade sig för tornedalingarna, 
förutsatt att de behärskade svenska förstås. Den geografiska rörligheten på arbets
marknaden skapade nya språkliga arbetsmiljöer och den rörligheten bestämdes inte 
enbart av arbetslönens storlek för dagen, utan också av bedömningen av framtids
utsikterna för en längre tid framåt. 

En modell för undersökning av språkförändring 
Ett vanligt sätt att strukturellt analysera de faktorer som påverkar ett språkbyte, är 
att dels dela upp de kausala förklaringarna efter sociokulturella och lingvistiska 
faktorer, dels skikta dem i tre olika nivåer: en individnivå, en gruppnivå och en 
samhällsnivå. De olika nivåerna analyseras sedan i ett tidsperspektiv. Befolkningen 
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betraktas i modellen som bestående av olika slags intressegrupper beroende på 
yrke, kön, social ställning och åldersgrupp. I sista hand sker naturligtvis språkbytet 
på en individuell nivå. Några viktiga individuella aspekter är den språkliga sociali
sation som sker mellan föräldrar och barn samt mellan generationerna. 

Under senare år har modellen använts av exempelvis Marika Tandefelt i praktisk 
forskning medan Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud arbetat på att ut
veckla modellen teoretiskt. Enligt Hyltenstam och Stroud har de olika nivåerna 
följande innehåll: 
Samhällsnivån (externa faktorer): På samhällsnivån analyseras mer övergripande orsa
ker till språkbytet. Dit hör politiska och legala förhållanden, språklagstiftningen, 
ekonomiska förhållanden, majoritets samhällets ideologi och liknande, men också 
industrialiseringen och urbaniseringen och allt vad det innebär av förändringar. 
Gruppnivå (interna faktorer): Till gruppnivån hör mer interna förhållanden som de
mografi, äktenskapsmönster och de interna språkförhållandena, men också mi
noritetens inre karaktäristik, institutioner och kulturyttringar. 
Individnivå {privataplanet): Hit räknas individuella strategier utifrån individens livscy
kel. 

Det som är gemensamt för Tandefelts och Hyltenstam & Strouds modeller är 
nivågrupperingen efter individ, grupp och samhälle samt tidsdimensionen, men de 
skiljer sig i övrigt åt i den kontextuella synen. Hos Tandefelt är det den språk
analytiska aspekten som dominerar i modellen. De sociala undersökningsnivåerna 
är hos Tandefelt relaterade till en tidsdimension samt två slags kausala gruppe
ringar, en som beaktar socîokulturella faktorer och en som beaktar lingvistiska 
faktorer. Det betyder att det på samhällsnivån är samhällets språkliga organisering, 
språklagstiftningen, de institutioner som har betydelse för utbildningen samt mass
media som framhävs. På gruppnivå har hon samlat faktorer som karaktäriserar 
grupperna (både minoriteter och majoriteter) samt påverkar deras inställning till 
varandra eller till egna subgrupper. På individnivå återfinns faktorer som har bety
delse för individens val av språk både enskilt, som språkgrupp och inom familjen. 
Det bör nämnas att Tandefelt poängterar svårigheten att göra gränsdragningar mellan 
de tre nivåerna, vilket gör särskilt den mellanliggande gruppnivån svår att separera 
från de övriga nivåerna.94 

Den modell Hyltenstam & Stroud har utarbetat kan sägas vara en mer utvidgad 
modell för att beskriva vilka faktorer som har betydelse för relationen mellan en 
minoritetsbefolkning och en majoritetsbefolkning som helhet, inte bara för språk
bytet eller språkbevarandet. Det betyder att de i den samhälleliga nivån läser in en 
vidare kontext, som förutom de språkliga faktorerna också fokuserar på politiskt-
legala, ideologiska och ekonomiska faktorer liksom betydelsen av minoritets
politikens implementering. Modellen har också undergått en del förändringar. I 
den första versionen av modellen beskrevs samhällsnivån som bestående av de 
förhållanden "som karaktäriserar det majoritets samhälle som minoriteten lever i 
och som bestämmer minoritetens ställning i detta samhälle".951 en senare version 
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sägs att faktorerna på samhällsnivån "speglar och i viss utsträckning bestämmer 
minoritetens status i förhållande till majoriteten".961 den senare skrivning beskrivs 
inte den ensidiga påverkan från majoritets samhället lika entydigt. På gruppnivån 
gör Hyltenstam & Stroud en helt annan avgränsning än Tandefelt, eftersom de 
begränsar den till faktorer som rör interna förhållanden inom minoriteten. Dit 
räknas demografiska förhållande, språkförhållanden, heterogenitet/homogenitet 
inom gruppen, näringar, typ av etnicitet, intern organisation, egna organisationer, 
media och kulturyttringar. På individnivån är skillnaderna minst mellan de två 
modellerna i det att den i båda fallen till s törsta delen handlar om språkval i olika 
situationer och språkets socialiserande betydelse. 

Det finns alltså tydliga skillnader mellan de två modellerna vad gäller den makt
politiska analysen. Medan man hos Tandefelt kan läsa in en mer empiriskt inriktad 
modell som syftar till sociolingvistisk analys av relativt neutralt bedömda grupper, 
kan man hos Hyltenstam & Stroud läsa in ett mer politiserande, emancipatoriskt 
ställningstagande för minoritetsgrupperna. Problemet med ett sådant ställningsta
gande är att det, sina emancipatoriska strävanden till t rots, tenderar att betrakta 
minoriteterna som offer, vilket lätt leder till en tendens att underskatta minorite
terna som aktörer och att bortse från interaktionen mellan minoriteten som under
ordnad grupp och majoriteten som dominerande grupp. All form av beroende i ett 
socialt system erbjuder samtidigt någon form av resurser som formar de underord
nades strategier och aktiviteter.97 

En konsekvens av det förhållningssättet är att förhållandet mellan minoritet och 
majoritet på samhällsnivån ses som relationell (åtminstone i den senare versionen), 
medan gruppnivån beskrivs utifrån en ensidig analys av de interna förhållandena 
hos minoriteten. Motiveringen är att förhållanden som gäller internt för en etnisk 
minoritet i stor utsträckning är bestämd av majoritetens dominans på samhälls
nivån. Därigenom reduceras gruppnivån till att reflektera samhällsnivån. Risken är 
att en sådan deterministisk analysmodell missar den motsägelsefullhet och mång
tydighet som kan läsas in i språkbytesprocessen, som Tandefelt framhåller om grupp
nivån, med hänvisning till resultat från tidigare forskning.98 

Man kan också fråga sig varför Hyltenstam & Stroud hänför minoritetens språk
förhållanden inom nationen (ex.vis frågan om språket har officiell status) till in
terna förhållanden inom minoritetsgruppen. Detsamma gäller förekomsten av egna 
institutioner som också hänförs till interna förhållanden. Båda ovanstående exem
pel borde väl i högsta grad vara relaterade till den övergripande samhällsnivån. Till 
fördelarna med den modell Hyltenstam & Stroud presenterar hör dock den vidare 
samhälleliga synen som tydligt relaterar språkfrågan till en politisk kontext. Det 
betyder att interaktionen mellan olika intressegrupper betraktas ur ett maktperspektiv. 
Språkbytet blir då en fråga om aktörernas förhållande till inflytande och makt på 
olika nivåer i samhället. 
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Tidigare forskning 
Ett ideologiskt och politiskt perspektiv har dominerat forskningen om assimilerings
politiken i Tornedalen. Därigenom har också språkpolitiken i Tornedalen i huvud
sak betraktats som ett nationalistiskt assimileringsprojekt medan de utilitaristiska 
och demokratiska målen skjutits i bakgrunden. Fokuseringen på undervisnings
språket i folkskolan har fördunklat andra sidor av moderniseringen som påverkade 
tornedalingarnas språkliga strategier. Det har också bidragit till att språkbytes
processen i Tornedalen ensidigt har tolkats som påtvingad uppifrån. I en sådan 
kontext blir barnens vistelse i folkskolan bestämmande för språkbytets förlopp 
och hastighet, en vistelse som i bästa fall var sexårig. 

Ser man på skolpolitiken i en moderniseringskontext kan man lika väl betrakta 
skolpolitiken som ett integrativt element i det svenska nationsbyggandet, där den 
medborgerliga och demokratiska aspekten av befolkningens lika möjligheter att 
uttrycka sig på det officiella språket framhålls. Språkbytesprocessen får då ett 
emancipatoriskt drag och de aktörer som förde ut försvenskningspolitiken på re
gional och lokal nivå får dubbla roller. Å ena sidan framstår de som nationalistiska 
undertryckare av den finska kulturen och det finska språket. Å andra sidan fram
står de som utvecklare av det civila medborgarsamhället och av Tornedalens inte
grering i det övriga svenska samhället. 

Att beskriva tidigare forskning inom alla de olika områden som avhandlingen 
tangerar skulle bli alltför voluminöst och rent uttröttande. Därför begränsas den 
systematiska genomgången av tidigare forskning till assimileringspolitiken i Torne
dalen. Övrig relevant forskning presenteras i det sammanhang där den naturligt 
kan föras in i resonemanget. De första arbetena som på ett kritiskt och oberoende 
sätt granskade den statliga assimileringspolitiken i Tornedalen kom på 1960-talet. 
Den förre folkskolläraren och seminarierektorn i Haparanda, Hugo Tenera, gjorde 
en perspektivrik och empiriskt väl underbyggd forskning om folkbildningens och 
folkskolans utveckling i Tornedalen. I den första volymen, Folkupplysningsarbetet i 
Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900 (1960), beskrev han både det 
första folkbildningsarbetet bland tornedalingar och samer, samt svenskspråkiga 
familjers assimilering i den tornedalsfinska kulturen på 1600-talet. 

Den andra volymen, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd under fórra hälften 
avi900-talet jämte språkdebatten (1963), satte in folkskolans utveckling i den språk
politiska debatten under främre delen av 1900-talet. I Språkundervisningsproblem i de 
finsktalande delarna av Norrbottens län (1966) analyserade han den pedagogiska sidan 
av språkpolitiken i Tornedalen. Tenerz var engagerad i sin samtids språkpolitiska 
debatt och anlitades också som sakkunnig för en kritisk bedömning av det veten
skapliga värdet av 1930 års språkundersökning i Tornedalen.99 Också Nils Slunga 
tog sig an språkpolitiken i Torndalen i sin licentiatavhandling Staten och denfinsksprå
kiga befolkningen i Norrbotten (1965) dä r han analyserade den statliga politiken mot 
den finskspråkiga befolkningen i Tornedalen. Slungas analys har stora förtjänster 
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genom den koncentrerade och skarpa analys den ger av de olika makttekniker sta
ten använde i sin försvenskningspolitik och får betraktas som en klassisk studie av 
assimileringspolitiken i Tornedalen. Den statliga politiken analyseras inom en rad 
olika områden som skolväsendet, järnvägspolitiken och försvarsdebatten. Slunga 
fortsatte sin forskning på 1990-talet med en beskrivning av arbetsstugornas fram
växt i "Skola fir glesbygd". Arbetsstugor i norra Sverige (1993) som också kom ut i en 
engelskspråkig version två år senare. Med Arbetsstugorna i norra Sverige. Ett filantropiskt 
företag i skolans tjänst (2000) skedde en ytterligare breddning av beskrivningen av 
arbetsstugorna. Arbetsstuguinstitutionen hade dessförinnan grundligt behandlats 
av Erik Lundemark i Arbetsstugorna (1980). 

Tenerz och Slunga var de första som på ett kritiskt sätt granskade assimilerings
politiken i Tornedalen. Ett gemensamt drag hos båda är att deras forskning huvud
sakligen anlade ett politiskt synsätt på assimileringsprocessen. I den politiska kon
texten betraktades därför den kulturella assimileringen av tornedalingarna och in
tegreringen av Tornedalen i det svenska nationalstatsbygget som ett i huvudsak 
nationalistiskt projekt. Slunga visar i sin forskning hur den statliga politiken i Tor
nedalen präglades av målsättningen att till varje pris införa svenskt språk och kultur 
i området. Han betonar däremot att tornedalingarnas inställning till språkfrågan 
var dikterad av praktiska hänsyn och menar att eftersom de lokala myndigheterna 
accepterade de statliga villkoren kan man inte betrakta skolpolitiken som statligt 
auktoritär.100 

Tenerz menar istället att de beslut som togs av skolråd och kyrkostämmor om 
införande av svenska som undervisnings språk dikterades av den språkliga och 
klassmässiga sammansättningen i skolråden och kyrkostämmorna. Allmogen var 
enbart intresserad av den ekonomiska sidan av saken, inte av språkfrågan.101 

Försvenskningspolitiken var enligt honom en medveten assimileringspolitik dikte
rad av rädsla för Ryssland och de finska nationalisterna. De storfinska ambitio
nerna och konflikten mellan Sverige och Finland om Svenska Tornedalen på 1900-
talet har tagits upp av några forskare. Valde Näsi gav 1928 ut Uinsipohjan k)isymys 
(1928), som behandlade de finska nationalisternas syn på Svenska Tornedalen, el
ler Västerbotten som man från finsk sida benämnde området. En grundlig genom
gång av de storfinska drömmarna och aktiviteterna under mellankrigstiden gjordes 
av Toivo Nygård inom avhandlingen Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen (1978). 
Svenska Tornedalen behandlades mer specifikt av samme författare i "Suur-Suomen 
koulu"ja Uinsipohjan suomalaiset (1974). 

Från svensk sida har endast ansatser till forskning om de finska nationalisterna 
och Tornedalen gjorts av Karl-Erik Nyström i Svenska Tornedalen - konfliktområde 
under mellankrigstiden? (Österbotten 1989-1990).(1990). En både detaljerad och bred 
beskrivning av de finskspråkigas historia i Sverige har gjorts av Kari Tarkiainen i 
Finnarnas historia i Sverige d el 2 (1993). Forskningen om de finska nationalisternas 
intresse för Svenska Tornedalen kastar ljus över nationalstatskonkurrensen och 
den betydelse språkfrågan hade i det finska nationalstatsprojektet. De tillför däre
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mot inte så mycket kunskap om hur de svenska tornedalingarna förhöll sig till 
politiken, eller hur det påverkade deras nationella identitet. Assimileringspolitiken 
mot den finskspråkiga minoriteten i norra Norge har behandlats av Einar Niemi 
och Kurt Einar Eriksen i standardverket Den finske fare (1981). Där sker också en 
komparation med assimileringspolitiken i Tornedalen. En mer renodlad kompara-
tion har senare gjorts av Einar Niemi i The Finns in Northern Scandinavia and 
Minority Policy, i Ethnicity and Nation Building in the No rdic World (Sven Tägil ed.) 
(1995). Till den nyare forskningen om assimileringspolitiken hör Teemu Ryymins 
pågående forskning om de storfinska organisationernas intresse för de finsksprå
kiga i norra Norge samt pressdebatten under mellankrigstiden som har presente
rats i "Bein av vårt bein, kjött av vårt kjött". Finske nasjonalisters og norske myndigheters 
kvenpolitikk i mellomkristiden. " (1998). 

Som ett standardverk om samspelet mellan kväner och samer i Norge, samt 
assimileringspolitiken mot dem kan också nämnas Ivar Björklunds Fjordfolket i 
Kvcenangen (1985). Skol- och språkpolitiken mot de etniska minoriteterna har också 
behandlats av en del norska forskare. Här kan nämnas Eivind Bråstad Jensens Fra 
fornorskningspolitikk mot kulturel mangfold (1991) och Bente Merete Hansen, Solhov 
folkehegskole. Fornorskningshastion i grenseland ( 1998). Den sistnämnda behandlar 
assimileringspolitiken i ett mer konsthistoriskt och etnosymboliskt perspektiv. Nå
gon liknande historisk forskning som den Tenerz och Slunga gjorde i mitten av 
1960-talet om skolpolitik och assimileringspolitik i Tornedalen är därefter egentli
gen inte gjod, bortsett från forskningsantologin Haparanda efter 1809. Kommunhistoria 
utgiven med anledning av Haparandas 150-årsjubileum (Tornedalens historia III) (1992) 
med Olof Hederyd som redaktör, som till stor del är en sammanställning av tidi
gare gjord forskning kombinerad med viss ny forskning. 

Olof Hederyd polemiserar i Tornedalens historia III mot att försvenskningspolitiken 
var en tvångskampanj för att utbreda storsvenskheten på en isolerad finskspråkig 
folkspillras bekostnad. Han menar att själva tvånget i språkinlärningen upplevdes 
på olika sätt av olika elever, beroende på lärarens personlighet. Hederyd menar att 
det verkliga kultur- och språkförtrycket var det som utövades mot tornedalingarna 
innan de fick lära sig svenska, under de hundratals år då förvaltnings språket var 
svenska men befolkningen bara kunde tala finska.102 Nils Erik Hansegård skrev i 
mitten av 1970-talet boken Tvåspråkighet eller halvspråkighet? (1974) som väckte mycket 
debatt i Norrbotten. Boken var polemisk till sin karaktär och behandlade det språkliga 
förtrycket inom skolväsendet i Tornedalen ur ett psykosocialt perspektiv. 

Hansegård hävdade att många tornedalingar på grund av förbudet att prata fins
ka i skolan blev stigmatiserade och att de längre fram i livet blev handikappade i 
både det finska och svenska språket. Som en uppföljning skrev han Den norrbottens
finska språkfrågan: e n åte rblick på halvspråkighetsdebatten (1990). Hansegårds tes om 
halv-språkigheten har under 1980 och 90-talen mött kritik från andra forskare.103 

Henning Johansson har forskat kring språkanvändningen i Tornedalen, främst hur 
samiskan har använts. Tillsammans med Stig Johansson gav han 1968 ut Nomad

52 



skolan : en historisk överblick (1968). Den följdes av Flerspråkigheten i norra Tornedalen: en 
förberedande sociologisk studie (1970), tillsammans med Joel Wikström, och en rad böcker 
som på olika sätt tangerat förbindelsen mellan språk och kultur. På 1970- talet 
gjorde den finska sociologen Magdalena Jaakola en sociolingvistisk undersökning i 
Tornedalen Om tvåspråkighetens soäologi: med speciell hänsyn till språkförhållandena i svenska 
Tornedalen (1972). Den följdes upp med artikeln Den språkliga variationen i svenska 
Tornedalen, i Språk och samhälle 2 (1984). Elina Helander har behandlat 
trespråkighetens problematik i Övre Tornedalen, bland annat i Det finska språkets 
ställning i Övre Soppero i dag, i Språkhistoria och sp råkkontakt i Finland och Nord-
Skandinavien (1982) samt Om trespråkighet: en undersökning av språkvalet hos samerna i 
Övre Soppero (1984). 

Bland senare tids forskning om språkfrågan och assimileringen i Tornedalen 
kan nämnas Maria Wingstedts avhandling Language Ideolo gies and Minority Language 
Policies in Sweden (1998), som studerar språk- och assimilationspolitiken mot 
tornedalingar och samer i ett jämförande perspektiv från mitten av 1800-talet fram 
till nutiden. Även Ingegerd Larsson-Municio har behandlat förbindelsen mellan 
språk och assimileringspolitik i Tornedalen i artikeln The Return of the Repressed 
Others - Linguistic Minorities and the Swedish Nation-statefrom the 1840s to the 1990s 
(Department of political science, University of Stockholm) (1997). Precis som 
Wingstedt grundar hon sig på tidigare gjord historisk forskning och gör utifrån 
den en komparativ analys av assimileringspolitiken mot samer och tornedalingar. 
Birger Winsa har specifikt behandlat den tornedalska språksituationen i Language 
Attitudes and Sodai Identity. Oppression and Revival of a Minority Language in Sweden 
(1998). Den språkliga revitaliseringsprocessen bland de nationella minoriteterna i 
norra Skandinavien och Finland behandlas av Leena Huss i Reversing Language Shift 
in the Far North. Linguistic Revitalisation in Northern Scandinavia and Finland (1999). 

Här tas inte den övriga omfattande språksociologiska litteratur upp som tang
erar problematiken i Tornedalen. Tidigare forskning om språkmönstrets föränd
ring i Tornedalen är relativt begränsad. Finnbygdsutredningen 1921 koncentrerade 
sig mest på skolväsendets utveckling och det finska språkets geografiska utbred
ning över tiden, men det vetenskapliga underlaget var ganska tunt för analyser. 
Däremot gjordes statistiska bearbetningar utifrån primärmaterialet i 1930 års språk-
och härkomstutredning, som trycktes i anslutning till 1930 års folkräkning. I slutet 
av 1960-talet genomförde finska sociologer undersökningar av språkförhållandena 
i Tornedalen som breddade perspektivet betydligt. 

En klassisk studie är Magdalena Jaakolas sociologiska studie om språk
förhållandena i Svenska Tornedalen.104 Likaså genomfördes en språksociologisk 
attitydundersökning på båda sidor om riksgränsen som bland annat berörde de två 
socknarna Övertorneå och Ylitornio. Undersökningens målsättning var att utreda 
riksgränsens inverkan på befolkningen i Tornedalen på båda sidor om gränsen. I 
de konkreta undersökningarna, som byggde på intervjuer och enkäter gjorda 1966, 
studerades det språkliga beteendet, religiösa mönster, familjens inre arbetsfördel
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ning samt den sociala interaktionen över gränsen. Den ekonomiska utvecklingen 
berördes mer i sammanfattande termer. I studien fanns inte heller något diakront 
historiskt perspektiv.105 

Henning Johansson och Joel Wikström använde sig av Jaakolas undersöknings
mall när de i början av 1970-talet gjorde en intervjuundersökning av språk
förhållandena i Karesuandos närområde, ett område där både samiska, finska och 
svenska talas. Även här rör det sig om en synkron undersökning i nutid och ett 
begränsat underlag på 120 personer. Bara en del av materialet berör det finska 
språket.106 Inom det nordiska området har undersökningar om språkbyte gjorts av 
bl.a. Sally Boyd, Marika Tandefelt och Marjut Aikio på 1980-talet. Särskilt Tandefelts 
och Aikios undersökningar innehåller ett historiskt perspektiv genom att de följer 
språkbytet inom avgränsade familjer över tiden. 

Den tidigare forskningen om språkbyte och språkbevarande visar att det finns 
en mängd språkbytesfaktorer som kan leda till ett språkbyte eller ett bevarande av 
ett språk, men att det är svårt att hitta generella mönster som förklarar processen.107 

Det betyder att tidigare forskningsresultat inte så lätt kan överföras från en miljö 
till en annan. Olika faktor som angetts ha stort förklaringsvärde för språkbytes
processen är äktenskapsmönster och kvinnornas strategiska roll i familjen. Andra 
förklarings faktorer är den funktionella språkdelningen mellan minoritetsspråk och 
majoritets språk samt det praktiska värde de olika språken har i olika sociala kon
texter för dem som använder språket/språken, men också minoritetens relativa 
maktposition och bedömningen av minorietsspråkets status.108 Den svenska språk
politiken i Tornedalen har också behandlats ur ett diskrimineringsperspektiv.109 Under 
senare år har språkbytesprocessen i Tornedalen analyserats utifrån ett minoritets-
politiskt perspektiv.110 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett språkbyte är lika komplext och inne
håller lika många dimensioner som språket självt. Förklaringar till språkbytet måste 
sökas i många olika faktorer, och framförallt i språkanvändarnas unika sociala, po
litiska och kulturella kontext. Det indikerar också att händelser och förlopp utanför 
skolväsendet i lika hög grad bör ha betydelse för ett språkbyte som vistelsen i 
skolan eller utformningen av undervisningen. 

Syftet med avhandlingen 
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur etniciteten och det etniska innehållet 
i den nationella identiteten i Tornedalen omdefinierades och förändrades genom 
försvenskningspolitiken, språkbytesprocessen och tornedalingarnas historiska roll 
i nationalstaten. Eftersom de tre skeendena inte är synkrona med varandra används 
olika tidsperspektiv för att analysera dem. 

I det långa tidsperspektivet undersöks sambandet mellan tornedalingarnas bety
delse i den svenska nationalstatens formering och den assimileringspolitik som 
riktades mot dem under moderniseringsperioden. I det kortare tidsperspektivet 
granskas mer explicit moderniseringens inverkan på assimileringspolitiken och språk
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förändringen i Tornedalen. Språkbytesprocessen betraktas både som en indikator 
både på hur den statliga försvenskningspolitiken lyckades i sitt uppsåt, men också 
som en måttstock på tornedalingarnas språkstrategier. Den ger även en kontur
teckning av hur etnicitet och nationell identitet är beroende av varandra. Det bety
der att moderniseringsprocessen betraktas som beroende av de etniska gruppernas 
roller i det långa nationalstatsperspektivet. Periodiseringen kan också ses som ett 
sätt att narrativt strukturera det komplicerade förhållandet mellan modernisering 
och nationalism. I verkligheten handlar det om överlappande och inbördes bero
ende processer. Avhandlingens syfte kan konkretiseras i tre delsyften som berör 
olika problemområden. 

Det första delsyftet'ii att undersöka samspelet mellan den strukturella integreringen 
av Svenska Tornedalen i den svenska nationalstaten och assimileringspolitiken på 
central, regional och lokal nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas moderniseringens 
drivkrafter bakom olika former av minoritetspolitik. Till de viktigaste 
moderniseringsfaktorerna räknas industrialiseringen och urbaniseringen, det all
männa utbildningsväsendets utbyggnad, utvecklingen av en borgerlig offentlighet 
samt demokratiseringen och folkrörelsernas utveckling. De bildar en kontextuell 
bakgrund till assimileringspolitiken. 

Mot de statliga aktörernas engagemang i assimileringspolitiken jämförs aktö
rerna inom det civila samhället. I den statliga assimileringspolitiken undersöks sär
skilt försvenskningspolitiken inom folkskolan, i synnerhet den betydelse språk
frågan fick. Av särskild vikt är att jämföra sambandet mellan nationalistiska, för
svarspolitiska och kyrkliga värderingar med tankar om demokratisering och med
borgerlig fostran. 

I det civila samhället undersöks hur försvenskningspolitiken gestaltades inom 
olika former av folkrörelser, men också i vilken grad folkrörelserna fungerade som 
motkrafter till försvenskningspolitiken. De folkrörelser som undersöks är arbetar
rörelsen, jordbrukarnas ungdomsrörelse och den religiösa väckelserörelsen 
laestadianismen. Den tidsperiod som undersöks är åren 1850-1939 med tillbaka
blickar på nationalstaten i ett längre tidsperspektiv. 

Det andra delsyftet'ii att undersöka på vilket sätt assimileringspolitiken påverkade 
språkanvändningen i Svenska Tornedalen jämfört med andra påverkans faktorer i 
moderniseringsprocessen. Det innefattar också en undersökning av läs- och 
skrivkunnighetens utveckling. Särskilt undersöks vilka faktorer som bidrog till en 
ändrad användning av finskan och svenskan i vardagslivet. Syftet är att undersöka 
vilken betydelsen språkpolitiken i folkskolan fick för tornedalingarnas ändrade yrkes-
och språkstrategier jämfört med arbetsmarknadens förändring, urbaniseringen och 
folkrörelsernas uppkomst. Tornedalens karaktär som gränsområde mellan Sverige 
och Finland gör att jämförelsen mellan den ekonomiska och politiska utvecklingen 
i Sverige och Finland samt äktenskapsmönstrets förändring ägnas uppmärksam
het. Undersökningsperioden är avgränsad till åren 1850-1939 som är vald utifrån 
assimilerings- och moderniseringsperspektivet på folkskolan i Tornedalen, från in
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förandet på 1850-talet fram till andra världskriget då assimileringspolitiken blev 
något uppmjukad. 

Det tredje delsyftet är att undersöka hur det etniska innehållet i tornedalingarnas 
nationella identitet förändrades över tiden. Det görs genom att undersöka 
tornedalingarnas betydelse i den svenska nationalstatens formering i ett långt tids
perspektiv och analysera den nationella identitetens omdefiniering och förändring 
i förhållande till försvenskningspolitiken och språkbytesprocessen. Väsentligt är 
att sätta in moderniseringsprocessen i ett långt tidsperspektiv för att undersöka hur 
den svenska nationalstatens etniska innehåll transponerades in i den moderna eran. 
I det sammanhanget jämförs den svenska och norska assimileringspolitiken mot 
den finskspråkiga minoriteten i respektive land. 

En hypotes är att assimileringspolitiken påverkades både av moderniseringen 
och av de etniska gruppernas långa kontinuitet i nationalstaten. En annan hypotes 
är att den allmänna moderniseringen spelade en lika stor roll för språkbytesprocessen 
som språkpolitiken i folkskolan. 

Metod och avgränsningar 
Metoden har valts för att kunna jämföra hur olika aspekter av moderniseringen 
och nationalstatens förändring påverkade det etniska innehållet i den nationella 
identiteten i Tornedalen. Komparationer av olika slag spelar därför en viktig roll. 
För att tydliggöra förhållandet mellan en nationell minoritet och en nationell majo
ritet krävs en bestämning av gruppernas tillgång till olika slags resurser, vilket inne
fattar en jämförelse mellan gruppernas förhållande till maktpositioner på central, 
regional och lokal nivå. Också språket räknas här som en resurs. Som resurs har 
språket både en instrumenteli karaktär för att exempelvis göra sig förstådd i olika 
sammanhang, men också en symbolisk karaktär för att signalera makt, kulturell 
gemenskap, status etc. 

Eftersom Tornedalen vid undersökningens början till stor del utgjorde ett av
gränsat territorium för den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten, görs en jäm
förelse av hur Tornedalen utvecklades ekonomiskt, kulturellt och politiskt jämfört 
med närstående svenskspråkiga områden. 

Frågan är alltså om det går att urskilja skillnader i utvecklingen som kan härledas 
till språkliga eller etniska dimensioner, och vad de i så fall beror på, eller om Torne
dalen ryms inom ett allmänt mönster för Övre Norrland. För att komma åt vilken 
åsikt den breda befolkningen i Tornedalen hade om försvenskningspolitiken, samt 
hur den varierade bland olika socioekonomiska grupper i olika delar av Tornedalen 
under olika tidsperioder, har både kvalitativa och kvantitativa undersökningar gjorts. 
De kvalitativa undersökningarna handlar om att kardägga hur tornedalingarna age
rade inom några representativa politiska och kulturella institutioner under avgrän
sade perioder. De viktigaste är Norrbottens läns landsting, länsstyrelsen, riksda
gen, folkskolans olika institutioner på nationell, regional och lokal nivå samt rele
vanta folkrörelseorganisationer. Undersökningen börjar i en tid när Tornedalen är 
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både materiellt och andligt relativt isolerat från det övriga landet, på grund av den 
agrara strukturen, de outvecklade kommunikationerna, avsaknaden av folkskolor 
och det avvikande språket. Därefter följs moderniseringsprocessen och försvensk
ningspolitiken fram till andra världskriget då man kan betrakta Tornedalen som 
språkligt och materiellt integrerat i den svenska nationalstaten. Under de dryga sex 
decennier som perioden 1876 till 1939 omsluter genomgick den statliga 
försvenskningspolitiken i Tornedalen olika stadier. En periodisering av de olika 
stadierna måste grunda sig på den förändrade språkpolitiken inom folkskolan. Det 
var där de stora ekonomiska och ideologiska resurserna sattes in. Därför har 
försvenskningspolitiken inom folkskolan tagits som riktmärke för periodiseringen. 
Utgångspunkten för periodiseringen av försvenskningspolitiken har varit att ur
skilja de vändpunkter där väsentliga förändringar inleddes vad gäller språkpolitiken 
i folkskolan. 

Tidsperioderna är valda utifrån de olika skeendena i försvenskningspolitiken 
och moderniseringsförloppet. Utifrån syftet har perioden 1850 till 1939 valts som 
huvudperiod för undersökningen eftersom den sammanfaller med både industria
liseringen och assimileringspolitikens framväxt inom folkskoleväsendet. Slutåret 
har valts med hänsyn till att en ny fas i assimileringspolitiken då hade hunnit in
träda med en delvis ny socialdemokratisk syn på språkpolitiken i Tornedalen. Ge
nom att innefatta 1930-talet i analysen är det också möjligt att visa hur de ändrade 
utrikespolitiska relationerna mellan Sverige och Finland påverkade assimilerings
politiken. 

Ett långt tidsperspektiv används för att undersöka etnicitetens betydelse i det 
svenska och finska nationalstatsprojektet. Här sträcker sig jämförelsen av olika et
niska och språkliga grupper ända tillbaka till slutet av medeltiden. Det viktiga syf
tet med det långa tidsperspektivet är att försöka bestämma vilken betydelse olika 
etniska grupper hade i formeringen av nationalstaten, samt vilka konsekvenser det 
fick för dem under moderniseringsprocessen. För att språkundersökningen ska 
vara representativ för hela Torndalen krävs både en viss geografisk spridning och 
ett tillräckligt stort kvantitativt material för att kunna dra slutsatser ur det. Därför 
har systematiska muntliga intervjuer i syfte att kartlägga språkbytesprocessen valts 
bort som undersökningsmetod. Det beror inte på att insikt saknas om betydelsen 
av att använda ett sådant kvalitativt källmaterial.111 

Det som slutligen har fällt avgörandet är att huvudsyftet med avhandlingen är att 
beskriva språkbytesprocessen som en del i en moderniseringsprocess, där språkbytet 
värderas mot olika moderniseringsfaktorer som nationalistiska motsättningar, språk
politik, ekonomisk utveckling, migrationer, äktenskapsmönster m.m. Den möda som 
kunde ha lagts ner på ett antal muntliga intervjuer med nu levande personer som 
hade sin skolgång från mitten av 1920-talet och framåt, har istället lagts på att utifrån 
befintligt skriftligt, både kvantitativt och kvalitativt källmaterial, skapa en mer repre
sentativ bild av språkbytet från slutet av 1800-talet fram till 1930.1 undersökningen 
av det förändrade språkmönstret används en kombination av tvärsnittsundersökningar 
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och longitudinella undersökningar. Tvärsnittsundersökningarna har fördelen att man 
där jämför stora grupper människor vid samma tidpunkt. Den longitudinella un
dersökningen följer istället individers utveckling över tiden och kan på så vis be
skriva förändringen hos individer och grupper av individer. Arbets åtgången gör 
emellertid att den undersökta gruppen då måste bli mindre än vad som är möjligt 
vid tvärsnittsundersökningar, som kan utnyttja olika aggregationsnivåer i den of
fentliga statistiken. Även mikroundersökningen av Övertorneå kommun utnyttjar 
en kombination av tvärsnitts- och longitudinella undersökningar. 
I tvärsnittsundersökningarna relateras migrations- och äktenskapsmönster i 
Övertorneå till andra församlingar i Norrbotten och till Finska Tornedalen vid 
olika tidpunkter. I de longitudinella undersökningarna följs individer och grupper 
i Övertorneå kommun över tiden. Olika variabler hos individerna och olika 
socioekonomiska grupper jämförs med varandra. Mot medfödda skillnader som 
ålder, kön och födelseort ställs förvärvade skillnader som boendeort, yrke, 
migrations- och äktenskapsmönster. Det är språkanvändningen inom tre domäner 
som granskas särskilt noga. Det är språkets användning i skolmiljön, bland olika 
yrkesgrupper och i familjen. Samtliga är av stor betydelse i en språkbytesprocess. 
En liknande kombination av undersökningar görs i Seskarö, men i mindre omfatt
ning. 

Tidigare forskning har visat att språkbytesprocesser tenderar att följa generations
skiftena i sin utveckling. En annan skillnad har visat sig i språkbytets hastighet 
mellan könen.112 Av särskild betydelse i den här undersökningen är språkbytets 
hastighet i förhållande till försvenskningspolitiken i folkskolan. Därför har samt
liga individer i Övertorneå kommun i folkräkningen 1930 delats in i sexåriga ål
derskohorter, det vill säga i olika folkskolegenerationer eftersom den allmänna folk
skolan då var sexårig. Genom att jämföra språkmönstret i de olika folkskolekohor
terna kan språkmönstrets förändring över tid uppskattas. Genom att relatera kohor
terna till variationer i kön, yrke, boendeort, nationalitet och familjestruktur blir det 
möjligt att analysera ett komplext förändringsmönster bakom språkbytesprocessen. 

Det är viktigt att framhålla att kohortindelningen konstruerar en idealbild uti
från ett perfekt folkskolesystem där alla elever börjar skolan vid sju års ålder, går 
sex år i folkskolan och slutar skolan vid fjorton års ålder. Ett sådant perfekt skol
system existerade naturligtvis aldrig. I verkligheten kanske bara 50 procent av en 
ålderskohort gick i skola överhuvudtaget och en elev som gick i skola kanske gick 
två år, gjorde två års uppehåll och gick två år till eller liknande. Det fanns också 
äldre elever som kanske började gå i folkskola när den inrättades i byn. 

Fördelen med indelningen är att de ideala folkskolegenerationerna ändå är jämn
åriga med varandra och representerar faktiska åldersgenerationer. Därför kan deras 
språkmönster jämföras med varandra och med folkundervisningens status vid den 
tidsperiod de var i skolpliktig ålder. Slutledningen om orsakerna till variationerna 
är svårare att dra. Exempelvis kan en låg procentandel svenskspråkiga i en särskild 
folkskolekohort återspegla så skilda faktorer som en hög andel hemundervisade på 
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finska, avsaknad av svenskundervisning i folkskolan eller faktorer efter skolåldern 
fram till mättillfället 1930 som påverkade det dåvarande språkmönstret. Det inne
bär naturligtvis en osäkerhetsfaktor i slutledningen, så den största vinsten med 
undersökningen är just komparationen mellan de olika generationerna, som visar 
den faktiska skillnaden i språkmönstret mellan olika generationer 1930. 

Av två anledningar har år 1890 tagits som utgångspunkt för kohortindelningen. 
Det beror för det första på att 1890 var utgångspunkten för den massiva utbyggna
den av statliga skolor i Tornedalen med enbart svenska som undervisningsspråk, 
därigenom också startpunkten för en intensifierad försvenskningspolitik. Den an
dra anledningen, som råkar sammanträffa på ett lyckligt sät t, är att just 1890 års 
folkräkning har varit en synnerligen lämplig folkräkning att relatera till 1930 års 
folkräkning. I 1890 års folkräkning är exempelvis de vuxna familjemedlemmarnas 
samtalsspråk markerade. Dessutom är hela folkräkningen excerperad till en data
bas som går att länka samman med den databas som skapats ur 1930 års folk- och 
härkomstutredning. Det betyder i sin tur att longitudinella studier kan göras för de 
individer som återfunnits i båda folkräkningarna. 

Problemet med tvärsnittsundersökningarna är att man att inte har kontroll på 
in- och utflyttningar i församlingen. Man ser alltså hur skillnaderna i språkmönster 
såg ut mellan de olika ålderskohorterna, men det är svårt att dra säkra slutsatser 
eftersom man inte vet om språkmönstret i en särskild ålderskohort beror på endo
gena förändringar eller på inflyttning av nya språkgrupper.1131 den longitudinella 
undersökningen följer man särskilda individer från början till slut och vet därför 
att förändringen inte beror på inflyttade individer, utan att det är en förändring 
som skett inom en och samma grupp. För att kunna göra den longitudinella under
sökningen har det varit nödvändigt att spåra individerna från 1930 års folkräkning 
tillbaka till 1890 års folkräkning, för att utifrån det länkade databasmaterial som då 
skapats analysera språkförändringen. 

Källkritiska reflektioner 
Huvudkällorna för att beskriva språkmönstrets förändring är primärmaterialet, samt 
egna bearbetningar, från 1890 och 1930 års folkräkningar. De har tidsmässigt valts 
för att täcka in den väsentliga delen av språkbytesprocessen. Tiden kring 1890 var 
avgörande för skolpolitikens ändrade inriktninge. Det var då försvenskningen av 
undervisnings språket inom folkskolan påbörjades på allvar. En viss undervisning i 
svenska hade visserligen pågått under längre tid, men från 1890 blev försvenskningen 
institutionaliserad i och med att de statliga folkskolorna från den tiden införde 
svenska som undervisnings språk. Lyckliga omständigheter har gjort att 1890 års 
folkräkning blev offentligt tillgänglig i form av en databas under avhandlingsarbetets 
gång, vilket gjorde det möjligt att använda det till stora kvantitativa undersökningar 
på individnivå. Målsättningen vid excerperingen har varit att följa primärmaterialet 
så troget som möjligt vad gäller uppgifter, stavning etc.114 På så vis kan man be
trakta den digitaliserade versionen som en excerperad kopia av primärmaterialet.Valet 
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av 1930 års folkräkning har bestämts av den språk- och härkomstutredning som 
gjordes i Tornedalen i samband med folkräkningen. I primär materialet till språk-
och härkomstutredningen finns uppgifter på inidividuell nivå och familjenivå om 
språkvanor, socioekonomisk ställning, födelseförsamling, ålder m.m. Det finns därför 
stora möjligheter att undersöka språkvanorna i Tornedalen år 1930 bland individer 
och olika sociala kategorier. 

Ur primärmaterialet har hela Övertorneå församling och sågverks samhället 
Seskarö excerperats på individnivå. Det betyder att varje familjemedlem har 
excerperats ur primärmaterialet, i Övertorneå kommun 2778 individer och i Seskarö 
1230 individer, med 41 variabler per individ. Som komplement till 1930 års språk-
och härkomstutredning har 1890 års folkräkning använts. Där har primärmaterialet 
från samtliga kommuner i Norrbotten använts för att undersöka språkmönster, 
migrationer och äktenskapsmönster. Primärmaterialet från de två folkräkningarna 
har lagts in i en databas för att kunna köra mot varandra. Det kvalitativa källmate
rialet har inskränkt sig till huvudsakligen skriftligt material utom i ett fåtal fall där 
muntliga intervjuer i Övertorneå kommun och på Seskarö använts för att testa och 
förtydliga det skriftliga källmaterialet. 

Folkräkningarnas användbarhet som källor 
För att kunna värdera källornas användbarhet för tolkning av språkbytesprocessen 
krävs en beskrivning av under vilka omständigheter de har kommit till, samt hur de 
har bearbetats och använts i undersökningarna. De gäller särskilt de etniska och 
språkliga uppgifterna som finns på individnivå. Den historiska bakgrunden till hur 
markeringar för etnicitet användes i folkbokföringen, liksom språk- och härkomst
utredningens språkdarwinistiska bakgrund, har avhandlats i kapitel 4. Därför inrik
tas framställningen här på en källkritisk granskning för att bedöma folkräkningarnas 
användbarhet för att undersöka språkbytesprocessen. 

Det man kan säga om den etniska kategoriseringen i 1890-års folkräkning, är att 
den verkar ha gått efter språkkunskaperna som de angavs i hus förhörslängderna, 
eftersom vissa bönder kunde sakna etnisk beteckning trots sitt finskspråkiga namn. 
Det mest troliga är att de då var kunniga i svenska och därför räknades som 
svenskar.115 Att det var språkkunskaperna som räknades vid den etniska kategori
seringen bekräftas av beskrivningen av de kriterier man gick efter i 1910 års folk
räkning. Man hänvisar där till kyrkobokföringsordningen av år 1894 och avsnittet 
som föreskriver att anteckning om "främmande stam" ska göras i församlings
boken, och citerar ur förordningen: "I brist på annan bestämningsgrund må stam
mens namn anges med ledning av det inom hushållet använda talspråket."116 

Eftersom språkanvändningen låg till grund för kategoriseringen i folkräkninga
rna kan man se hur stor del av befolkningen som var finsk- respektive svenskspråkiga. 
Beteckningarna är mycket enkla. Eftersom den svenska etniciteten var norm skrevs 
den finska etniciteten som ett dikotomiserande "finne" eller enbart "fi". Det ska 
tolkas som att personen talade finska. I något enstaka fall finns samiska markerat 
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som språk, men till helt övervägande del handlar det om finska eller svenska. Hur 
stor andel av dessa som var tvåspråkiga går däremot inte att bedöma av markeringa
rna i husförhörslängderna. Det är de etniska markeringarna i 1890 års folkräkning 
som jag använder mig av för att bedöma språkmönstret i Tornedalen år 1890. Min 
bedömning är att uppgifterna om språk ändå är ganska tillförlitliga i folkräkning. 
Hus förhörs systemet var fortfarande i bruk, vilket innebar att prästen som förde in 
den etniska beteckningen i husförhörsprotokollet hade direkt kännedom om den 
familj som han skrev in i församlingsboken. Den slutliga tolkningen blir med nöd
vändighet beroende av kompletterande kvalitativa källor för att ge en bild av språk
användningen år 1890. 

Den andra folkräkningen som i avhandlingen används för att undersöka den 
förändrade språkanvändningen är 1930 års språk- och härkomstutredning. Den 
gjordes som en specialundersökning i Tornedalen och lappmarksförsamlingarna i 
samband med 1930 års folkräkning. Undersökningen är unik i sin detaljrikedom 
genom att primärmaterialet innehåller information om både etnicitet, språkkun
skaper, familjeförhållanden, härkomst, kön och yrke ner på individnivå. Den kan 
därför användas på ett betydligt mer allsidigt sätt än de ordinarie folkräkningarna. 
Språk- och häkomstutreningen spelar därför en viktig roll i avhandlingen för kart
läggningen av språkmönstrets förändring i Tornedalen. 

Språkundersökningen omfattade både den finsktalande och samisktalande be
folkningen i Norrbottens, Västerbottens och Jämdands län. För den finskspråkig 
befolkningen handlade det i praktiken om Norrbottens län. Man gjorde skillnad på 
de församlingar där befolkningen sedan gammalt hade en stort inslag av finsksprå
kiga befolkning och övriga församlingar. I det s.k. helundersökta området gjordes en 
fullständig undersökning av varje individ. Dit hörde Nedertorneå, Haparanda stad, 
Karl Gustav, Hietaniemi, Övertorneå, Korpilombolo, Tärendö, Pajala, Junosuando 
och Karesuando. I det s.k. delundersökta området gjordes bara undersökningar på de 
personer som förmodades vara av "lapsk eller finsk härkomst". Dit hörde Arvids
jaur, Arjeplog, Edefors, Jokkmokk och Råneå. I Jukkasjärvi, Gällivare, Överkalix 
och Nederkalix helundersöktes vissa områden, medan de återstående del-
undersöktes.117 Hur urvalet gick till i sistnämnda fall framgår inte. 

I den konkreta undersökningen var det två personer på lokal nivå som spelade 
huvudrollen. Den ene var prästen och den andre var ett särskilt utsett "kommunal
ombud". Prästen skulle utifrån församlingsboken fylla i namn, familjeställning, yrke, 
födelsedata och civilstånd för samtliga medlemmar i hushållet. Därefter skulle 
kommunombudet ta över och besvara frågorna om språk och stam. Därutöver 
skulle familjeföreståndaren själv besvara fyra frågor om språk, stam och härkomst. 
Insamlingen var alltså ett samarbete mellan pastorn, kommunombudet och familje
föreståndaren. Av primärmaterialet framgår att kommunombudet ofta var länsman 
eller någon annan förtroendeman med god lokalkännedom. I anvisningarna till 
frågeenkäten uppgavs för frågorna om huvudspåket att kommunombuden "om 
möjligt genom samtal på vederbörandes språk förvissa sig om rätta förhållandet". 
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De familjeföreståndare som tillfrågades i varje familj kunde vara far, mor eller en
samstående men för det mesta var det en familjefar. För det mesta var också hus
hållet synonymt med en kärnfamilj, men ibland kunde det bestå av två familjer eller 
en familj med tillskott av ensamstående män eller kvinnor.118 Eftersom frågorna 
rörde familjemedlemmarna kan man utgå från att familjeöverhuvudet visste vilken 
språkbehärskning olika familjemedlemmar hade. Sakkunskapen i svaren bör därför 
vara mycket god vad gäller informanternas kunskaper om de enskilda familje
medlemmarnas språkanvändning. Betydligt mer svårbedömt är i vilken mån 
familjeöverhuvudena har formulerat sina svar utifrån vad de trodde förväntades av 
dem, eller vilka svar de själva önskade skulle var sanna. Andra intervjuundersökningar 
har visat att svaren på frågor kan variera högst avsevärt beroende på hur frågorna 
formuleras, på vilket språk de ställs och på vilket sätt de ställs.119 

Resultatet av undersökningen blev inte så god som SCB hade hoppats. Visserli
gen genomfördes undersökningen som planerat, men i efterhand utsattes den för 
hård kritik för att stambegreppet var otydligt och förvirrande, samt att det i språk
undersökningen var oklart vad som skulle tolkas som "sidoordnat huvudspråk" 
och "bispråk". Statistikerna vid SCB råkade i bryderi hur man egentligen skulle 
tolka de lingvisdska och etniska kategorierna. Beträffande frågorna på familjenivå 
fick de helt utgå eftersom de inkomna svaren var alltför ofullständigt besvarade. 
Slutresultatet ansågs till och med så pass osäkert och tveksamt att man tvekade om 
det kunde publiceras. Frågan fick inte den vändning man kanske hade väntat sig, 
d.v.s. att undersökningen lades i malpåse i ett arkiv. Istället valde man att göra en ny 
kompletterande språkundersökning i Tornedalen. 

Att mitt i 1930-talets depression anstränga sig så för att kartlägga de exakta 
språkkunskaperna bland den finska befolkningen visar vilka betydelse frågan måste 
ha tillmätts. Direktiven till den nya undersökningen utarbetades under 1932 och 
fick beteckningen Speåalundersökningen i motsats till den första Huvudundersökningen. 
Den här gången anlitades två studenter vid Uppsala universitet, antagligen genom 
förmedling av K.B. Wiklund eftersom de hade anknytning till Finsk-ugriska insti
tutionen där Wiklund var professor. De utarbetade i samarbete med licentiaten 
Wahlund på SCB ett nytt formulär och sommaren 1933 gjorde de kontroll
undersökningar i vissa byar inom Nedertorneå, Karl Gustavs, Hietaniemi, 
Övertorneå, Korpilombolo och Gällivare kommuner. Uppgifterna inhämtades ge
nom direkt besök av studenterna i de familjer som skulle återundersökas.120 

För att kunna jämföra med den tidigare huvudundersökningen använde man 
samma tabellunderlag och undersökte bara de individer som funnits med i den 
första undersökningen, för att få fram ett bra jämförelsematerial. Personer som 
flyttat in i församlingarna under mellantiden ställdes alltså utanför undersökningen.121 

Även den här undersökningen testades mot ett antal personer genom remissförfa
rande, bl.a. kandidat C. Wester och rektorn för småskoleseminariet i Haparanda 
Hugo Tenerz. De var mycket kritiska till undersökningens vetenskapliga värde. 
Wester ansåg att man egentligen bara kunde uttala sig om individernas språk
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användning i undersökningen.122 Tenerz var mycket kritisk till den första huvud
undersökningen och ifrågasatte om kommunombuden hade varit kompetenta att 
utföra en vetenskaplig undersökning av det slaget.123 Hans reflektioner till Statis
tiska centralbyrån i juni 1937 får ses som en sista granskning av en sakkunnig, 
eftersom språk- och härkomstutredningen utgavs som offentligt tryck samma år. 

Till sist publicerades både Huvudundersökningen och Specialundersökningen 
men av SCB:s egna kommentarer i det offentliga trycket framgår en osäkerhet och 
tveksamhet inför att publicera resultaten. Man hade svårt att bedöma vilken av 
undersökningarna som var mest tillförlitlig, men ett visst försteg gavs åt den mer 
begränsade Specialundersökningen. Ur min egen synvinkel är den kritiska gransk
ningen av språk- och härkomstutredningen alldeles ypperlig. På så vis har källmate
rialet redan i samtiden blivit dubbelkontrollerat och utvärderat. Det primärmaterial 
jag använder mig av är den först gjorda undersökningen, alltså Huvud
undersökningen. Jag har överhuvudtaget inte hittat primärmaterialet till Special
undersökningen, så de enda uppgifter som finns från den är de som publicerades i 
det offentliga trycket 1937 samt i de råtabeller som finns i Riksarkivet.124 

Vid en jämförelse av resultaten visar det sig att uppgifterna om huvudspråk var 
ganska likartade i de två undersökningarna. Vad gäller finskan som huvudspråk 
skilde det bara 1,4 procentenheter mellan kommunombudens uppgifter och de två 
uppsalastudenternas uppgifter vad gäller språkets andel av befolkningen. För 
svenskan som huvudspråk hade kommunombuden 4,7 procentenheter fler 
svenskspråkiga än studenterna. I bedömningen av andelen inom respektive språk
grupp som hade språket som enda språk var felmarginalerna omvända. För de som 
uppgav sig ha svenska som enda huvudspråk skilde det 0,7 procentenheter och för 
finska som huvudspråk 5 procentenheter mellan de två undersökningarna. Sam
mantaget var ändå resultaten relativt samstämmiga vad gäller huvudspråket, vilket 
gör att man kan ställa ganska stor tillit till u ppgifterna om huvudspråk i Huvud
undersökningen. 

Resultaten var mer divergerande för de olika graderna av bispråk. Där rörde sig 
skillnaden mellan 10,3 till 19,6 procentenheter i felmarginal mellan de olika alter
nativen, alltså en relativt hög felmarginal om man vill göra en detaljerad granskning 
av olika varianter av tvåspråkighet. I avhandlingen finns ingen sådan målsättningen 
eftersom det förefaller omöjligt att göra en sån detaljerad språkundersökning bara 
på grundval av en kvantitativ undersökning, även om den grundar sig på intervjuer 
i samtiden. I mitt fall är målsättningen mindre pretentiös. Jag vill bara undersöka 
förhållandet mellan enspråkiga och tvåspråkiga individer och grupper för att på så 
sätt få ett mått på i vilken grad svenskan influerade tornedalingarnas vardagsmiljö. 

Med en sådan mer begränsad målsättning räcker det med att kategorisera i huvud
språk och bispråk, oavsett vilken exakt färdighet varje individ hade i sitt bispråk. 
Om man jämför skillnaden utifrån dessa förutsättningarna minskar felmarginalen 
för svenska som bispråk till 5 procentenheter och för finska som bispråk till 0,7 
procentenheter, alltså samma resultat som för uppgifterna om finska och svenska 
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som enda huvudspråk ovan. SCB gjorde en sammanställning av de resultat som 
Huvudundersökningen och Specialundersökningen kom fram till. I Övertorneå 
jämfördes byarna Ruskola, Torakankorva, Haapakylä, Kuivakangas, Matarengi, Pello, 
Turtola, Rantajärvi och Juoksengi. Sammanställningen visar att andelen personer 
som i Huvudundersökningen uppgett finska som huvudspråk var för låg i alla byar 
utom i Rantajärvi där den var något för högt beräknat. Så här såg skillnaden ut, 
med Specialundersökningens resultat inom parentes, för andelen personer med 
finska som huvudspråk: Ruskola 59,9 (91,5), Torakankorva 90,9 (91,2), Haapakylä 
62,4 (80,8), Kuivakangas 93,6 (95,2), Matarengi 38,5 (53,5), Pello 91,0 (93,3), Svans-
tein (Turtola) 41,2 (78,9), Rantajärvi 96,6 (94,5) samt Juoksengi 95,0 (97,3).125 

Skillnaden mellan de två värdena kan ses som en måttstock på viljan att vara 
svenskspråkig, vilket hänger samman med det sammanhang i vilket Språk- och 
härkomstundersökningen gjordes. Det är tydligt att en sådan vilja till svenskhet var 
störst i centralbygden kring Matarengi med de näraliggande byarna Ruskola och 
Haapakylä. Det andra området där svenskheten kraftigt överdrevs var bruksorten 
Turtola. I de övriga byarna överensstämde resultatet i Huvudundersökningen och 
specialundersökningen med några procentenheter när. Avvikelserna mellan de två 
undersökningarna bör finnas med i bakhuvudet när resultaten i språkundersökningen 
senare presenteras. Man får då tänka sig att det finska språkets andel bör justeras 
uppåt en del. 

Slutbedömningen av användbarheten av språkundersökningen är att den trots 
allt bör ge en relativt trovärdig bild av språkförhållandena i de enskilda familjerna 
så länge man håller sig till kategorierna huvudspråk och bispråk. Man får då ta i 
beaktande, dels att andelen svensktalande generellt kan vara något överdriven, dels 
att andelen finsktalande med svenska som bispråk kan vara något överdriven.126 

Den konstaterade felmarginalen bekräftar vad man skulle ha kunnat misstänka, 
nämligen att en del informanter har känt press på sig att något överdriva sina kun
skaper i svenska. År 1930 hade försvenskningspolitiken pågått i fem decennier i 
folkskolan och de nationalistiskt färgade tidningsdebatterna om fennomaner, språk
förtryck, patriotism och fosterländskhet rasat i olika omgångar. Trots allt måste 
bristerna i huvudundersökningen, med den dubbelkontroll som gjordes, bedömas 
som ganska små för det syfte avhandlingen har. 

Länkningen av individerna i de två folkräkningarna 

Genom att länka samman 1890 års folkräkning med 1930 års språk- och härkomst
utredning har en longitudinell undersökning av språkmönstret blivit möjlig att göra. 
Problemet med individerna 1890 är att de flesta då var barn. I folkräkningen skrevs 
de därför bara in med förnamn inom hushållet. För att urskilja vilket av de alterna
tiva namnkombinationer 1890 som kan vara det rätta svaret till den enskilda indivi
den 1930 har därför en sökning gjorts på hushållsnumret för varje tänkbar namn
kombination 1890. Genom att gå till varje ursprungshushåll 1890 har barnens ef
ternamn kunnat rekonstrueras efter föräldrarnas uppgivna efternamn. De osäkra 
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identifikationerna har testats genom att konfronterats med hembygdsforskaren, 
filosofie hedersdoktorn vid Uppsala universitet, Erik Wahlberg. Han har byggt 
upp ett mycket omfattande släktregister för hela Övertorneå kommun.128 Först har 
namnlistorna med de osäkra identifikationerna, inklusive övriga familjemedlem
mar, skickats till Erik Wahlberg för en orientering. Därefter har jag åkt till Wahl
berg och gått igenom varje osäker individ tillsammans med Wahlberg i hans släkt
registret. Genomgången har spelats in på band som kommentarer till de olika indi
viderna och deras familjer. Den muntliga genomgången som spelats in på band 
utgör därför också ett muntligt källmaterial i avhandlingen. 

Av de 2778 individerna i 1930 års folkräkning är 696 personer födda före 1891. 
De har delats i två grupper beroende på om de har kunnat länkas eller inte till de 
3133 individerna i 1890 års folkräkning. Av de 696 individer har 343 spårats från 
1890 års folkräkning till 1930 års folkräkning. Det betyder att de var bosatta i 
Övertorneå kommun både år 1890 och år 1930 och mest troligt under större delen 
av perioden däremellan, vilket gör dem intressanta att undersöka som en stabil 
kvarboende grupp. Den andra gruppen på 343 individer som inte har kunnat spå
ras från folkräkningen 1890 fram till 1930 blir då en referensgrupp till de återfunna 
personerna. De återfunna personerna kallas för de återfunna över 40 år och utgörs av 
343 individer medan de som inte återfunnits kallas för de icke-återfunna över 40 år och 
utgörs av 353 individer. Därigenom kan språkmönstret hos de återfunna över 40 år 
och deras kontinuitet i bygden kontrastera mot de icke-återfunna över 40 år som 
består av personer som i och för sig kan vara födda inom kommunen, men som vid 
mättillfället 1890 befann sig i en annan kommun. Det kan också röra sig om perso
ner som flyttat från annat håll. Det skapar ett jämförelsemönster kring dikotomin 
tradition-modernisering där antagandet är att de återfunna över 40 år hade en kon
tinuitet i bygden. En del av dem kan naturligtvis ha flyttat ut och tillbaka under de 
fyrtio år som gick mellan 1890 och 1930, men antagandet är att de var stationära. 

Den tredje gruppen består av samtliga som är födda efter 1890. Den kallas för 
gruppen under 40 år och utgörs av 2082 individer i åldrarna 0-40 år. Det är alltså den 
klart största av de tre grupperna som också består av de yngsta individerna. De 
äldsta började i folkskola tidigast 1897 och de yngsta hade 1930 ännu inte börjat 
skolan. De två grupperna som är över 40 år har skilts åt huvudsakligen för att de 
återfunna över 40 år också följs longitudinellt från 1890 till 1930, medan de icke-
återfunna över 40 år bara analyseras synkront år 1930. 

I både 1890 och 1930 års folkräkning har individerna grupperats efter hushåll. 
Med hushåll menades de som bodde i samma hus eller lägenhet. Inom varje hus
håll urskiljs dessutom de enskilda familjerna som i 1890 års hushåll numrerades 
från ett och uppåt. Som fristående familj räknas här varje konstellation med ett 
barn och dess föräldrar/förälder. Som fristående familj räknas vidare vuxna syskon 
utan hemmaboende barn som bor tillsammans eller ihop med sina föräldrar, samt 
också ogifta män och kvinnor, frånskilda eller änkor och änklingar. Yrkeskategori-
seringen följer den mall som utarbetats för databasen Popum vid Demografiska 
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databasen vid Umeå universitet. Där förekommer i princip två typer av yrkes-
kategorisering, en bransch kategoris ering och jrkesbefattningskategoris ering av yrkena.127 

Branschkategoriseringen är horisontellt utformad efter olika typer av yrken och 
ger en strukturell bild av hur näringslivet ser ut inom ett avgränsat geografiskt 
område. Yrkesbefattningskategoriseringen är istället vertikalt utformad efter yrkets 
hierarkiska ställning i samhället. Båda typerna av kategoriseringar används vid ana
lysen av språkanvändningens förhållande till moderniseringsförloppet. 

Disposition 
Avhandlingen består av fyra huvuddelar: 
I. Tornedalen i ett moderniseringsperspektiv 
II. Kyrklig, medborgerlig och nationalistisk försvenskningspolitik 
III. Strategier för språkförändring 
IV. Det etniska innehållet i den nationella identiteten 
I de fyra delarna är nationalstatens utveckling och moderniseringen den gemen
samma nämnaren utifrån en ideologisk, en politisk-ekonomisk och en kulturell 
analys av det tornedalska samhällets förändring. Den första delen ska ses som en 
teoretisk och metodisk introduktion till d e två senare delarna. I den andra och 
tredje delen samverkar ett aktörsperspektiv och ett strukturellt perspektiv för att 
påvisa samspelet mellan aktör och struktur i samhällsutvecklingen. Den fjärde och 
sista delen är en syntes av de föregående delarna. De olika delarna har följande 
innehåll: 

I kapitel 1 i den första delen görs en dekonstruktion av den process som allmänt 
beskrivits som "försvenskningen av Tornedalen". Särskild uppmärksamhet ägnas 
förhållandet mellan nationalstatsprojektet och moderniseringen som sätts in i ett 
teoretiskt sammanhang. En beskrivning görs av den teoretiska modell som an
vänds för att tolka förhållandet mellan assimileringspolitik, modernisering, etnicitet 
och nationell identitet. Därefter redogörs för syfte, metoder och avgränsningar.129 

I den andra delen analyseras hur assimileringspolitiken i Tornedalen ändrade karak
tär under påverkan av industrialiseringen, sekulariseringen och nationalismen från 
mitten av 1800-talet fram till andra världskriget. Den är indelad i de tre 
undersökningsperioderna 1850-1875,1876-1916 och 1917-1939 där beskrivningen 
är kronologisk. Periodiseringen är bestämd utifrån Tornedalens förändrade status 
som periferi i den svenska nationalstaten och assimileringspolitikens huvudkaraktär 
inom folkskolan under respektive period. I kapitel 2 tecknas en bakgrund till mo
derniseringen. En beskrivning görs av den period då Tornedalen fortfarande hade 
ett folkskoleväsende med finska som dominerande undervisnings språk. Särskild 
uppmärksamhet ägnas de lokala, regionala och nationella aktörernas agerande inom 
kyrkopolitiken och utbildningspolitiken. 
I kapitel 3 undersöks olika aspekter av assimileringspolitiken under den tidsperiod 
då en övergång skedde från finska till svenska som undervisningsspråk inom skol
väsendet. Här undersöks hur assimileringspolitiken påverkades av industrialiseringen, 
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demokratiseringsprocessen, de utrikespolitiska händelserna samt nationalstatens 
ideologiska omorientering under den allmänna moderniseringen. I kapitel 4 be
skrivs de nationella och internationella omständigheter som bidrog till en omsväng
ning i minoritetspolitiken efter första världskriget. Särskilda analyser görs av försö
ken att vetenskapligt legitimera försvenskningspolitiken samt av den socialdemo
kratiska språkpolitiken i Tornedalen. 

I den tredje delen an alyseras tornedalingarnas ändrade språkmönster under den 
allmänna modernisering och assimileringspolitik som beskrivits i del II. Också här 
betraktas samhällsutvecklingen som ett samspel mellan en strukturell förändring 
och ett aktörsperspektiv, men det sker nu i ett mikroperspektiv genom en studie av 
Övertorneå kommun. I kapitel 5 beskrivs två viktiga aspekter av moderniseringen. 
Först beskrivs Tornedalens plats i Norrbottens industrialisering. Därefter görs en 
undersökning av läs- och skrivkunnighetens utveckling i Tornedalen i ett komparativt 
perspektiv. 

I kapitel 6 undersöks sambandet mellan försvenskningspolitiken i folkskolan, 
den allmänna moderniseringen i samhället och språkbytesprocessen i Övertorneå 
kommun. Först görs en beskrivning av hur folkskolan utvecklades från en finsk
språkig till en svenskspråkig skola och hur det har samband med språkbytes
processen. Därefter görs mer detaljerade undersökningar av språkförändringen i 
förhållande till kön, yrke och migrationer som kompletterar bilden av folkskolans 
påverkan på språkanvändningen. En komparation görs också av det agrara 
Övertorneå med industrisamhället Seskarö. 

Särskild vikt läggs vid att värdera hur olika slags komparativa fördelar kan ha 
påverkat tornedalingarnas språkstrategier och yrkesstrategier. I kapidet görs också 
en undersökning av den etniska aspekten av familjebildningen i Övertorneå kom
mun och hur den påverkade språkanvändningen i familjerna. Det innebär att 
äktenskaps- och giftermålsmönstrenas förändring studeras. I kapidet undersöks 
också folkhögskolans betydelse för uppkomsten av föreningsväsendet i Övertorneå 
kommun liksom sambandet mellan försvenskningspolitiken och uppkomsten av 
en språklig revitaliseringsrörelse i Tornedalen. 

I den ijärde och sista delen av avhandlingen dras konklusioner om etnicitetens för
ändring och det etniska innehållet i den nationella identiteten utifrån de resultat 
som framkommit i de tidigare kapiden. En syntes görs av hur industrialisering och 
modernisering, assimileringspolitik och demokratisk utveckling, yrkes- och språk
liga strategier samt äktenskapsmönstrets förändring påverkade etniciteten och det 
etniska innehållet i den nationella identiteten. Det innefattar också en analys av 
tornedalingarnas förändrade symboliska roll i den svenska nationalstaten. 

En viktig del i avhandlingens metod är förbindelsen mellan de två delarna. Ana
lysen av språkbytesprocessen i del III är ett sätt att beskriva hur tornedalingarna 
reagerade på den beskrivna assimileringspolitiken i del II. I de två delarna kardäggs 
sambandet mellan samhällsförändringen och de ändrade språkstrategierna. 
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II. Kyrklig, medborgerlig och 
nationalistisk försvenskningspolitik 

Världen kan inte förlåta världsförakt - och som förf. i sin ungdom blivit bemött med 
förakt och hån för sin fattigdom, så blir han nu bemött med andligt hat av världen för 
sitt välmenta bemödande, att befria åhörarna från krögarnas träldom. Det är nu detta 
hat, som ligger och gror i krögarnas tigerhjärtan. 

(Ur Lars-Levi Laestadius, Ens ropandes röst, 1852-54.) 

[1850-1875] 
2. Den finskspråkiga folkskoleperioden 
Kapitel 2 behandlar perioden 1850-1875 då en finskspråkig skolpolitik fördes i 
Tornedalen. Kapitlet inleds med en beskrivning av den nationalstatliga och 
utbildningsideologiska diskursen i Sverige ur ett etniskt perspektiv. Efter den 
diskursiva genomgången görs en beskrivning av den laestadianska väckelsens fram
växt och vilken påverkan laestadianismen hade på den statliga skolpolitiken och 
språkpolitiken. Därefter görs en beskrivning av skolväsendets utbyggnad i Torne
dalen och hur den skilde sig från det svenskspråkiga området. Slutligen sätts språk
politiken in i ett nationalistiskt sammanhang där den svenska och finska nationalism
ens kulturella och politiska dimension analyseras. 

Man kan i folkskolans innehåll skönja både en lång och en kort tradition som 
existerar parallellt och med olika styrka. I de två traditionerna ser man olika på 
modersmålets betydelse i undervisningen. Den korta traditionen hör samman med 
att nationalismen som massrörelse växer fram i Sverige under senare delen av 1800-
talet. Den långa traditionen börjar redan i brytningen med katolicismen på 1500-
talet. De kognitiva förutsättningarna för moderniseringen låg i utvecklandet av en 
allmän läs- och skrivkunnighet, boktryckarkapitalismens framväxt, utvecklandet av 
ett standardiserat skrivspråk och uppkomsten av en bok- och tidningsmarknad 
som ökade informationshastigheten inom standardspråkets spridningsområde.130 

Därför har också folkskolan en central roll i den konstruktivistiska synen på 
nationalismens framväxt. 

Nackdelen med en sådan syn är att den alltför ensidigt fokuserar på folkbildning
ens roll i nationalismen som en enbart modern företeelse. Man får då svårt att 
förklara förmoderna faktorer som ger uttryck för en nationell medvetenhet, men 
också svårigheter att förklara kontinuiteten i folkbildningens innehåll. Det krävs 
ett längre tidsperspektiv på nationalstatens ideologiska innehåll för att förklara var
för innehållet i folkskolan var så likt innehållet i hemundervisningen och den barna
undervisning som föregick folkskolan. För att beskriva hur skillnaden mellan de 
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två traditionerna yttrade sig i folkskolan, måste man skilja på folkskolans 
disciplinerande funktion och folkskolans ideologiska innehåll. Att folkskolan som 
disciplinerande institution hör samman med moderniseringen behöver inte inne
bära att kunskapsinnehållet är bundet enbart till moderniserings fasen. Folkskolans 
diskurs kan beskrivas som både metafysisk, patriarkalisk och patriotisk. Det är Gud, 
konungen och riket som sitter i högsätet. De patriarkala elementen ingår både i 
förbindelsen "Fadern, Sonen och den Helige Ande" och i konnotationerna till 
konungen som landsfader etc. Diskursen ingår i en lång bildningstradition som 
börjar långt innan folkskolans tillkomst. Det kristna innehållet i folkskolan efter 
1842 är därför en direkt fortsättning på inriktningen i 1686 års kyrkolag. Där ingår 
hustavleideologin i den långa bildningstraditionen. De två viktigaste ideologiska 
beståndsdelarna i den var treståndsläran och patriarkalismen.131 

Folkskolans roll i moderniseringen 
En av de mest genomgripande förändringarna för moderniseringsprocessen var 

införandet av en allmän folkskola i hela landet. Med folkskolestadgan 1842 inled
des ett nationellt program som hade till syfte att höja befolkningens bildningsnivå 
till nytta för nationens bästa. Det hade redan tidigare funnits olika slags institutio
nella arrangemang för folkundervisningen, men nu tog staten ett mer avgörande 
grepp om utvecklingen. Med växande folkskoleundervisning bröts familjens do
minans över barnens socialisation. Den dagliga skolgången innebar en radikal för
ändring i individens förhållande till samhället. Institutionaliseringen av utbildningen 
innebar att barnen nu enligt lagen var tvingade att gå i den allmänna folkskolan ett 
visst antal timmar per dag och ett visst antal månader per år.1321 skolan fick barnen 
ett dagsschema som rutade in dagen i regelbundna arbetspass som byggde på dis-
ciplinering av tiden. De var tvungna att anpassa sig efter ett regelverk tillsammans 
med barn från andra familjer, ett regelverk som gick utanför föräldrarnas inflytelse
sfär. Samtidigt innebar inrättandet av offentliga folkskolor en klassmässig segrering 
inom utbildningsväsendet.133 

Förändringen låg också på ett innehållsligt plan. Folkskolans läroplan förde in 
en ny form av sekulariserad kunskap vid sidan av den gängse religiösa inlärningen 
som var knuten till hus förhörsinstitutionen. Till att börja med var skillnaden inte så 
stor mot den tidigare kyrkliga kontexten. Det var fortfarande ABC-boken, katekesen 
och psalmboken som var de viktigaste läroböckerna, och skulle så förbli under lång 
tid, men allt eftersom infördes fler och fler sekulariserade ämnen som vidgade 
ramarna för barnens föreställningsvärld.134 Folkskolan blev därför en oskiljaktig 
del av moderniseringen och nationalismens framväxt. Från början vara det emel
lertid bara en minoritet av barnen som fick möjlighet att gå i folkskola. Skolplikten 
blev inte heller helt tvingande förrän 1882.135 Sett i ett globalt sammanhang inför
des folkskolan i de västeuropeiska länderna vid en tidpunkt då feodalismen och 
det gamla ståndssamhället var på väg att ersättas av en ny, mer demokratisk sam
hällsordning. Det var ett skeende som var likartat över hela Europa, där allmänna 
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folkskolor infördes ungefär vid samma tidpunkt, i slutet av 1800-talet.136 Förebil
derna för det nya samhället var den amerikanska och den franska revolutionen som 
hävdade människans universella värde oavsett börd. Ett sådant universellt värde 
krävde en likhet också vad gällde utbildningen. Upplysningen var rationell i sitt 
hävdande av förnuftets primat men ett sådant bejakande av förnuftet krävde också 
upplysta människor.137 Nästa steg i tankekedjan var att kräva en likvärdig utbildning 
för alla. 

I Sverige hämtades de första idéerna till en allmän folkundervisning från upplys
ningens rationella tankar om ett upplyst folk. Den kan i sin svenska variant beskri
vas som ett moraliskt projekt vars syfte var att åstadkomma "sann kristendom och 
medborgerlig dygd" bland befolkningen.138 Upplysningsidéerna blandades snart 
samman med mer romantiska idéer som hade ett mer kulturellt än politiskt inne
håll.139 En relativt vanlig uppfattning om den svenska folkskolans framväxt, är att 
den var ett svar på de sociala omvandlingar som följde med den demografiska 
transitionen och jordbrukets ökade inriktning på varuproduktion. Därigenom upp
stod ett stort lantbruksproletariat som hade svårt att försörja sig på landsbygden, 
vilket i sin tur medförde en ökade social misär samt inflyttning till framväxande 
industricentra. Den sociala omvandlingen innebar också att de gamla institutio
nella ramarna inom vilken uppfostran, utbildning och undervisning hade verkat 
spelade ut sin roll. Den fria arbetsmarknadens uppkomst och de sociala relatio
nernas individualisering innebar att det patriarkala hushållet där hemundervisningen 
haft sitt säte inte längre kunde fylla sin uppgift. Den sociala oron och de egen-
domslösa massorna som flyttade in till s täderna gjorde att ett förslag till fa ttig
vårdsskola i Stockholm framställdes 1807. Samma förslag ställdes för hela landet 
1839. Medan 1828 års undervisningskommitté ställde krav på en förbättrad mora-
lisk-religiös bildning, ställde 1839 års fattigvårdskommitté mer långtgående krav 
på en medborgarbildning.140 

I hela Europa fördes under senare delen av 1800-talet en pauperiseringsdebatt 
där borgerliga intellektuella var tongivande. Det stående temat i debatten var hur 
man skulle möta det förmenta hotet underifrån. En av lösningarna i debatten var 
att utveckla ett allmänt utbildningsväsende för att bilda underklassen och därmed 
socialisera in den i det nya samhällssystemet, att tygla m assorna och disciplinera 
dem.141 Kravet på en utökad utbildning drevs också fram av ekonomiska krafter. I 
de nya industristäderna med sin massproduktion skedde en accelererande teknisk 
utveckling, som skulle ställa alltmer ökade krav på utbildning av de stora massorna. 
Det tog sig till en början uttryck i en disciplinering av arbetskraften, men skulle allt 
eftersom ställa krav på en allmänt ordnad folkundervisning.142 

Läroverkskommitténs betänkande 1828 visade med tydlighet den kyrkliga kon
tinuiteten i tänkandet, men också hur liten förankring det fanns för en medborgar-
tanke som omfattade den stora massan. I betänkandet ansågs folkskolornas syften 
vara att lära barnen kyrkans minimum, d.v.s. a tt lära barnen läsa innantill, lära 
katekesen i minnet och bekanta sig med den bibliska historien. Det var inte med
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borgarnas rättigheter till utbildning som kommittén åberopade, utan statens rätt att 
kräva nödvändiga religionskunskaper av medborgarna samt statens plikt att dra 
försorg om den allmänna religionsundervisningen.143 Lars Petterson avvisar på kro
nologiska grunder de "ideologiska" hypoteserna om medborgar- eller national-
skolor som drivkrafter till inrättande av folkskolan i Sverige. Något sådant behov 
fanns inte under främre delen av 1800-talet. Det kapitalistiska produktionssättet 
med ökat lönearbete och individualisering samt separeringen av arbetskraften från 
arbetsprodukten krävde nya institutionella former för socialisation och discipline-
ring. De idéer om folkskolan som därigenom växte fram under främre halvan av 
1800-talet var ett svar på övergången från ett feodalt produktionssätt till ett 
kapitalistiskt. 

Han beskriver det framväxande skolsystemet som ett parallellskolesystem; ett 
system för medelklassens behov med uppgift att markera skillnaden mellan "fol
ket" och medelklassen, ett annat för de breda massorna. Petterson använder den 
från England importerade växelundervisningen som exempel på disciplineringen.144 

Daniel Lindmark diskuterar folkundervisningens innehåll liksom folkskolan i ter
mer av kvalifikation och kontroll. De ställer han i relation till ett konsenus- och 
konfliktperspektiv. Liksom Bengt Sandin och Lars Petterson sätter han in folk
skolan i ett längre perspektiv som räknar med en lång kontinuitet från den tidigare 
folkundervisningens tid. Ett vanligt sätt att operationalisera dikotomin mellan folk
skolans kyrkliga bildningsinnehåll och det medborgerliga innehållet, är att ställa 
läsning och kristendomsundervisning mot skrivundervisning. Det sistnämnda står 
då för det första steget mot en allmän medborgerlig bildning. 

Skillnaden mellan Pettersons och Lindmarks perspektiv fångar motsättningen 
mellan land och stad som var så påtaglig i 1800-talets samhälle. De behov av disci-
plinering som framträdde i diskussionen om städernas folkskolor fanns inte närva
rande på samma sätt på landsbygden. Där fyllde skolutvecklingen före 1842 i hög 
grad böndernas behov av skolor för sina söner, d.v.s. ett instrumenteilt behov som 
kom sig av jordbrukets marknadsanpassning. De folkskolor som etablerades på 
landsbygden innan folkskolestadgan var till övervägande delen finansierade av 
bönderna. Lindmark menar att böndernas ekonomiska motstånd mot en folkskola 
som omfattade hela befolkningen blev mindre i och med statsbidragsreformen 
1871. Staten ökade därigenom också sin reglerande verksamhet inom skolväsen
det. 

Ett annat tydligt tecken i den riktningen är inrättandet av folkskoleinspektionen 
1861. Lindmark menar att den integrationsprocess som präglade folkskolans första 
tid åren 1842-1871 bara kan förstås om hänsyn tas till undervisningstraditionen.145 

Förutsättningen för att tanken på en folkskola kunde förankras i bredare folklager 
måste sökas i den icke-statliga bildningsgrund som upplysningen och pietismen 
lade.146 Som folkligt förankrad bildningstradition bör i första hand pietismen fram
hållas. Upplysningen är på många sätt en parentes i svensk idéhistoria medan pietis
men genomsyrade folkets strävan efter bildning på det mest påtagliga sätt. 
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Den amerikanske forskaren John Boli vänder sig mot de förklaringar som hävdar 
att det var industrialismens behov som drev fram ett allmänt folkskoleväsende. 
Han menar att de funktionalistiska förklaringarna har överdrivit hur rationellt ef
fektiv massutbildningen var. De ger inget svar på varför just massutbildning blev 
det moderna sättet att socialisera barn. Han visar hur den forskning som gjorts om 
den svenska folkskolan på ett otillfredsställande sätt har förklarat folkskolan som 
antingen funktionellt nödvändig, som ett medel för social kontroll, som ett 
konkurrensmedel mellan olika statusgrupper eller som en källa till modernisering.147 

De funktionalistiska argumenten för att förklara folkskolans uppkomst går ut på 
att massundervisningens införande var nödvändig för samhällets utveckling, för 
att möta behov av integration, solidaritet, speciella färdigheter och kunskaper. Uti
från de argumenten frågar sig Boli vilka behov samhället hade av massundervisning. 
En följdfråga är varför det behövdes en systematisk, statskont-rollerad, universell 
undervisning för att möta dessa behov? Kunde samhället ha överlevt utan detta? 

Boli frågar sig också varför just skolan var lösningen på de funktionella element 
eller institutioner som måste förnyas i samhället. Hans svar är att industrialismens 
behov inte kan förklara folkskolans framväxt i exempelvis Sverige och andra län
der, som till huvuddelen fortfarande var agrara i mitten av 1800-talet. Den 
funktionalistiska teorin hävdar ju att folkskolan skulle vara ett resultat av de sär
skilda behov som ett nytt industrialiserat samhälle ställde på undervisningsväsen
det. Det skulle alltså ha funnits ett uttalat behov av en ny slags kunskap som det 
nya produktions samhället efterfrågade, vilket den gamla hemundervisningen inte 
längre kunde stå till tjänst med. Boli frågar sig vad i läroplanen för folkskolan som 
pekar på denna efterfrågan av nya kunskaper. Folkskolan, som infördes 1842, var 
ju allmän för hela befolkningen. Av dessa var det bara en mycket liten minoritet 
som rent rationellt kunde använda sig av kunskaperna från folkskolan i sitt yrkesliv. 
Boli pekar istället på säregenheterna i det obligatoriska skolväsende som infördes i 
Västerlandet vid ungefär samma tidpunkt. Han urskiljer då fyra karaktäristiska egen
skaper som har ideologiska förtecken. De är: 
1. Universalitet. Alla skulle inkluderas oavsett kön, klass etc. 
2. Egalitarism. Alla skulle ha samma möjligheter i skolsystemet. 
3. Standardisering. För att uppnå ovanstående måste varje skola ha samma grund

läggande utbildning för alla elever. 
4. Individualism. Kollektiva identiteter skulle inte brukas i skolan. Den enskilda 

individens egenskaper och begåvning skulle utvecklas. 
Enligt Boli innebar folkskolans införande ett paradigmskifte i synen på männis
kans plats och syfte i samhällsorganisationen. Den nya ordningen emanerade från 
upplysningen. Det var statens nya roll som organisatör av samhällslivet som var 
den nya folkskolans förutsättning.148 Den fråga som står i centrum för Boli är där
för på vilket sätt staten tar över barnens internalisering från föräldrarna. Det är just 
övergången från hemundervisning i föräldrarnas regi till folkskoleundervisning ledd 
av en professionell lärare, som enligt Boli innebär ett paradigmskifte i synen på 
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människans roll i universum och i samhället. Han analyserar etablerandet av 
massundervisningen som huvudsakligen ett resultat av en ideologisk utveckling. 
Att folkskolor etablerades vid ungefär samma tidpunkt i västvärlden var ett resultat 
av långsiktiga institutionella förändringar, som var slutförda i början av 1800-ta-
let.149 

En svaghet i Bolis analys är att han helt bortser från kontinuiteten i bildnings
utvecklingen, att han inte sätter in 1842 års folkskolestadga i den kontext av reli
giösa bildningsideal som förmedlades över århundradena. Han betonar bara det 
som är nytt i folkskolestadgan, det som bejakar hans eget påstående om inspiratio
nen från upplysningens ideal: universalism, egalitarism, standardisering och indivi-
dualisering. Han lyfter inte fram kontinuiteten i form av kristen etik och moral, 
hustavlans hierarkiska världsbild samt de nationalistiska och etniska värderingar 
som man kan skönja som en röd tråd över tiden. De fortsatte ju att verka under 
lång tid också i folkskolan. 

I den konstruktivistiska synen på nationalismen tonas den tudelade långa och 
korta bildningstraditionen ner, eftersom den långa kyrkliga bildningstraditionen i 
folkskoleväsendet inte går ihop med föreställningen att nationalismen är konstru
erad utifrån moderniseringens behov. Att nationalismen också kan vara fram
sprungen ur behovet av en religiös kontinuitet över längre tid finns inte med i den 
konstruktivistiska synen på nationalstatens och nationalismens framväxt. Samma 
syn går igen i synen på folkskolans kontinuitet. Därför har moderniseringens och 
nationalismens påverkan på folkskolan övervärderats medan den religiösa och kyrk
liga kontinuiteten har undervärderats, men det är riktigare att betrakta innehållet i 
folkskolan som två parallella t raditioner. Det finns i folkskolans innehåll och ut
formning både en kyrklig tradition från reformationstiden och en upplysnings
tradition som emanerar från slutet av 1700-talet. Det är en tudelning som går att 
följa som en röd tråd genom hela folkskolans utveckling, men också när man följer 
utbildningens roll i nationalstatens formering och försvenskningspolitikens utform
ning i Tornedalen. Det är därför svårt att tänka sig industrialiseringen och den 
allmän moderniseringen som enda grundläggande drivkraft till folkskolans upp
komst i Sverige på 1840-talet. Sverige var alldeles för sent industrialiserat för att en 
sådan tankegång ska stämma. 

Grundtanken i den ekonomiska liberalismens tankar om utbildningsväsendet 
är att de svarar mot olika behov hos olika samhällsklasser. Dels skulle den fostra de 
egendomslösa till lönearbete, dels skulle det högre utbildningsväsendet anpassas 
till "...näringarnas behov och den stigande medelklassens sociala ambitioner". Lars 
Petterson stöder en sådan marxistisk tankegång men vänder sig mot påståenden av 
bl.a. Ernest Gellner, enligt vilken den svenska folkskolans framväxt före 1850 skulle 
vara ett resultat av statens behov av att skapa ett uniformt nationellt utbildnings
system. Ett sådant behov förelåg inte förrän efter unionsupplösningen med Norge, 
hävdar Petterson. Inte heller var det "...de krav på en nationellt definierad socialisa
tion som 'industrialiseringen' ställde på arbetarna..." som drev fram den svenska 
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folkskolan 1842.150 Som tidigare nämnts delar inte heller Boli synen på folkskolan 
som en huvudsaklig socialiseringsanstalt för industrialismens och kapitalismens 
behov.151 

Med det civila samhällets framväxt, en växande rösträttsrörelse och massmedias 
tillväxt ställdes krav på att alla medborgare i Sverige skulle ha ett minimum av 
allmänbildning. Genom kommunalreformen 1862 avskaffades den kommunala 
rösträttens beroende av ståndstillhörighet och baserades istället på det s.k. fyrk-
talet, som graderade rösträtten på landsbygden utifrån en kombination av förmö
genhet och inkomst. Som ett överregionalt kommunalt organ bildades landstingen 
med representanter från de olika kommunerna. Samtidigt blev länsstyrelsernas och 
regeringens rätt att ingripa i den kommunala förvaltningen starkt begränsad. 
Kommunalreformen följdes av rösträttsreformen 1866 och inrättandet av en för
sta och andra kammare med förmögenhetsgraderad rösträtt.152 Framväxten av en 
borgerlig offentlighet, som var en del i den demokratiska utvecklingen, ställde li
kaså krav på en bättre och utökad skolundervisning. 

Den svenska folkskolans framväxt måste sökas i växlingen från det enskilda till 
det allmänna. Det handlar med andra ord om statens ökade engagemang inom 
samhällsområdet på bekostnad av enskilda korporationer.153 Man kan här skilja på 
två olika statliga ideologiska legitimerings funktioner som avlöste varandra, den re
ligiösa och den nationella. De motsvarar två olika faser i nationalismens utveckling. 
Under elit-nationalismens tidevarv legitimerades staten huvudsakligen av den reli
giösa ideologin. På lokal nivå kom den till konkret uttryck i hustavlans förebildliga 
illustration av maktrelationerna i den feodala samhällsbilden. Under mass
nationalismens tidevarv legitimerades staten huvudsakligen av den gemensamma 
samlingen kring nationen. Nationalismen hämtade nu sina ideologiska element både 
från den äldre religionsanknutna ideologin och från ett modernare individualistiskt 
och industriellt-vetenskapligt-utilitaristiskt ideal. 

Folkskolans koppling till nationalismen ställer också frågan om nationalismens 
traditioner. Det finns tydliga patriotiska drag i folkskolans bildningstradition som 
appellerar till en förmodern patriotisk eller nationell känsla. För att kunna beskriva 
nationalismen på ett relevant sätt måste man därför, precis som med folkskolan, 
placera in nationalismen i både en lång och en kort tradition. Det betyder att man 
måste skilja på nationalismen som rörelse och nationalismen som ideologi. Att 
nationalismen som rörelse är ett påfallande modernt fenomen råder det knappast 
delade meningar om bland historiker i dag. Annat är det med nationalismen som 
ideologi och sentiment. Den är föremål för en livlig internationell diskussion. Mycket 
förenklat kan den beskrivas som skillnaden mellan de som placerar in nationalis
men i en lång tradition, som har sin kärna i nationens dominerande ethnie 
(etnosymbolisterna), och de som förespråkar en kort tradition där nationalismen 
hör samman med moderniseringen (konstruktivisterna).1541 den nationalistiska ideo
login spelar språket en viktig roll som får en direkt fortsättning i folkskolans ideo
logiska utformning. Den långa och korta traditionen är synlig som två parallella 
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ideologier i folkskolans språkpolitiska program. Mot 1800-talets nationalistiska 
enhetsidé med ett gemensamt nationellt språk står 1500-talets partikularistiska kyrk
liga program från reformationen, där folkspråkens egenvärde poängterades. 

Om man utvidgar internaliseringsfrågan till att också gälla i vilken mån nationa
listiska värderingar överfördes från föräldrarna till barnen eller från samhället till 
barnen, måste man också ställa sig frågor om kontinuitetens makt över värdering
arna. Det leder över till frågan hur den nationalistiska diskursen förändrades i 
utbildningsdoktrinerna över tiden. Det är ju inte så att folkskolans framväxt i 1800-
talets nationalistiska kontext innebar ett plötsligt genombrott vad gäller allmän läs-
och skrivkunnighet. Det fanns ett övergripande nationellt utbildningssystem långt 
innan dess, med ett relativt stort mått av läskunnighet. En allmänt spridd skrivkun
nighet kom däremot inte förrän med folkskolan, även om den varierade mellan 
olika regioner.155 Under de första decennierna av folkskola i Tornedalen var 
undervisningsspråket finska. För att förstå övergången från finska till s venska i 
undervisningen måste folkskoleinstitutionen sättas in i en etnisk kontext. Det är 
den institutionella kontinuiteten inom folkbildningsväsendet som måste undersö
kas om förhållandet mellan struktur och aktör ska bli synligt. Där finns klart defi
nierade etniska roller. 

Den etniska kontinuiteten i 1842 års folkskolestadga 
En fråga som har undersökts i mycket liten grad är det etniska innehållet i den 
nationella utbildningsdoktrinen. På samma sätt som privatmoraliska värderingar 
internaliseras i barn, överförs också nationalistiska värderingar från föräldrar till 
barn eller från samhället till barnen. Ett sätt att undersöka den etniska och natio
nella kontinuiteten i den svenska bildningsdiskursen är att jämföra utbildnings
doktrinens förändring i ett långt tidsperspektiv. Därför jämförs här två centrala 
svenska utbildningsdoktriner med varandra, nämligen 1686 års kyrkolag och 1842 
års folkskolestadga. De täcker in en mycket lång tidsrymd av nationellt självbe
stämmande i Sverige. Bägge antogs som lagstadgor efter många decennier av för-
beredelsetid och debatt vilket innebar att de värderingar de uttryckte var väl för
ankrade inom den styrande eliten i Sverige.156 

Den lutherska reformationens genomförande i Sverige 1527 innebar ett stär
kande av folkspråken eftersom predikan nu skulle hållas på landets eget språk i 
stället för latin. Det ställde krav på översättningar av kyrkolitteraturen vilket starkt 
bidrog till att utveckla normalprosan. Ur de översättningar som gjordes av Bibeln 
och psalmboken växte fram ett både svenskt och finskt skrivet standardspråk vid 
ungefär samma tidpunkt. Genom den finsktalande reformatorn Mikael Agricolas 
försorg fanns därför Nya Testamentet översatt till finska år 1547. Översättningen 
var gjord i Åbo och trycktes i Stockholm. Stockholm blev sedan tryck- och förlag
sort för mycket av den finskspråkiga utgivningen till långt in på 1800-talet, även 
sedan Sverige förlorat Finland i freden 1809. Hela bibeln kom ut i finsk översätt
ning 1642.157 Från reformationstiden fanns alltså ett officiellt stöd för flerspråkig
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het i Sverige inom den svenska kyrkan. Detsamma gällde också inom det 
undervisningsväsende som växte fram. Fram till folkskolestadgans införande var 
det 1686 års kyrkolag som reglerade den grundläggande folkbildningen, en folk
bildning som helt byggde på familjen eller hushållet som den grundläggande 
organisationsenheten. Det var föräldrarnas och hushållsföreståndarnas skyldighet 
att lära sina barn och sitt tjänstefolk att läsa, så att de själva skulle kunna ta direkt 
del av Guds ord. Man kan därför säga att 1686 års kyrkolag var den första rikstäck
ande utbildningsstadgan i både Sverige och Finland. Undervisningen gjordes på 
det språk föräldrarna behärskade, på deras eget modersmål. 

De två utbildningsdoktrinerna kan därför ses som idealtyper för sin tid, som 
uttryck för hur de styrande ville att individen skulle förhålla sig till nationen, men 
också hur man betraktade etniciteten i förhållande till nationalstaten. Både kyrkolagen 
och folkskolestadgan uttrycker en nationalistisk attityd som måste sägas vara med
vetet artikulerad. De utformades båda för att vara verksamma inom den svenska 
nationalstaten. I det första fallet ligger betoningen på ett kungligt rike eller med en 
modern terminologi enhetsstat, i det andra fallet på en modern nationalstat. Det 
fanns olika folkslag med olika språk i de två utbildningsvärldarna. I den först
nämnda fanns det nitton olika språk.1581 den sistnämnda fanns det betydligt färre, 
med en uttrycklig målsättning att reducera utbildnings språket till ett enda språk. 
En annan likhet mellan kyrkolagen och folkskolestadgan är det nationalistiska an
slaget. Det skiljer 156 år mellan de två lagsamlingarna. Ändå är det påfallande hur 
formalistiskt lika de inleds. 1686 års kyrkolag inleds: 

Wij Carl, med Gud% Nåd e, Sweriges; Göthes och Wändes Konung, Stor-Furste til 
Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Ujffland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin-
Pommern, Cassuben och Wänden, Furste til Rügen, Herre öfwer Ingermanland och 
Wissmar; Så och Pfalt̂ Grefwe wid Rhein i Beijern, til Gülich, Cleve och Bergen 
Hertig <&c. Giöro m witterligit, at såsom Swearijke är af Hedna-Wärld samman
kommit, så hafwa och thes Inby ggare ringa ell er ingen kunskap haft, om thetgudome
liga wäsendet, utan swäfwat uti ett Hedniskt Mörker...159 

1842 års folkskolestadga inleds: 
Wi Carl Johan, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes konung, 
göre wet erligt: Sedan Wi, med afseende å behofwet af förbättrade anstalter för 
Folkunderwisningen i Raket...160 

De nationalistiska anspråken i de två texterna går inte att ta miste på. Kyrkolagen 
skrevs när Sverige fortfarande var en stormakt i Östersjöområdet, vilket är särskilt 
märkbart i den hierarkiska uppräkningen i inledningen. Anmärkningsvärt i den 
hierarkiska uppräkningen är att Finland bara räknades som ett storfurstendöme 
och inte som en del i det etniska kärnlandet i nationalstaten. Intrycket förstärks av 
instruktionen i kyrkolagen om hur prästerna ska hålla predikan. Där framhålls att 
"...prästerna skola wänia sig, til at tala rätt Swenska, och bruka Ord som allom 
kunnige äre..."161 Det sägs alltså ingenting om det finska språket, fastän det använ
des bland all finskspråkig befolkning i landet och det inte på något sätt var förbju
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det utan tvärtom sågs som en självklar del i gudstjänstordningen. Utifrån jämförel
sen mellan de två utbildningsdoktrinerna kan man fråga sig om de formulerade 
nationalistiska värderingarna verkligen ger uttryck för en medveten nationalism. 
Här måste man återigen skilja på nationalismen som rörelse och som ideologi. Det 
fanns definitivt ingen nationalistisk rörelse av folklig masskaraktär på 1600-talet, 
men otvivelaktigt användes det svenska riket i betydelsen av gemensam national
stat, både i den ideologiska propagandan mot yttre fiender och i mobiliseringen för 
en aggressiv utrikespolitik. 

Gustaf II Adolf använde sig exempelvis i stor utsträckning av böne- och 
fastedagarna till att föra ut muntlig religiös och politisk propaganda vars syfte var 
att stärka rikets försvarskraft och offervillighet. Att veta att man i samma stund 
hörde samma bön i varenda kyrka i hela Sveriges rike med alla dess underlydande 
provinser bör ha ingett en kraftfull känsla av nationell gemenskap.162 Man kan mot 
detta hävda att en nationalistisk ideologi på 1600-talet inte appellerade till en de
mokratisk och nationellt förankrad politisk styrelse, att det var en ideologi vars 
lojalitet var förknippad med ett heligt komplex av konung och gud i förening och 
en ideologi som riktades neråt från ett elitskikt. 

Men att den nationalistiska ideologin hade starka religiösa kopplingar behöver i 
sig inte innebära att den var mer begränsad till sin omfattning. I sin sammanbland
ning av kungamakt och gudamakt kan den snarare ha utgjort en mycket stark före
ställd politisk gemenskap, men mer riktad mot yttre fiender än att den utgjorde en 
känsla av gemensam politiskt styrd vardag. Elitstyrningen uppifrån utesluter inte 
heller förekomsten av en bredare "föreställd politisk gemenskap" som använde 
1600-talets nationalstat som grund för en förmodern nationalism. Grunden för 
stormaktstidens nationella identitet var språket, historien och geografin.163 Den 
nationella gemenskapen manifesterades ytterst i riksdagen även om den på 1600-
talet var uppdelad efter ståndsintressen istället för partiintressen som i modern tid. 
I botten på det svenska representativa samhällssystemet fanns sockenorganisationen 
på lokal nivå. 

En återkommande föreställning om nationalismens säregenhet i modern tid är 
att den kan få miljoner människor att villigt offra livet för det föreställda kamrat
skap som nationens gränser utgör.164 Till att börja med kan argumentet verka lock
ande. Första världskrigets aningslösa patriotism och andra världskrigets massförs
törelse liksom otaliga nationella krig under 1900-talet kan få en att instämma. Vi 
lever verkligen i en tid då nationalismen kan driva människorna till meningslösa 
offer för en idé om nationell expansion och nationell stolthet. 

Implicit ligger i detta påstående att ett sådant äkta engagemang inte kan ha fun
nits exempelvis på 1600-talet, men egentligen är det ingenting i argumenteringen 
som talar mot att ett sådant nationellt engagemang kan ha funnits i tidigare former 
av nationalstater. Vad som kännetecknar analysen av mas s-nationalismen är fören
ingen av den moderna kapitalismens kommunikationsformer med en nationalism 
av masskaraktär. Den utesluter inte att det fanns ett nationalistiskt sentiment tidi-

77 



gare. De offer som svenska soldater gjorde i nordiska sjuårskriget eller i trettioåriga 
kriget bars säkert upp både av regionalt patos för det egna landskapets regemente 
liksom för det svenska riket, bortsett från andra ideologiska och religiösa föreställ
ningar om krigets nytta. Omvänt är det tveksamt vilket nationalistiskt patos solda
terna i skyttegravarna under första världskriget drevs av när kriget pågått några år. 
Att så många miljoner människor offrat livet för nationalismens sak under 1900-
talet behöver inte enbart tolkas i ideologiska termer. Det kan också ses som ett 
resultat av teknisk och organisatorisk samverkan inom nationalstatens gränser. 

Enligt historikern Peter Englund har under 1900-talet 183 miljoner människor 
dött på grund av andra människors beslut. I 1900-talets krig gick teknikerna och 
byråkraterna samman och skapade effektivare utplånings system, samtidigt som ci
vilbefolkningen på ett helt annat sätt än tidigare blev offer för krigen.165 Därav de 
miljontals människor som "offrade livet" för nationalismens sak, men det säger 
ingenting om det nationalistiska sentimentets innehåll. Det säger bara någonting 
om kvantiteten. Så många människor kunde under 1900-talet mista livet utan att 
människosläktet utplånades. Det var inte möjligt på 1600-talet eller på 1800-talet. 

Benedict Andersons poäng i definitionen av nationalismen är att den är en före
ställd politisk gemenskap där nationen upplevs som både begränsad och suverän. 
Om politisk byttes ut mot religiös skulle definitionen passa lika bra in på den natio
nalism som existerade i Sverige på 1600-talet, men definitionen fungerar också om 
man byter ut "nationen" mot "riket". Varken den instrumentella eller ontologiska 
teorin räcker som förklaringsgrund för att beskriva den nationalistiska föreställ
ning som finns inskriven i utbildningsdoktrinerna 1886 och 1842. Den röda tråd 
som löper mellan dem kan bara förklaras i etnosymboliska termer. Det blir annars 
svårt att förklara den kyrkliga kontext som finns i folkskolestadgan 1842, men 
också det tydliga uttryck för en mytologisk patriotism som finns inskriven i 1686 
års kyrkolag. För att återigen citera Anthony D. Smith; det är bättre att säga att 
tradition och modernitet ömsesidigt penetrerar varandra, istället för att betrakta 
dem som exklusiva trossystern och handlingssystem.166 

Harald Gustafsson menar, med hänvisning också till Susanne Reynolds, att ett 
stort tankekomplex i det förmoderna Europa kretsade kring begreppen rike, folk 
och territorium. En "regnal" föreställning om det naturliga tillståndet i den kristna 
världen var att ett visst territorium utgjorde ett kungarike, bebott av ett folk med 
ett språk. En annan sak är att denna etnoterritoriella föreställning sällan stämde 
exakt med verkligheten. Gustafsson menar att allmogen i Sverige tydligast av de 
nordiska rikena har agerat med riksenheten som argument vid Kalmarunionens 
upplösning. Det fanns också en förbindelse mellan massan och eliten. Även om 
föreställningarna om riket och folket var mest utbredda inom eliten, så var denna 
elit alltid tvingad att hänvända sig till undersåtarna inom tingsmenigheten om den 
skulle lyckas i det politiska livet, det gäller inte minst stormaktstidens ständiga 
mobilisering av folk och resurser till de ständiga krigen. Det förefaller därför som 
om man kan tala om olika "ethnies" inom det nordiska området under 1400- och 
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1500-talen, som bygger på etniskt bestämda mytologier om den egna nationen, en 
historia om ett gemensamt ärorikt förflutet etc. Utifrån tidens tankevärld bör man 
hellre tala om patriotism än om nationalism i modern bemärkelse. Det var riket och 
fäderneslandet som hade företräde, inte nationen.167 En sådan föreställning behö
ver inte innebära massmobilisering, som den moderna nationalismen som rörelse 
innebär, och den går även att förena med en situation där olika etniska grupper 
inom staten, som svenskar och finnar, kan fungera politiskt tillsammans. Den går 
också att kombinera med olika "regnala" enheter inom samma stat.168 Nationen har 
ett mycket tydligt etniskt innehåll. Samtidigt måste man konstatera att den 
flerspråkiga politiken under stormaktstiden fick en mer pragmatisk än ideologisk 
utformning. Det fanns ingen uttalad doktrin som förespråkade flerspråkighet. Inte 
heller i 1686 års kyrkolag finns några andra språk än svenskan nämnda, trots att 
kristendomen enligt reformationen skulle predikas på folkspråken. Detta borde 
rimligtvis innebära att det fanns någon form av öppenhet för samernas och finnarnas 
språk och deras etnicitet, men det ser man inte ett spår av i kyrkolagen trots att den 
finska befolkningsgruppen utgjorde en mycket stor del av Sveriges befolkning i 
slutet av 1600-talet. 

Tvärtom uttrycker kyrkolagen en mycket entydig svensk nationalistisk hållning. 
Redan i den inledande uppräkningen av den svenska kungens besittningar betonas, 
som tidigare citerats, det svenskspråkiga kärnområde som konstituerar det kung
liga riket. Finland omnämns bara som ett storfurstendöme och samerna omnämns 
överhuvudtaget inte. De gånger som språkfrågan kommenteras handlar det om 
vikten att prästerna ska kunna prata ren svenska.169 Finska och samiska nämns inte 
alls. Det svenskspråkiga kärnområde som i kyrkolagen betecknar det egentliga kung
liga riket skulle därför kunna kallas för en ethnie i Anthony D. Smiths betydelse.170 

I den nationalistiska doktrinen i Europa på 1800-talet fanns inte utrymme för 
profileringar av etniska minoriteter. Det var den kulturellt homogena nationalstaten 
som var idealet.171 Det betyder att andra språk än svenska per definition var ute
slutna i den svenska nationalstaten. Den etniska kontinuiteten från kyrkolagen 1686 
till folkskolestadgan 1842 är en mycket viktig del av den långa traditionen i den 
svenska utbildningsdoktrinen och den svenska nationalismen. Det är Sverige, Gö-
the och Wende som i den svenska nationalismen konstituerar ett svenskspråkigt 
ethnie både 1686 och 1842. Det har kontinuitet över tiden. Det är ur den kontinui
teten som den svenska nationalismen hämtar sin mytologiska näring. 

Utifrån de konstruktivistiska teorierna om folkskoleväsendets betydelse för 
nationalismens uppkomst, kunde man tycka att en folkskolestadga på något sätt 
skulle uttrycka utbildningens betydelse för nationens nytta. Det ser man däremot 
inga spår av i folkskolestadgan 1842. Den är särpräglat organisatorisk och instru-
mentell till sin karaktär. De första fem paragraferna handlar uteslutande om orga
nisatoriska frågor, om hur folkskolan ska genomföras i församlingarna, hur lärarna 
ska finansieras, hur barnen till fattiga föräldrar ska behandlas etc. Första gången 
kunskapsinnehållsliga frågor behandlas är i paragraf sex där det stadgas att lärarna 
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ska anställas i första hand med "...afseende å deras gudsfruktan och sedliga wandel". 
I samma paragraf sker en uppräkning av de ämnen som en godkänd lärare ska 
besitta kunskaper i. Förutom innanläsning, rättskrivning och välskrivning betonas 
allra först kunskaper i katekesen och bibliska historien. Därefter kommer fysisk 
och politisk geografi, fäderneslandets och allmän historia, räknekonst, naturlära 
samt också gymnastik och kyrkosång.172 Precis som i 1686 års kyrkolag betonas det 
svenska språket som norm i 1842 års folkskolestadga. Språknormen framkommer 
i paragraf sju där det räknas upp vilka kunskaper de fattiga barn, som inte kunnat 
gå i folkskolan, ska ha tillägnat sig i hemundervisningen. Den första punkten är 
"...ren och flytande innanläsning af Swenska språket, på Latinsk som Swensk stil".173 

Inte någonstans omnämns minoritetsspråken samiska eller finska. Även här finns 
en obruten linje från 1686 där betoningen av det svenska språket utrycker en 
primordial nationalism grundad på det svenskspråkiga kärnområdet som ett norm
givande ethnie. 

Folkskolans läroplan är och förblir både universell och egalitär i politisk mening, 
men i kulturell mening är den definitivt inte egalitär. Syftet är istället att skapa en ny 
slags universell människa där den svenska kulturen och etniciteten tas för given. 
De etniska minoriteterna förväntas kulturellt underordna sig den svenska hegemo
nin även om det aldrig blir explicit utskrivet i folkskolestadgan. Den etniska til
lämpningen hittar man istället i de yttre bestämmelserna av hur undervisningen ska 
bedrivas och i motiveringen till den ekonomiska skolpolitiken. Första gången som 
de finskspråkigas roll i nationalstaten Sverige ges en utbildningsdoktrinär form är 
när det första statsanslaget till en förbättring av skolväsendet i Tornedalen antas 
1874. Där motiveras det extraordinära anslaget med: 

...hurusomfolkundervisningen bland Sverigesfinska innebyggare, i följd af derasfräm
mande nationalitet, spridning på en vidsträcktare yta och obemed lade villkor; kräfde 
större uppoffringar än i andra delar av riket.174 

Tvetydigheten i skrivningen är uppenbar. Å ena sidan är den finska folkgruppen 
"innebyggare" i den svenska nationalstaten, å andra sidan är de av "främmande 
nationalitet" och därigenom kategoriserade som De andra, vilket skiljer dem från 
ett gemensamt Oss. Den här tudelningen återkommer sedan gång på gång i synen 
på tornedalingarna. 

När man beaktar folkskolestadgans instrumentella karaktär och påfallande orga
nisatoriska och pragmatiska inriktning ska man ha i åtanke att folkskolestadgan var 
ett komplement till kyrkolagen. Den gick inte på något sätt emot kyrkolagens 
utbildningsdoktriner utan betonade tvärtom hela tiden den kyrkliga kontexten i 
undervisningen. På så vis uttrycker folkskolestadgan en märklig dualism av kyrklig 
fromhet och universell kunskapslängtan. Man såg inte någon motsättning i att för
ena de två. Det bör återigen påminnas om att 1686 års kyrkolag fortsatte att gälla 
till 1992, alltså i över 300 år. Kontinuiteten i den etniska mytologiseringen av national
staten och formuleringen av en nationellt giltig ideologi är påtaglig i de två 
utbildningsdoktrinerna. De är tydligt skrivna utifrån etnocentrisk svensk utgångs
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punkt. Därför förefaller det svårt att urskilja ett tydligt brott i de två doktrinerna 
som har med moderniseringen att göra. Visst kan man med Boli hävda att staten 
fick en helt ny roll i det kunskapsprojekt som folkskolan utgjorde, en roll som 
handlade om att skapa en ny människa, en medborgare i mas s-nationalismens tide
varv. Man kan också med Gellner poängtera de sociala strukturernas sönderfall 
och kulturens ökade betydelse som identifikationsfaktor. Man kan med Anderson 
hävda att boktryckarkapitalism i förening med ökade kommunikationer och män
niskornas ökade rörlighet in i urbana samhällen skapade förutsättningar för en ny 
slags nationalism. Frågan är om det motsäger att det fanns en nationell ideologi 
och ett nationellt sentiment innan moderniseringsfasen. Jämförelsen mellan kyrkolag
ens och folkskolestadgans doktrinära innehåll motsäger tvärtom ett sådant påstå
ende. Folkbildningen i Sverige och Finland tog efter kriget 1808-09 olika rikt
ningar i och med att de hamnade i olika nationalstatsprojekt. Det fick stor bety
delse för det finska språkets utveckling i Svenska och Finska Tornedalen. För att ge 
en bakgrund till utvecklingen tecknas därför en bild av utvecklingen i Tornedalen 
under den första halvan av 1800-talet. 

Den laestadianska väckelsen 
Religionens betydelse i den nationalistiska doktrinen kan vara anledningen till att 
de pietistiska läsarrörelserna möttes av så hårt motstånd från statens sida när de 
först uppträdde. Genom läsarnas antiauktoritära hållning och självständiga reli
giösa institutioner hotade de den religiösa hegemoni som innehades av statskyr
kan, därigenom också den nationalistiska doktrin som förklarade sambandet mel
lan nationens svenskspråkiga ethnie, dess kung och Gud. Därför spelar också den 
laestadianska väckelserörelsen en viktig roll i beskrivningen av språkpolitiken i 
Tornedalen. Det beror på att laestadianismen delvis fungerade som en ideologisk 
motrörelse till folkskolan och mycket av kyrkans skolpolitik i Tornedalen diktera
des av förhållandet till laestadianismen. Ingen folkligt förankrad rörelse har påver
kat mentaliteten i Tornedalen så mycket som den laestadianska väckelsen. 

Rörelsens bakgrund och ideologi 
Laestadianismen grundades av kyrkoherden Lars Levi Laestadius under hans verk
samhet som präst i nordligaste Sverige i mitten av 1840-talet och fortsatte att spri
das av Laestadius lärjungar efter hans död 1861. Till sin karaktär är den en luthersk 
inomkyrklig väckelserörelse. Laestadianerna samlas i hem och bönhus men även 
till stormöten med predikan, själavård och nattvardsfirande enligt kyrkans ordning. 
Väckelsens centrum låg i Karesuando i nordligaste Sverige, varifrån den först spred 
sig till samerna och de finsktalande nybyggarna i Nordnorge och det näraliggande 
Jukkasjärvi församling, sedan längre söderut och västerut till N edre Tornedalen 
och norra Finland, i viss mån också till de svensktalande områdena i Norrbotten, i 
ett senare skede också med svenska och finska emigranter till USA. Det är svårt att 
hitta ett enhetligt förklaringsmönster till att laestadianismen fick så stor spridning 
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just bland de samisk- och finsktalande grupperna på Nordkalotten. Förklaringen 
bör sökas i en kombination av sociokulturella faktorer, religionen som etnisk mar
kör och säregenheten i det nordliga området sett i ett längre historiskt och religiöst 
sammanhang.175 Rörelsen är ett exempel på en omvänd centrum-periferirörelse. I 
de flesta fall är man van att söka centrum i södra Sverige och periferin i norr när det 
gäller spridningen av innovationer av olika slag. Man tänker sig då centrum som en 
medveten kärna i söder varifrån innovationerna efterhand sprider sig till en mindre 
utvecklad och eftersläpande nordlig periferi. Här var det tvärtom periferin som 
blev centrum. 

Laestadianismens rötter finns att söka i det norrländska läseriet som var utbrett 
i hela Norrland under senare delen av 1700- och hela 1800-talet. Läseriet är en 
samlande beteckning för många olika riktningar där medlemmarna samlades till 
mindre sammankomster, s.k. konventiklar i hemmen. Gammalläsarna i Norrland 
präglades av pietismens stränga lagiskhet men var i allmänhet lojala mot svenska 
kyrkan och prästerskapet. Nyläseriet som uppstod i Norr- och Västerbotten i bör
jan av 1800-talet var mer kritiskt mot kyrkan. I Västerbotten var nyläsarna i regel 
lojala medan de i Norrbotten var separatister.176 Ett generellt mönster bakom 
nyläseriets uppkomst i Norrland är den sociokulturella motsättningen mellan en 
bondeklass och medelklass i utveckling, men också institutionella faktorer som 
byabönen och husförhören som arenor för spridning av nya idéer. Bland kyrkopo
litiska faktorer kan nämnas en dogmatisk hållning från centralt håll som bidrog till 
att stärka sammanhållningen hos läsarna, men också svaga präster i lokalsamhället 
samt karismatiska ledare bland läsarna.177 

Pietismen fann sin väg till Tornedalen på olika vägar och genom människor ur 
olika samhällsklasser. Inte minst pietistiska influenser bland många präster och 
exempelvis bruksdisponenten vid Kengis bruk gjorde att den fick en möjlighet att 
sprida sig. De första pietistiska influenserna nådde Tornedalen redan i början av 
1700-talet med Johan Wegelius d.ä. och hans son Johan Wegelius d.y. som åren 
1712-21 vistades i Enontekis församling och i Altenfjorden i Norge. De var på 
flykt undan rysk förföljelse under det stora nordiska kriget. Johan Wegelius d.y. 
blev utnämnd till skolmästare i Torneå och var verksam där i tre decennier fram till 
1856, då han utnämndes till kyrkoherde i Uleåborg. Han skrev och lät trycka en 
finskspråkig postilla som sedan blev mycket spridd i Tornedalen, den s.k. Wegelius 
postilla. Pietismen influerade också andra präster i Tornedalen under 1700-talet. 

Mest uppmärksammad blev den Wiklundska väckelsen som uppstod i Över-
torneåtrakten och spred sig både söderut och norrut i Tornedalen, men också väs
terut till det svenskspråkiga Överkalix och till Jukkasjärvi och Gällivare. Rörelsen 
utvecklades snabbt till en pietistisk-extatisk väckelse med predikningar i hypnotiskt 
tillstånd, konvulsioner och skakningar.178 En viktig institutionell förutsättning för 
läseriets uppkomst och spridning var den s.k. byabönen som är känd i Övre Norr
land sedan 1600-talet. Den tillkom inom svenska kyrkan som ett sätt att trots de 
långa avstånden och dåliga kommunikationerna i Norrland kunna hålla regelbundna 
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gudstjänster. Formerna för gudstjänsten var mycket enkla. Församlingen samlades 
i någons hem och gudstjänsten leddes av en lekman under psalmsång, bön och 
läsning av söndagens bibeltexter ur någon postilla eller andaktsbok.179 

Det fanns alltså både en tidigare väckelsetradition och lei mannainstitution som 
laestadianismen kunde bygga vidare på, som vuxit fram underifrån och som därför 
var förankrad i bygdens egna traditioner. Här bör man särskilt betona att avgö
rande förändringar inte alltid spred sig ovanifrån från prästerna ner till församlings
medlemmarna, utan ofta gick den andra vägen. De extatiska utlevelser som Laesta-
dius predikningar framkallade i form av gråt och skrik, eller att kvinnor och män 
kunde dansa eller hoppa av glädje i kyrkan, var alltså ingenting som Laestadius 
tillförde själv. Det var församlingsmedlemmarna som själva utformade sin väckelse 
på det sättet och man kan säkert finna spår av ett ursprungligt sätt att i extasens 
form uttrycka religiösa upplevelser, som är väl känt i det samiska området där 
väckelsen startade. Även om den extrema Wiklundska rörelsen ebbade ut på 1780-
talet så fortsatte de pietistiska influenserna att göra sig gällande. Framförallt fanns 
en etablerad tradition som i sig innebar en öppenhet för liknande influenser. 

Ett tydligt exempel är att byabönen som gudstjänstform övertogs av laestadianerna 
och fortsatte i den formen till åtminstone mitten av 1900-talet. Rent teologiskt har 
laestadianismen placerats nångonstans mellan den lutherska ortodoxa traditionen, 
pietismen och läseriet. Man känner igen pietismens innerlighet och stränghet men 
också nyläsarnas kritiska inställning till svenska kyrkan och prästerskapet. Där finns 
också drag av luthersk ortodoxi i den lag- och bättringspredikan som Laestadius 
förespråkar.180 Till detta ska fogas den säregna läran om den kollektiva biktens 
betydelse och de religiösa ledarnas möjlighet att ge syndaförlåtelse, s.k. avlösning. 
Den går till så att kvinnor och män under stark rörelse ger uttryck för sin andliga 
smärta och glädje, ofta under högljutt klagande och gråtande. Under rörelserna 
omfamnar församlingsmedlemmarna varandra och ber om förlåtelse för begångna 
synder, liksom att de omfamnar predikanterna och blir lösta från synd. Allt detta, 
liksom en hög grad av antimodernism och världsfrånvändhet, har gett laestadia
nismen en särprägel. 

Laestadianismens spridning måste förklaras utifrån den miljö där den utveckla
des. Lars Levi Laestadius hade själv vuxit upp i mycket fattiga omständigheter. 
Hans far var visserligen från början bergsfogde vid Nasafjälls silvergruva men läm
nade 1790 tjänsten och blev nybyggare i Arjeplog. I hans andra äktenskap föddes 
bröderna Lars Levi och Petrus som under barndomstiden hann bo på tre olika 
ställen där fadern försökte försörja sig som nybyggare. Av brödernas egna beskriv
ningar av sin uppväxt framgår att de växte upp under ytterst fattiga förhållanden 
även mätt med dåtidens nybyggarstandard. Det framgår att fadern bland annat 
försörjde sig på att koka lim av renhorn på Arvidsjaurs marknadsplats.181 

Ur de ytterst fattiga förhållandena i hemmet verkar ha fötts ett hat mot världen 
och all form av ytlighet och flärd, som många biografiska tecknare noterat. År 
1826 blev Laestadius erbjuden kyrkoherdetjänsten i Sveriges nordligaste försam-
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ling med en övervägande samisk befolkning. Församlingens avsides läge och språk
svårigheterna bidrog säkert till att inte någon sökande fanns till tjänsten. Det fanns 
ingen väg utan bara gångstigar sommartid eller fard med forsbåt längs älven. Det 
var tjugo mil ner till närmaste större marknadsplats vid Kengis bruk, sex kilometer 
söder om nuvarande kyrkplats i Pajala, som i sin tur var väglös och upprätthöll 
förbindelsen med Övertorneå bådedes. Vintertid skedde transporterna med ren 
och ackja eller med häst. Vid Laestadius tillträde som kyrkoherde i Karesuando 
1826 hade socknen 700 invånare. Den var fördelad på ca 500 flyttsamer och 200 
finsktalande nybyggare. Bara två personer i kyrkbyn kunde tala svenska. För Lars 
Levi Laestadius bör inte omställningen från Arjeplog till Karesuando ha varit allt
för svår, förutom att han måste lära sig nordsamiska och finska som två nya språk. 
Det var samma slags karga natur och enkla människor som mötte honom som 
tidigare. Med Laestadius religiösa och samhälleliga estetik bör det snarare ha varit 
en miljö som tilltalade honom. 

I tidigare forskning har det myckna supandet, rentjuveriet och horeriet i 
Karesuando framhållits vid tiden för Laestadius tillträde. Senare forskning har 
modifierat bilden något och påpekat att den tidigare Wiklundska väckelsen på 1770-
talet liksom tidigare präster ändå upprätthållit en god moral bland befolkningen. 
Förhållandena var betydligt bättre i Karesuando än i Jukkasjärvi, Gällivare och 
Jokkmokk. Den laestadianska väckelsen växte fram i en kristen miljö som redan var 
beredd och hade utformat sina egenheter.182 Laestadius storhet ligger i att han 
anpassade sin personliga vision av den kristna läran till de redan befintliga förhål
landena. Predikningarnas både känslomättat kraftfulla karaktär, liksom det dras
tiska bildspråk han använde och den samhällskritik som bet till mellan raderna, var 
framsprungna ur de förhållanden som Laestadius själv vuxit upp under. De prägla
des av en allmänna fattigdomen som gjorde att bara ett ytterst fåtal hade råd med 
annat än det allra nödvändigaste.183 

Laestadius hade delat sina församlingsmedlemmars fattiga villkor och kunde 
därför sätta sig in i deras situation. Sin egna påvra bakgrund omsatte han till en 
allmän moral och estetik som blev allmängiltig för den samiska och finsktalande 
befolkningen i norra Sverige. När Laestadius glorifierade ett enkelt och puritanskt 
levnadssättet var det en anti-materialistisk estetik som på ett utomordentligt kon
kret sätt kunde förstås av hela befolkningen. Med en sådan estetik förvandlades 
nödvändigheten till dygd . Fattigdomen blev inte stigmatiserad utan ett visionärt 
förstadium till himmelriket. 

Det som alltså gjorde att laestadianismen fick en sådan explosionsartad sprid
ning just på Nordkalotten beror på att den byggde vidare på en redan befintlig 
tradition, men fylldes med ett nytt innehåll. Det nya innehållet kom från en man 
som kände de enkla förhållanden som människorna levde under. Han kunde där
för klä deras alienation inför livets tillkortakommanden i bilder och metaforer som 
de förstod. Han gjorde poesi av deras livserfarenheter och skapade visionen av ett 
utvalt folk, av "nådevalpar", som kunde få plats hos "den Himmelske föräldern" 
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ifall de öppet inför varandra och inför Gud bekände sina synder. Det nya hos 
Laestadius var just den kollektiva bikten, som gjorde att gudstjänsterna verkade 
med kollektiv press på dem som ännu inte blivit omvända. Den gav också predikante
rna en stor makt, vilket i negativa fall yttrade sig i maktmissbruk, intolerans och 
förföljelse av dem som inte delade den laestadianska tron, vilket omvittnats av 
många. Det ledde också till f ördömelse av sådana präster inom svenska kyrkan 
som använde alkohol, ibland också missbrukade alkohol, eller på annat sätt förde 
ett leverne som inte ansågs värdigt en präst. När laestadianismen efterhand utveck
lade sin särart som väckelserörelse förvandlades den också till en etnisk markör i en 
tid då de nationella minoriteterna under senare delen av 1800-talet utsattes för en 
hård assimileringspolitik. Det är omvittnat hur exempelvis den laestadianska för
samlingen i Båtskärsnäs fungerade som en helgad mötesplats för de finskspråkiga 
sågverksarbetarna i början av 1900-talet.184 Den fungerade då samtidigt som en 
etnisk markör gentemot de svenskspråkiga sågverksarbetarna. Otvivelaktigt har 
det finska språket spelat en viktig roll i den laestadianska väckelsen. Finskan var 
laestadianernas "lingua sacra", det språk som än i dag används parallellt med svenskan 
vid laestadianernas sammankomster i Tornedalen.185 Frågan om svenska eller fin
ska skulle användas i folkskolan eller som gudstjänstspråk i församlingarna var en 
fråga som rörde en känslomässig sträng hos laestadianerna. Därigenom blev 
laestadianismen, utan att egentligen avse det, en viktig politisk motkraft till 
försvenskningspolitiken i folkskolan. 

Laestadianerna och överheten 
Det finns två sidor av laestadianismen som man bör skilja på när man beskriver 
laestadianismens förhållande till överheten i olika former. Den ena sidan handlar 
om den laestadianska diskursen, d.v.s. hur den ideologiska syn på staten, nationen, 
förhållandet mellan överhet och underordnade etc. kom till u ttryck i Laestadius 
dogmatik. Den andra sidan rör de politiska motsättningarna som de kom till ut
tryck i olika sakfrågor. Under Laestadius levnadstid var de oftast direkt knutna till 
hans person i striderna med politiska och religiösa motståndare. De yttrade sig 
också i motsättningar mellan "de väckta" och lokala eller regionala överhetspersoner. 

Laestadius hade en kluven syn på överheten. Å ena sidan betonade han lydnad 
för överheten, å andra sidan häcklade han ständigt i olika sammanhang både den 
världsliga och kyrkliga makten. Kluvenheten kommer tydligt till uttryck i den av 
honom själv 1852-54 utgivna tidskriften Ens Ropandes Röst i Öknen, där samma 
åsikter om samhället återkommer som tidigare kommit till uttryck i skriften Crapula 
Mundi. Han förnekar politikens nytta och berättigande, men använder samtidigt 
det offentliga ordet som ett personligt verktyg för att debattera med myndighets
personer och torgföra sina egna särpräglade åsikter. Att Laestadius var patriot kan 
man inte tvivla på när man läser följande stycke ur Crapula Mundi: 

Fordom kämpade manförfädernesland\ för frihet, för maka och barn, förhus och hem, 
och alla medborgare hade ett hjertay en Gud och en konung det var ärojyllt och ljuft att 
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dö firfäderneslandet och attfór sin tro och bekännelse underkasta sig den qvalfullaste 
död. Nu kämpar man med knytnäfvarne på gatorna, icke med ord utan med trätor och 
smädelser.186 

I hans tankar finns också ett tydligt drag av Platons tro på de högre samhällsklassernas 
destination att rättrådigt styra över den oupplysta hopen, men Laestadius är besvi
ken på köpmännen, besviken på prästerna, besviken på filosoferna. Och han skri
ver om de sistnämnda att deras filosofi tagit en hög flykt ovanför människornas 
fattningsförmåga och lämnat staten åt sig själv. De som ska stå i spetsen för staten 
som kungens rådgivare har använt de mest förvända medel för att lugna de upp
rörda sinnena. Följden har blivit att man måste begagna militärt våld mot den av 
demagoger uppretade hopen. Han vänder sig mot rationalismen och påminner om 
franska revolutionens blodiga excesser. Enligt Laestadius kan inte politiska refor
mer lösa människornas och samhällets problem. En sann kristen, vars rike inte är 
av denna världen, blandar sig inte i politiska frågor. Det vore detsamma som om 
man betalade skatt till den turkiske sultanen eller Förenta staternas president. 

Orsaken till samhällsproblemen måste i stället sökas i sedefördärvet och religio
nens utslätning. Han beskriver hur hans egen tidigare medkänsla för de fattiga 
efterhand försvunnit när han blivit övertygad om att deras olycka beror på dem 
själva och att det är ett djävulens verk, inte Guds verk.1871 Laestadius samhällssyn 
finns alltså ingen opposition mot det bestående samhället eller någon uppmaning 
till olydnad mot överheten. Detta är viktigt att ha i minnet när man försöker förstå 
den oro som laestadianismen skapade hos de världsliga och kyrkliga myndighe
terna. Laestadius undergrävde myndighetspersonernas moraliska trovärdighet i sin 
kritik av deras gärningar. Det är där man ska söka den upplevda hotbilden från 
laestadianismen. Han hyste ett förakt för ytlighet och dubbelmoral hos överklassen 
och har självbiografiskt beskrivit hur hatet till det han kallar "världen" uppstod 
från tidig barndom: 

Författaren har från spädaste barndomen variti stor fattigdom. Han har varit tvungen 
att gå sämre klädd än andra högre herrar. Och därför har han blivit bemött med hån 
och det djupaste förakt. Sålunda har förf. under hela sin skoltid blivit utstött från 
världens sällskap och nöjen. Kanske det var en Guds försyn, att så skulle ske, ty 
därifrån härleder sig författarens andliga hat till världen. Förf. har aldrig kunnat 
förnedra sig därhän, att bli en slav för världens dumma moder och seder.188 

I sina skrifter går han i vuxen ålder ofta till strid mot kyrkans högsta företrädare. Så 
angriper han exempelvis i sin tidning författaren och biskopen Esaias Tegnér se
dan han fått läsa Tegnérs kyrkotal där biskopen förespråkar en rationalistisk rikt
ning och går emot läseriet. Likaså angriper han härnösandsbiskopen Frans Michael 
Franzén i sin tidskrift. Men framförallt går han till ständigt angrepp mot krögarna 
och borgarna som tjänade pengar på att sälja brännvin till bönderna och samerna. 
Angreppen på brännvinsdraken gjorde han i lika hög grad muntligt i sina 
predikotexter.189 Det skaffade honom många fiender, särskilt bland de förmögnare 
borgarna i Paj ala. Fiendskapen visade sig redan när han 1848 sökte kyrkoherde
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tjänsten i det nybildade Pajala pastorat. Besvär över valet gjorde bl.a. av bruksäga
ren i Kengis, Carl J. Sohlman, men utan åtgärd från domkapitlet.190 Från 
Muodoslompolo skickades vid samma tid en klagoskrift till landshövdingeämbetet 
från en man som blivit trakasserad av laestadianska släktingar. I klagoskriften an
klagades också Laestadius för "svavelpredikningar" och girighet i sitt ämbete. Skri
velsen var nedskriven av en f.d. länsman Bucht, för övrigt samme Bucht som se
nare skulle bli mördad i Kautokeino i samband med den religiösa väckelsen där.191 

I oktober 1849 skickade kontraktsprosten i Haparanda två inkomna klagoskrifter 
till domkapidet.192 

De två klagoskrifterna av privatpersoner var inte undertecknade och hade där
för inte en lagligt riktig form, vilket Laestadius anmärkte när domkapidet anhöll 
om en förklaring. Domkapidet ignorerade emellertid anmärkningen om den lagliga 
formen och beordrade honom att skyndsamt inkomma med förklaring. Laestadius 
svarade med att återigen begära att skrivelserna återsändes till avsändarna för att få 
en laglig form. Han svarade inte direkt på anklagelserna men gick istället till an
grepp mot brännvinskrögarna, anklagelser som samtidigt riktades mot Lutherska 
kyrkan och indirekt mot konsistoriet i Härnösand. Den bitska satiren gjorde ho
nom förmodligen inte mer populär i domkapitlet än tidigare.193 

Resultatet blev att Laestadius av konsistorium dömdes för ohörsamhet för sin 
vägran att besvara frågorna, men också för sitt ohöviska och för en prästman opas
sande uttryckssätt. Laestadius överklagade till hovrätten, men den långsamma post
gången gjorde att överklagandet inte hann fram till rätt instans i tid. Domkapitlets 
utslag vann laga kraft och Laestadius var tvungen att resa ner till Haparanda och 
mündigen mottaga den skriftliga förmaningen i vittnens närvaro hos kontrakts
prosten. Efter domen kritiserade han öppet konsistorium i sin tidning Ens ropandes 
röst för deras mjukhet mot dem, som enligt Laestadius, hade syndat och för deras 
hårdhet mot honom själv.194 Att konsistorium gav Laestadius en skarp reprimand, 
trots att anklagelserna hade en olaglig form, blottlägger de kyrkliga myndigheter
nas behov av att näpsa väckelseledaren. Säkert var ledamöterna också chockade 
över hans sätt att uttrycka sig. 

Klagomål riktades också mot Laestadius från kronofogde Hackzell i en skrivelse 
till landshövdingeämbetet. Den riktade sig främst mot oväsendet i kyrkorna inom 
fögderiet och remitterades till domkapitlet. Klagomålen föranledde ingen åtgärd 
från domkapidet, men snart kom en ny klagoskrift till domkapidet, den här gången 
från handlanden EB. Forsström, bruksägare Carl J. Sohlman, länsman Israel Sten
udd, gästgivare Henrik Pellika samt några bönder, samtliga från Pajala. De klagade 
över att särskilt kvinnorna i sin extas under gudstjänsterna kunde utstöta rop och 
skrika "...hvilken liknade djurs läten..." och dansa parvis vid altaret, och att de 
därigenom störde gudstjänstens högtidlighet och gjorde det svårt att höra predi
kan. De klagade också på att Laestadius godkände och uppmuntrade de störande 
momenten, och att han ofta skickade ut unga nyväckta personer som reste om
kring, som skällande och dömande uppskakade andra. Dessutom menade de att 
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han i predikningar och samtal ofta använde smutsiga och för naturlig blygsamhet 
sårande uttryck, exempelvis att köns förhållanden även i barns närvaro omtalades. 
Dessutom anklagades han för oegentlighter i uppbörden. De klagande anhöll om 
att biskopen skulle hålla visitation i Pajala. Målet uppsköts av domkapitlet upp till 
den nästkommande sommaren 1853, då biskop Israel Bergman bestämt att visita
tion skulle hållas i Pajala.195 Vid Visitationen behandlades de tidigare ingivna klago
målen. Länsman Stenudd anklagade Laestadius för att det i dennes lära fanns mycket 
som stred mot den lutherska läran, bl.a. "den uppenbara syndabekännelsen". På 
biskopens fråga vad som menades kunde länsmannen inte ge något svar. Gästgi
vare Pellika anklagade Laestadius för att denne skulle ha kungjort i kyrkan att alla 
som hade ett överskott av silver, guld eller kläder skulle ge det till honom. Laesta
dius bemötte anklagelsen genom att citera kungörelsen där det framgick att upp
maningen om gåvorna grundade sig på frivillighet och att de i så fall skulle om
vandlas till pengar för skolans och de fattigas räkning.196 Med skolor måste här 
avses laestadianernas egna missionsskolor eftersom inga folkskolor ännu fanns i 
Pajala vid den tiden. 

Det mest avgörande resultatet av Visitationen var att biskopen beslutade att 
predikningar för laestadianerna och de övriga kyrkobesökarna skulle hållas på se
parata tider, men under samma dag. Laestadius fick vid ett senare tillfälle en offent
lig varning av domkapitlet, utfärdad av kontraktsprosten, för finskspråkiga skrifter 
och "de i dem förekommande anstötliga, oanständiga samt otydliga och dunkla 
uttryck och bilder" som fogden i östra norska Finnmark inköpt av två tornedalingar 
och skickat till Kungl. Maj:t i Sverige. 

Likaså lät den nytillträdde landshövdingen Anders Emanuel Ros låta länsman
nen i Pajala göra en utredning om liknande anklagelser som anförts ovan. I utred
ningen angreps också den laestadianska skolverksamheten, som av motståndarna 
anklagades för att enbart gå väckelsens ärenden och egentligen inte bedriva någon 
verklig undervisning. Kontraktsprosten Bucht i Övertorneå anklagade i det sam
manhanget Laestadius för att ha skickat två råa bonddrängar och ett blint fattig
hjon till Övertorneå i missionerande syfte, och ville att Laestadius skulle förbjudas 
att skicka sådana missionärer till andra församlingar. I sin svarsskrivelse visade Lae
stadius på det ogrundade i Buchts beskyllningar, och påpekade att det faktiskt var 
husbönder i Övertorneå som anställt de tre personerna för att meddela kristen
domsundervisning åt deras barn eftersom skolläraren inte brukade besöka socknens 
mer avlägsna byar.197 

Laestadius råkade också i polemik med prins Karl, som 1858 besökte Norrbot
ten och Tornedalen. Prins Karl hade under Oscar I:s sjukdom 1857 övertagit re
geringen och blev 1859 formell regent under namnet Karl XV. Han var alltså vid 
tidpunkten för tornedalsresan informell regent. Laestadius och Karl möttes under 
en middag i prästgården i Övertorneå och kom i diskussion om nykterheten sedan 
Laestadius avböjt att skåla i vin. Laestadius, som själv inledde diskussionen om 
nykterheten, hävdade att de många ynglingar som blev underkända vid militär
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mönstringarna hade fått sina skador av alkoholen. Prinsen, som genomgått officers
utbildning och sedan 1853 var utnämnd till generallöjtnant, opponerade mot alkohol
argumenten och ett meningsutbyte utspann sig där prinsen till sist avbröt diskus
sionen med den envise prosten. Konfrontationen med prinsen ledde till att Laesta-
dius en tid senare blev nekad att följa med ett av kronans fartyg till Stockholm.198 

Oscar II, den tre år yngre brodern till Karl, skulle senare under sin regenttid komma 
att ivra för en försvenskning av Tornedalen. Den senare försvenskningspolitiken 
har säkerligen inget samband med brodern Karls möte med Laestadius, men exem
plen visar att de två kungarna Karl XV och Oscar II hade förstahandsinformation 
om Lars Levi Laestadius och hans väckelse. Med tanke på mötet mellan Laestadius 
och prins Karl kan inte omdömet från prinsens sida ha varit alltför positivt, vilket 
bör ha färgat det allmänna omdömet om Tornedalen och laestadianerna i den kung
liga familjen. 

Den laestadianska väckelsen spred sig snabbt till både Norge och Finland. I 
Kautokeino i Norge tog den sig extrema former bland en liten grupp samer som 
blev alltmer aggressiva i sin förkunnelse. Det slutade med att en handelsman och 
en länsman dödades vid ett upploppsliknande tumult 1852. I efterspelet till hän
delserna i Kautokeino blev Laestadius i tidningar i bl.a. Sverige och Norge beskylld 
som ansvarig för händelserna i Kautokeino. Den allvarligaste anklagelsen kom från 
biskop Juell i Tromsö, som skickade sin anklagelseskrift till Kungl. Maj:t i Sverige. 

Laestadius, som vid tiden för händelserna hade flyttat från Karesuando och var 
kyrkoherde i Paj ala, trettio mil från Kautokeino, försvarade sig framgångsrikt mot 
anklagelserna inför Kungl. Maj:t och blev också i resolutionen frikänd från ankla
gelserna, men konsistoriet i Härnösand uppmanades ändå att hålla "...en noggrann 
tillsyn över Laestadius sätt att sköta sitt ämbete, så att detta för framtiden icke 
måtte giva någon anledning för någon att störa den frid och ordning, som i ett 
kristligt samhälle bör äga rum."199 Att den svenska kyrkan såg allvarligt, inte bara 
på Kautokeinohändelserna, utan ännu mer på det spända förhållandet mellan kyr
kan och Laestadius framgår av ett brev från dåvarande biskopen i Härnösands stift, 
Israel Bergman, till ärkebiskopen och ecklesiastikministern Henrik Reuterdahl där 
han skriver: 

Man skall veta rätt hvad man gör, innan man mot Laestadius riktar någon direkt 
eller indirekt anklagelse för hvad som passerat, annars kan man lätteligen i honom få 
en ny inflytelserik skrikare för kyrkans upplösning.200 

Farhågorna för separatism uttrycktes också av landshövdingen i femårsberättelsen 
1856-60 där han beskriver hur separatistiska rörelser uppkommit i Norrbotten. 
Hänsyftningen på laestadianerna är tydlig. Han noterar med viss tillfredsställelse 
att de inte lyckats bilda egna församlingar men konstaterar samtidigt deras nytta. 
Landshövdingen menar att de gjort mer gott än ont bl.a. genom att bruket av 
alkohol minskat.201 Exemplen visar att laestadianismens sociala nytta erkändes men 
att rörelsen samtidigt orsakade oro för separatism bland de högsta styrande. Väck
elsen hotade den statskyrkliga hegemonin, men händelserna i Kautokeino hade 
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också visat att det fanns en social sprängkraft i väckelsen, som kunde få oberäkne
liga och våldsamma konsekvenser. I bedömningen av laestadianernas förhållande 
till domkapidet måste man också betänka att Lars Levi Laestadius var kyrkoherde 
inom svenska kyrkan. När han angrep andra präster och domkapidet var det ett 
angrepp inifrån. Samtidigt var hans ställning i de finsk- och samisktalande försam
lingarna så stark att domkapidet hade svårt att gå alltför hårt fram med honom. 

Förutom Laestadius fanns ett fåtal präster som under 1800-talet anslöt sig till 
väckelsen. Så gott som alla p redikanter var lekmän, fostrade och upplärda inom 
den laestadianska rörelsen genom de utsända missionärerna, missionsskolorna och 
genom personlig påverkan av enskilda personer. De viktigaste missionärerna var 
bröderna Johan och Per Raattamaa samt Carl Johan Grape. De två förstnämnda var 
födda och uppvuxna i Kuttainen i Karesuando församling. Den sistnämnde var 
son till prosten Zacharias Grape d.ä., som var prost i Karesuando före Laestadius. 
Carl Johan titulerades förre vice missionär när han i Jukkasjärvi blev engagerad i 
laestadianernas nykterhetsarbete av Per Rattaamaa. Carl Johan blev sedan en av de 
främsta laestadianska missionärerna. 

Även kyrkoherde Ingemar Lindstedt i Jukkasjärvi vanns för nykterhetsfrågan av 
Per Raattamaa. Den mest inflytelserika präst som anslöt sig till laestadianerna var 
pastorn i Hietaniemi Pehr Olof (P.O.) Grape. Han var uppfostrad i ett laestadianskt 
hem men hade hamnat utanför rörelsen när han vid återkomsten som pastor i 
Hietaniemi i slutet av 1860-talet blev omvänd. Han vigde sedan sitt liv åt 
laestadianismen som en del i sin prästerliga gärning. Genom sin ställning som kyr
koherde i först Övertorneå och sedan Nedertorneå, landstingsledamot, folkskol
inspektör m.m. fick han en unik position som medlare mellan laestadianerna och 
olika myndigheter. Man kan säga att han var den präst efter Lars Levi Laestadius 
som kombinerade en hög kyrklig ställning med ett utbrett förtroende inom den 
laestadianska rörelsen. 

En annan central person var August Lundberg som blev anställd som missionär 
av Lapska Missionens Vänner och föreståndare för barnhemmet i Lannavaara. Han 
var född i Aspeboda och blev omvänd till laestadianismen under sin tid i Lannavaa
ra på 1880-talet. Lundberg var visserligen inte präst, men hade genomgått läroverks
utbildning och två år på den prästförberedande internatskolan Fjellstedtska skolan 
i Uppsala. Han blev en centralgestalt för den ösdaestadianska riktningen. På den 
finska sidan av Torne älv kan särskilt nämnas kyrkoherdarna A. Laitinen i Enontekiö 
och K.A. Heikel i Alkkula som både verkade för laestadianernas sak. Den först
nämnde fick ett motsvarande inflytande i Finland som Lars Levi Laestadius haft i 
Sverige.202 K.A. Heikel blev för övrigt svärfar till P.O. Grape vilket ytterligare stärkte 
den laestadianska gemenskapen över den svensk-finska gränsen. 

För att förstå laestadianismens politiska sprängkraft får man gå utanför den reli
giösa kontexten. Det finns ingenting i den religiösa doktrinen som talade för upp
ror mot överheten, vare sig mot kyrkan eller staten som helhet. Som nämnts var 
Laestadius tvärt om motståndare till franska revolutionen och predikade lydnad 
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för de styrande. Den politiska sprängkraften ligger i den etniska samling som 
laestadianismen åstadkom. Förutom den religiösa känslan av att tillhöra de sanna 
kristna medförde den kollektiva bikten en känsla av etnisk samhörighet. Den reli
giösa samvaron var uppbyggd kring det finska och samiska språket i både muntlig 
och skriftlig form. Det var församlingsmedlemmarnas eget språk som skapade en 
stark gemenskap kring en kollektiv känsla av samhörighet och förlösning. 

Som Kirsti Suolinna har beskrivit den laestadianska predikan är den inte en 
analytisk textförklaring utan ett talflöde av fria associationer. När hon på 1960-talet 
hade lyssnat på en laestadiansk lång predikan hade hon svårt att erinra sig vad hon 
egentligen lyssnat till. Det viktigaste skedde på det emotionella planet mellan pre
dikanten och åhöraren. Hon beskriver känslan av samhörighet som den i sociolo
gisk mening "obearbetade koden". Till skillnad från den utarbetade koden kan den 
obearbetade koden bara förstås om talare och åhörare har gemensamma och lik
nande livserfarenheter. 

Den laestadianska predikan bygger på sådana kollektiva sentiment. Eftersom 
det finska språket varit tornedalslaestadianernas lingua sacra har laestadianerna bi
dragit till att skapa en etniskt sammanhållning med ett mycket starkt regelsystem. 
Suolinna, som jämfört laestadianer i det svenskspråkiga Österbotten med Finska 
och Svenska Tornedalen, har påvisat hur de splittringar som den svenska 
laestadianismen genomgått efter 1930-talet har skapat, vad hon i religionssociologiska 
termer beskriver som en introvert sekteristisk rörelse. Det har gett särkulturen en 
möjlighet att överleva. Hon menar att den religiösa rörelsen i vissa fall kan skapa en 
"etnisk religion". Hon konstaterar också att den introverta lösningen för språkets 
del blir en museal lösning. Den står mycket långt från en aktivt minoritet som 
kämpar för sina rättigheter.203 En jämförelse med den samiska minoritetens poli
tiska mobilisering visar på en helt motsatt hållning med en aktiv mobilisering kring 
en politisk rörelse.204 Eftersom så stor del av samerna i Norrbotten varit laestadianer 
talar det emot att laestadianismen skulle utesluta etnopolitiskt engagemang. 

Laestadianismen i Tornedalen skapade en konservativ, antimodern rörelse som 
stärkte den finskspråkiga kulturella samhörigheten. Laestadianerna betraktade sig 
själva som de enda sanna kristna. På så vis gjorde sig laestadianerna oåtkomliga för 
den svenska stigmatiseringen och skapade en möjlig reproduktion av den egna 
kulturen. Det var den kulturella oåtkomligheten som var den politiska sprängkraften. 
Laestadianismen formade en religiös gemenskap som till stor del sammanföll med 
en nationsöverskridande etnisk gemenskap bland samerna och de finskspråkiga i 
Sverige, Norge och Finland. 

Utbyggnaden av skolväsendet 
Folkskolans etablering i Svenska Tornedalen måste ses mot bakgrund av den poli
tiska och ekonomiska utvecklingen samt den laestadianska väckelsens framväxt. 
Genomförandet av den nya folkskolestadgan fick en trög start. Under de första 
elva åren tillkom inga folkskolor överhuvudtaget i Tornedalen. Det fanns egentli
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gen bara en skola i Svenska Tornedalen. Det var den lägre apologistskola i den 
nybildade staden Haparanda som beslutats om 1828 och som börjat sin verksam
het 1833. Den var en ersättning för Torneå pedagogi som gått förlorad till den 
finska sidan vid freden 1809.205 Frågan om folkskolor togs upp till behandling i 
respektive sockenstämma och möttes med blandade reaktioner. 

I både Övertorneå och Nedertorneå visades visst intresse för saken, men man 
ansåg att församlingarna på grund av fattigdom och missväxt inte hade råd med 
utgiften för skola och lärare. Dessutom påpekades i Övertorneå bristen på 
tvåspråkiga lärare, finska skolböcker etc. Församlingarna sökte anstånd med att 
öppna skolor. Inte förrän 1853 öppnades den första folkskolan i Tornedalen. Det 
var en flyttande folkskola som inrättades i Karl Gustavs församling. Året efter 
följde Övertorneå med en fast folkskola, Haparanda och Nedertorneå med en 
gemensam fast folkskola och Gällivare med en flyttande folkskola.206 

Folkskolans utveckling därefter fram till 1877 framgår av Diagram 1. Den övre 
gränsen anger det ackumulerade antalet skolor år från år medan rastreringarna inuti 
anger vilken form av skolor det var. Det väsentliga i digrammet är inte att söka 
förklara de enskilda skolornas tillkomst utan att fastslå de övergripande perioder av 
expansion och stagnation som man kan urskilja. Av diagrammet framgår att under 
den första tioårsperioden inrättades snabbt en miniminivå av fasta och flyttande 
folkskolor som sedan förblev konstant. Sedan skedde en viss ökning av antalet 
fasta skolor. Fördelningen av de olika sorters folkskolor som bildades i Tornedalen 
visar vilka strategier kommunerna hade för att uppfylla sitt lagliga åtagande enligt 
folkskolestadgan. Från början fanns två slags folkskola, fast folkskola och flyt
tande folkskola. Flyttande skolor kunde inrättas i församlingar där "medellöshet 
eller lokala förhållanden hindra inrättandet av fast skola".207 

Det var alltså den fasta skolan som var normerande i den första folkskolestadgan. 
Den kvalitativa skillnaden låg i att den fasta folkskolan, som namnet antyder, var 
fast belägen och gav en kontinuerlig undervisning till skolbarnen. Den flyttande 
skolan ambulerade mellan olika platser, eller olika stationer som det också kallades. 
Antalet kunde variera från två till fyra stationer och ibland betydligt fler. Det inne
bar att läraren ambulerade mellan de olika stationerna. Barnen i de flyttande sko
lorna kunde alltså ha en fjärdedel så kort undervisningstid som de i de fasta sko
lorna, och ibland ännu mindre lärarledd undervisningstid.208 Redan före folkskole
stadgan diskuterades om de norrländska länen skulle ha någon möjlighet att upp
fylla folskolestadgans villkor vad gäller fasta folkskolor med behöriga folkskollä
rare.209 Det visade sig också vara omöjligt att uppfylla stadgans målsättning om 
behöriga lärare, inte bara i Norrland utan i stora delar av landet. 

Redan 1853 utgavs därför en förordning som stadgade att där byar, hemman, 
torp eller lägenheter låg så avlägset till, att barnen där "inte utan svårighet" kunde 
gå i den folkskola som hade godkänd, d.v.s. behörig lärare, kunde mindre folksko
lor inrättas där läraren bara hade småskollärarutbildning. De mindre folkskolorna 
definierades alltså efter lärarens kompetens. Bilden kompliceras sedan ytterligare 
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genom att heltidsläsning och halvtidsläsning börjar tillämpas på olika håll. Det 
betyder att halvtidsläsning inte bara förekom inom exempelvis en flyttande skola 
på två stationer. Halvtidsläsning kunde också förekomma i den fasta folkskolan.210 

De olika skolformerna graderades efterhand med olika littera för att beteckna kom
binationen av heltidsläsning, halvtidsläsning, årskursstadieintegration och 
lärarkompetens. Bakom den första utbyggnadsfasen kan man urskilja flera samver
kande faktorer. En viktig faktor var den politiska förändring som skedde på lokal 
nivå då de borgerliga kommunerna, enligt ny kommunallag, 1862 bildades. Dess
utom inrättades samma år landstingen som nya regionala enheter. Därigenom fick 
kommunerna ett tydligare ansvar för sin egen ekonomi och för skolväsendet. Från 
statligt håll gjordes också utbildningspolitiska ansträngningar för att få igång folks
koleväsendet. En sådan viktig reform var småskolereformen 1858 som tillät för
samlingarna att inrätta särskilda småskolor eftersom så många inte hade råd att 
inrätta riktiga folkskolor. 

En annan viktig åtgärd var inrättandet av folkskoleinspektionen, vilket innebar 
att särskilda inspektörer besökte de enskilda skolorna och skolråden, en åtgärd 
som säkerligen bidrog till den kraftiga utbyggnaden av småskolor man kan se 1863-
64.2111 Diagram 1 kan man se tre huvudperioder av skolutbyggnader efter de första 
folkskolornas etablering 1853-54. Den första utbyggnaden skedde 1863-64, den 
andra 1868-72 och den tredje 1875-77.1 Tornedalen skedde utbyggnaden av folk
skolan i anslutning till skolpolitiska beslut på både lokal, regional och central nivå. 
Man kan säga att folkskolan var ett resultat av samhällets samlade strävan att ut
veckla folkbildningen. 

Diagram 1. Folkskolans utbyggnad i Tornedalen 1853-1877 

B Flyttande småskola 
• Fast småskola 
• Flyttande folkskola 
B Fast folkskola 

Flyttande småskola 

Flyttande folkskola 
-I -f f- î •! f- 1 ï t1 

Källa: Ur folkundervisningens historia i Torne och Kalix älvdalar, (red. William Snell), Uppsala 
1942; Tenerz, Hugo, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekel
skiftet 1900 (Årsböcker i svensk undervisningshistoria 102), Stockholm 1960; Berättelser om 
folkskolorna i riket, afgifna af tillförordnade Folkskole-Inspektörer för åren 1861-1863, Stock
holm! 865. 
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Vid en närmare granskning av utbyggnadsperioden mellan 1862 och 1864 visar det 
sig att samtliga nya skolor i Tornedalen inrättades i anslutning till Övertorneå kom
mun i mellersta Tornedalen. Utbyggnaden i kommunen började egentligen redan 
1860 när en folkskola inrättades i Hietaniemi på privat initiativ. H ietaniemi var 
kapellförsamling till Övertorneå. Det var förre komministern i församlingen, Carl 
Gustaf Wikström, som på eget initiativ först startat en skola för fattiga barn, ett 
ändamål som han 1859 fick bidrag till från sockenstämman i Övertorneå. Därefter 
organiserade han åren 1860-1867 en särskild svensk skola, som fick stöd av socken
stämman med 50 riksdaler per år.212 Två av de nya skolorna grundades i 
Korpilombolo kappellförsamling efter att ett separat skoldistrikt avskilts från 
Övertorneå 1860. Skolrådsledamöterna i Övertorneå gick med på att folkskolan i 
kyrkbyn Matarengi i moderförsamlingen skulle få lämna överflödigt skolmaterial 
till den planerade skolan i Korpilombolo. 

Skolhuset i Korpilombolo byggdes av sockenmännen och kostnaderna delades 
upp efter antalet "rökar". För de udejda snickeriarbetena fick man statsbidrag med 
500 riksdaler mot en total kostnad på 799 riksdaler. Med ett års mellanrum inrätta
des en fast och en ambulerande skola 1863 och 1864.213 Dessutom bildades en 
ambulerande folkskola i Övertorneå 1863. Den anställde läraren var backstugu-
sittaren Salomon Isaksson Hellberg som skulle alternera mellan olika skolstationer.214 

Samtliga nya skolor i början av 1860-talet inrättades alltså inom Övertorneå kom
mun som måste betraktas som en föregångskommun inom utbildningens område 
i Tornedalen. De tillkom genom en kombination av privata initiativ, kommunal 
finansiering samt ett visst statligt stöd. Signifikativt är att ingen av folkskolorna 
grundades i de starkaste laestadianska fästena i norr förrän efter landstingets nya 
skolpolitik 1869. Efter den första utbyggnaden i mellersta Tornedalen skedde en 
ny stagnation under 1860-talet. 

Ökningen under den andra perioden sammanfaller med landstingets utökade 
ekonomiska stöd till folkskolorna i länet. En av dem som radikalt bidrog till att 
ändra på landstingets skolpolitik var den förut nämnda folkskolinspektören Zacharias 
Grape. Han var född i Pajala 1826, tog studentexamen i Uppsala 1845 och 
doktorerade 1851. Efter prästvigning 1856 arbetade han som präst i Karl Gustavs 
och Nedertorneå församlingar. Från 1851 till sin död 1874 tjänstgjorde han som 
kollega (adjunkt) vid Haparanda läroverk. Åren 1867-1869 var han ledamot av riks
dagens andra kammare. Han var också ledamot i landstinget för Haparanda stad 
åren 1869-1874.215 Z. Grape var alltså utomordentligt erfaren och meriterad inom 
utbildningsområdet och som politiker på regional och nationell nivå. 

Det fanns också andra krafter inom landstinget som ivrade för en förbättrad 
folkbildning. En av dem var lantmätare J.E. Nyström, bosatt i Luleå. Det var Ny
ström som tog initiativ till landstingets genomgripande stöd till skolväsendet med 
en motion i frågan 1867. Det ledde till att en kommitté tillsattes som skulle utreda 
folkskoleväsendets tillstånd i länet. Året efter behandlades skolkommmitténs ut
redning i landstinget. I avdelningen för undervisningsärenden satt då 
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folkskolinspektören Z. Grape, Haparanda, kyrkoherde Johan Laestadius, Jokkmokk, 
samt lantmätare J.E. Nyström, Luleå. Efter genomgång av remissvaren från länets 
olika församlingar enades undervisningsavdelningen om ett förslag i sex punkter 
angående landstingets bidrag till folkskoleväsendets förbättring och utbyggnad. 
Undervisningsavdelningen var enig om att stödet till församlingarna skulle avse 
enbart småskolor. De viktigaste förslagen var målsättningen att det skulle inrättas 
en folkskola för varje 1000-tal av länets befolkning varigenom ytterligare 32 små
skolor skulle behöva inrättas. Landstinget skulle bidra med 100 riksdaler i lön till 
varje småskollärartjänst i länet, under förutsättning att respektive församling till
förde ett lika stort belopp. Dessutom skulle landstinget reservera 300 riksdaler för 
att kunna ersätta de folkskollärare som av folkskolinspektören fick i uppdrag att 
undervisa blivande småskollärare ifall de inte gick att rekrytera på annat sätt. 

Medel till reformen skulle bestridas genom uttaxering med 20 öre per mantals
skriven, ej utfattig person i länet. Eventuell behövlig extrabevillning skulle ske en
ligt gällande bestämmelser. De nya bestämmelserna skulle vara gällande åren 1869-
75. Landstinget antog förslagen med ändringen att bidraget på 100 kronor skulle 
avse samtliga skollärar- eller lärarinnetjänster, inte enbart småskollärare.216 Enligt 
den samtida riksdagsmannen Adolf Hedin i Stockholm ska Norrbottens läns femte 
landsting 1867 ha begärt hos Kungl. Maj:t om inrättandet av ett folkskollärar-
seminarium i Haparanda, inrättat så att även den finskspråkiga befolkningen skulle 
kunna använda den, samt att småskollärare också skulle kunna utbildas vid den.217 

Det tillkom istället sju år senare och sammanfaller med den tredje utbyggnadspe
rioden. 

Den tredje periodens ökning hör ihop med inrättandet av det statliga s.k. 
Finnbygdsanslaget 1874 i kombination med landstingets förnyade åtaganden. Med 
sina många politiska uppdrag på lokal, regional och nationell nivå hade 
folkskolinspektören Z. Grape en god överblick och kunde sätta in Tornedalen i ett 
jämförande perspektiv. Uppenbarligen ansåg han att Tornedalen var i behov av 
statligt stöd utöver landstingsbidraget, ifall kommunerna skulle kunna göra något 
åt det bristfälliga skolväsendet. Landstingets ansökan om ett folkskollärarseminarium 
i Haparanda 1867 följdes 1873 upp med en ansökan av Grape om särskilda statliga 
medel till Tornedalen. Den här gången riktades ansökan till domkapitlet i Härnö
sand. Huvudargumentet var att skolväsendet i Tornedalen var dyrare att driva än på 
andra håll i landet, på grund av befolkningens "...främmande nationalitet, deras 
spridning på en vidsträckt yta och obemedlade villkor". Grapes krav var omfat
tande. 

Han begärde 22 småskollärartjänster, stipendier till finsktalande semiarieelever, 
högre lön för lärartjänster i Finnbygden, ett småskollärarseminarium för Finnbygdens 
behov samt inköp av tjänliga undervisningsböcker. Allt som allt beräknades kost
naden till 12000 kronor, vilket söktes som ett s.k. förslagsanslag. Det innebar att 
anslaget skulle gå att överskrida vid behov. Alla önskemål tillstyrktes av domkapitlet 
och gick senare igenom ograverade i riksdagen.218 På landstingsmötet 1874 förnya
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des samtidigt åtagandena för folkskoleutbyggnaden i länet i ytterligare fem år. Man 
tog på sig att bidra med 150 kronor per lärare på villkor att kommunen bidrog med 
100 kronor som tidigare, så att lönen med kommunens bidrag skulle bli 250 kronor 
per år. Dessutom höjdes målsättningen från en skola per 1000 invånare till en skola 
per 750 invånare.219 

De tre utbyggnadsperioderna motsvarar utbildningspolitiska initiativ som togs 
på sockennivå, länsnivå och nationell nivå. Man kan ur diagrammet avläsa en tydlig 
utbildningspolitisk förskjutning från en lokal till e n mer central nivå i finansie
ringen av Tornedalens folkskoleväsende under folkskolans första tjugofemårsperiod. 
Av Diagram 1. ovan framgår att den nya politiken resulterade i en kraftig ökning av 
de flyttande småskolorna. Dessa prioriterades både under kommunernas expansions
period i början av 1860-talet och när landstings stödet tillkom efter 1868. Sats
ningen på den flyttande skolformen var naturligtvis billigare än att bygga skolhus. 
Det var också billigare att avlöna en småskollärare än en folkskollärare. De ekono
miska argumenten fördes ständigt fram av allmogen när man förklarade varför 
man inte hade råd att inrätta folkskolor.220 

Samtidigt återspeglar småskoleutbyggnaden säkert ett behov att fylla de mest 
skriande bristerna vad gäller det elementära utbildningsbehovet. De flyttande små
skolorna stod för 87 procent av de nya skolor som tillkom åren 1870-77. Från 1876 
började även fasta småskolor tillkomma.221 I landstingets skolpolitik ingick ingen 
särskild satsning på Tornedalen, exempelvis att särskild hänsyn borde tas till det 
faktum att de blivande lärarna måste undervisas på finska, eftersom många lärark
andidater inte kunde svenska och undervisningen i skolorna var på finska. Ingen 
av de sexveckors sommarkurser som landstinget ordnade åren 1870-72 hölls i Tor
nedalen, utan på svenska orter.222 I folkskolinspektör Erik Anders Rosenius första 
berättelse 1861-63 anges en rad orsaker till folkskolans svaga utveckling i Norrbot
ten och Västerbotten. Rosenius visar att statsmakternas räknat fel när de trodde att 
kommunerna skulle ta ansvar för att upprätta ett väl fungerande skolväsende. Han 
räknade upp ett flertal orsaker till varför skolväsendet var så eftersatt i de nordli
gaste länen. Det skulle bero på: 
• allmogens okunnighet och fördomar om onyttan av att gå i skola. 
• åsikten bland allmogen att vetande snarare var ti ll ondo i deras verksamhet 
• bildade personers stöd för allmogen s uppfattning att skolan är förkastlig 
• att allmogen, efterpåstötningfrån pastorer, bara kunde tänka sig att upprätta en skola, att 

anlägga som fast skola vid kyrkan, vilket gjorde att det blev för långt avståndför de flesta 
barn att gå i skolan. 

• taktiskt antagande av småskolorför att slippa anlägga folkskolor senare. 
• missaktningför skolan på grund av olämpliga och försumliga lärare. 
• att lärarnas dåliga lön tvingad e dem t ill binäringar. 
• vissa lärares inbilskhet och uppblåsthet p.ga. inkompetens som försvagade skolans sak. 
• den stora bristen på lärare samt den dåliga lönen som gjorde att mindre lämpliga personer blir 

antagna på seminarierna. 
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Eftersom socknarna inte ville satsa på tillräckligt många skolor försökte man tvinga 
barnen till skolan eller ge dem hemundervisning. De flesta valde hemundervis
ning, som var helt otillräcklig. Till förhören kom i början punktligt de barn som 
bodde närmast kyrkan, men när "...den anmärkningen gjordes att hemläsningen, 
med ytterst få undantag, icke på långt när motsvarade den, som i skolan egde rum..." 
blev barnens besök vid förhören glesare och glesare. Till sist kom inga barn och 
prästen hade bara att vid de årliga husförhören undersöka kunskaperna hos bar
nen. Till sist försökte prästerna att med hjälp av kronobetjäningens handräckning 
hämta de mest försummade barnen till sko lan. Det resulterade bara i ännu mer 
tredska och ovilja till skolväsendet och måste därför överges. Vad gäller Norrbot
tens län skriver Rosenius att det rent allmänt fattas småskolor i många av försam
lingarna och han sammanfattar: 

Öfriga inspektionsdistriktet tillhörande församlingar; med undantag af de finsk-lapp-
ska Pajala och Karesuando, der i följd af skefva och svärmiska religionsåsigter icke 
alls några folkskolor blifvit organiserade, äro a lla medfiere ellerfärre småskolorfor-
sedda^223 

De "svärmiska religionsåsikterna" i Pajala och Karesuando handlade om den laes-
tadianska väckelsen som vid den tiden befann sig i en intensiv fas. I båda försam
lingarna hade Laestadius verkat som kyrkoherde under lång tid. De utgjorde också 
kärnområdet för den laestadianska väckelsen. De första folkskolorna i Tornedalen 
var finskspråkiga och kan sägas ha varit en direkt fortsättning på den kyrkliga folk
undervisningen. Under de första decennierna av folkskoleundervisning förblev 
det på samma sätt. Stora ansträngningar lades på att bygga ut skolväsendet, men 
det svenska språket ägnades ingen särskild uppmärksamhet. Det förekom istället 
en parallellundervisning. De barn som talade svenska undervisades i svenska och 
de som talade finska undervisades i finska. Problemet var att det ibland var så att 
läraren inte kunde det språk som barnen pratade. Rosenius skriver 1865 om det 
undermåliga folkskoleväsendet i Gällivare: 

...ty ehuru i vissa delar af socken endastfinska och lapps ka språket talas, var skollä
raren Appelqvist, som icke förstår någotdera, ålagd att turvis i alla byar hålla skola. 

Det beslutades då att framöver skulle man hålla skola enbart i de större byarna där 
svenska talades. I de finsktalande byarna skulle istället de fyra småskollärarna un
dervisa, som kunde både finska och samiska. Den ordningen skulle gälla tills en 
riktig folkskola kunde startas med en lärare som kunde barnens modersmål.224 De 
språkreformer som gjordes inom skolväsendet i Norrbotten under den första hälf
ten av 1870-talet syftade alltså till att stärka modersmålet. Det gäller exempelvis 
Johan Laestadius förut nämnda förslag att tjänsterna som skolmästare skulle besät
tas av behöriga utexaminerade folkskollärare som kunde tala samiska. Men det 
fanns också undantag från regeln. I det från första början tvåspråkiga Haparanda 
undervisades exempelvis på svenska i folkskolan redan från 1867.225 Likaledes be
drevs undervisning i och på svenska på olika håll inom Övertorneå kommun. Det 
fanns exempelvis en svenskspråkig privatundervisning för svenskspråkiga högre-
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ståndsbarn i Övertorneå redan på 1850-talet, en undervisning som verkar ha tagit 
slut strax efter att allmän folkskola infördes 1854.226 En jämförelse mellan de finsk-
och svenskspråkiga områdena åren 1867-68 visar på två motsägelsefyllda tenden
ser, se Tabell 1. Av tabellen framgår att Tornedalen hade det kvalitativt bästa skol
väsendet om man ser till andelen fasta- och flyttande folkskolor samt småskolor av 
samtliga inrättade skolor. I de svenskspråkiga församlingarna utgjorde de fasta folks
kolorna bara drygt 10 procent. Vad gäller inskrivna barn i folkskolan är förhållan
dena omvända. Här låg Tornedalen i särklass lägst med bara 6 procent inskrivna 
barn medan Västerbottens församlingarna hade hela 47,2 procent barn inskrivna i 
skolorna. 

Tabell 1. Skolväsendet i Norr- och Västerbotten efter svensk- och finskspråkiga 
barn 1867-1868227 

Område Skolor av olika slag Barn i skolådern 
Fasta 
folkskolor 

Flyttande 
folkskolor 

Småskolor Inskrivna i 
folkskolor 

Närvarande vid 
inspektionen 

Västerbotten 23,0 29,5 47,5 47,2 5,0 
Sv. språkiga 
Norrbotten 10,7 25,2 64,1 14,5 8,0 
Tornedalen 38,5 15,4 46,1 6,0 5,5 
Källor: Tabeller till folkskole-inspektörernas berättelser för åren 1867 och 1868 I., Stockholm 
1869. 

Bakom den låga inskrivningen i Tornedalen kan man utläsa dels föräldrarnas mot
stånd till folkskolan men också den omvittnade bristen på finskspråkiga lärare. 
Den kanske intressantaste uppgiften är hur många barn som faktiskt var närva
rande vid folkskolinspektörens besök i skolorna. Uppgiften om barnens närvaro 
kräver en del kommentarer. Det var ingen hemlighet för folkskolinspektörerna att 
det på 1860-talet fanns ett trögt motstånd mot folkskolan. Därför försökte försam
lingarna framhäva sina skolors företräden när folkskolinspektören kom på besök 
och kanske överdriva hur många barn som besökte skolorna. Inspektörerna å sin 
sida hyste en viss misstanke om att de mötte arrangerade och tillputsade förhållan
den när de kom på besök. Därför försökte exempelvis inspektörerna Rosenius och 
Nordenstam så ofta som möjligt komma oanmälda till skolorna. 

Rosenius anklagar öppet vissa skolråd eller lä rare för att inför en förestående 
inspektion samla ihop ett betydligt större antal barn i skolan än som vanligen be
sökte den. Han räknar med att möjligen hälften av de inskrivna barnen verkligen 
besökte den. Under sådana förhållanden menar Rosenius att skolorna "...på de 
flesta ställen mera äro till i egenskap af lyxartiklar än för något egentligt gagn." 228 

Diskrepansen mellan antalet inskrivna barn och de som faktiskt var närvarande vid 
inspektions tillfället åren 1867-68 framgår tydligt av tabellen ovan. Andelen faktiskt 
närvarande vid skolinspektionen utjämnar de stora skillnaderna mellan de tre om
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rådena och kommer kanske verkligheten närmast. Man kan dra slutsatsen att det 
som på papperet såg ut som en hög andel barn i skolgång, i verkligheten handlade 
om att bara mellan 5-10 procent av de skolpliktiga barnen faktiskt gick regelbundet 
i skola. Det behöver inte innebära att siffran över inskrivna barn helt är gripen ur 
luften, som exempelvis den stora skillnaden mellan inskrivna och närvarande barn 
i Västerbotten. En del av förklaringen, som inspektörerna själva f ramhåller, är att 
de flesta barn hade en mycket kort och oregelbunden skolgång. Det kunde därför 
vara ganska slumpartat vilka barn som råkade finnas i skolan vid inspektörens 
besök. 

Laestadianernas syn på folkskolan 
Med tanke på Rosenius beskrivning kan det tyckas som ett sammanträffande att 
stagnationen i utbyggnaden av folkskoleväsendet under senare delen av 1850-talet 
sammanfaller med Lars Levi Laestadius sista levnadstid, och att ökningen kommer 
strax efter hans död 1861. Att Laestadius var relativt kallsinnig till fo lkskolorna 
bekräftas av det utdragna motståndet till att inrätta folkskola i Paj ala under hans tid 
som kyrkoherde. År 1848 blev Paj ala eget pastorat med Laestadius som den förste 
kyrkoherden. Två år senare gjorde domkapitlet i Härnösand propåer om att en 
folkskola borde inrättas i församlingen. Ytterligare två år senare, år 1852 utannonsera
des en folkskollärartjänst i ortstidningarna. Eftersom ingen sökande anmälde sig 
godkände domkapidet som oexaminerad lärare den f.d. vice missionären Carl Jo
han Grape, men han tillträdde aldrig.229 

Orsakerna till att Grape inte tillträdde är oklart men det är ändå tydligt att Lae
stadius kunde ha befrämjat folkskolans sak ifall han haft en vilja till d et. Hans 
inflytande över församlingen var stor, men under hela Laestadius levnadstid inrätta
des aldrig någon folkskola i Pajala. Till detta kommer den konkurrens som 
laestadianernas egna missionsskolor utgjorde till folkskolan. De växte fram ur Lae
stadius egna erfarenheter av utbildningsväsendet i lappmarken. Han hade själv fått 
arbeta hårt som fattig yngling för att skaffa sig sin prästexamen och borde rimligt
vis ha haft en stor förståelse för betydelsen av en grundläggande skolutbildning. 

Under de första åren som präst och missionär i Arjeplog och Arvidsjaur i mitten 
av 1820-talet visade han stort intresse för skolverksamheten bland samebefolkningen, 
enligt visitationsberättelse av kyrkoherden Zacharias Grape d.ä. i Karesuando. Han 
påverkade föräldrarna att hålla barnen med mat och husrum i kyrkbyn så de kunde 
få en sammanhängande undervisning, vilket förbättrade studieresultatet betydligt. 
Det var också det första initiativet till fasta skolor i Arjeplog. Laestadius pedago
giska insatser uppmärksammades också av konsistoriet i Härnösand. När han strax 
därefter blev kyrkoherde i Karesuando engagerade han sig också i skolväsendet 
där. På en förfrågan från konsistoriet över lämpliga ställen för inrättande av skol-
stugor föreslog Laestadius i ett utförligt yttrande att de ambulerande kateketerna 
var för få och att man i möjligaste mån borde satsa på fasta skolhus.230 När den 
laestadianska väckelsen tagit fart använde Laestadius den tidigare kateketformen 
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för att sprida väckelsen. Han skickade då ut sina egna omvända kateketer på missions
resor till de omgivande byarna. En av dem var den utmärkte pedagogen Johan 
Raattamaa.Genom kontakter med Svenska Missionssällskapet och i samtal med 
Raattamaa kom Laestadius fram till att rörelsen borde starta fasta missionsskolor 
för att nå bättre resultat med väckelsearbetet. Tillfallet yppade sig när konsistoriet i 
Härnösand 1847 uppdrog åt kyrkoherdarna i Torne Lappmark att mot ersättning 
söka inackordera 18 samiska barn hos nybyggare några månader. Syftet var att 
nybyggarna skulle ta på sig att undervisa barnen i läsning och kristendomskunskap. 
När inga nybyggare accepterade uppdraget för den erbjudna ersättningen erbjöd 
sig Laestadius att inackordera barnen i en missionsskola som han tänkte öppna. 
Han gjorde det till samma billiga pris som konsistoriet utlyst och tog på sig att hålla 
med lärare. Den första fasta missionsskolan öppnades i januari 1848 i byn Lainio 
med Laestadius egen missionär Johan Raattamaa som lärare. Missionsskolorna blev 
sedan ett viktigt medel i omvändelsearbetet. Där ingick lästräning, kristendom men 
också nykterhetspropaganda och väckelsearbete.231 Genom missionsskolorna kunde 
också Laestadius kringgå bestämmelserna i konventikelplakatet. 

Enligt konventikelplakatet från 1726 stämplades religiösa sammankomster ut
anför statskyrkan som olagliga ifall de inte var att betrakta som husandakter. Denna 
bestämmelse avskaffades inte förrän 1858, tre år före Laestadius död. Det betyder 
att de laestadianska sammankomsterna i princip var förbjudna enligt svensk kyrko
lag under nästan hela Laestadius livstid. Enligt konventikelplakatet fick inte heller 
lekmän hålla predikan. Det fick bara ordinarie präster göra. Därigenom skulle Lae
stadius varit begränsad till att sprida sin väckelse enbart genom sin egen person. 
Men det fanns olika sätt att kringgå konventikelplakatets bestämmelser. Ett sådant 
sätt var de missionsskolor som han lät inrätta. Att undervisa och leda omvändelse
arbete i missionsskolor var helt legalt. Att sedan missionen var laestadiansk var en 
annan sak. Förbudet för lekmän att hålla predikningar kringgick Laestadius genom 
att skriva predikningar som hans lärljungar läste upp vid sammankomsterna. Det 
var nämligen tillåtet att läsa predikningar ur postillor och andra skrifter.232 Missions
skolorna fungerade därför både som skolor och samlingshus för väckelsen. På så 
vis kom de delvis att stå i motsatsställning till de allmänna folkskolorna. 

Man kan säga att laestadianerna organsierade sitt eget skolväsende som utgick 
från behovet att frälsa själar för det eviga livet mer än att lära dem läsa. Beskriv
ningen från Paj ala visar också att Laestadius själv inte var särskilt intresserad av att 
utveckla det allmänna folkskoleväsendet. Hans inställning kan inte förklaras med 
ett ointresse för kunskaper och bildning. Snarare kan man säga att prioriteringen av 
utbildningens innehåll försköts under hans livstid mot ett alltmer religiöst innehåll. 
Försummelsen av skolväsendet blev med tiden märkbar. Vid biskopsvisitationen 
1860 framgick att det fanns över 150 skolpliktiga barn som knappt kunde läsa. 
Biskopen menade att de laestadianska skolmästarna som reste runt borde ägna sig 
mer åt den verkliga barnaundervisningen i läsning, skrivning och räkning än att 
bara ägna sig åt kristendomsundervisning. Både fast och ambulerande folkskola 
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saknades i Paj ala.233 Men den stora läsokunnigheten bland barnen kan inte enbart 
förklaras med att Pajala saknade folkskola. Då förefaller prosten J.A. Englunds 
förklaring mer trovärdig. Han menar att Laestadius ensidigt lät den egna andliga 
väckelsen få försteg framför kunskaper i läsning. Genom att kritisera nyttan av 
utantilläsning och visa sin ringaktning för den nya katekesen och psalmboken, upp
muntrade han folket att försumma den grundläggande inlärningen i läsning. De 
vande sig att istället inhämta all sin religiösa uppbyggelse mündigen i kyrkan eller 
på de laestadianska sammankomsterna. 

Enligt Englund upptäckte Laestadius försummelsena på läsningens område un
der senare delen av sitt liv, men hann aldrig förändra situationen, även om han 
gjorde försök att förbättra läskunnigheten.234 Konflikten om skolväsendet var del
vis en klasskonflikt. Vid kyrko- och kommunalstämman i januari 1858 hävdade 
laestadianerna att en riktig skolbyggnad var nödvändig då det inte fanns en lämplig 
lokal att hyra i byn. Det som offrades på skolorna var betydligt mindre än vad som 
förut slösats bort genom ett övermodigt och lastbart liv. Mot detta yttrade sig 
bruksägare Sohlberg och handlande Forsström och andra som menade att den 
skola som laestadianerna drev inte avsåg vanlig undervisning utan var till för 
väckelsens religiösa behov.235 Mot en religiös syn på skolans syfte stod en mer seku
lariserad. Det följde delvis skiljelinjen mellan allmoge och herrskapsfolk. 

Förutom folkskolinspektörena gjorde också landshövdingarna beskrivningar av 
skolväsendets tillstånd i Tornedalen. I landshövdingens femårsberättelse 1856-60, 
som skrevs under Anders Ros och Henrik Widmarks ämbetsperioder, beskrivs helt 
kortfattat att det förutom elementarläroverken i Luleå, Piteå och Haparanda inte 
fanns andra skolor än "...de öfverallt inrättade folkskolorna samt missions- och 
kateketskolorna i Lappmarken."236 Med missionsskolor måste här ha avsetts dels 
Svenska Missionssällskapets skolor dels laestadianernas skolor. Den kortfattade 
noteringen nämner ingenting om laestadianismen. 

I landshövding Sven Peter Bergmans femårsberättelse 1861-65 beskrivs hur 
"...folkskolor och småskolor mer eller mindre fullständiga finnas i alla försam
lingar, med undantag af Pajala socken och Torne lappmark, hvarest de religiösa 
rörelserna under förra femårsperioden motverkat anordnande af skolor." Lands
hövdingen hoppas att de berörda socknarna "...numera sedan svärmeriet lagt sig, 
skola med beredvillighet gå vederbörandes bemödanden till mötes för ordnandet 
af barnaundervisningen." 

I sin nästa femårsberättelse 1866-70 har Bergman ingenting att säga om de reli
giösa rörelserna. Nu följer istället en utförlig redogörelse av de beslut landstinget 
tagit för att befrämja folkskoleväsendet i länet. Landshövdingen hoppas att de barn 
som efter att ha genomgått folkskola blir hemmansägare och därigenom "...komma 
att deltaga i ordnandet af kommunens angelägenheter..." ska bidra till större för
ståelse hos allmogen för vikten att inrätta folkskolor. Bergman argumenterar däri
genom indirekt för att deltagandet i det politiska arbetet ska förändra attityden hos 
allmogen. Beträffande det finskspråkiga området konstaterar han att det hittills 
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varit svårt att få tag på examinerad lärare, eftersom de elever som ska gå i semina
riet i Härnösand måste kunna både finska och svenska för att dels kunna ta till sig 
undervisningen på svenska vid seminariet, dels kunna undervisa i Tornedalen på 
finska. Inte heller i nästa femårsberättelse nämns laestadianerna.237 Folkskolinspek
tören Zacharias Grape (Z. Grape), som var inspektör för Tornedalen åren 1867-
1874, hade samma åsikt som biskop Bergman.238 Han hävdade att svårigheten att 
inrätta folkskolor i Paj ala, Karesuando ochjukkasjärvi berodde på bristen på finsk
språkiga lärare och befolkningens fattigdom. Han hävdade att det bland befolk
ningen inte fanns någon motvilja mot undervisningen.239 

Grape hade nära kännedom om förhållandena i Tornedalen eftersom han var 
född i Pajala medan Rosenius var prästson från Nysätra i Västerbotten och hade 
sin prästtjänst i Överkalix från 1864.240 Deras olika åsikter beror delvis på att de 
behandlar olika tidsperioder. Rosenius behandlar perioden 1861-63 medan Grape 
diskuterar förhållandena i slutet av 1860-talet. Under den senare perioden hade 
Norrbottens landsting börjat engagera sig på ett helt annat sätt än tidigare i skolvä
sendet, inte minst genom Grapes egen insats. Den allt mildare beskrivningen av 
laestadianerna i landshövdingeberättelserna sammanfaller med skillnaden i beskriv
ning mellan folkskolinspektörerna Rosenius och Grape i början och slutet av 1860-
talet. I de senare beskrivningarna framhålls istället befolkningens fattigdom samt 
de stora områdena i Norrbotten med dåliga kommunikationer. 

För Tornedalens del är det främst bristen på finskspråkiga lärare som framhålls. 
Orsaken till att det laestadianska motståndet mot folkskolorna minskade mot slu
tet av 1860-talet måste också sökas i orsaker inom den laestadianska rörelsen. Re
dan mot slutet av Laestadius liv verkar en del av hans lärjungar ha känt en viss 
tröttnad vid hans ensidigt lagiska predikningar. Enligt Englund förde några av 
predikanterna vid ett tillfälle fram sina åsikter till honom, men Laestadius lät sig 
inte påverkas.241 Johan Raattamaa som efterträdde Laestadius som ledare för 
laestadianerna hade en försonligare mer pragmatisk läggning. 

Ytterligare en viktig orsak till den inre förändringen var att en av de laestadian
ska ledarna, P.O. Grape, som då var vice komminister i Övertorneå, från 1869 tog 
plats i landstinget. Han blev där mycket snart invald i utbildningsutskottet och 
skulle senare under sina drygt trettio verksamma år som landstingspolitiker, kyrko
herde, folkskolinspektör m.m. visa ett brinnande nit för skolfrågorna, särskilt att 
införa svenskt språk och svensk kultur i Tornedalen. P.O. Grape var infödd torne-
daling med finska som modersmål. Han fick därför ett odelat förtroende bland 
laestadianerna. Ett annat bevis på den förändrade attityden mot slutet av 1860-talet 
är att det var just i Pajala, Jukkasjärvi och Karesuando som de nya skolorna i Torne
dalen tillkom åren 1869-70. Det var de tre laestadianska kärnförsamlingar som tills 
nu varit utan folkskola. I var och en av dem bildades då en ambulerande småskola. 
Också i norra Finland fick laestadianismen stor betydelse som ett alternativt skol
väsende innan folkskolan.242 
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Motiven till Finnbygdsanslaget 
I tidigare forskning har hävdats att det egentligen var nationalistiska motiv som 
styrde beslutet bakom Finnbygdsanslaget 1874. Nils Slunga menar att Grapes ar
gument om den vidsträckta ytan och de obemedlade villkoren egentligen klingade 
ohörda i riksdagen och menar att sådana förhållanden var tillämpliga på stora delar 
av landet i övrigt utan att där framkalla något särskilt statligt ingripande. I ett jäm
förande perspektiv kan man därför fråga sig vilka behov Tornedalen hade som inte 
andra områden i Övre Norrland hade 1874 när det första Finnbygdsanslaget bevil
jades. En sådan måttstock är andelen barn i hemundervisning, d.v.s. alla de barn i 
skolpliktig ålder som inte hade möjlighet att gå i skola. För bedömning av motiven 
till Finnbygdsutredningen är det nivån innan 1873 som är relevant att undersöka 
eftersom ansökan skrevs på hösten 1873. Av de statistiska uppgifterna framgår att 
skillnaden redan 1868 var mycket stor mellan det två kontrakten i Norrbottens län. 
I det 4:e kontraktet (Tornedalen) var 85 procent av de skolpliktiga barnen noterade 
för hemläsning, jämfört med 50 procent i det 3:e kontraktet (svenskspråkigt). 

Även om nivån på hemläsningen sjönk i båda kontrakten till 1871 så kvarstod 
den relativa skillnaden. Jämför man med Västerbotten ser man däremot ingen skill
nad. Både l:a och 2:a kontraktet hade 1871 lika hög nivå som Tornedalen. En 
jämförelse mellan samtliga fem kontrakten i Norr- och Västerbotten visar en be
tydligt högre andel hemundervisade barn i det 4:e kontraktet (Tornedalen) och i 
Södra Lappmarken. Det var de enda kontrakt där hemundervisningsnivån åren 
1868-1881 aldrig understeg 50 procent.243 

Det fanns alltså inga starka skolpolitiska skäl för att 1874 prioritera Tornedalen 
jämfört med de västerbottniska församlingarna. Följer man utvecklingen fram till 
1881 är det mest anmärkningsvärda att hemundervisningen i Tornedalen fortsatte 
att ligga på 50 procent även efter 1874 trots landstingsstöd och extra statligt stöd, 
viket var högre än i de rent svenskspråkiga kontrakten. Ett av argumenten för 
Finnbygdsanslaget var Tornedalens fattigdom och befolkningens spridning på en 
stor yta. Ett sätt att jämföra den relativa fattigdomen är att se hur Tornedalen kla
rade sig under de återkommande missväxtåren på 1860-talet, se Tabell 2. Kommu
nerna och städerna i Norrbottens län har grupperats efter svensk- och finsksprå
kiga områden, samt lappmarkskommuner och kust/inlands kommuner.244 

Tabell 2. Mortalitet åren 1861-1870 i språkområden i Norrbotten (promille) 

Språkområden Mortalitet (%o) 
Svenskspråkiga Norrbotten - lappmarken 19,2 
Övre Tornedalen -lappmarken 21,6 
Svenskspråkiga Norrbotten - kust och inland 23,9 
Mellersta och nedre Tornedalen -kust och inland 29,4 

Källa: Nelson, Marie C., Bitter Bread. The Famine in Norrbotten 1867-1868. Bearbetning av 
tabell 5.3, s. 83. 
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Jämförelsen visar att mortaliteten i det tornedalska kust- och inlandet låg betydligt 
över mortaliteten i det svenskspråkiga kust- och inlandet, 29,4 promille mot 23,9 
promille. Likaså låg mortaliteten i lappmarken på en högre nivå i Övre Tornedalen 
än i det svenskspråkiga Lappland. Anders Brändström har i sin studie av spädbarns
dödligheten i Nedertorneå visat att den högsta mortalitetsökningen på 1860-talet 
skedde bland barn mellan 1-4 år. Dödligheten inom den åldersgruppen var dess
utom betydligt högre i Haparanda stad än på landsbygden.245 Man kan därför för
vänta sig att skillnaden mellan kust-inland och lappmarken också reflekterar skill
naden i mortalitetsmönster mellan land och stad. 

En förklaring till den höga mortaliteten kan sökas i ägandestrukturen på lands
bygden. I den ekonomiska kartan som gavs ut på 1870-talet redovisades backs tugu-
sittarnas antal i förhållande till jordägarna. Den utformades häradsvis i samband 
med awittringen och genomförandet av laga skifte i de nedre tornedals försam
lingarna i början av 1860-talet och publicerades i mitten och slutet av 1870-talet. I 
nedanstående Tabell 3 jämförs antalet hemmansägare, backstugusittare och jord-
torpare i Nedertorneå, Karl Gustav, Hietaniemi och Övertorneå församling med 
motsvarande andelar i Norrbottens län. Det är kommuner från Nedre och Meller
sta Tornedalen som valts ut. Ägandestrukturen är därför inte helt representativ för 
Tornedalen som helhet. 

Tabell 3. Ägandestruktur i Nedre Tornedalen och Norrbotten 1878-1880 (%) 

Område Hemman Jordtorp Backstugor Summa 
Nedertorneå kommun 42,9 0,6 56,5 100 
Karl Gustav kommun 56,1 1,1 42,8 100 
Hietaniemi kommun 51,9 0,3 47,8 100 
Övertorneå kommun 60,1 0,0 39,9 100 
Norrbottens län 71,8 7,4 20,8 100 

Källa: Beskrifning till kartan öfver Neder-Torne och Carl Gustafs samt Öfver-Torne härad, 
upprättad vid Ekonomisk karteverket år 1874-1878, Luleå 1874/1878; Wohlin, Nils, Den 
jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900. Statistisk-demografisk studie på grundval 
af de svenska yrkesräkningarna. Emigrationsutredningen. Bilaga IX, Stockholm 1909, s 180 ff. 

Av tabellen framgår att andelen hemman och jordtorp var betydligt lägre och ande
len backstugusittare betydligt högre i tornedalssocknarna än i Norrbotten som hel
het. Det gäller både det kustnära Nedertorneå och det högre upp belägna Över
torneå. Visserligen var andelen jordtorp 6-7 procentenheter lägre i tornedals-
kommunerna men å andra sidan var andelen backstugusittare 20-35 procenten
heter högre. Den betydligt högre andelen backstugusittare i Tornedalen visar att 
området inte lyckades skapa någon alternativ sysselsättning för den snabbt väx
ande jordbruksbefolkningen. En bidragande orsak kan vara både den svaga indu
strialiseringen, men också laestadianismen som förbjöd barnbegränsning i någon 
form. Nils Slunga hävdar att det främsta motivet till det statliga anslaget var att 
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tornedalingarna räknades som en främmande nationalitet inom Sveriges gränser. 
Därigenom underkänner Slunga tanken att riksdagen överhuvudtaget reflekterade 
över att det skulle vara dyrare att genomföra ett skolväsende för en minoritet med 
ett helt avvikande språk, utspridda i små byar utan vägar och dessutom med ett 
perifert och på 1870-talet isolerat läge. Han väljer att tolka motiven till beslutet 
som enbart nationalistiska.246 Det är en argumentering som inte verkar riktigt över
tygande med tanke på den ovan gjorda beskrivningen av förhållandena i Torneda
len. Så gott som all undervisning i Tornedalen måste vid den här tiden hållas på 
finska, vilket krävde finskspråkiga läromedel och finskspråkiga lärare om det skulle 
fungera. I inspektionsberättelsen 1872 framhåller Grape särskilt bristen på både 
läraraspiranter och på lärare. I brist på tillräckligt antal elever hade inga särskilda 
undervisningstillfällen kunnat erbjudas dem som ville bli småskollärare, utan de 
hade istället fått undervisning vid närmaste folkskola. Tornedalen var också det 
enda stället där det 1872 fortfarande var lärarbrist.247 På så vis överensstämmer 
Grapes bedömning med de tidigare redovisade landshövdingeberättelserna. 

Det kan inte ha varit svårt ens för riksdagsmännen i Stockholm att förstå svårig
heterna att få fram läromedel och tvåspråkiga lärare till ett avsides område med ett 
språk helt skilt från svenskan, med en jordbrukande befolkning utan tidigare ut
bildningssystem på sitt modersmål än hemundervisningen. Varför skulle man in
rätta ett småskollärarseminarium i Haparanda för finskspråkiga elever, med mål
sättningen att sedan undervisa på finska, om det bara var nationalistiska motiv som 
låg bakom? Då borde seminariet ha drivit en konsekvent assimileringspolitik från 
första början, men det gjorde man inte. 

Slunga hävdar vidare att statsutskottet och första kammaren argumenterade för 
att förlägga småskolan till Härnösand istället för Haparanda av nationalistiska skäl, 
vilket skulle avslöja de egentliga motiven bakom Finnbygdsanslagets tillkomst.248 

Men det är inte heller något övertygande argument. Statsutskottet, som först be
handlade frågan ville visserligen förlägga seminariet till Härnösand och första kam
maren gick på statsutskottets förslag, men andra kammaren gick emot och till
styrkte en placering i Haparanda. Det fanns alltså ingen konsensus i frågan, utan 
tvärtom var första och andra kammaren oeniga. Andra kammaren vann dragkam
pen och seminariet hamnade i Haparanda. 

I riksdagsdebatten var dessutom de ekonomiska argumenten lika framträdande 
som de nationalistiska argument. Oppositionen menade att det blev billigare att 
utnyttja befintliga lokaler i Härnösand. Dessutom ville man inte gå med på ett 
obestämt förslagsanslag, utan ville ha ett fast belopp i anslag. På båda punkterna 
förlorade oppositionen. Det blev ett förslagsanslag och seminariet hamnade i 
Haparanda. Både beslutet om seminiariet och placeringen i Haparanda måste ses 
som uttryck för viljan att stödja det eftersatta folkskoleväsende i Tornedalen på 
befolkningens eget språk. I statsrådsprotokollet betonades nämligen att lärarnas 
kunnighet i finska var en nödvändighet för att kunna undervisa i småskolorna och 
folkskolorna i Tornedalen. I riksdagen framkom en viss outtalad rädsla för den 
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finska folkgruppens nationella lojalitet, som bl.a. uttrycktes av lantmannapartisten 
Emil Key, men det framkommer inte att det var en allmänt uttalad farhåga.249 Det 
faktum att småskollärarseminariet placerades i Haparanda gick ju emot nationalis
terna i riksdagen. 

I början på 1870-talet fanns ingen utrikespolitisk kris som kunde motivera na
tionalistiska försvarsargument. Däremot hade både biskop och landshövding bara 
tio år tidigare uttalat sin oro för splittring och separatism vad gäller laestadianismen. 
Dessutom fanns säkert en genuin vilja a tt möta de särskilda behov som fanns i 
Torndalen för att kunna förverkliga en allmän folkskola enligt de bildnings- och 
medborgarideal som kan uttolkas ur folkskolans målsättning och läroplan. Det 
religiösa innehållet spelade en viktig roll, men också ett humanistiskt bildningsi
deal med målet att fostra den enskilde individen till nytta för nationens höga ända
mål. Året innan beslutet om småskollärarseminariet i Haparanda publicerade riks
dagsmannen Adolf Hedin skriften Finsk oc h lapsk un dervisning i Haparanda där han 
vältaligt försvarade de etniska minoriteternas rätt till undervisning på sitt moders
mål. Han poängterade att de var "goda svenskar" även om de hade ett annat tungo
mål.250 Det visar att det vid tiden kring 1874 också fanns en nationell opinion till 
stöd för det finska språket och den finska kulturen i Tornedalen. 

Ansökan om det särskilda anslaget till Tornedalen hör också samman med den 
pågående professionaliseringen inom folkskoleväsendet. År 1873, samma år som 
Z. Grape skrev sitt förslag om statligt stöd till "...de i rikets nordligaste gräns trak
ter boende finnarna...", föreslog kyrkoherde Johan Laestadius i sin visitations-
berättelse för Jokkmokk att prästerna skulle befrias från sin undervisningsplikt i 
lappskolorna. I stället ville Laestadius att tjänsterna som skolmästare skulle besät
tas av behöriga utexaminerade folkskollärare som kunde tala samiska. Med rådande 
prästbrist i lappmarks församlingarna var det ändå omöjligt att någon präst kunde 
fås som uteslutande ägnade sig åt skolan.251 Laestadius och Z. Grape var väl för
trogna med varandras idéer. De satt nämligen tillsammans i landstingets utbild
ningsutskott, som 1869 tog beslut om en ekonomisk satsning på folkskolorna i 
länet. Samma strävan efter lärararyrkets professionalisering som Johan Laestadius 
strävade efter i Jokkmokk vägledde Z. Grape efter i Tornedalen. De strävade båda 
efter en utveckling av folkskolan med modersmålet som undervisnings språk. 

Det fanns alltså ingenting av nationalism eller assimilatorisk målsättning i Grapes 
ansökan. Mot detta talar också hans krav på finskspråkiga ämbetsmän i Tornedalen 
som han framgångsrikt fick igenom i riksdagen 1869, bara fyra år innan han skrev 
Finnbygdsansökan. Initiativtagare var Nedertorneå sockenstämma som 1868 be
slöt att hos Kungl. Maj:t begära att "särskilt avseende" skulle fästas vid om de 
sökande hade kännedom i befolkningens språk. Man trodde att vid en sån merit
värdering skulle fler som sökte tjänster i bygden vinnlägga sig om att lära sig finska. 
Kraven vidarebefordrades till riksdagen av Z. Grape där de gick igenom. I kungö
relsen från 1869 sägs att: 

...vid tillsättning av tjänstebefattningar inom Norrbottens län, därfinska och lapska 
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talas, företräde lämnas sådan kompetent sökande som med jämngod skicklighet och 
lika förvärvad tjänstemannaduglighet med de övriga sökandena, styrker sig vara mäk
tig det eller de av ovanberörda språk som av befolkningen talas i den ort där tjänste
befattningen är ledig252 

Beslutet innehar ett tydligt stöd till minoritetsspråken i Norrbotten. Den särskilda 
meritvärderingen för statliga tjänstemän i Tornedalen fortsatte sedan att gälla till 
långt in på 1900-talet. Att förordningen inte var någon pappersparagraf visar ut
nämningen av Harald Körlof till häradshövding i Haparanda 1923. Hans kunska
per i finska språket blev utslagsgivande för tjänstetillsättningen trots de övriga sök
andenas större tjänstemeriter, men detta föranledde å andra sidan en revisionsan
märkning eftersom det var enbart vid "lika tjänstemeriter" som språket skulle vara 
avgörande.253 Meritvärderingsfrågan förstärker ytterligare att det vid den här tiden 
fanns ett tydligt stöd för finskan som modersmål i Tornedalen. När Z. Grape där
för i sin ansökan till skolväsendet i Tornedalen skriver om befolkningens "främ
mande nationalitet" måste det tolkas utifrån tidens sätt att uttrycka sig, d.v.s. i bety
delsen folk eller folkslag, inte som ett uttryck för den nationalism som i ett senare 
skede präglade skolpolitiken i Tornedalen.254 Man måste i det här sammanhanget 
värdera hotet från den laestadianska rörelsen mot svenska kyrkans hegemoni. 

Mycket talar alltså för en bred motivgrund till det första Finnbygdsanslaget. Det 
låg både ekonomiska, nationalistiska, skolpolitiska och kyrkopolitiska motiv bakom 
tillkomsten. Det är alltså fel att lägga in Finnbygdsanslaget i en tänkt orsakskedja 
som ett första steg i en påbörjad assimileringspolitik. Det är en anakronism som 
innebär att politiska motiv på 1880- och 90-talet tillbakaskrivs och läggs in i tolk
ningen för skeendet också på 1870-talet. Det ger en skev bild av den faktiska motiv
bilden. 

Modersmål och nationalism 
Med en begynnande modernisering efter 1850 ställdes statsmakterna inför ett språk
ligt vägval i Tornedalen. Den finskspråkiga minoriteten uppgick nu till ca 14 000 
människor utspridda över en mycket stor yta. Frågan gällde hur man skulle hantera 
den alltmer ökande informationsmängden till den finskspråkiga befolkningen. Ti
digare hade information från staten, som kungörelser av olika slag, meddelats munt-
ligen från predikstolen. Den ökande skriftliga informationen ställde nu krav på 
bättre läskunnighet bland befolkningen. Dessutom krävdes skrivkunnighet i allt 
fler och fler sammanhang. Myndigheterna ställdes då inför frågan på vilket språk 
den skriftliga informationen i Tornedalen skulle meddelas på. Den helt övervä
gande majoriteten var vid den här tiden enbart finskspråkiga. I förlängningen kom 
frågan därför att handla också om läroplanen och undervisnings språket inom folk
skolan och det högre utbildningsväsendet i Tornedalen. Ifall en ökande mängd 
skriftlig informationen skulle ske på det finska språket så måste folkskolan lära ut 
läskunnighet i finska i skolan. Alternativet var utfärda informationen på två språk 
eller att införa svenska som obligatoriskt ämne på schemat i skolan. Dessutom 
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krävdes tjänstemän i den offentliga förvaltningen som var kunniga i båda språken. 
Det finns också en moralisk dimension i frågeställningen som gäller vilka krav en 
inhemsk befolkningen kunde ställa på att få använda sitt eget modersmål i det 
vardagliga livet. Debatten om modersmålet måste sättas i samband med den språk
debatt som fördes i de övriga nordiska länderna vid samma tid. 

Språkdarwinistiska strömningar 
Med romantiken utvecklades en ny syn på förhållandet mellan stat, nation och folk. 
Förbindelsen mellan staten och folket uttolkades av olika humanvetenskaper un
der romantiken. Man tänkte sig att språket var en viktig bärare av nationens själ. 
Herder skilde sig från andra tänkare i den nationella frågan på 1700-talet, i det att 
han inte bara underströk den nationella känslan, utan också nationens individuali
tet. Han ansåg att mänskligheten strävade mot ett gemensamt mål vad gäller moral 
och vetenskap, men ansåg att naturen skapat nationerna och att deras individualitet 
måste respekteras. Den nationella individualiteten ansågs sammankopplad med språ
ket, poesin och konsten i allmänhet. På en högre aggregationsnivå ansågs national-
karaktären härröra från kollektiva föreställningar och tankar som återspeglades i 
språket, sederna och handlingarna. Herder var en föregångare vad gäller tanke
figuren om kollektiva idéer. Han betonade den nära kontakten mellan en person 
och dess nation. Han ansåg också att en person bara kunde få en normal utbildning 
på sitt eget språk. På så vis gick Herder emot upplysningens kosmopolitiska män
niskosyn.255 Den romantiska språkteorin att språket uttryckte en nationalkaraktär 
påverkades senare av rasbiologiska teorier till vad som kan betecknas som en slags 
språkdarwinism. 

Med begreppet språkdarwinism menas här föreställningen att språk konkurrerar 
med varandra och att ett språk kan sprida sig geografiskt på ett annat språks be
kostnad. Den överförde Darwins biologiska teori om kampen för överlevnad och 
det naturliga urvalet till samhällsförhållandena. Samhällen och mänskliga kulturer 
föreställdes som levande organismer som utvecklats evolutionistiskt. I den kam
pen hade språket en central roll som den främsta bäraren av kulturen hos ett folk. 
Man tänkte sig att det i språkens kontakter med varandra också uppstod en kamp 
mellan kulturerna. Bakgrunden till de språkdarwinistiska tankegångarna var de stora 
framsteg som den indoeuropeiska språkforskningen gjorde under 1800-talet, vil
ket ledde till en diskussion om var det indoeuropeiska urhemmet legat. I Tyskland 
omhuldade man exempelvis idén om indogermaner. Till detta kom idéerna om 
rasernas olika värde som fick spridning av den franske diplomaten och historiefor
skaren J.A. Gobineau på 1850-talet. Populära författare som Fredrika Bremer, 
Grundtvig och Viktor Rydberg var påverkade av liknande strömningar i en del av 
sitt skrivande. Också de svenska arkeologerna tog intryck av de nya tankegångarna. 
Oscar Montelius ansåg exempelvis att kulturutvecklingen skett på samma sätt som 
den biologiska utvecklingen. Till de evolutionistiska tankegångarna ska fogas 
diffusionsteorier om människans kulturutveckling genom olika stadier, som ut
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vecklades av bland annat Sven Nilsson. 
Till tanken om språkens olika livskraft och difussionsförmåga fanns också knu

ten en föreställning om att yngre kulturer var vitalare än äldre och därför spred sig 
snabbare. Sådana föreställningar fanns exempelvis om det finska språket och om 
ryskan och andra slaviska språk.256 Steget var inte långt till att införliva språket i den 
evolutionistiska analogikedjan. På så vis skapades en teoretisk förbindelse mellan 
stat, nation, etnicitet och territorium. En allmän europeisk trend var att söka ena 
språkfamiljer i en gemensam rörelse. Panslavismen, skandinavismen och den 
fennomanska rörelsen i Finland var uttryck för strävan efter kulturell och språklig 
enhet. I den kulturella polarisering som skedde mellan olika folkslag i slutet av 
1800-talet hade norrmän och svenskar föreställningen om en språklig och kulturell 
gemenskap att försvara mot de finsk-ugriska samerna och finnarna. 

Språkdarwinismen måste också sättas in i sitt globala sammanhang om den ska 
bli förståelig. Samma förhållande mellan centrum och periferi som kännetecknade 
Norrlands och Tornedalens förhållande till de sydligare delarna av landet präglade 
också förhållandet mellan Västvärlden och de koloniala länderna. Den kolonialpo
litik som tillämpades av västmakterna i Afrika och Indien är därför delvis 
översättningsbar till assimileringspolitiken i norra Sverige bland samer och finnar. 
Det framgår av de socialdarwinistiska värderingar och ibland rasistiska tillmålen 
om överordnade och underordnade folkstammar och raser, som allt som oftast 
förekom i myndigheterna ansökningar om medel till tornedalingarna och samerna, 
eller i tidningsartiklar. Till viss del betraktades Övre Norrland som en koloni med 
ett överflöd av råvaror som skulle utvinnas ur periferin för att transfereras till cen
trum. 

De socialdarwinistiska idéerna tog sig också uttryck synen på krig och krigfö
ring. Enligt de idéer som Clausewitz och von Moltke utvecklade i Tyskland under 
andra hälften av 1800-talet kunde ett krig bara sluta med total seger eller totalt 
nederlag. Några mellanting fanns inte. Det ledde i sin tur till föreställningen om att 
fienden måste krossas i ett förintelseslag.257 1 det sammanhanget framstod Ryssland 
som ett både politiskt och militärt hot. Sverige levde sida vid sida med en av de 
aggressivaste kolonialmakterna vid den tiden. En titt på kartan visar hur Ryssland 
under 1700- och 1800-talet expanderade årtionde för årtionde mot Asien, mot 
Östeuropa, mot Sibirien och mot Skandinavien. Finland var bara en i raden av 
annekterade områden som införlivats i det ryska imperiet. Gränsen mot detta mäk
tiga imperium gick i princip längs efter Torne älv, så det är inte särskilt märkligt att 
den svenska statsmakten fruktade det ryska imperiet. Sextio år tidigare hade samma 
Ryssland så gott som halverat Sverige. 

Trots rädslan för Ryssland var det ändå oron för den fennomanska propagandan 
som mest kom fram i debatten. Även här fanns en underliggande oro för Ryssland. 
Man var rädd för att de kulturella likheterna mellan Svenska och Finska Torneda
len kunde framkalla storpolitiska krav på ett införlivande av Svenska Tornedalen i 
det ryska imperiet, eller utgöra förevändningen för en militär ockupation av norra 
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Sverige i händelse av en internationell kris. Sådana kriser återkom med jämna mel
lanrum. Krimkriget och tvisten om området kring Varangerfjorden i Norge, lik
som spärrning av gränsen för samiska flyttningar mellan Finland och Norge spädde 
på misstankarna mot Ryssland. Återkommande kriser med Ryssland och England 
inblandade på 1870- och 1880-talet gjorde situationen i Östersjön osäker, men 
framförallt var det järnmalmen i Malmfälten och järnvägen mellan norska Ofoten 
och Bottenviken som förändrade synen på Tornedalen. I det sammanhanget var 
alltså rädslan för fennomanerna en omskrivning av rädslan för Ryssland. Det ledde 
till att domkapidet, som hade ansvaret för skolans del i den nationella harmoniser
ingen, fruktade allt som kunde associera Svenska Tornedalen med finskt språk och 
finsk kultur. Det är också i rädslan för den finska kulturen som man måste placera 
oron för laestadianismen. På så vis fick laestadianismen, sig själv ovetande, en na
tionalistisk betydelse. 

Men det fanns också en kulturell rädsla som inte går att förklara med det ryska 
imperiet. Det var en rädsla som snarare påminde om rädslan att bli smittad av en 
farlig sjukdom. På så vis tänkte man sig att främmande språk kunde invadera en 
annan stat som en inkräktare, mot vilket man måste upprätta skydd av något slag. 
Allegorin om kampen mellan röda och vita blodkroppar ligger nära till hands. Ett 
exempel på hur språk och ras kopplades samman med sjukdom, är när stiftsnotarie 
Albert Carlgren, i ett försvar av språkpolitiken i Tornedalen, beskrev den finska 
rasen som degenererad och i nästa andetag drog paralleller med den utbredda tu
berkulosen i Tornedalen.258 I tankegången låg också inbäddad ett nationalistiskt 
tänkande. Man tänkte sig inte bara att språken spred sig så att starkare språk eröv
rade terräng av svagare språk, utan också att språken egentligen återspeglade national-
karaktären hos respektive folk. Språkkampen blev därigenom också en strid på liv 
och död mellan nationaliteter och folkkulturer. 

Man får söka förklaringen i tidens romantiska betraktelser om förbindelsen mellan 
ett folks språk och dess nationella själ, i de naturvetenskapliga och språkvetenskap
liga landvinningar som ledde till vetenskapliga spekulationer om kultur- och språk
konkurrens, tendenserna till assimileringspolitik mot nationella minoriteter för att 
harmonisera nationalstaterna, samt nationalstaternas ökade globala konkurrens. 

Från kulturell till politisk skandinavism 
Både i Finland och Norge användes språkfrågan som en hävstång mot nationell 
självständighet. Språkfrågan hade därför en både kulturellt och politiskt 
emanciperande betydelse i båda länderna. I Finland lyckades de finska nationalis
terna genomföra en hel rad språkliga reformer under 1860-talet där den viktigaste 
var att finskan jämställdes med svenskan som administrativt språk. Syftet var sam
tidigt att lyfta upp den finska språkgruppen till en dominerande position inom stat 
och förvaltning. I Norge förde de nationalistiska grupperna bland norrmännen en 
språkpolitik mot den tidigare danska kulturella hegemonin och samtidigt en kamp 
för att bli politiskt självständiga i förhållande till Sverige. Den landsomfattande 
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rörelsen för att upprätta ett skriftspråk baserat på norska dialekter, de s.k. språk
rörelsen, blev en viktig del i den nationalistiska rörelsen och samverkade med den 
ökade professionaliseringen bland lärarna.259 Den nationalistiska språkrörelsen ledde 
till en snabbt intensifierad assimilationspolitik mot den finskspråkiga minoriteten 
och samerna i norra Norge.260 Därigenom fick språkfrågan i grannländerna en stor 
inverkan på den svenska språkpolitiken mot de nationella minoriteterna i norr. 
Frågan blev särskilt känslig vad gäller Tornedalen eftersom de finska nationalis
terna riktade hård kritik mot de assimilativa inslagen i den svenska språkpolitiken. 

Med folkskolans framväxt ställdes språkfrågan på sin spets för den finsksprå
kiga minoriteten i norra Sverige. Frågan gällde konkret vilket undervisningsspråk 
som skulle användas i skolan, men i förlängningen handlade det också om de et
niska gruppernas ställning inom nationalstaten. De svenska myndigheterna och 
politikerna hade två olika slags språkpolitik att studera på nära håll vad gäller det 
finska språkets ställning inom nationalstaten. I Finland ledde utvecklingen till att 
finskan lyftes upp till ett officiellt nationalspråk. I Norge inleddes istället en 
assimileringspolitik. Det blev ingen lätt balansgång för de svenska myndigheterna 
att gå, särskilt med tanke på hänsynstagandet till laestadianernas inflytande i det 
tornedalska samhället och finskans ställning som laestadianernas heliga språk, men 
också på grund av att fennomanerna anklagade svenska staten för att utöva ett 
språkligt förtryck i Svenska Tornedalen. Samtidigt ledde radikalismens utveckling i 
Norge på 1880-talet till en snabb demokratisering och krav på en upplösning av 
unionen med Sverige. Det svenska etablissemanget var alltså trängt från två håll av 
unga aggressiva nationella rörelser där språkfrågan spelade en viktig nationellt sam
lande roll. Den nationellt defensiva svenska ställningen i kombination med en kul
turell omorientering västerut innebar att den svenska nationalismen samlade sig 
kring en starkt etnocentrisk nationell mytologi. Den nya kulturella orienteringen 
skapade förutsättningar för den skandinavistiska ideologin att få genomslag. 

Skandinavismen fyllde behovet att kulturellt skapa en gemenskap mellan de själv
ständiga nordiska riken som existerade under medeltiden, alltså Sverige, Norge 
och Danmark. På så vis var den en typisk rörelse som längtade tillbaka till det som 
uppfattades som nationens guldålder. Den började som en litterär rörelse på 1700-
talet och utvecklades efterhand till en bredare kulturskandinavistisk rörelse under 
de två första decennierna på 1800-talet. Det var inte Napoleonkrigen i sig själva 
som drev fram skandinavismen utan det fanns kulturella incitament redan innan.261 

Under 1700-talet hade man intresserat sig för den skandinaviska kulturens ursprung 
berättad genom isländska sagor och vikingatida asatro. Man betecknade detta ge
mensamma kulturarv som "nordiskt" medan begreppet "skandinavism" uppstod i 
studentkretsar och bland författare på 1830-talet.262 Förskjutningen från det "nord
iska" till det "skandinaviska" markerade ett visst avståndstagande till Finland och 
ett betonande av de gemensamma germanska rötterna. 

Den skandinavistiska rörelsen genomgick olika faser i sin utveckling, från en 
kulturell samling till utarbetandet av ett politiskt program. I centrum för den 

111 



skandinavistiska rörelsen befann sig de forna stormakterna i Östersjöområdet, 
Sverige och Danmark. På så vis kan man beskriva rörelsen huvudsakligen som ett 
revanschprojekt för de två nationalstaterna. Skandinavismen hade alltså ingen geo
grafisk täckning som svarade mot namnet. Snarare var det den romantiserade vikinga
kulturens utbredning som var bestämmande för den geografiska avgränsningen. 
Syftet var att återupprätta de två nationernas värdighet efter prestigeförlusterna i 
Napoleonkrigen. Sverige hade genom förlusten av Finland till Ryssland förlorat 
två femtedelar av sitt territorium. Danmark hade genom förlusten av Norge till 
Sverige mist hela nio tiondelar av sitt territorium. 

De två forna stormakterna i Östersjön ropade efter revansch och återupprät
telse av sin nationella självkänsla, men sökte också politiskt stöd hos varandra. 
Skandinavismen var samtidigt lika mycket en ideologisk motor i de enskilda län
derna egna nationsbyggen. En jämförelse av invånarantalet mellan de skandina
viska länderna, de tyskspråkiga staterna och Ryssland visar med all tydlighet hur 
utvecklingen marginaliserat de skandinaviska länderna. 1836 hade Ryssland 50 mil
joner invånare. Tyska förbundet hade 14 miljoner invånare, men räknar man med 
Österrike och Preussen blir det totalt 62 miljoner. Mot detta står Sverige-Norges 4 
miljoner och Danmarks 2 miljoner.263 Skandinavismen växte alltså inte fram ur 
någon plötsligt påkommen nordisk altruism utan av tvingande nödvändighet. Sam
tidigt som den var nordisk i sin orientering så var den i högsta grad nationalistisk. 
Den utgjorde exempelvis ideologisk bakgrund till tankar på en återanslutning av 
Finland till Sverige. 

Med Krimkriget skedde en förändring i relationerna mellan Sverige och Ryss
land. Visserligen höll Sverige fast vid 1812 års uppgörelse, men den nytillträdde 
kungen Oskar I var påverkad av skandinavistiska idéer och förhoppningar om en 
återförening mellan Sverige och Finland. Sådana krav fanns med i förhandlingarna 
med Frankrike och Storbritannien i samband med att de 1854 förklarade krig mot 
Ryssland. Sverige-Norge hade också 1853 utfärdat en likalydande neutralitets-
förklaring som Danmark. Det enda resultatet för Sveriges del av Krimkriget var 
den s.k. novembertraktaten. Den innebar att Ryssland av avtalet förhindrades av 
befästa Åland. Någon liknande vilja till återförening som fanns i Sverige verkar inte 
ha funnit från finsk sida, annat än i mer begränsade kretsar.264 De svenska dröm
marna om en återförening manifesterade i det tal Oscar I höll 1845 för studenter i 
Lund. Med uppläsningen av den egna dikten "Finland! Så vill jag ro pa." gick han 
studentskandinavismens radikala idéer till mötes med krav om en återerövring av 
Finland. Ett annat utslag av Oscar I:s skandinavistiska engagemang var att han 
skickade svensk trupp till Danmark, för att bistå Danmark mot slesvig-holsteinska 
patrioter som gjorde uppror mot nationalliberalernas ändring av helstaten till en 
dansk nationalstat. Trupperna sattes emellertid aldrig in i strid.265 Sammantaget kan 
man säga att skandinavismen spelade en viktig samlande nationell roll i Sverige och 
Danmark, i viss mån också i Norge decennierna kring 1850-talet. Den utgör en 
viktig politisk och kulturell bakgrund till försvenskningspolitiken i Tornedalen. 
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Mot skandinavismens idéer om ett enat Norden grundat på de skandinaviska län
dernas dominans ställdes fennomanins idéer om ett storfìnskt välde med finska 
som det dominerande kulturspråket. 

Den fennomanska rörelsen 
Motsvarigheten till skandinavismen var finskhetsrörelsen i Finland, ellerfennomanin 
som den också kallades. Det var en form av finsk språknationalism som strävade 
efter att omvandla det finska språket till ett nationalspråk. Den fennomanska rörel
sens framväxt följer ganska tydligt Miroslav Hrochs tredelade schema för nationell 
mobilisering. Den inledande fasen kännetecknas av intellektuell samling kring språk, 
historia, mytologi etc. för en kulturell utveckling. Den andra fasen utgörs av en 
agitatorisk fas med politisering och massmobilisering. I den sista fasen utvecklas 
politiska massrörelser. En generell förutsättning för uppkomsten av nationalistiska 
rörelser är att det finns en tillräckligt stor medelklass som kan bära fram en natio
nalistisk ideologi. Det är där de nationalistiska rörelserna har hämtat sina huvud
sakliga medlemmar.266 

Den centrala betydelsen av en politiskt medveten medelklass betonas också av Eric 
Hobsbawm som en förutsättning för nationalistiska rörelser. Det var därför de 
interna striderna mellan olika språkgrupper i en stat alltid stått om skriftspråket 
och den högre undervisningen. Det är bara genom att utveckla institutioner på det 
egna språket som etniska eller nationella grupperingar kan uppnå ett avgörande 
inflytande inom staten. På så vis har folkskolan alltid varit en sekundär institution 
att ta språkstrid om.267 Det illustreras av en jämförelse mellan mobiliseringen bland 
de finskspråkiga i Svenska Tornedalen och i Finland. I Svenska Tornedalen fanns 
varken förutsättningar eller ambitioner att utveckla en inflytelserik medelklass med 
finska som nationellt arbetsspråk, därför inte heller möjligheten att ta politisk strid 
om språket i den högre utbildningen. 

Finlands språkpolitik dikterades av den långa svenska traditionen inom förvalt
ningen. Med övergången till Ryssland behölls de gamla grundlagarna men nu un
der en ny statsledning. Ryssland tillhörde efter Napoleonkrigen de mer konserva
tiva och reaktionära regimerna i Europa med sin absolutism, deltagandet i "den 
heliga alliansen", livegenskapen bland bönderna etc. Det påverkade också utveck
lingen i Finland. Efter revolutionsvågen i Europa 1848 infördes en hårdare censur 
i storfurstendömet trots att inga revolutionsyttringar märkts. År 1850 förbjöds ex
empelvis utgivning av andra tryckalster på finska än religiös och ekonomisk littera
tur. Samtidigt stärktes den finska kulturen i landet. Som en paradox infördes samma 
år en professur i finska språket vid universitetet i Helsingfors och på skolschemat. 
Förändringen ingick i tsarens strategi att tona ner det svenska arvet och lyfta fram 
en självständig finsk förvaltningstradition. Tidigare hade svenska och latin varit 
ämbetsspråket i Finland, men redan 1811 skapades ett lektorat i ryska vid Åbo 
Akademi. Efter 1817 måste alla som ämnade söka offentlig tjänst ha betyg i ryska 
från universitet.268 
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Det fanns också en mer pragmatisk sida av den finska språkpolitiken som bestod i 
den svenska språkgruppens starka ställning inom förvaltning och kultur. Det var 
inte möjligt att i ett enda slag överföra den svenska kompetensen till finskspråkiga 
ämbetsmän, eftersom de sistnämnda var ytterst fåtaliga inom den centrala förvalt
ningen. Förlitandet på de svenska ämbetsmännen var också ett värn mot en tänk
bar förryskning av ämbetsmannaväsendet. Därför var den finska och svenska språk
gruppen beroende av varandra i hävdandet av Finlands autonoma ställning. Det 
borgade för en mer balanserad jämvikt mellan de två språkgrupperna. Å andra 
sidan framstod det med tiden att Finlands möjlighet att hävda sin självständighet 
inom imperiet var att betona det finska kulturarvet. Det var ur denna insikt som 
den fennomanska rörelsen uppstod vid mitten av 1800-talet. 

Precis som skandinavismen hämtade fennomanin sin inspiration från romanti
ken som riktade uppmärksamheten på de värden som fanns i den egna folkkulturen. 
Den gick hand i hand med en nationell självhävdelse som yttrade sig i upphöjandet 
av den finska kulturen, till skillnad från den svenska som sågs som ett historiskt arv 
från samhörigheten med Sverige. Mot den svensktalande eliten av lojala ämbets
män mot Ryssland formades alltså underifrån en från början svenskspråkig oppo
sition. De bytte namn från svenska till finska namn och ansåg att den bildade eliten 
i nationens namn borde samlas kring den finska kulturen som en gemensam näm
nare. Målet för fennomanernas ledare Johan Vilhelm Snellman var att den bildade 
klassen och deras barn skulle byta språk, inte att en ny parallell intelligentia ur 
bondehem skulle växa upp. Även om det under Krimkriget förekom strömningar 
bland ungdomen för att med Sveriges hjälp bryta sig loss från Ryssland, så förblev 
Snellman och fennomanerna lojala under hela Krimkriget och försvarade sig med 
bestämdhet mot de allierades angrepp i Östersjöområdet.269 

Efter Krimkriget uppstod i Finland en diskussion om hur Finland borde ställa 
sig till Ryssland och Sverige. De tongivande lutade åt att Finland hade större förde
lar av att vara en del av Ryssland än att gå en osäker framtid till mötes genom att 
kräva återanslutning till Sverige. Vid tiden för polackernas uppror 1863 restes återi
gen nya krav i Sverige på Finlands återförening, men nu fördömdes alla så dana 
tankar ännu starkare än tidigare i den finska pressen. Snellman skrev till och med 
att varje angripare skulle betraktas som fosterlandets fiende.270 Tanken på en even
tuell återförening med Sverige hade börjat ersättas av en föreställning om Finland 
som nation. Den motsvarande svenska språkrörelsen, svekomanerna,, utvecklades som 
en reaktion mot fennomanernas, i deras tycke, ensidiga förfinskningsprogram. Den 
var i högre grad än fennomanin en studentrörelse som grundades av forskaren i 
nordiska språk Axel Freudentahl. Den viktigaste rekryteringen kom från Nylands 
nation. Svekomanerna gick snart samman med liberalerna och bildade svenska par
tiet271 

Den stora finskspråkiga majoriteten hade under den svenska tiden haft mycket 
lite inflytande över samhällsutvecklingen i förhållande till sin numerär. Det var den 
svenska ämbetsmannastaten som styrde, med svenska som det centrala administra
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tiva språket. Snellmans politiska program var på samma gång ett språkligt och 
antibyråkratiskt program. Han underströk betydelsen av social kritik istället för att 
lita helt till byråkratiska åtgärder i reformeringen av landet. För nationen gällde det 
att skapa sin egen nationella kultur och för att lyckas m ed detta måste hela den 
finskspråkiga majoriteten dras med i arbetet. På så sätt bar det finska språket inom 
sig nationens framtid. Med språkreskriptet från 1863 blev finska jämställt med 
svenska som administrativt språk. Reformen skulle genomföras under en tjugoårs
period i socknarna runt om i landet.272 

J.V. Snellman var övertygad om att det finska språket en gång skulle komma att 
dominera över det svenska språket. Finskan skulle i en framtid bli ett civilisatio
nens språk och även det administrativa språket i landet. Språkpolitiken blev därför 
en stridsfråga som i Finland sammanvävdes med ansträngningen att utveckla lan
det till en självständig nationalstat. I takt med att skandinavismen radikaliserades i 
politisk riktning skedde en parallell radikalisering av den finska nationalismen. Medan 
Oehlenschläger och Tegnér predikade skandinavism och sökte sig till v ikingatid
ens symbolvärld, predikade Snellman och Lönnrot förfinskning och sökte sig till 
Kalevalas symbolvärld. 

Den fennomanska ideologin bestod av tre huvuddelar. Den första var stam-
folksideologin som yttrade sig i ett språkligt och kulturellt intresse för de finsksprå
kiga folken i Finlands närhet men också med finsk-ugriska folk i allmänhet. Den 
kunde yttra sig som ett rent kulturellt intresse utan politiska undertoner, som folk
skolläraren Samuli Paulaharjus insamling av folklorematerial bland de finsksprå
kiga i norra Sverige och Norge. Men stamfolksideologin kunde också yttra sig i 
form av politiska krav, som när Finland 1918-1920 försökte utvidga sitt territorium 
i Östkarelen. 

Den andra huvuddelen var den storfinska ideologin som syftade till att utvidga 
det finska territoriet till ett Stor-Finland som skulle innesluta alla finsktalande folk 
i Finlands närhet. Det tog sig uttryck i Västerbottenskommitténs krav 1919 på ett 
införlivade av Svenska Tornedalen i Finland eller i de många aktiviteterna för att 
införliva Östkarelen och Ingermanland i Finland. Den tredje delen av den 
fennomanska ideologin var den äktfinska rörelsen. Den var egentligen en fortsätt
ning på stamfolksideologin från 1800-talet, vars mål var att utbreda det finska språ
ket till olika samhällsområden, men äktfinskheten ville skapa en rent finsk natio
nalstat med finskan som allenarådande språk. Den växte fram på 1920-talet efter 
Finlands självständighet.273 Den inre samlingen kring det finska språket motsvara
des av en yttre mission till de finskspråkiga minoriteter som bodde i de omgivande 
nationalstaterna. På så vis kom Svenska Tornedalen in i den fennomanska aktivite
ten. Svenska Tornedalen förvandlades till en symbol i rivaliteten mellan två 
nationals tatspro j ekt. 
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David Skogmans resa i Tornedalen 
Den fìnske pastorn David Skogman var född i Satakunda och blev tidigt engagerad 
i den fennomanska rörelsen. Hans intresse för finsk folklore och etnologi riktade 
sig först mot hemtrakten i Satakunda, vilket möjliggjordes genom ett stipendium 
från Finska litteratursällskapet 1861. Efter att ha publicerat de bästa delarna av sitt 
insamlade material i magasinet Suomi 1864 fick han året efter ett nytt stipendium 
från Finska litteratursällskapet, den här gången för att resa till Norrbottens finn
bygd för att studera den folkliga kulturen där. 

Litteratursällskapets preses var professor Georg Zacharias Forsman, mera känd 
under sitt förfinskade namn Yrjö-Koskinen. Han var mer omedgörlig än Snellman 
i sin kritik av svenska språkets dominans över det finska. Dessutom värnade han 
starkt om de finska minoriteterna som bodde utanför Finlands gränser. Inför resan 
till Tornedalen uppmanade han Skogman att förmedla finska böcker till de svenska 
tornedalingarna, men utan att väcka svenskarnas politiska misstänksamhet. Det 
viktiga var att väcka tornedalingarnas finska nationalitetskänsla. Resan gick med 
ångbåt från Stockholm längs norrlandskusten. 

I Tornedalen färdades han på landsväg och längs älvarna upp till Gällivare och 
Vittangi, sedan vidare till Tromsö där han stannade i fem månader. Den kultur
politiska målsättningen var hög. Under sin tid i Tromsö mottog han tre bok
försändelser med ett hundratal tidar, sammanlagt omkring ettusen verk, som skulle 
delas ut i Tornedalen. Hösten 1865 utspann sig en debatt om de svenska 
tornedalingarna. Den började med två resebrev från Skogmans hand i 
fennomanernas husorgan Suomentardiii han hävdade att de svenska myndigheterna 
systematiskt försökte undertrycka de norrbottniska finnarnas språk och nationali
tet. Både Skogmans utdelning av finsk litteratur liksom hans artiklar uppmärksamma
des både i Finland, Sverige och Norge. I Helsingfors Dagblad kritiserades han för 
att han försökte svartmåla den svenska regeringen och i den norrbottniska lokal
tidningen Norrbottens-Kuriren försvarades den svenska statsmakten. 

Enligt korrespondenten saknade norrbottensfinnarna inte litteratur på sitt mo
dersmål. Likaså avvisades kritiken om förtryck av den korrespondent som 
stockholmstidningen Nja Dagligt Allehanda hade i Haparanda. Som exempel fördes 
fram att gudstjänsterna hölls på finska och att det fanns tingstolkar vid tingen. Den 
tornedalska befolkningens lojalitet med den svenska nationen underströks och 
Skogmans politiska mandat att tala å deras vägnar underkändes i motsvarande grad. 
Skogmans sista artikel i frågan publicerades i Åbo Underrättelser i november 1865. 
Han försvarade där sina ståndpunkter och förklarade att fennomanernas mål var 
att återupprätta det finska språkets rättigheter, en målsättning som i dignitet jäm
fördes med den heliga tron. Mot detta kontrasterade han tornedalingarnas situa
tion som en föraktad pariaklass i det svenska samhället. En viktig personlig driv
kraft för David Skogman verkar ha varit hans intresse för tornedalingarnas ur
sprung. Det var inte minst den delen i hans resa som var så politiskt känslig, efter
som han i sina efterforskningar snuddade vid den etniska dimensionen av den 
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nationella mytologin, därigenom också förhållandet mellan etnicitet, språk och ter
ritorium. Det är i fennomanernas storartade historiska projekt att skapa en natio
nell mytologi grundad på den finska folkgruppen som man ska söka David Skog
man intresse för tornedalingarnas ursprung. Det var därför han ansträngde sig för 
att härleda dem från Finland. Han lät dem springa fram ur historiens disiga berät
telser om bjarmer, kväner och birkarlar som nationella ättlingar till det finska fol
ket.274 Skogman avled 1867, bara 27 år gammal. 

Språkreformer na i Svenska Tornedalen 
Det är intressant att se hur språkliga reformsträvanden i Svenska Tornedalen på 
1860-talet sammanfaller med fennomanernas framgångsrika mobilisering kring det 
finska språket vid samma tid. Därför finns det mycket som talar för att den svenska 
regeringen påverkades av den språkliga reformpolitik som inleddes i Finland på 
1860-talet. Redan tidigare hade funnits krav från den finskspråkiga befolkningen 
om att få samhällsservicen tillgodosedd på det egna språket. 

År 1856 väckte exempelvis J.E. Rutström från Mattila i Norrbottens norra dom
saga en motion i bondeståndet där han anhöll om statsanslag till två tolkar i Neder-
torneå och Karl Gustavs samt Övertorneå och Paj ala tingslag. Motiveringen var att 
allmogen enbart talade finska och att de inte borde behöva bekosta tolk vid ting 
och andra tjänsteförrättningar. Ärendet ledde så småningom till ett riksdagsbeslut 
1862 enligt vilket staten tog över kostnaden för tolkning.275 Den ovan beskrivna 
tjänstemeriteringsfrågan 1869 är ett annat exempel på hur staten stödde finskan 
som offentligt språk. Man kan se frågans behandling som ett stycke oklanderlig, 
pendantisk ämbetsmannarationalitet av det slag som Weber menade var en av för
utsättningen för kapitalismens utveckling, nämligen att byråkratiseringen sker efter 
färdighet, inte efter gunst, och att konsekvenserna av ett handlande är så förutsäg
bar som möjligt. 

Även om tänstemeriteringslagstiftningen från 1869 i princip gällde alla slags stat
liga tjänster i Tornedalen, så kom den i praktiken framförallt att gälla tjänster inom 
domstolsväsendet. Den visar också på en mer pragmatisk syn på språkfrågan, som 
levde parallellt med den senare iscensatta nationalistiska skolpolitiken. Det som var 
assimileringspolitik hos den ena myndigheten behövde inte vara det hos den andra. 
I ovanstående exempel kan man också se en strävan hos allmogen i Tornedalen att 
bli delaktig i det svenska samhället, men på sitt eget språk. Man kan se det som ett 
försök att försvara den finska minoritetens kultur och rättigheter i samhället. Så 
sent som 1897 finns ett exempel på fyra personer ur allmogen i Tärendö som i en 
skrivelse till länsstyrelsen begär att lagar och förordningar av särskild vikt för all
mogen skulle översättas till finska.276 Också Norrbottens läns landsting hade att ta 
ställning till språkfrågan eftersom en stor del av ledamöterna kom från det finsk
språkiga området. Landstingets folkliga förankring i de lokala kommunalstämmorna 
innebar att det inte enbart var högutbildade som tog plats i tinget, även om de 
dominerade stort. De flesta ledamöterna var antigen lärare, präster, tjänstemän el-
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1er företagare. För de tre förstnämnda kategorierna var det på grund av deras högre 
utbildning helt nödvändigt att de lärt sig svenska. Bland företagarna var det inget 
absolut krav, men i praktiken var alla högre företagare svenskspråkiga eller 
tvåspråkiga. Att det ändå fanns en del av landstingets ledamöter som inte kunde 
svenska visar det faktum att man i landstinget tagit beslut om att tolk skulle finnas 
med under mötena. Exakt vilket år beslutet tagits framgår inte, men i protokollet 
till 1869 års landstingsmöte antecknades att en tolk anställdes för dem av lands
tingets ledamöter som inte förstod svenska språket. Som tolk utsågs e.o. landskansli
sten Frans Fors ström. 

Förfarandet förnyades 1870 och 1871, men 1872 fick man problem eftersom 
Forsström då var bortrest på tjänsteresa. För att lösa problemet tog andra tvåspråkiga 
landstingsledamöter på sig att översätta. Behovet av översättning gällde landstings
mannen för Jukkasjärvi och Enontekis (Karesuandos) härader, som accepterade 
förfaringssättet. De nästföljande åren 1873-1875 löstes problemet på samma sätt, 
med tolkhjälp av andra landstingsledamöter. Därefter återkommer inte frågan.277 

Tolkfrågan gällde tolkhjälp till finska sp råket, men var alltså en fråga av övergå
ende natur. Det togs också initiativ till översättning av lagtexter och annat offent
ligt tryck till finska. Till 1871 års landstingsmöte inkom två motioner om översätt
ning av lagar och förordningar till finska. Den ena var skriven av komminister P.O. 
Grape i Övertorneå, den andra av förre nämndemannen i Karungi, J.P. Bucht. 
Deras olika förhållningssätt till finska språket är värt att notera. Grape argumenterade 
som om det svenska språket var en brist som saknades hos den finska befolk
ningen. Hans motion löd i korthet: 

Då en stor del af detta läns innevånare sakna kunskap i Smnska språket och så
lunda icke utan tolk för varje förekommande fa ll kunna få kännedom om utkomna 
Författningars innehåll\ får jag föreslå att Landstinget bemljar nödiga medel för 
öwersättning och tryckning af åtminstone den nyss utkomna Fattigwårdsförfattningen 
samt ombesörjer dess utdelning til l de Finska församlingarna. 

Nämndemannen Bucht argumenterade istället för det finska språket som en rättig
het, som tornedalingarna ännu inte fått, och skrev: 

Länets finsk talande befolkning saknar fortfarande på sitt modersmål de allmänna 
stadgar och förordningar; hmlka i mer eller mindre grad äro uttrycket af wårt borger
liga lif och hmlka det därföre för hivarje undersåt e är af wigt att känna. 

Hos Bucht fanns alltså en betoning av modersmålet som en medborgerlig rättighet 
som i motsvarande grad är kopplad till de medborgerliga skyldigheterna. I 
skrivningen framträder en ideologisk skillnad mellan laestadianprästen Grape och 
juristen Bucht. Skillnaden framträder också i Buchts motivering där han nämner 
följande skäl till en översättning: 

...att intressetför allmänna angelägenheter otwifelaktigt blefwe större, att mycken tids
spillan y många förvecklingar och förluster skulle undmkas, derest den finska allmogen 
wore i tillfälle att på eget modersmål göra sig hemmastadd i de lagar, med hmlka den 
dagligen kommer i beröring. 
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Landstingets 2:a avd som behandlade de två motionerna sammantaget tillstyrkte 
Buchts motiveringar, men gjorde några strykningar och tillägg i den digra lista över 
lagar och förordningar som Bucht medsänt.278 Man kan fråga sig om det var en 
slump att man kringgick laestadianen Grapes förslag med tystnad och enbart talade 
om "nämnde motionär" Bucht när man tillstyrkte motionerna. I 2:a avdelningen 
satt motionären J.P. Bucht själv liksom handlanden F.B. Forsström från Pajala. 

Handlande Forsström var en av dem som 1852 anmält Lars Levi Laestadius till 
domkapitlet för oväsendet under gudstjänsterna, för användning av ett grovt språk, 
för oegentligheter i uppbörden m.m. som beskrivits tidigare. Han hade uppenbar
ligen inget gott öga till laestadianerna. Till saken hör att han också hörde till dem 
som handlade med brännvin i Pajala och alltså ekonomiskt förlorade på de 
nykterhetsvänner som laestadianerna vann för sin sak.279 

12:a avdelningen satt också folkskolinspektören Z. Grape som ordförande. Han 
var uppenbarligen inte laestadian och verkar inte ha varit särskilt välvilligt inställd 
till deras verksamhet, vilket framgår av ett brev från P.O. Grape till sin fru i septem
ber 1871. Genom kyrkoherde Englund i Nederluleå hade han fått reda på att denne 
arbetade på en artikel om laestadianismen för publicering i Teologisk tidskrift. Grape 
skriver i satiriska ordalag angående Englunds kommande artikel: 

Nog ska den blifva ljus, då de källor; hvarur han hemtat sina upplysningar, äro Mag. 
Z. Grape och åtskilliga andra mot sann kristendom fiendtligapersoner. 

Det talar för att Z. Grape inte var så välvilligt inställd till laestadianerna. I samma 
brev beskriver P.O. Grape satiriskt sin egen ställning som laestadian i landstinget: 

Att jag är läsare och hör till de "spiritualistiskt materialiska för sina bisarra 
paroxysmer}> bekanta läsarney hvilka jag också fått taga i försvarför dem påbördade 
amoralità är allmänt bekant. En lugn tid råder nu för den lilla hopen, menjag befarar 
och det med stora skäl\ att det är detförfärliga lugnetföre en fruktansvärd och förfärlig 
storm. 

Beskrivningen av den kommande striden är utmålad i de mest dramatiska färger 
där de gemensamt ska stå på sanningens sida: 

...- icke tysta - utan stridande med det andans svärd som är oss gif vet, äfven om under 
denna strid vårt goda namn och anseende af otrons barn skulle trampas underfötterna, 
ja till och med vårt blod utgjutas.280 

Brevet är talande för hur majoriteten av landstingsledamöterna verkar ha betraktat 
laestadianerna. Där vekar ha funnits en stor misstänksamhet och aggressivitet som 
riktades mot läsarna i Tornedalen. Brevet ger också uttryck för en slags andlig 
programförklaring för den då tjugosjuårige komministern från Övertorneå. Det är 
bland annat mot den politiska bakgrunden i landstinget man bör se P.O. Grapes 
senare engagemang för spridningen av det svenska språket i Tornedalen. Det kom
munala demokratiska genombrottet 1862 och riksdagsreformen 1866 skedde mitt 
under hans ungdomstid och kan inte ha gått honom obemärkt förbi. Han tillhörde 
själv de pionjärer som i ett relativt tidigt skede var med och formade verksamheten 
i de nybildade landstingen. För att hävda sig i de sammanhangen var det helt nöd
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vändigt att behärska svenska, men också för att försvara "den lilla hopen" av 
laestadianer som nu angreps från alla håll. 

Bortsett från motståndet mot laestadianerna verkar det ha funnits en politisk 
vilja a tt underlätta för den finskspråkiga minoriteten att få information i viktiga 
samhällsfrågor på sitt eget modermål. Det hänger med all säkerhet samman med 
införandet av de svenska kommunalpolitiska lagarna 1862 som ju f örutsatte en 
kommunal självstyrelse. En sådan måste med nödvändighet upprätthållas på finska 
språket i Tornedalen. Den övervägande delen av befolkningen var finskspråkiga 
och folkskolan var finskspråkig eftersom den fortfarande var inrättad huvudsakli
gen efter kyrkans behov av kristen bildning. 

Dessutom var folkskolan i Tornedalen bara i sin linda. Den första folkskolan 
grundades som nämnts inte förrän 1854. Därför kan man betrakta anpassningen 
efter den finskspråkiga befolkningens behov av samhällsinformation som delvis 
ett resultat av demokratiseringsprocessen. Ytterligare en faktor som säkerligen på
verkade den svenska språkpolitiken var den välvillighet som den ryske tsaren vi
sade mot det finska språket i Finland vid samma tid, åtminstone finns ett tydligt 
samband i tiden mellan de ryska språkreformerna i Finland och de svenska 
språkreformerna i Svenska Tornedalen. Det var ett resultat av fennomanernas po
litiska framgångar. Sammanhanget blir tydligare när man ställer dem sida vid sida 
som i Tabell 4. 

Till tolkningen av sammanställningen ska fogas David Skogmans resa i Torne
dalen samt den efterföljande pressdebatten hösten 1865, som påverkade den all
männa opinionen. Det är ändå inte säkert att det finns ett direkt sammanhang 
mellan den finska språkpolitiken och tornedalspolitiken. För att kunna konstatera 
det behövs mer detaljerade undersökningar i frågan. Det svenska statsanslaget till 
tolkar 1862 beslutades ju ocks å innan Skogmans resa i Tornedalen, men det all
männa tidsmässiga sambandet mellan reformerna i Finland och Svenska Torneda
len indikerar en påverkan. 

När Nedertorneå kommun 1869 väckte frågan om tjänstemännens kunskaper i 
finska språket ligger det nära till hands att tänka sig att de blivit inspirerade av sina 
kollegor och släktingar på den finska sidan av Torne älv. Den språkliga reform
rörelsen i Svenska Tornedalen var emellertid kortvarig. Från början av 1870-talet 
försvann alla språkliga strävanden inom landstinget i Norrbotten och de torne-
dalska landstingspolitiker som tidigare strävat efter att bevara och utveckla det fin
ska språket gick under slutet av decenniet alltmer in för att arbeta för svenskt språk 
och kultur i Tornedalen. 
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Tabell 4. Sambandet mellan språkpolitiska åtgärder för finska språket i Sverige och 
Finland 

År I Finland År I Svenska Tornedalen 
1856 fennomanledaren Johan 

Snellman blir filosofiprofessor i 
Helsingfors 

1856 motion om anslag till tolkar i 
Tornedalen 

1858 privat initiativ till det första 
finskspråkiga läroverket 

1862 förslag om finskans införande 
som språk i domstolar och 
offentlig förvaltning 

1862 statsanslag till tolkar 

1863 -fennomanledaren Yrjö-
Koskinen professor i historia 
-Johan Snellman utnämns till 
finanschef i senaten 
-kommittéförslag om finskans 
likaberättigande i förvaltningen 
-den finska lantdagen öppnas 
efter 50 år 
-juridisk handbok på finska 

1865 finska blir likaberättigat som 
officiellt språk 

1866 svensk/finsk översättning av 
juridiska termer 

1867 ny översättning till finska av 
1734 års lag 

1866-80 Elias Lönnrots svensk-finska 
lexikon 

1869 -företräde för finsktalande i 
statlig tjänst i Tornedalen 
-landstingets policy att tolka 
sammanträdena till finska 

1872 fennomanernas ledare Yrjö-
Koskinen blir invald i senaten 

1871 

1874 

landstinget översätter lagar och 
förordningar till finska 

statligt stöd till finskspråkiga 
skolväsendet i Tornedalen 

Källor: Söderhjelm, Henning, Finskt och svenskt i Finland. En orientering i språk- och 
nationalitetsfrågoma, Stockholm 1935, s 49, 57 och 5, samt ovan redovisade källor för den 
svenska språkpolitiken. 
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Undervisningsspfåket i den högre utbildningen 
Det fanns också ett högre utbildningsväsende i Tornedalen med långa traditioner. 
I Torneå hade funnits en pedagogi från 1630. Torneå pedagogi fungerande som en 
grundläggande utbildning för borgerskapets och en del av böndernas barn under 
den tid då Finland hörde till Sverige.281 Efter riksdelningen 1809 hamnade det på 
den finska sidan. Kvar på den svenska sidan fanns bara bondbyn Haparanda utan 
annan undervisning än hemundervisning. Efter att Haparanda stads grundats inrätta
des 1828 en lägre apologistskola i staden.282 Den fick från början tre lärare. Det var 
en lärare mer än vanligt eftersom i skolan också skulle undervisa på finska. Skolan 
började inte sin verksamhet förrän 1833. Från första stund fanns en viss undervis
ning i finska språket. Efter ett tag uppstod olika åsikter om inträdesfordringarna. 
Det gällde om inträdesfordringarna skulle gälla även om den sökande bara behärs
kade finska. Skolans inspektor Salomon Antman hävdade att eleverna måste ha 
viss kunskap i att läsa och tala svenska för att bli antagna, medan rektorn menade 
att det inte skulle behövas. Tvistefrågan gick till biskop Franzén för avgörande och 
han menade att även de som bara kunde finska skulle antas, ifall de bara uppfyllde 
övriga formella inträdeskrav. Motiveringen till be slutet var att den extra tjänsten 
vid skolan tillkommit för att undervisa på finska språket. 

De finskspråkiga hade också ett visst stöd i riksdagen för undervisning på sitt 
modersmål. År 1844 motionerade nämligen professor Grafström i prästeståndet 
om ytterligare en lärartjänst till den nyinrättade apologistskolan i Haparanda. Mo
tionären ansåg att det var fel att tvinga finnarna att överge sitt modersmål. En 
promemoria av inspektor Antman och rektor Bergman medföljde där motiven till 
ytterligare en tjänst var behovet av finskspråkiga civila tjänstemän. Alla t re stånd 
utom prästeståndet avvisade motionen, men apologistskolan omvandlades året ef
ter till lärdomsskola och fick därigenom ännu en lärarkraft. Hösten 1847 upphörde 
emellertid undervisningen i finska som funnits sen skolans tillkomst 1833. Knappt 
tio år senare beslutade riksdagen 1856-58 att tillsätta mer lärarresurser vid lärover
ket i Haparanda p.g.a. att "...en del av dess lärljungar endast känna finska språ
ket."283 

Man kan säga att riksdagen kring mitten av 1800-talet förde en ambivalent poli
tik vid apologistskolan. Diskussionen om undervisningsspråket inom 
undervisningsväsendet gav också eko i den offentliga debatten. I den förut cite
rade skriften Finsk oc h lapsk undervisning i Haparanda visade Adolf Hedin med över
tygande empirisk bevisning från landshövdingeberättelser och folkskolinspektions-
protokoll att den finska befolkningen och samerna behandlades som ett "samhäl
lets styfbarn" i språklig bemärkelse av svenska staten. Han menade att staten gjort 
oförsvarligt lite för deras behov av skolundervisning, gudstjänst och administra
tion på deras eget språk. Som ett positivt exempel på språkpolitik mot etniska 
minoriteter anförde han Norge. Visserligen konstaterade Hedin att man i Norge 
strävade efter en språklig assimilering till n orska språket, men att detta politiska 
önskemål åtminstone inte var lämnat åt slump och godtycke som i Sverige, inte 
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heller genomdrivet med tvång och våld som tyskarnas språkpolitik i Slesvig och 
Elsass-Lothringen. Han applåderade tjänstemeriterings sys temet i Tornedalen från 
1869 som gynnade samisk- och finskspråkiga, men menade att det var en halvmes-
syr så länge inte undervisning i de två minoritetsspråken gick att få vid något av 
statens läroverk. Hedins föreslog att en lärarplats "för ifrågavarande språk" skulle 
upprättas vid exempelvis läroverket i Haparanda. Det skulle åtminstone vad gäller 
finskan göra stor nytta i gränsområdet till Finland.284 Hedins sociala patos var knap
past representativt för tidens politiska strömningar, men hans åsikter blotdägger 
politiska värderingar om de språkliga minoriteterna i norr som nyanserar bilden en 
aning. 

Sammanfattning 
Folkskolans ideologiska innehåll ingår i en lång folkbildningstradition som kan 
sägas börja med 1686 års kyrkolag. Den långa och korta traditionen är synlig som 
två parallella ideologier i folkskolans språkpolitiska program. Mot 1800-talets na
tionalistiska enhetsidé med ett gemensamt nationellt språk står 1500-talets 
partikularistiska kyrkliga program från reformationen, där folkspråkens egenvärde 
poängterades. Både kyrkolagens och folkskolestadgans diskurs kan beskrivas som 
metafysisk, patriarkalisk och patriotisk, men folkskolan tillkom på 1840-talet uti
från samhällets politiska och ideologiska behov att fostra medborgare till nya mer 
demokratiska uppgifter. De skulle utbildas till nytta för nationen, för fädernes
landet. Det var alltså inte primärt industrialismen eller kapitalismen som skapade 
behovet av massundervisning. För att förstå folkskolans framväxt i Sverige måste 
den sättas in i den kontext av religiösa bildningsideal som förmedlades över år
hundradena. 

Den etniska kärnan i folkbildningstraditionen blir tydlig när man jämför kyrkolag
ens doktrin från 1686 med 1842 års folkskolestadga. Både kyrkolagen och folks
kolestadgan uttrycker nationalistiska, patriotiska och nationalistiska känslor utifrån 
den dominerande svenska folkgruppens perspektiv. De finska och samiska under
ordnade folkgrupperna nämns överhuvudtaget inte. Syftet med folkskolestadgan 
var att skapa en ny slags universell människa där den svenska kulturen och etniciteten 
togs för given. 

Genom laestadianismen fick Tornedalen en väckelserörelse som var direkt an
passad efter de kulturella förhållandena på Nordkalotten. Fattigdomen som var 
vitt utbredd i de tornedalska församlingarna upphöjdes genom laestadianismen till 
en dygd. Rörelsen byggde vidare på tidigare pietistiska traditioner och på institutio
ner inom svenska kyrkan som exempelvis byabönen, som var en av kyrkan god
känd lekmannaform. Rörelsen vann ett mycket brett folkligt stöd genom att den i 
så hög grad var en lekmannarörelse. För tornedalingarna blev laestadianismen en 
kulturell motkraft till försvenskningspolitiken inom skolväsendet genom att finska 
blev de svenska tornedalslaestadianernas heliga språk, deras "lingua sacra". De 
styrande inom kyrka och stat på regional och central nivå hade en kluven inställ
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ning till laestadianismen. Man erkände väckelsens nytta genom det minskade fylle
riet och den ökade sedligheten bland folk, men samtidigt oroades man av de sepa
ratistiska tendenserna. Både laestadianismens nationsöverskridande karaktär och 
oåtkomligheten för svensk kulturell påverkan, gjorde att laestadianismen fick en 
politisk sprängkraft. Det visade inte minst de våldsamma händelserna i Kautokeino. 
De laestadianska sammankomsterna rubbade invanda föreställningar om den so
ciala ordningen och hotade de ekonomiska inkomsterna från bl.a. brännvins
försäljning för lokala borgare i Paj ala. Det ledde till att ledaren Lars Levi Laestadius 
gång på gång anklagdes för olika påstådda tjänsteöverträdelser, ofta av lokala eller 
regionala myndighetspersoner. Bara ett fåtal präster var uttalade laestadianer. 

Laestadianerna hade också egna missionsskolor som fostrade nya ledare. 
Laestadianerna byggde därigenom ett parallellt skolväsende som konkurrerade med 
det allmänna folkskoleväsendet. Missionsskolorna hade en mycket stark religiös 
inriktning. Genom den vikt som fastes vid det talade ordet i predikan gick därför 
läskunnigheten enligt samtida bedömare tillbaka i de laestadianska kärnområdena. 
Många av laestadianismens motståndare förespråkade ett ökat stöd till den all
männa folkskolan och motarbetade de laestadianska missionsskolorna. Folkskolin
spektören pekade i början av 1860-talet särskilt ut de laestadianska pionjär
församlingarna Karesuando och Paj ala som motståndare till folkskolorna. Allt ta
lar för att det laestadianska motståndet mot folkskoleväsendet i tornedals-
församlingarna avtynade efter Laestadius död 1861. 

De första folkskolorna i Tornedalen kom till drygt tio år efter folkskolestadgan. 
Utbyggnaden av folkskolan fram till 1875 skedde sedan i tre etapper, den första 
direkt efter kommunreformen 1862, den andra i samband med införandet av lands
tingets generella stödpolitik 1869 till kommunerna i länet, den tredje i samband 
med inrättandet av det särskilda statliga Finnbygdsanslaget till Tornedalens folks
koleväsende 1874. Det resulterade framförallt i en utbyggnad av flyttande små
skolor som stod för 87 procent av de nya skolorna åren 1870-77. Det var ett billi
gare alternativ än att inrätta riktiga folkskolor. De första två decennierna var 
undervisningsspråket i skolorna nästan uteslutande finska. 

En jämförelse mellan antalet inskrivna barn i folkskolorna 1867 och 1868 visar 
att Västerbotten och det svenskspråkiga Norrbotten hade betydligt fler inskrivna 
barn än Tornedalen. Ser man till de närvarande vid folkskolinspektionen var för
hållandena däremot ganska likartade. Vid tidpunkten för det första Finnbygdsans
laget 1874 var andelen hemundervisade i Tornedalen och Södra Lappland omkring 
50 procent av de skolpliktiga barnen. Det var den högsta nivån bland de olika 
områdena i Norr- och Västerbotten. Den högre mortaliteten i Tornedalen jämfört 
med det svenskspråkiga Norrbotten i samband med missväxtåren på 1860-talet, 
liksom den högre andelen backstugusittare, visar att fattigdomen var större och 
mer utbredd i Tornedalen än i de svenskspråkiga områdena av Övre Norrland. De 
fattigare omständigheterna bidrog till den långsammare utbyggnaden av folkskolan. 
Det statliga Finnbygdsanslaget måste därför sättas in i en bred kontext där både 
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nationalstatens utveckling, moderniseringen och den inomkyrkliga utvecklingen 
beaktas, liksom språksituationen, bristen på finska läromedel och finskspråkiga lä
rare inom folkskolan. Den tidigare forskarståndpunkten att det låg övervägande 
nationalistiska skäl bakom beslutet ger därför ett alltför ensidigt perspektiv på till
komsten av Finnbygdsanslaget. 

Med en begynnande modernisering efter 1850 ställdes statsmakterna inför ett 
språkligt vägval i Tornedalen. Frågan gällde på vilket språk den ökade samhälleliga 
informationsmängden i Tornedalen skulle ske. I förlängningen handlade det om 
valet av undervisningsspråk i folkskolan och det administrativa språket hos myn
digheterna. Debatten om modersmålet måste ses i relation till den språkdebatt som 
fördes i de övriga nordiska länderna vid samma tid. Den romantiska språkteorin att 
språket uttryckte en nationalkaraktär blandades med rasbiologiska teorier till vad 
som kan betecknas som språkdarwinism. Samhällen och mänskliga kulturer föreställ
des som levande organismer som utvecklats evolutionistiskt. I den kampen hade 
föreställde man sig att språket spelade en central roll som den främsta bäraren av 
kulturen hos ett folk. Man tänkte sig att språkens kontakter med varandra återspeg
lade en kamp mellan kulturer. Det finska språkets utbredning i Norrbotten upplev
des därför som ett påtagligt kulturell hot vid sidan av den militära hotbilden med 
Ryssland som tänkbar militär angripare. Språkdarwinismen hade också förbindelse 
med koloniala föreställningar om överordnade och underordnade raser. 

Både i Finland och Norge hade språkfrågan en viktig nationellt samlande roll. . 
Språket hade därför en både kulturellt och politiskt emanciperande betydelse i båda 
länderna. I Finland lyckades de finska nationalisterna genomföra en rad språkliga 
reformer under 1860-talet, där den viktigaste var att finskan jämställdes med 
svenskan som administrativt språk. Syftet var samtidigt att lyfta upp den finska 
språkgruppen till en dominerande position inom stat och förvaltning. Det svenska 
etablissemanget utsattes för kritik från både finska och norska nationalister. Det 
resulterade i att den svenska nationalismen samlade sig kring en starkt etnocentrisk 
nationell mytologi. Det tog sig bland annat uttryck i skandinavismens idéer om ett 
enat Norden grundat på de skandinaviska ländernas dominans. 

Den finska motsvarigheten till skandinavismen var den fennomanska rörelsen. 
Det var en form av finsk språknationalism som strävade efter att omvandla det 
finska språket till ett nationalspråk. Den fennomanska ideologin bestod av tre huvud
delar. Stamfolksideologin yttrade sig i ett språkligt och kulturellt intresse för de finsk
språkiga folken i Finlands närhet, medan den storfinska ideologin även syftade till att 
utvidga det finländska territoriet till ett Stor-Finland. Den tredje ideologiska rikt
ningen var den äktfinska rörelsen som strävade efter att skapa en rent finsk national
stat med finskan som allenarådande språk. Den växte fram efter Finlands självstän
dighet. Den yttre aktiviteten riktades mot näraliggande finskspråkiga områden. 
Därigenom kom Svenska Tornedalen in i den fennomanska aktiviteten och för
vandlades till en symbol i rivaliteten mellan två nationalstatsprojekt. Det yttrade sig 
första gången i den finske pastorn David Skogmans resa genom Tornedalen 1865 
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som mynnade ut i en tidningsdebatt med kritik av den svenska språkpolitiken i 
Svenska Tornedalen. Under 1860-talets finska reformperiod i Finland ökade de 
fennomanska politikernas politiska inflytande inom politiska organ och olika äm
beten. Vid samma tid genomfördes en del språkliga reformer för det finska språket 
i Svenska Tornedalen bl.a. tänstemeriteringslagstiftningen från 1869 som gav före
träde till sökande i offentlig tjänst i Tornedalen som behärskade finska. I början på 
1870-talet fanns också tolkhjälp inom Norrbottens landsting vid landstings
sammanträdena. Även vad gäller den högre utbildningen fanns stöd på nationell 
nivå för att tornedalingarna skulle ha rätt att bli undervisade på sitt modersmål. 
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[1876-1916] 
3. Försvenskningspolitiken introduceras 
Kapitel 3 omfattar perioden 1876-1916 då både det industriella och demokratiska 
genombrottet skedde i Sverige. Samtidigt gick landet igenom olika skeden av utri
kespolitiska kriser, instabilitet och internationell osäkerhet. Den statliga språk
politiken i Tornedalen tecknas därför mot en bred fond av påverkande faktorer. I 
kapitlet beskrivs först hur industrialiseringen av Norrbotten i samverkan med en 
ändrad försvarsdoktrin ledde till att Tornedalens ställning som buffertperiferi för
ändrades. En särskild uppmärksamhet ägnas järnvägens roll i omvärderingen av 
tornedalingarnas strategiska roll i nationalstaten. Mot slutet av 1800-talet blev sta
ten alltmer interventionistisk i samhället. Det gällde i synnerhet för Tornedalen 
med sina rika råvarufyndigheter, sitt strategiska läge på gränsen till F inland och 
tornedalingarnas från majoritetsbefolkningen avvikande språk. Om man räknar in 
Malmfälten (Gällivare och Jukkasjärvi kommuner) i det finskspråkiga området, så 
befolkades 36 procent av Norrbottens yta med övervägande finsk- och samisk-
språkiga invånare i slutet av 1800-talet.285 

Moderniseringen i Norrbotten blev därför också en fråga om vilken roll de 
etniska minoriteterna skulle ha i moderniseringsprocessen, särskilt hur minoritets
språken skulle behandlas. Mot bakgrund av moderniseringen beskrivs den fort
satta utbyggnaden av folkskoleväsendet i Tornedalen, särskilt inrättandet av stat
liga skolor med enbart svenska som undervisnings språk. Här ingår också en be
skrivning av språkpolitikens utvidgning till det civila samhället och ideologin bakom 
den korporativistiska språkpolitik som växte fram vid övergången till 1900-talet. 
De viktigaste institutionella utvidgningarna i assimileringspolitiken var det utbyggda 
militärväsendet samt folkhögskolerörelsen från mitten av 1890-talet samt inrättan
det av arbetsstugor efter 1902 års hungersnöd. I beskrivningen av språkpolitikens 
utvidgning ingår också de särskilda insatser som gjordes utanför skolväsendet, som 
ordnande av bygdekurser, gratis utdelning av svenska tidskrifter och erbjudande 
till föräldrarna att skicka sina barn till svenskspråkiga bygder på sommarloven. 

Malmbanan och Tornedalen 
Järnvägens framdragning var samtida med Lars Landgrens biskopstid. När han 
1876 började sin gärning som biskop i Härnösands stift, Sveriges ytmässigt största 
stift, hade järnvägen dragits fram till Ockelbo i södra Hälsingland där Landgren 
fram till då verkat som kyrkoherde. När han dog 1888 invigdes den nyss framdragna 
järnvägen till Gällivare.286 Samma år inrättades de fyra första statliga folkskolorna i 
Tornedalen med enbart svenska som undervisnings språk, med biskopen som en 
av pådrivarna. Man skulle kunna säga att biskop Landgren, industrialiseringen av 
Malmfälten och de första helstatliga folkskolorna i Tornedalen var samtida med 
varandra. Både moderniseringen i det nordliga området och den kulturella utveck
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lingen inom olika språkområden betraktades i samtiden som en tävling mellan olika 
nationalstater och mellan olika kulturer. Det var en tävling som det gällde att vinna 
eftersom förloraren enligt tidens socialdarwinistiska och nationalistiska syn hota
des av utplåning. I tävlingen mellan nationalstaterna tillmättes järnvägsbyggandet 
ett särskilt intresse. Det kom att stå som en måttstock på industrialiseringens och 
moderniseringens hastighet jämfört med andra nationalstater, men också som symbol 
för en samordnad och synkroniserad nationell kultur. Med järnvägens snabba ut-
byggnad på den svenska och finska sidan av Bottenviken, samt ansträngningarna 
att bygga en malmbana från de norrbottniska järnmalmsfälten, ändrades Torne
dalens perifera ställning radikalt. Områdets ställning som buffertperiferi ställdes 
plötsligt i blixtbelyning. Järnvägen hade visat sig ha en revolutionerande betydelse 
för snabba truppkoncentrationer i den moderna krigföringen och fick stor bety
delse för de militära mobiliseringsplanerna.287 

Många oroades därför av den tilltagande russifieringen i Finland och de ryska 
järnvägsbyggena i riktning mot Torneå. Samtidigt riktade fennomanerna i Finland 
allt häftigare kritik mot de språkliga förhållandena i Svenska Tornedalen. För att 
förstå den försvenskningspolitik som inleddes i folkskolan på 1870-talet måste 
därför en beskrivning göras av debatten kring järnvägsutbyggnaden, den nya 
försvarsdoktrinen och den finska nationalismens utveckling i Finland. Den indu
strialisering som skedde i Sverige under senare delen av 1800-talet krävde utländskt 
kapital, vilket samtidigt skapade en känsla av nationell osäkerhet och sårbarhet. De 
spekulationer som Gällivareverken i Norrbotten utsattes för under 1860- och 1870-
talen av både inhemska och utländska intressen, liksom statens förluster i samband 
med konkursen i slutet av 1860-talet, bidrog därför till en negativ attityd till u t
ländskt ägande i svenska industriföretag. Det avspeglade sig både i den lokala pres
sen i Norrbotten och i huvudstadspressen. Kampanjen på 1870-talet mot Gällivare
verkens utländska inflytande förebådade den protektionism, isolationism och na
tionalism som ett decennium senare skulle blomma ut. I debatten om byggandet av 
en järnväg från Gällivare till bottenvikskusten hördes därför tydliga röster för att 
staten skulle gripa in i samhällsförvaltningen på ett annat sätt än tidigare.288 

Också lokala norrbottniska intressen engagerade sig i malmbanans kommande 
sträckning. Både Luleå stad och Norrbottens läns landsting bildade vid mitten av 
1870-talet järnvägskommittéer. Liknande kommittéer hade tidigare bildats i andra 
norrlandslän samt i Norge och Finland.289 Ett stort järnvägsmöte hölls i Luleå 1877 
med representanter från Sverige, Norge och Finland. Splittringen på mötet var 
stor. Den övervägande lokalopinionen i Norrbotten stödde de engelska intressen
terna i New Gellivare Company som förespråkade en järnväg mellan Gällivare och 
Luleå. En minoritet inom länet och landstinget förordade däremot den internatio
nella transitobanan från O foten till Haparanda som kretsen kring Robert Schough 
i Luossavaara-Kirunavaara förordade.290 Den drivande kraften i majoritetsgruppen 
var lantmätaren Johan Erik Nyström, född i Alvik utanför Luleå.291 Den 
norrbottniske landshövdingen H.A. Widmark lyckades till sist ena parterna i ett 
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uttalande där man inte låste sig för någon viss linje utan önskade att en utredning 
om transporter av olika godsslag skulle få fälla avgörandet. Mötet mynnade ut i 
likalydande motioner i första och andra kammaren. Man anhöll där om medel för 
att kunna göra en fullständig undersökning av en järnvägsförbindelse mellan Bot
tenviken och järnmalmsfälten i Lappland fram till norska gränsen.292 Mitt i drag
kampen om järnvägens sträckning lanserades 1878 en ny teknisk metod att bear
beta fosforrik järnmalm. Med thomasmetoden blev det plötsligt möjligt att på ett 
effektivt sätt använda den fosforrika lappländska malmen. Tillsammans med den 
ökade kännedomen om malmfyndigheternas enorma rikedomar och konjunktur-
uppgång i början av 1880-talet ökade spekulationerna i järnmalmsfälten ytterli-

29^ gare. 
Med de ökade möjligheterna till stora vinster var det också slut på enigheten 

mellan de konkurrerande intressenterna. Den 2 maj 1879 lämnade New Gellivare 
Company in en koncessionsansökan för en järnväg mellan Gällivare och Luleå. 
Ansökan stöddes av Luleå stad och den norrbottniska majoriteten, men ansökan 
avslogs av regeringen 1881. Direkt efter avslaget bildades en aktionsgrupp inom 
länet för att arbeta vidare på järnvägsfrågan. Ledare var förstakammarledamoten 
Nyström. I augusti samma år lämnade han in en motion till landstinget med begä
ran att landstinget skulle teckna sig för aktier för minst 100 000 kr i det bolag som 
inom de närmaste tio åren skulle tänkas bildas för att anlägga en järnväg från Gäl
livare till Luleå. Motionen sköts fram ett år till nästa landstingsmöte.294 

I februari 1882 lämnade istället Robert Schough in en koncessionsansökan till
sammans med de nya kompanjonerna Wilhelm von Rehausen och Alrik Ljung
gren. I ansökan förordade man tornedalsalternativet, d.v.s. en järnväg från Ofoten 
vid adantkusten till Haparanda vid Bottenviken. En bibana skulle dras mellan Töre 
och Siknäs. Samma gruppering lämnade veckan efter in en liknande ansökan till 
norska regeringen för sträckan från riksgränsen till Ofoten. Schough hade god 
kännedom om förhållandena i Haparanda. I slutet av 1850-talet gjorde han på 
stadens begäran en undersökning för ny hamn i Haparandaområdet och lade 1860 
fram sin utredning med förslag att bygga ut Purranlahti som sedan efter långt utre
dande kunde avsynas som Salmis hamn 1871.295 

Riksdagsmännen Nyström och C.O. Bergman samt de andra intressenterna bakom 
luleåalternativet reagerade omedelbart på Schoughs, Rehausens och Ljunggrens 
förslag. I mars 1882, en månad efter Schough, lämnade den norrbottniska riksdags
gruppen in en koncessionsansökan för sträckan Gällivare-Luleå.296 

Det förelåg nu alltså två förslag till järnvägskoncession på riksdagens bord. Luleå
alternativet hade ett brett regionalt stöd bakom sig. Tanken var att liera sig med 
gällivareintressenterna och skapa ett industriellt uppsving i länet utan alltför mycket 
udändskt kapital inblandat. Norrbottens läns landsting tog i september 1882 beslut 
att, enligt Nyströms året innan lämnade motion, ge stöd om minst 100 000 kronor 
till det bolag som fick koncession på järnvägen. I det här läget hade regering och 
riksdag ännu inte beslutat sig för något alternativ. En längre diskussion uppstod i 
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frågan, där motsättningen mellan Haparandaregionen och Luleåregionen återigen 
kom fram i dagen. Dels yrkades avslag till y rkandet och att en kommitté skulle 
tillsättas för att utreda frågan närmare. Ifall förslaget gick igenom fanns ett yrkande 
att i så fall Haparanda stad samt Nedertorneå och Karl Gustavs församlingar skulle 
befrias från återbetalnings skyldigheten på det upptagna lånet, samt att lappmarke
rna, med undantag av Gällivare och Jukkasjärvi, skulle befrias till hälften. Beslutet 
blev att landstinget skulle stödja det bolag som fick koncessionen med 100 000 
kronor samt att samtliga församlingar skulle vara återbetalnings skyldiga. Förslaget 
röstades igenom med 18 ja-röster mot 7 nej-röster.297 

Haparandaregionens företrädare blev alltså nedröstade av majoritetsgrupperingen 
i landstinget. För både Luleå-, Kalix- och Haparandaregionen hade frågan om järn
vägens dragning den allra största betydelse för tätorternas och den kringliggande 
landsbygdens utveckling. Haparanda var en helt ny stadsbildning som vid ingången 
till 1880-talet bara hade funnits i drygt femtio år. Precis som i Luleå har sjöfart och 
handel spelat en dominerande roll i Haparanda. Vad gäller den inrikes sjöfarten 
hade Haparanda bara en fjärdedel så många fartyg som Luleå som gick i trafik 
årenl 881 till 1885, men låg på en andraplats, något före Piteå. I antal lastade ton låg 
däremot låg Piteå högre än Haparanda. Vad gäller utrikeshandeln hade Haparanda 
flest ankommande fartyg i länet medan de avgående fartygen var 18 procent färre 
än Luleå och något lägre också jämfört med Piteå.298 

Möjligheten att blir ett centrum för transitohandel med det väldiga Ryssland 
öppnade helt nya framtidsperspektiv för Haparanda och Tornedalen. Ifall gruppen 
kring Robert Schough fick igenom sin ansökan med Siknäs och Haparanda som 
utskeppningsort skulle resultatet bli att den kommersiella och industriella tyngd
punkten försköts från Luleåregionen till Kalix- och Haparandaregionen. Alla in
blandade insåg att en järnväg kopplad till en exporthamn för lapplandsmalmen var 
av avgörande betydelse för respektive orts framtid. Därför hade järnvägs frågan så 
stor betydelse, inte bara för länet som helhet, utan också för de enskilda orterna. 
Järnvägs frågan aktiverade hela den politiska debatten i Norrbotten. Det gällde också 
politikerna från Tornedalen. 

Det blev inte norrbottensgruppens ansökan utan den av Schough och Ljung
gren som låg till grund för den proposition som regeringen lade fram. Vid regerings
behandlingen var ministären splittrad i två läger. I statsrådsberedningen var tre 
stycken för Ofoten-Haparanda förslaget och tre emot. De utrikespolitiska argu
menten mot Haparandaförslaget spelade en avgörande roll för motståndet mot 
ansökan. Även Oscar II kungjorde sina åsikter i en promemoria. Han anslöt sig till 
den konservativa falangen som fruktade närheten till finska gränsen och en för-
finskning av Norrbotten, samt risken för att det blev "ett fullkomligt udändskt 
bolag". Till hotbilden fogade han också olika militära skäl. Trots att Schough i 
slutskedet lyfte bort Haparanda från förslaget så föll det i riksdagen i april 1882. 
Schough drog sig nu tillbaka men Ljunggren arbetade vidare. Tillsammans med 
banko fullmäktige J.W. Arnberg och riksgälds fullmäktige C.G. Hierta inlämnad han 
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i oktober en reviderad ansökan, nu med sträckningen O foten-Luleå. Norrbottens
gruppens förslag på sträckningen Gällivare-Luleå låg kvar obehandlad, så det fanns 
nu två sträckningar som stod mot varandra, Ofoten-Luleå och Gällivare-Luleå. 
Ännu en gång gick Ljunggren segrande ur striden, den här gången ända fram till 
målet. Koncessionsansökan bifölls i konselj i december 1882 samtidigt som 
norrbottensgruppen fick avslag på sin ansökan. De främsta skälen till att sträck
ningen Ofoten-Luleå antogs var att förslaget kunde påvisa säkrare garantier för 
projektets genomförande än Nyströms och norrbottensgruppens. Dessutom ställde 
det inte så stora privilegieanspråk på staten som norrbottensgruppen.299 

Haparandaalternativet neutraliserades av det starka regionala motståndet. Hu
vudargumentet från den norrbottniska landstingsmajoriteten mot att utsträcka malm
banan till Haparanda var faran från Ryssland. Den drivande kraften, lantmätare J.E. 
Nyström, försummade aldrig ett tillfälle a tt påpeka detta både i skrift och tal i 
riksdagen. Det var också Nyström som 1885 var den förste att i riksdagen ta upp 
frågan om behovet av militära befästningsverk i Norrbotten på grund av att Luleå-
Ofotenbanan snart skulle vara färdigbyggd. Som ett viktigt argument angavs att 
den finska järnvägen samtidigt färdigställdes upp till Uleåborg. Motionen avvisa
des i båda kamrarna men frågan var offentligen väckt.300 

Det förtjänar att påpekas att Nyströms åsikter inte var allenarådande bland 
norrbottningarna. Redan året innan hade Nyström i riksdagen argumenterat mot 
Ofotenbanan av både ekonomiska, patriotiska och militära skäl. Landshövding Adolf 
Widmark gick då till försvar för Ofotenbanan och talade i ironiserande ordalag om 
opponenternas russofobi. Också förre utrikesministern och ministern i St Peters
burg Oscar Björnstjerna hade i en tidigare debatt polemiserat mot föreställning
arna om en offensiv rysk strategi mot Västerhavet som han ansåg orealistisk.301 

Trots de avvikande rösterna var russofobin och fennofobin starkare och luleå
alternativet togs i riksdagen. Luleåregionen drog stora fördelar av järnvägens an
slutning till Luleå hamn. Den kraftiga expansionen inom handel och sjöfart efter 
järnvägsutbyggnaden innebar att Luleås befolkning femdubblades under tre de
cennier, från knappt 2 000 invånare 1870 till nästan 10 000 invånare 1900.302 Kon
sekvensen för Mellersta och Nedre Tornedalen var att man missade möjligheten 
till den utveckling som järnvägen skulle ha fört med sig. Det är helt uppenbart att 
Tornedalen blev diskriminerat vad gäller järnvägens lokalisering på grund av sitt 
läge som buffertperiferi. 

Från centralförsvar till gränsförsvar 
I den gamla centralförsvarsdoktrinen hade Finland under den svenska tiden fung
erat som en försvarsbuffert mot Ryssland. De östra delarna av riket betraktades 
som uppehållande försvarszoner i händelse av ett ryskt anfall. De många krigen 
under 1700-talet hade gång på gång i praktiken verifierat den strategin. Efter 1809 
bibehölls samma försvarsstrategi, men nu utan Finland som skyddande zon mot 
Stockholm och de centrala delarna av riket. Som en konsekvens av det nya 
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geopolitiska läget utarbetades en mer medveten centralförsvarsstrategi där byggan
det av Karlsborgs fästning i Västergötland utgjorde kärnan i strategin.303 Man tänkte 
sig ett huvudanfall över Åland mot Stockholm och ett flankanfall över Torne älv i 
norr. Större delen av Norrland betraktats som en uppehållande försvarszon vars 
uppgift var att stödja en mobilisering i centrum, som utgjordes av Mälarlandska
pen samt Väster- och Östergötland, kärnan i den första svenska riksbildningen. I 
princip utsträckte sig den norrländska uppehållande försvarszonen ända ner till 
Ångermanälven. Tornedalen var i det sammanhanget en del i en norrländsk buf
fertzon och omfattades inte av några särskilda försvarspolitiska strategier. Den änd
rade försvarsdoktrinen till en gränsförsvarsdoktrin hänger direkt samman med 
järnvägs frågan. 

Järnvägen förvandlade Tornedalen från en fattig periferi till en ekonomisk po
tential med enorma råvaruresurser. Åtminstone från början av 1880-talet började 
insikten om Tornedalens betydelse i den nationella ekonomin slå rot. Det var fram
förallt möjligheten till exploatering av de rika järnmalmsgruvorna som bidrog till 
detta, men också behovet av timmer till den expanderande sågverksindustrin. Det 
fanns också direkta militära orsaker till den försvarspolitiska omorienteringen. Krim
kriget och senare det tysk-franska kriget 1870 visade med tydlighet att den svenska 
krigsmakten var föråldrad och borde ersättas av ett tidsenligare system med fast 
anställt heltidstjänstgörande befäl och utsträckt värnplikt. Den tekniska, 
kommunikativa och demografiska utvecklingen hade gett kriget en mycket mer 
total karaktär och blev på så vis farligare för de små staternas suveränitet. 

Klyftan mellan stormakter och småstater ökade under senare hälften av 1800-
talet. Neutralitetspolitiken blev därför ett sätt för små stater att söka hävda ett 
system där suveräniteten vilade på orätt istället för på makt. Efter 1871 kan man se 
en tydlig svensk orientering mot Tyskland. Det gällde väldigt tydligt Oscar II:s 
politik. Samtidigt sökte man på olika sätt manövrera sig genom de utrikespolitiska 
kriserna genom att upprätthålla en strikt neutralitet.304 

Allt detta fick konsekvenser i bedömningen av Tornedalens politiska och kultu
rella roll på gränsen till Finland. De ryska och finska kontroverserna vid gränsen 
till Norge gjorde att hotbilden under 1870-talet alltmer riktades österut. Ett exem
pel är byggandet av en kyrka i Finnmark, Norge, på gränsen till Ryssland. Kyrkan 
byggdes först på initiativ av en norsk ämbetsman för att skapa respekt för riksgrän-
sen bland de ryska sjömän som utan lov gick in i Jakobselv och fiskade. Tanken var 
att den djupa ryska religiositeten skulle få sjömännen att reagera med respekt ifall 
en kyrka stod precis vid gränsen. Vid Oscar II:s besök i Jakobselv 1873 blev kyr
kan, på kungens eget initiativ, döpt till Oscar II:s kyrka.305 

Den befintliga kyrkan utnyttjades av kungen som en symbolisk gränsmarkering 
mot Ryssland. När sträckan Gällivare-Luleå var färdigbyggd 1888 oroade sig kungen 
redan för en befarad framtida anslutning till Haparanda och det ryska järnvägsnä
tet. Vid ett möte med den brittiske premiärministern Salisbury i London 1888 tog 
han upp hur det militärstrategiska läget skulle förändras ifall sammankopplingen 
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av järnvägsnäten blev verklighet. Han försökte få premiärministern att inse att de 
befarade ryska planerna i så fall också blev ett hot mot England. Vid samma tillfälle 
framhöll han det önskvärda i att engelska örlogsmän oftare besökte skandinaviska 
hamnar.306 Ett annat tecken på omsvängningen vid mitten av 1880-talet är den ge
nomgång och upprustning av gränsmarkeringar som gjordes längs hela finska grän
sen sommaren 1888 från treriksröset i norr till Haparanda skärgård i söder. Den 
tidigare gränsregleringen hade gjorts 1810 och slutligen godkänts av svenska och 
ryska regeringen 1823. Nu uppgjordes en ny gränsöversyn där brytpunkterna mar
kerades med parvis uppsatta gränsrösen.307 

Som biträden och tolkar deltog tornedalingarna G.W. Bucht och U.L. Grape 
som i september intygade att de 67 hjärtstenarna och rösena blivit förbättrade.308 

Det var inte längre relevant att betrakta Norrland som en uppehållande försvars
zon i händelse av ett ryskt anfall. Järnvägen och de ekonomiska värdena måste 
försvaras redan vid gränsen. Man såg i gränsområdet både ett militärt och kulturellt 
hot. Det militära hotet kom från befarade rysk-finska anfallsplaner på i första hand 
norskt territorium. Det kulturella hotet kom från fennomanernas agitationer och 
den påstådda finska kulturens utbredning i norr. Det engelska sändebudet i Stock
holm kunde 1884 rapportera om Oskar II:s djupa oro över det finska språkets 
framträngande i Nordskandinavien.309 

Den förändrade försvarspolitiska synen på Tornedalsområdet verkar ha skett 
mycket snabbt och måste kopplas samman med både protektionisternas framgångar 
i riksdagen, men också med det pågående järnvägsbygget norrut på finska sidan. 
Före Nyströms motion om utökade befästningsverk i Norrbotten 1885 verkar inte 
den militära utbyggnaden ha rönt så stort intresse. Omsvängningen kom just vid 
den tiden. I ett särskilt yttrande om Norrbottens fasta försvar 1887 lade general
stabschefen Axel Rappe en helt annan betoning på försvaret av Norrbotten än 
tidigare. Värdet av länet hade enligt betänkandet mångdubblats genom malmba
nan som var under byggande. 

Järnvägen förväntades bli fiendens operationsmål. Där underströks att den fin
ska järnvägen föregående år dragits fram till Uleåborg, bara femton mil från den 
svenska gränsen. Sverige måste därför i ett framtida krig med Ryssland räkna med 
minst två krigsskådeplatser. Eftersom stambanan då bara nådde upp till Sollefteå 
förordade Rappe en snabb utbyggnad norrut, i första hand till Bodens by där man 
borde anlägga ett större befästningsverk som stöd för en nordlig operationsarmé. 
Samtidigt konstaterades att utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet skapade bättre 
betingelser för den egna mobiliseringen, uppmarschen och för strategiska omgrup
peringar.310 

Den ändrade svenska försvarspolitiken på 1880-talet hör samman med den för
ändrade synen på statens roll överhuvudtaget. I mitten av 1800-talet dominerade 
frihandelsvännerna i riksdagen. Man gjorde en tydlig boskillnad mellan statens roll 
i den privata och den allmänna sfären av samhället. Näringslivet, skolväsendet och 
de sociala frågorna räknades till den privata sfären och skulle därför skötas av de 
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kommunala organen. Staten skulle ingripa i frågor av generell natur, inte sådant 
som kunde gynna en näringsgren på bekostnad av en annan. I samband med 1850-
talets beslut om statens utbyggnad och ägande av järnvägsnätet hänförde man stam
banorna till den allmänna sfären och bibanorna till den privata sfären och löste på 
så vis problemet. Tulldebatterna 1886 och 1887 markerade ett genombrott för 
tullvännerna. Mot bilden av en fritt konkurrerande världsordning präglad av lugn 
och harmoni ställdes en imperiernas tidsålder där nationerna var indragna i en 
global ekonomisk tävlan. De nationalistiska parollerna var lika mycket en nationa
listisk samling som riktat mot udandet och det udändska.311 Det är mot bakgrund 
av Övre Norrlands nya strategiska betydelse i nationalstaten som försvensknings
politiken i Tornedalen ska betraktas. 

Folkskolorna i Tornedalen 
För att förstå den statliga politiken i Tornedalen på 1880-talet måste också den 
laestadianska väckelsen sättas in i sammanhanget. Efter Laestadius död 1861 mins
kade motståndet mot folkskoleväsendet i de laestadianska bygderna. Samtidigt inne
bar bland annat inrättandet av landsting 1862 att insikten om den politiska betydel
sen av att lära sig svenska ökade bland befolkningen, förutom de allmänna pro
blem och den isolering som avsaknaden av svenska språkkunskaper innebar. 
Laestadianismen var samernas och tornedalingarnas gemensamma trosuppfattning 
inom vilken det finska språket var laestadianernas primära "heliga" predikospråk, 
men även samiska användes ibland som predikospråk. 

Den religiösa enheten mellan tornedalingar och samer utgjorde därigenom ett 
hot mot Svenska kyrkans och domkapidets hegemoni i Tornedalen. Oron för se
paratistiska tendenser gjorde att vaksamheten var stor mot den laestadianska rörel
sen både från länsstyrelsens och domkapidets sida. Ett närmande mellan svenska 
kyrkan och den laestadianska rörelsen var därför av stor betydelse, särskilt för svenska 
kyrkan som kände sin hegemoni hotad i området. Genom den fennomanska kriti
ken av språkpolitiken i Tornedalen skärptes vaksamheten mot tornedalingarna yt
terligare. Kyrkopolitiken fick därför en språkpolitisk dimension i Tornedalen. 

Den laestadianske prästen P.O. Grape 
P.O.Grape fick genom sin position som laestadiansk präst en central roll i 
försvenskningspolitikens genomförande på lokal och regional nivå. Under hela sitt 
verksamma liv som präst och folkskolinspektör var han djupt engagerad i 
folkskoleväsendets förbättring i Tornedalen. Han var pådrivande i försvensknings
politiken i Tornedalen under drygt tre decennier under lika många biskopar. Det är 
därför på plats att teckna ett bakgrundsporträtt av Grape innan det politiska spelet 
om stats skolorna beskrivs. Han var född och uppvuxen som son till hantverkaren 
Per Persson Grape och Maria Lampinen, båda från Övertorneå församling.312 Det 
framgår inte om hemmet var enbart finskspråkigt eller tvåspråkigt. Släktnamnet 
Grape ska ha tagits som tillnamn av fadern när denne under fem år var i tjänst hos 
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kronofogde Hackzell i Övertorneå som då bodde på kronofogde Grapes hemman. 
Fadern kallades då för "Grapens Petter", ett tillnamn som han senare behöll. Han 
är senare även benämnd handlande.313 Sonen Per Olof behöll sedan Grape som 
efternamn. Han var själv ett barn av den första folkskolan i Tornedalen även om 
det inte finns några anteckningar om honom i matriklarna från den första folk
skolan i Matarengi 1854 eller de närmaste åren därefter. Däremot framgår att han 
1855 varit bosatt i både Matarengi och Haparanda. 

Det är möjligt att han deltog i den privata undervisning som bedrevs på svenska 
i Matarengi i mitten av 1850-talet. Läsåret 1858 gick han i Haparanda skola enligt 
vårterminens betyg. Han var då tvåspråkig med "godkänt" i svenska språket. I det 
sist avgivna betyget höstterminen 1860 hade han "med beröm godkänd" i svenska. 
Någon mönsterelev verkar han däremot inte ha varit. Det finns anteckningar från 
skoltiden i Haparanda om bland annat "oskick under läsetimmen" och "oupp
märksamhet och otillständigt löje deröfver".314 Han hade uppenbarligen läshuvud 
och föräldrarna satsade på en utbildning för honom. Efter att ha genomgått Stock
holms gymnasium i början av 1860-talet blev Grape student vid Uppsala universi
tet 1865 och prästvigdes i Klara kyrka i Stockholm 1868.315 Tiden i Uppsala sam
manfaller med efterdyningarna av den politiska skandinavismens storhetstid, efter 
Danmarks förlust av Slesvig och Holstein till Tyskland 1864 i det andra dansk
tyska kriget. 

Universiteten spelade en betydelsefull roll i den skandinavism som utvecklades 
under 1840- och 1850-talet. Av de svenska universiteten var Lunds universitet det 
mer drivande men även Uppsala universitet spelade en viss roll. Bland annat möt
tes danska, norska och svenska studenter till uppmärksammade möten i Uppsala 
1843 och Köpenhamn 1845. Vid studentmötet i Uppsala deltog även studenter 
från Helsingfors, som vid hemkomsten relegerades för en tid.316 Skandinavisterna 
strävade efter ett enat Skandinavien mot de hotande stormakterna Tyskland och 
Ryssland. Problematiken med gränsområdena i Danmark påminde på ett påtagligt 
sätt om Tornedalens situation efter 1809. Det framgår också av kvarlämnade hand
lingar att skandinavismen inte gick Grape förbi. Bland den handfull oden och sång
texter som han sparade med sig från uppsalatiden fanns en uppsättning skandinavisti-
ska texter från 1845. De innefattar texter av den danske folkhögskolans fader N.F.S. 
Grundtvig och hyllningstexter till diktaren Adam Oehlenschläger.317 Med tanke på 
Grapes finskspråkiga kulturhärkomst lägger man särskilt märke till "Vaticinum vid 
en skål för universitetet i Helsingfors". Den inleds med strofen: 

Vinland! - Så ville jag ropa 
Och från eder allihopa 
Få ett svar ur hjert at s grund. 

I mitten stegras anropet till den förslavade finske brodern i öster med ett löfte att 
befria honom, och den avslutas med en hyllning till Karl XII och den stora hjälte
arvet från Sveriges stormaktstid. Texterna ger uttryck för en högstämd nordisk 
äroretorik, men associerar genom de inblandade författarna också till de impulser 
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till folklig bildning som spreds vid denna tid. Det gäller exempelvis folkhögskolans 
kristet medborgerliga ideologi i sin grundtvigianska tappning Dikten berättar mycket 
om tidsatmosfaren i Uppsala under Grapes studenttid. Den berättar också om det 
skandinavistiska kulturarv han hade med sig när han 1871 flyttade till sin första 
prästtjänst i Hietaniemi.318 Hur mycket Grape blev påverkad av den högstämda 
skandinavismen är svårt att utröna. 

Under studietiden började han sällskapa med en flicka från grannsocknen på 
den finska sidan. Anna Heikel var dotter till en av den laestadianska väckelsens 
ledande predikanter i norra Finland, som flyttat från Uleåborg upp till Ylitornio.319 

Genom giftermålet med Anna Heikel fick P.O. Grape värdefulla kontakter med 
laestadianerna i Finska Tornedalen. Ungdomstiden från femtonårsåldern fram till 
tjugofemårsåldern sammanfaller också med en mycket dynamisk period i den svenska 
demokratiseringen, som Grape tog del av. Han var bara 25 år när han kom in i 
landstingsarbetet 1869. 

Han satt i landstinget samtidigt som Zacharias Grape, kollegan vid Haparanda 
läroverk som satt i riksdagen och samma år lade den tidigare beskrivna motionen 
som gynnade de tjänstemän som var kunniga i finska eller samiska. Z. Grape var 
drygt tjugo år äldre än P.O. Grape och de var inte släkt med varandra trots det 
likalydande efternamnet. I det förra kapitlet beskrevs hur P.O. Grape betraktade Z. 
Grape som fientligt inställd till lae stadianerna. Båda två var djupt engagerade i 
skolfrågorna men de gemensamma värderingar som de hade vad gäller folkskolans 
utveckling hade tydligen ingen motsvarighet inom det religiösa området. 

Misstänksamheten och fientligheten mot laestadianerna verkar överlag ha varit 
stor bland de övriga landstingsledamöterna. Tidigare har beskrivits hur Grape 1871 
i ett brev till hustrun Anna uttryckte det misstroende som mötte honom som 
laestadian i landstinget.320 Samma slags misstänksamhet fanns också i domkapitlet. 
Som laestadiansk präst redogjorde P.O. Grape redan under sin första tjänstgöring i 
Hietaniemi 1869 i brev till biskop Anders Fredrik Beckman för sin syn på 
laestadianismen. Brevet finns bevarat i en längre avskrift, daterad den 15 april och 
en kortare avskrift daterad den 19 april. Grape beskriver där tillståndet i Torneda
len innan den laestadianska väckelsen. 

Han beskriver hur ett andligt mörker, "...fullt jemförligt med det, som ännu 
råder i vissa trakter av mellersta Sverige...", härskade i älvdalen. I lyriska ordalag 
beskriver han hur de först väckta gav sig ut att missionera, som under kristendo
mens första tid. Grapes dubbla sits som präst i Svenska kyrkan och troende laestadian 
framträder tydligt när han beskriver prästernas ihärdiga motstånd mot väckelsen. 
Han beskriver också de laestadianska missionsskolornas betydelse för väckelsens 
spridningsförlopp, men framhåller att rörelsen inte är separatistisk utan strängt 
luthersk. Brevet innehåller också en innerlig beskrivning av lekmanna-
sammankomsterna i olika byar. Av beskrivningen framgår att man samlades för 
andliga sammankomster onsdagar och söndagar i alternerande byar. Så gott som 
samtliga i Hietaniemi församling sades tillhöra den laestadianska tron.321 
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Skola och bildning mot sektväsendet 
Ganska omgående efter sitt tillträde som biskop fick Lars Landgren en fråga om 
minoritetsspråken på sitt bord. Kyrkoherde Johan Laestadius i Jokkmokk hade 
1873 ställt ett förslag att tjänsterna som skolmästare skulle besättas av behöriga 
utexaminerade folkskollärare som kunde tala samiska. Förslaget tillstyrktes av dom-
kapidet och gick ut på remiss. I sitt remissvar krävde länsstyrelserna i Västerbotten 
och Norrbotten 1875 att "...barn af svenska föräldrar äfven må, såvidt utrymmet 
det medgifver, begagna sig av undervisningen i lappskolan". Det gick emot den 
tidigare bestämmelsen att enbart samiska barn fick tas in i lappskolan. Den 
nytillträdde biskopen Lars Landgren biföll länsstyrelsernas förslag och förtydli
gade: "Alla statens Lappskolor böra vara tillgängliga äfven för kringboende befolk
ningens barn d.ä. sammansmälta till folkskolor." 

Landgren underströk vidare att "lapska språket ej enbart bör vara undervis
ningsspråk i lappskolorna utan måste man efterhand övergå till svenska språket". 
Däremot skulle den sistnämnda bestämmelsen inte gälla i de finsktalande distrik
ten.322 Lars Landgrens krav att det samiska språket skulle ersättas av svenskan i 
lappskolorna var ett brott mot tidigare praxis. Redan från sin första tillträdesdag 
som biskop fanns hos honom en viljeinriktning att sprida svenskt språk och kultur 
bland de etniska minoriteterna. Han ville slå samman samernas och tornedalingarnas 
undervisning i en enda gemensam folkskola där i första hand svenska, i andra hand 
finska skulle gälla som undervisnings språk. I den etniska stratifieringen stod alltså 
svensken högst, finnen i mitten och samen längst ner. Av den femårsberättelse som 
landshövding Sven Petter Bergman lämnade för åren 1866-70 framgår att även 
länsstyrelsen stödde en undervisning i Tornedalen på det finska språket. 

Ett stort problem med skolväsendet i de finsktalande socknarna var däremot 
bristen på lärare eftersom de måste vara tvåspråkiga. De måste kunna svenska för 
att kunna genomgå seminariet i Härnösand och finska för att sedan kunna under
visa i Tornedalen.323 Med inrättandet av småskollärarseminariet i Haparanda och 
ett ökat stöd till folkskolorna i Tornedalen 1874 gjorde staten ett försök att för
bättra den undermåliga undervisningssituationen i området. Det skedde året innan 
Lars Landgrens utnämning till biskop. Som tidigare visats fanns det fog för ett 
särskilt statligt stöd till Tornedalen. 

Fattigdomen och andelen medellösa verkar generellt ha varit större där än i de 
svenskspråkiga områdena, även om lokala skillnader ibland var till det finsksprå
kiga områdets fördel. En bakgrund till fö rslaget om att nybyggarbarn skulle få 
tillträde till lappskolorna är de förändrade demografiska förhållandena mellan same-
rna och de svenska och finska nybyggarna, där samerna blev ännu mer i minoritet 
jämfört med de två andra folkgrupperna. År 1877 ändrades reglementet för lapp
skolorna av ecklesiastikdepartementet så att skolråden i socknarna fick ansvar även 
för samernas undervisning. Kravet på att läraren skulle vara präst avskaffades och 
man satsade istället på utbildade folkskollärare, men med kunskaper i samiska.324 

Det innebar en ökad professionalisering av folkskolan där lappskolornas kyrkliga 
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bildningsprogram fick ge vika för folkskolans nationella program, men samiskan 
fanns alltså ännu kvar som undervisnings språk. Att avskilja samerna från det finska 
språket och lära dem svenska var att slå in en kil mellan de två närstående språk 
som band samman den laestadianska religionen, därigenom också att slå in en kil 
mitt i laestadianismen som sådan. Det är svårt att bedöma hur pass medveten Lars 
Landgrens språkpolitik var i den bemärkelsen. Hans politik hade också en allmänt 
humanistisk och civilisatorisk målsättning för att komma tillrätta med den råhet i 
seder och tankesätt som han upplevde fanns i det finskspråkiga och samiskspråkiga 
området. Han ville också komma tillrätta med de felsteg från den rena lutherska 
tron som han ansåg att laestadianismen innebar. År 1878 skriver han om sektväsen
det i allmänhet och i Härnösands stift i synnerhet. Han kritiserar där de övermo
diga som övergett den skrivna kristna läran för egna uttolkningar. I det samman
hanget skriver han om laestadianerna: 

Hvad de heliga christna tänka, tala och göra är just derigenom sannt och rätt; ropa 
Laestadianerna i den höga No rden, då de rigtigt komma i ifvern. Om någon vågar 
klandra deras tjutande och dansande i kyrkorna, så anse de detta för bevis, att man är 
en död klu mp som ej förstår den Helige An des verk.325 

Med sitt vetenskapliga sinnelag kritiserar Landgren 1882 "...den Grundtvig-Laes-
tadianska meningen, att Guds ords läsning till föga eller intet duger, men att det 
förkunnade muntliga lefvande ordet skall uträtta allt."326 1 samma skrift visar han 
samtidigt förståelse för lekmannaverksamhetens viktiga sociala betydelse och be
skriver målande bönhusens funktioner: 

Derjämte vill folket samlas icke blott för andaktsstunder, utan äfven för missions
sammankomster; söndagsskolor; syföreningar och d ylikt. Den fattiga arbetaren som 
saknar umgängeslif finner här sin trefnad, hvilken icke borde förmenas honom. På en 
stor mängd ställen öppnasfolks ko lesalarnefördetta ändamål, då inga bönhus komma 
ifråga?21 

I sin skrift till prästerskapet 1885 berömmer Landgren Svenska missions sällskapet 
för deras verksamhet bland samerna, särskilt att förlägga skolorna till de större 
byarna i skogslandet istället för i fjälltrakterna. Han menar att det på så vis blir både 
enklare och billigare att inackordera samebarnen samtidigt som de får lära sig 
svenska.328 Han förespråkar en rationell skolundervisning med utexaminerade lä
rare både bland samerna och tornedalingarna. Det går hand i hand med hans skol-
politiska program enligt vilket allmogens bildning är det bästa botemedlet mot 
"den råa hopen". Landgren ser också frågan ur pedagogisk synvinkel. Han jämför 
exempelvis nattvardsbarnens blinda utantillkunskaper från 1840-talet med den ökade 
bildning som kan förnimmas på 1870-talet och härleder den helt och hållet från 
den ökade skolundervisningen med sin nya pedagogik. I det sammanhanget lik
ställer han janseiterna i Hälsingland med laestadianerna i Norrbotten: 

Genom den utveckling, som folkbildningen vunnit i de tätare bygderne synes dock nu 
mera aktning för vett och förstånd h af va så tilltagit, att sådana vilda uppträdanden 
borde vara omöjliga sompå 1840-talet tillställdes af Erik Jansare och Laestadianer?29 
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Landgrens både respekt och avsky för laestadianerna kommer fram på många stäl
len. År 1882 skriver han exempelvis: 

Från de Vinska forsamlingarna lära inga ynglingar vara attförvänta, som egna sig åt 
theologien, - utan tvifel särskildt af fruktan för den mägtige och hänsynslösa 
laestadianismen.330 

Samtidigt verkar han redan 1878 ganska säker på laestadianernas lojalitet med 
Svenska kyrkan och han berömmer laestadianernas mäktige ledare Johan Raattamaa 
som konsekvent bekämpat alla försök av sina anhängare att bryta sig ur kyrkan.331 

De många uttalandena av Landgren i skrifterna till p rästerskapet visar hans syn 
både på skolväsendet och laestadianerna. Språkpolitiken hade för Landgren främst 
en kulturellt fostrande, religiös och kyrkopolitisk funktion. 

Lars Landgren hade en mycket stor tilltro till skola och utbildning. Det kan bero 
på att han själv hade en gedigen bildning med examina både som filosofie kandidat 
och som teologie kandidat. Innan biskopsutnämningen hade han verkat som kyr
koherde i Delsbo i trettiotvå år och hade alltså rik erfarenhet av församlingsarbete. 
Under olika perioder hade han dessutom varit både riksdagsman och landstings
man.332 Lars Landgren hade gjort sig känd som en man som visste vad han ville. 
Redan från första början av sin biskopstid visade han stort intresse för den finska 
minoriteten i Norrbotten. Två dar efter utnämningen telegraferade han efter böcker 
på finska. Därefter lät han sända efter två finsktalande personer som bodde i Delsbo 
för att få undervisning av dem. De skulle med så enkla ord som möjligt berätta 
sagor för honom på finska, så han lärde sig språket.333 Lars Landgrens inställning 
till skolväsendet i Tornedalen måste beskrivas mot bakgrund av hans inställning till 
folkskolan och folkbildningen överhuvudtaget. Under hans livstid var folkskolan 
en nyhet. Hans utnämning till kyrkoherde i Delsbo 1842 sammanföll med den 
första folkskolestadgans tillkomst. Man kan därför säga att Landgren i sin präster
liga chefsutövning var årsbarn med folkskolan. 

Under sin drygt trettioåriga verksamhet som kyrkoherde i Delsbo verkade han 
aktivt för att ersätta hemundervisningen med folkskoleundervisning. Under hans 
tid upprättades också tolv folkskolor i socknen.334 För Landgren var folkskolan 
inte bara ett medel i kyrkans tjänst för att uppnå en allmän gudfruktighet. Hans 
program gick mycket längre än så. Det framgår av hans installationstal som biskop 
1876. Då hade hans syn på folkskolan mognat till tesen att allmän bildning var det 
bästa botemedlet mot olagligheter både inom och utom kyrkan. Landgren gjorde 
sig alltså till tolk för den moderna tanken att det inte är yttre kontroll som är verksam
mast för att upprätthålla allmän ordning, utan inre fostran och inre kontroll.335 

Samtidigt beklagade han den friare lagstiftningen i religiösa mål som gjort att präs
ten förlorat sin gamla trygga utvärtes ställning. Han skrev apropå trons förpliktel
ser: 

Men församlingsherden är äfven medlem af det jordiska samhället och såsom sådan 
förpliktigad att medverka till den borgerliga ordningens upprätthållande äfven mot de 
samvetslösa. Också måste han således många gånger tillråda lagens stränga alfvar; ty 
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der ingen lag är; der är vanligen icke heller evangelium.336 

Landgren såg alltså kyrkan som en integrerad del i det borgerliga samhället där de 
prästerliga tjänarna hade en förpliktelse att upprätthålla lag och rätt. Säkert har 
hans långa erfarenhet som kyrkoherde i Delsbo inverkat på hans betoning av den 
borgerliga lagens upprätthållande. Likaså uttryckte Landgren i sitt installationstal 
sin syn på förhållandet mellan bildning och kulturernas inre utveckling: 

Uksom den enskilda människan har sina slyngelår; så är det även med folk och 
samfund. Ett självskrifvet botemedel emot detta onda ligger allaredan i tidens allmänna 
kraf på en grundlig och genomgripande bildningfór all mensklig verksamhet,337 

Det som gör Landgren så svårbedömbar är hans komplexa personlighet. Hos ho
nom samsas en djup religiositet med ett modernt, vetenskapligt sinnelag. Där finns 
kulturchauvinistiska drag, etnocentricitet och målmedveten viljestyrka som paras 
med allmänmänsklighet och en, som det verkar, äkta ödmjukhet. Drivkrafterna 
bakom hans språkpolitik mot de etniska minoriteterna måste sökas i dualismen i 
hans personlighet likaväl som i kulturella och politiska faktorer i samhället. I hans 
egna skrifter till prästerskapet framgår kontinuiteten i hans ståndpunkter över ti
den. I det ovan citerade herdabrevet vid installationen 1876 har framgått hur han 
såg prästerna som både andliga herdar och upprätthållare av den borgerliga ord
ningen bland sina församlingsmedlemmar, liksom hans betoning av bildningens 
fostrande och förädlande betydelse i all mänsklig verksamhet. Installationstalet vi
sar vilken allmän tilltro han hade till skolan och utbildningen. 

Strävan efter att utbreda det svenska språket genom statens medverkan sam
manföll med en ideologisk kampanj mot laestadianismen i Teologisk tidskrift åren 
1876-81. Artikelserien inleddes med tio artiklar om Lars Levi Laestadius och 
laestadianismen av kyrkoherden i Luleå J.A. Englund 1876-78. Följande år återkom 
samma författare med fyra artiklar om den norrbottniska Separatismen. Åren 1880-
81 skrev Lars Landgren om laestadianismen och biktläran, delvis i polemeik mot 
P.O. Grapes svärfar, laestadianledaren och kyrkoherden K.A. Heikel i finska Ylitornio 
som publicerade en artikel till försvar för laestadianismen. Slutligen återkom Eng
lund med en artikel om Laestadius och en om den norrbottniska Separatismen.338  

Trots den bitvis hårda kritiken mot laestadianismens överdrifter var det en balanse
rad beskrivning av väckelsens för- och nackdelar. Till saken hör att Grape och 
Englund båda var präster och tillika landstingsmän i Norrbotten. Samtidigt som 
Lars Landgren ideologiskt angrep laestadianismen strävade han efter bundsför
vanter inom det laestadianska lägret. En sådan fann han i P.O. Grape. I ett brev i 
september 1877 samma år tackar han Grape för de upplysningar om den laestadi
anska väckelsen som han fått. Han utvecklar där också sin egen syn på 
laestadianismen. Det framgår att han hyste ett stort förtroende för den högste 
laestadianske ledaren Johan Raattamaa. Däremot var han kritisk till många andra 
ledare och till laestadianernas aggressivitet och intolerans mot dem som inte om
fattade sektens tro, och han skrev till Grape: 

Som man ropar i skogen, får man svar och de n vildhet med hvilken sekten anföll alla 

140 



som ej fòli tillfoten och särdeles presterna, kunde ej annat änframkalla motsägelser och 
bitterheter; men sådant led man då ej för Christi skuld. Ukaså måste ju det vilda 
djuriska lätet i kyrkan väcka avsky hos vanliga alfvarl iga Christna människor.339 

Landgrens uppskattning av Raattamaas evangeliska sinnelag och mer nyktra och 
pragmatiska tillämpning av Laestadius lära gjorde att han värderade Raattamaa som 
överlägsen Laestadius inom den laestadianska rörelsen.340 Genomgången visar att 
bakom statens satsning på folkskolorna låg inte enbart nationalistiska motiv, som 
tidigare forskning hävdat, utan också en blandning av kyrkopolitiska motiv, huma
nistisk bildningsiver och strävan efter civilisering. 

Grape och prinsessan Eugénie 
I slutet av 1880 fick P.O. Grape ett mycket konfidentiellt brev. Det var adresserat 
till honom personligen från prinsessan Eugénie, Stockholms slott, med en förfrå
gan om han kunde hjälpa till vid bildandet av ett samiskt missionssällskap i norra 
Lappmarken. Det kom inte helt överraskande eftersom han redan i början av året 
skrivit en över sju sidor lång skrivelse om vad som borde göras för att förbättra 
kristendomens ställning i lappmarken. Brevet var skrivet efter en förfrågan av Jo
hannes Kerfstedt, rektor vid Fjellstedtska skolan i Uppsala, till prästerna i Torne
dalen och Lappland om tillståndet i församlingarna.341 Brevväxlingen mellan prin
sessan och laestadianprästen hade samband med bildandet av Lapska missionens 
vänner 1880, samt invigningen av föreningens nybyggda missionsskola i Lannava-
ara 1888. Den har tidigare presenterats på 1890-talet i Finland och 1930-talet i 
Norge.342 Kontakten med prinsessan Eugénie har sitt intresse eftersom den visar 
hur Grape som person lyckades göra laestadianismen rumsren ända in i kungahu
set. Att en av de främsta ledarna för laestadianerna brewäxlade med landets prin
sessa innebar ett indirekt erkännande av rörelsen. Den innebar också att P.O. Grapes 
egen status höjdes både regionalt och på riksnivå. Den ger samtidigt en inblick i 
hans religiösa världsbild. 

Prinsessan Eugénie var syster till Karl XV och Oscar II. Hon var djupt religiös, 
dessutom engagerad i missions frågor. Missionsarbetet i europeiska kolonier runt 
om i världen fick som följd att intresset också riktades mot samerna i Sverige. Mot 
slutet av 1870-talet väcktes även prinsessans intresse för att missionera bland same
rna. Den udösande faktorn verkar ha varit kontakten med Lars Landgren under 
kyrkomötet 1878. Den ensidiga beskrivning av de dömande dragen hos 
laestadianismen som Landgren tydligen gav, med färska intryck från sin visitations-
resa i Tornedalen sommaren 1877, gjorda att prinsessan Eugénie ville göra någon
ting för att försöka reformera rörelsen.343 Hon tog därför i januari 1880 kontakt 
med Peter Fjellstedt och skolans dåvarande rektor prästen Johannes Kerfstedt för 
att få råd i saken.344 Några dagar senare sammankallade hon ett antal för saken 
intresserade män. Under mötet lades grunddragen fast för ett missionsarbete bland 
samerna. En styrelse bildades också för saken och man beslutade att bilda fören
ingen lapska Missionens Vänner. Det var en förening för damer som inbjöds genom 
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egenhändigt gjorda inbjudningar från prinsessans hand. Det var alltså till en början 
en tämligen exklusiv förening med en begränsad skara av medlemmar. Som ett 
första steg tillsköt Eugénie och drottning Sofia pengar för att skicka ut ett par av 
Fjellstedtska skolans elever som resepredikanter sommaren 1880. Under tiden in
hämtade Kerfstedt upplysningar från prästerna i Lappmarken om förhållandena 
där. I slutet av oktober 1880 hölls ett möte i Stockholm dit rektor Kerfstedt och 
biskop Lars Landgren var särskilt inbjudna. Kerfstedt hade fått särskilt viktiga upp
lysningar från P.O. Grape som då var kyrkoherde i Övertorneå. Denne hade erbju
dit sig att hjälpa prinsessan i den sak som låg henne varmt om hjärtat.345 Under det 
första verksamhetsåret hade Lapska Missionens Vänner en tydlig anti-laestadiansk 
målsättning. Man betrakta ledarna som sekteristiska och förblindade.346 Ganska 
snart efter den inledda brevväxlingen med P.O. Grape nyanserade prinsessan sin 
syn på rörelsen. 

Hennes första brev till P.O. Grape är daterat Stockholms slott den 10 november 
1880. Hon bedyrar där sin tacksamhet för de upplysningar om lappmarken han 
redan levererat genom Johannes Kerfstedt, men samtidigt avslöjar hon uppriktigt 
sina betänkligheter mot laestadianismen. Hon inskärper att hon själv på grund av 
sin ställning inte ens till skenet kan arbeta i en sekteristisk riktning. Samtidigt befa
rar hon att om missionsföreningen skickar upp icke-laestadianska predikanter kom
mer de att mötas med misstroende och inte kunna uträtta något. Hon ställer därför 
sitt hopp till Grape och vädjar till honom som har laestadianernas förtroende, att: 

...motverka deras skeß eter i läran, särskildt deras juförvridna bigtwäsende och deras anstöt-
liga uppträden, wid andakts-stunderna. Jag menar deras skrikande och tjutande.347 

Att P.O. Grape var laestadian sedan barnsben framgår av hans svarsbrev till prin
sessan. Han berättar där ärligt och oförbehållsamt om sin laestadianska tro, en av 
de få gånger man finner den formulerad av honom själv för personer utanför den 
laestadianska troskretsen. Det framgår att han blivit uppfostrad i ett laestadianskt 
hem, men att han under studietiden i Uppsala kommit vid sidan om sin laestadian
ska tro. Vid återkomsten till Tornedalen under sin första prästtjänstgöring i 
Hietaniemi fick han en väckelseupplevelse i början av 1870-talet. 

Grape försvarar i brevet både den laestadianska bikten och de extatiska s.k. rö
relserna hos församlingsmedlemmarna under gudstjänsten. Han kritiserar också en 
del av svenska kyrkans präster som genom fientlighet mot de väckta och genom 
ogudaktigt leverne förlorat alltförtroende hos befolkningen. Som avslutning cite
rar han Peter Fjellstedt, grundaren av Fjellstedtska skolan, samt hovpredikanten 
C.H. Bergman, bruksägarson från Nederkalix, som båda betraktar de laestadianska 
s.k. rörelserna som nådeuttryck av andlig natur.348 Prinsessan Eugénie hade engage
rat Fjellstedt i sin syförening i november 1879, eftersom han var känd som aktiv 
inom samemissionen.349 Hon hade med all säkerhet haft kontakt även med Berg
man i hans egenskap av hovpredikant. De gemensamma referenserna bidrog säkert 
till hennes förtroende för PO. Grape. Denne blev senare engagerad i olika ärenden 
för missionsföreningens räkning. I samband med att Lapska Missionen planerade 
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att bygga ett skolhus i Lannavaara skrev Landgren till Grape, på uppdrag av prin
sessan och missionsstyrelsen, och bad honom skaffa en byggnadskunnig man som 
kunde utföra arbetet. Brevet är bara adresserat "Min käre Broder!" och är inte 
daterat, men det framgår av innehållet att det är riktat till P.O. Grape och tidpunk
ten måste vara någon gång hösten 1883.1 brevet spelar Landgren skickligt på Grapes 
engagemang i både den kungliga familjen och i det tornedalska folkskoleväsendet 
och skriver: 

Jag och vi alla hoppades att du lifligt intresserar dig för saken.350 

Som avslutning frambär han indirekt en hälsning från kungen själv: 
Kungen sade sig vilja göra allt hvadpå honom kommer till lyftande af finnskolorna, 
men som kändt är råda kungarne icke mycket i penningeans lagsfrågor?51 

I oktober samma år vände sig Johannes Kerfstedt direkt till Grape i samma ärende, 
men nu med mer detaljerade önskemål. Det intressanta i hans brev är att han inle
der med att ordagrant citera vad han tänkt skriva till missionsstyrelsen i sin beskriv
ning och värdering av laestadianismen, samt vänder sig direkt till Grape och ber 
denne yttra sig om hans omdöme om laestadianismen är för "...oskarpt och kärleks-
löst samt osannfärdigt..." innan han skickar det vidare till styrelsen. I sitt omdöme 
kristiserar han laestadianismen för vissa skevheter men prisar kyrkoherde Grape 
för hans goda inflytande på rörelsen. Av brevet framgår att Kerfstedt gästat famil
jen Grape och njutit av deras gästfrihet.352 Johannes Kerfstedt blev prinsessan 
Eugénies högra hand i ledningen av missionsarbetet från 1881. Åren 1883, 1884 
och 1889 gjorde han inspektionsresor till Norrbotten för Lapska Missionens Vän-

353 ner." 
De sista bevarade breven från Eugénie till P.O. Grape är från årsskiftet 1887-88. 

I december 1887 skriver hon ett följebrev till Grape med det invigningstal hon 
författat till invigningen av skolhuset i Lannavaara. I brevet ber hon Grape över
sätta talet till finska samt skicka både översättningen och originalet i retur till Stock
holms slott. Dessutom ber hon honom godhetsfullt att vara ordförande i Lannava
ara under de dagar invigningsfesten pågår. Hon känner sig t rygg med detta och 
hänvisar till det obegränsade förtroende biskop Landgren hyser för Grape. Hon 
avslutar med att tacka för hans personliga besök på slottet: 

Jag är rätt glad attför ej så länge seda n fått här i Stockholm göra Eder bekantskap så 
att jag nu känner den Prestman åt hwilken jag anförtror tryggt att vid Festen blifva 
godhetsfullt den styrande och ett stöd för våra unga missionärer. 354 

Det var det första och sista mötet mellan de två. Två år senare avled hon. För 
hantverkarsonen P.O. Grape från Övertorneå bör det ha varit en stund av högtid
lighet att få avlägga visit hos prinsessan på slottet. Kontakten med kungahuset 
påverkade honom säkert också i konservativ nationalistisk riktning och bör ha varit 
en bland många andra drivkrafter i hans arbete för det svenska språkets spridning 
i Tornedalen. Utan tvekan var det en stor prestigevinst för Grape att få en sådan 
förfrågan direkt från kungahuset. Han hade varit van att försvara den laestadianska 
rörelsen ur underläge. Det fick han göra för biskop Beckman 1869 och under 
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landstingsmötena i Luleå i början av 1870-talet liksom för biskop Landgren 1877 
och prinsessan Eugénie 1880. Av ett brev från den laestadianske kyrkoherden i 
Ylitornio, tillika s värfadern Albert Heikel, framgår att förföljelsen i Finland var 
svårare än i Sverige. Det medförde också att laestadianerna betraktade sig som ett 
slags Kristi martyrer.355 Med åren hade P.O. Grape emellertid samlat på sig en bety
dande politisk erfarenhet och mognad. 

De statliga folkskolorna 
Det som var nytt i Lars Landgrens politik, också på nationell nivå, var hans strävan 
av få staten att gå in som huvudman inom folkskolan. Tornedalen blev på så vis ett 
experimentfält på nationell nivå för ett mer utökat statligt engagemang inom skol
väsendet. Om man studerar de statliga folkskolornas tillkomst 1888 mer detaljerat 
ser man att frågan delar sig i två separata ärenden som behandlades parallellt och 
som intimt hör samman med varandra. Det är dels förslaget till inrättande av stat
ligt finansierade folkskolor i Tornedalen med svenska som undervisnings språk, 
dels förslaget att flytta seminariet i Haparanda till svenskspråkig bygd. Båda försla
gen hade som målsättning att utöka svenskt språk och kultur i det finskspråkiga 
Tornedalen. De lades fram med bara en dryg månads mellanrum sommaren 1887. 
Förslaget till statsskolor ställdes av domkapidet i Härnösand medan förslaget om 
flyttning av seminariet ställdes av länsstyrelsen. I botten fanns en gemensam vilja 
från alla inblandade att förbättra kunskaperna i svenska bland Tornedalens befolk
ning. Det fanns inte någon som hade en avvikande uppfattning vad gäller detta 
grundläggande mål. 

För genomförande av försvenskningspolitiken fanns två grundläggande svårig
heter som måste övervinnas. Det första var att få fram tillräckligt många folkskolor 
för den snabbt ökande befolkningen i Tornedalen. Det andra var att få fram en 
lärarkår som kunde lära ut svenska på bästa sätt till den finskspråkiga befolkningen. 
Frågan vara bara hur det skulle lösas i praktiken. Lite tillspetsat kan man säga att 
biskop Landgren och landshövding Berg möttes kring en gemensam målsättning, 
men med olika syn på hur frågan skulle lösas. Frågan om seminariets flyttning hade 
utbildningspolitiska konsekvenser som tidigare inte blivit uppmärksammade i forsk
ningen. För att förstå tillkomsten av de statliga skolorna måste därför de två frå
gorna behandlas i en gemensam kontext, vilket kastar ett nytt ljus över hela frågan. 

En annan fråga som bara berörts flyktigt är det faktum att det inte bara var 
staten som var initiativtagare till de fyra statliga folkskolorna, utan dessutom två 
sågverksägare som var för sig bidrog till deras tillkomst. Det sätter in försvensknings
politiken i ett tydligare moderniseringssammanhang, som komplement till den na
tionalistiska tolkning som hittills varit förhärskande. I grunden innebar 
försvenskningspolitiken en offensiv mot det finska språkets ställning inom skolvä
sendet. Den yttrade sig huvudsakligen på tre sätt. Först av allt i strävan att införa 
svenska i undervisningen, särskilt genom inrättandet av stats skolorna med enbart 
svenska som undervisnings språk. För det andra genom beslutet att införa svensk
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kunskaper som villkor för intagning i seminariet i Haparanda. För det tredje i för
söken att flytta seminariet till svenskspråkig bygd. 

Initiativet till de statliga skolorna 
Redan Finnbygdsanslaget 1874 var ett steg mot ett ökat statligt engagemang i Tor
nedalen, men förslaget om särskilda statligt avlönade lärare i svenska gick ett steg 
längre genom sin institutionaliserande karaktär. Det lades fram som förslag av Land
gren i ett brev till Grape första gången sommaren 1879. Landgren önskade 
tvåklassiga skolor med även svensk undervisning i de större kyrkbyarna i Torneda
len. Enligt förslaget skulle underläraren helt och hållet avlönas av staten. Som motiv 
angavs att många bönder i Tornedalen hade uttalat som sin önskan att svenskun
dervisning meddelades barnen.356 Skolväsendet betraktades vid den här tiden ännu 
som ett enskilt åtagande som rörde kommun och församling. Det var inget område 
som staten skulle blanda sig i. Därför innebar de helstatliga skolorna 1888 ett ny
tänkande vad gäller statens utökade engagemang inom skolväsendet. Statsskolorna 
har också i tidigare forskning betraktats som ett genombrott för skolväsendet i 
Tornedalen.357 

Brevväxlingen mellan Landgren och Grape visar att tanken på ett ökat statligt 
engagemang pågått under lång tid. Dessutom hade Kungl. Maj:t redan innan 1888 
godkänt att skolor med svenska som undervisningsspråk upprättades i byarna Hakkas 
och Nattavaara i Gällivare socken. Det framgår av landshövding Bergs plädering 
för att flytta seminariet i Haparanda till svenskspråkig bygd 1887.1 inlagan tackade 
Berg för att han från Kungl. Maj:t fått gehör för sina krav på ökad svenskundervis
ning genom godkännande av att skolorna i Hakkas och Nattavaara fick upprättas 
på statens bekostnad.358 Om det innebar statligt avlönade lärare, stats finansierade 
skolor eller bådadera framgår inte. De visar emellertid att de statliga skolorna 1888 
inte var det plötsliga genombrott som tidigare hävdats. Tanken hade lanserats tio år 
tidigare och statens engagemang i den direkta utbyggnaden hade redan inletts. 

Införandet av statliga skolor var däremot inte synonymt med införande av un
dervisning i och på svenska. Undervisning på svenska infördes på vissa håll redan 
i mitten av 1870-talet i vissa skolor i Tornedalen, förutom i Haparanda där under
visning på svenska förekommit ända sedan folkskolans begynnelse 1868. Den ti
digt införda undervisningen på svenska var ingen medveten politik utan mera be
roende på omständigheter som knappast hade med skolrådets eller kyrkorådets 
initiativ att göra. I Karl Gustavs församling anställdes 1852 den svenskspråkige 
läraren Jöns Wennberg från Hedens by i Överkalix. Han hade under sin tid som 
garvarlärling lärt sig hjälplig finska. Av f.d. elever till honom framgår att han för
sökte lära eleverna att också prata svenska. År 1870 inrättades i samma socken en 
ambulerande småskollärartjänst, att alternera mellan Korpikylä och Lappträsk. Det 
var ynglingen Alfred Wennberg som även han behärskade svenska språket. Lapp
träsk låg på gränsen till Överkalix kommun och hade enligt dåtida uppgifter en 
befolkningen som till två tredjedelar var svenskspråkig. Wennberg fick enligt ett ej 

145 



undertecknat skolrådsprotokoll den 6/1 1875 i Karl Gustav kommuns ett 
extratillskott på 100 kronor ur landstingsmedlen under villkor att han undervisade 
i svenska språket i den svensktalande bygden kring Lappträsk. Kyrkostämman an
tog den 11/1 samma år förslaget. Redan den 25/1 samma år ändrade skolrådet 
villkoret för extratillskottet till att gälla "...att svenska språkets lärande ingår bland 
öfvriga läroämnen." vilket antogs av kyrkorådet.359 Det mesta av undervisningen 
skedde alltså på finska, men det fanns också en viss undervisning i och på svenska 
språket. 

I Övertorneå kommun hade en svenskspråkig privatskola funnits i kyrkbyn 
Matarengi i början av 1850-talet, som leddes av fröken Gustava Hackzell. Av språk
markeringar i skolmatriklarna för den första folkskolan frånl854 framgår också att 
en del av eleverna behärskade svenska. Undervisningsspråket var finska. Också i 
Övertorneå fanns en ort med en ganska stor andel svenskspråkiga. Det var bruks
samhället Svanstein (Turtola) som hade en del svenskspråkiga arbetare och tjänste
män. Ägare till bruket var Haparanda Export AB och en av delägarna, A.V. Lund
blad, gav den 19/3 1875 en gåva på 500 kronor till skolrådet i Övertorneå under 
villkor att en skola inrättades för de svensktalande tjänstemännens och arbetarnas 
barn vid Svansteins bruk. Den 14/5 samma år tog kyrkostämman beslut om att 
inrätta en ambulerande småskola för Svansteins bruk och omgivande byar, med 
skyldighet för läraren att undervisa både på finska och svenska. 

Också i Hietaniemi församling infördes svenska som undervisningsämne i mit
ten av 1870-talet eftersom läraren Pehr Anders Mörtberg var tvåspråkig.360 Uppgif
terna bekräftas av P.O. Grape i en skrivelse 1886 om den svenska språkundervis
ningen inom Tornedalens inspektionsdistrikt. Enligt honom infördes först svensk
undervisning i Hietaniemi på 1870-talet och sedan i Övertorneå folkskola. Unge
fär samtidigt började de statligt bekostade läroböckerna med svensk och finsk pa
rallelltext komma.361 Det låg i tiden att införa svenskundervisning i skolorna. I 
Lappträsk och Hietaniemi var det omständigheten att svenskkunniga lärare anställ
des, som gjorde att en viss undervisning i svenska infördes. I Svanstein var det en 
direkt följd av industrialiseringen och inflyttftiftgcfl av tfft «V&ftskspråkig b efolk
ning. 

Övergången till e n mer svensksinnad undervisning kunde på sina håll också 
hänga samman med byte av lärare i kombination med ett målmedvetet skolråd. Så 
var det exempelvis i Matarengi folkskola. År 1876 avgick folkskollärare Ambraham 
Montell som varit lärare från folkskolans begynnelse 1854. Under hans tid hade 
undervisningen enbart varit på finska även om det av markeringar i skolmatriklarna 
framgår att en del elever var kunniga i svenska språket. Efter hans avgång föreslogs 
i skolstyrelsen 1878 att två timmar svenskundervisning skulle införas varje vecka. 
Ordföranden P.O. G rape, den nye folkskolläraren C.O. Wikman samt en tredje 
ledamot var för förslaget, men den förre folkskolläraren Montell, som fortfarande 
satt kvar i skolrådet, reserverade sig.362 Under den nya läraren C.O. Wikman inför
des svenskan successivt under senare delen av 1870-talet och särskilt i början av 
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1880-talet.363 1 Karl Gustav infördes svenskspråkig undervisning i folkskolan läs
året 1884-85.364 Det fanns alltså spridda försök till svenskundervisning innan de 
statliga skolorna inrättades. De lokala initiativen till svenskundervisning bör man 
ha i minnet när man beskriver införandet av statliga skolor under Lars Landgren. 
Även om han var mycket pådrivande inom försvenskningspolitiken är det viktigt 
att påpeka att det inte var fråga om en enkelriktad maktutövning uppifrån och ner. 
Det var skolbarnens goda kunskaper i svenska, i samband med Landgrens visita
tion i Hietaniemi, som inspirerade honom att försöka utveckla svenskundervis
ningen.365 Exemplet bör tolkas som att Landgren grep tillfället i flykten när han av 
resultaten från sina visitationsresor insåg att det var möjligt att införa svensk språk
undervisning. Det fanns också ett skikt av industriidkare, präster, examinerade lä
rare och andra tjänstemän som hade ambitionen att införa svenska i folkskolan. De 
utgjorde det tunna skikt av borgerlig offentlighet i kyrkbyarna som drev frågan i 
skol- och kyrkoråd och på annat sätt. 

Att också allmogen visade ett intresse av att deras barn skulle lära sig svenska, 
visar uppgiften av landshövding Adolf Widmark i femårsberättelserna 1871-75 
om allmogens vana, att sända sin barn på arbete till svenskbygder för att lära sig 
svenska. I ett PM till ecklesiastikdepartementet 1888 hävdade han att den nutida 
viljan att lära barnen svenska berodde på att handeln mellan de finskspråkiga och 
Norrbottens övriga invånare var mycket livlig. Det fanns därför stora fördelar för 
de finskspråkiga i att lära sig svenska och bli bekanta med svenska förhållanden. 
Enligt Widmark var det särskilt den burgnare delen av hemmansägarklassen i 
Övertorneå pastorat som hade för vana att sända sina barn under ett eller annat år 
till svensk bygd. 

Ytterligare en faktor som bidrog till de ökade kunskaperna i svenska var att fler 
och fler svenskar anställde finskspråkiga ladugårdspigor från tornedals socknarna. 
Pigorna lärde sig därigenom svenska.366 Adolf Widmark var väl bekant med förhål
landena i Norrbotten efter omfattande resor i länet. Sedan fadern blivit utnämnd 
till landshövding i Norrbotten 1859, fick han ta ledningen över det kartografiska 
arbetet i länet innan han 1873 själv blev landshövding i samma län. De många 
resorna gjorde att han skaffade sig djupgående lokal kännedom om olika orter.367 

Uppgifterna bör alltså tillmätas stor tillförlitlighet. Hugo Tenerz hävdar att han, 
enligt egna inhämtade upplysningar, kommit fram till a tt de förmögnare bland 
allmogen, som Widmark skrev om 1875, egentligen var en del tjänstemän och 
inflyttade svensktalande som ville få svensk undervisning. Samtidigt inflikar han 
att det inte motsäger att även allmogen hyste intresse för saken.368 När Tenerz 
inhämtat upplysningarna framgår inte, men eftersom Tenerz var född 1889 så bör 
det rimligtvis inte ha skett förrän långt in på 1900-talet. Det framgår heller inte 
vilka som var sagesmännen. Uppgifterna är därför svåra att ta på allvar för att 
ifrågasätta sanningshalten i Widmarks upplysningar. Man bör ha allmogens stävan 
efter svenskkunskaper i minnet också när man bedömer P.O. Grapes ställningsta
ganden i försvenskningspolitiken. Grape hade börjat som nybliven präst i Hietaniemi 
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1869 och blev vice pastor i Övertorneå 1877. Under den perioden blev han om
vänd till sin barndomstro laestadianismen och engagerade sig också som lands
tingspolitiker. Språkpolitiskt sammanfaller det med en samverkande tendens som 
han blev vittne till. Samtidigt som initiativ togs till införande av svenskt språk i 
undervisningen i Karl Gustav och Övertorneå kommuner, så försvann den tidi
gare tolkverksamheten för de finskspråkiga vid landstingsmötena i Luleå. 

Det fanns en tendens i tiden som talade för det finska språkets tillbakaträdande 
och nödvändigheten att lära sig svenska. När Lars Landgren första gången träffade 
P.O. Grape vid den första visitationsresan till Tornedalen 1877 var marken alltså 
beredd för en förändring i språkpolitiken. Grape hade då varit verksam som präst 
i Hietaniemi och Övertorneå i nio år och verkat som landstingspolitiker i sju år. 
Mycket talar för att han redan då nått den ståndpunkten att kunskaper i svenska 
språket var en framtida livsnödvändighet för tornedalingarna. Att Landgrens be
sök 1877 innebar en stimulans för införande av svenska i undervisningen i 
Övertorneå råder det ingen tvekan om. Samtidigt förefaller besöket ha varit stimu
lerande på honom själv. 

Lars Landgren invigde 1879 Grape i sina tankar om ett närmande mellan de 
svenska, finska och samiska språken, som han menade skulle föra folkgrupperna 
närmare varandra. Han hade planer på en komparativ studie mellan de tre språken 
i Norrbotten för att åstadkomma ett förtrognare förhållande mellan folken. Han 
hyste också planer på att starta ett "lappfinskt sällskap" för språkforskningsända
mål samt för insamling av historiska minnen. I brevet lanseras idén att staten ska 
avlöna underlärare med goda kunskaper i svenska språket, som ska anställas vid de 
fasta kommunala skolorna i Hietaniemi, Matarengi, Paj ala och Tärendö. Den stat
liga avlöningen ska ske under villkor att läraren undervisar i svenska ett visst antal 
timmar och att undervisningen fortsätter i de högre stadierna i skolan. Landgren 
betonar betydelsen av Grapes inflytande för att saken ska gå väl: 

Jag föreställer mig att brors inflytande häri är mägtigt. Jag behöfver icke säga huruledes 
någon tanke på finskans undanträngande ej kan komma ifråga. Men då erfarenheten 
visaratt Gellivaringarna tala 3 språk så kunde väl tvåfå rum i Torneådalen till stort 
gagn för folket i commersial och affärssaker: Var god och svara hvad din åsigt är i 
denna sak.369 

Han undrar sedan i samma brev om Grape vill komma in med en ansökan till 
regeringen om detta och försöka få med sig församlingarna i saken. Det här är 
första gången tanken på statligt finansierad undervisning i svenska språket förs 
fram. Vid den här tidpunkten verkar det inte ha funnits något uttalat krav att 
undervisningsspråket också skulle vara svenska. Det väsentliga var att sprida svenska 
språkkunskaper bland den finskspråkiga befolkningen. Av den dialog Landgren 
förde med Grape verkar det som att han hoppades engagera denne för saken. I ett 
brev till Grape samma år utvecklar Landgren förslaget om svensk undervisning i 
Tornedalen med statligt avlönade lärare: 

Min önskan är att tvåklassiga skolor* (* underläraren måste då helt och hållet aflönas 
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af staten) med äfven Svensk undervisning måste i de större kyrkbyarne inforas; tillfólje 
hvaraf det vore godt om Svensktalande lärare och lärarinnor kunde uppfångas och till 
Haparandaseminariet insändas. Var god och medverka dertill Många bönder i Torne
ådalen h af va uttalat sin önskan att Svensk undervisning måtte meddelas och häri bör 
man gå dem til mötes af flera anledningar, särdeles som svenskar ochfinnar inom länet 
och samhället h af ver så många saker gem ensamt?1® 

Ett år tidigare, 1878, hade svenska införts som undervisningsämne två timmar i 
veckan i folkskolan i Matarengi. Från 1882 hölls undervisning både på svenska och 
finska i bruksorten Svanstein och i kyrkbyn Matarengi.371 Både på det religiösa 
området och inom skolområdet uppstod en kommunikation mellan biskopen och 
kyrkoherden. Landgren hade funnit den brygga han behövde för att genom sitt 
utbildningspolitiska program påverka laestadianerna. Han såg i P.O. Grape en man 
som kunde få Matarengi folkskola att bli ett föredöme för andra församlingar i 
Tornedalen. Nästa steg var att utnämna P.O. Grape till folkskolinspektör. Utnäm
ningen verkar inte ha varit utan vånda för Landgren med tanke på Grapes laestadi-
anska åskådning. I september 1883 skriver Landgren till ecklesiastikminister Ham
marskjöld: 

Icke så liten betänklighet har jag haft att föreslå Grapen för hans anhängighet till 
laestadianismen. Men för att motverka dess råhet finnes endast 2 utvägar. Den ena 
vore att åvägabringa en energisk contravarelse; men dertill finnes alls inga elementer. 
Den andra är att genom en successiv bildning afk läda secten sin vilddjurshud och om
skapa den till sann Luthersk Cristendom?12 

Här framträder kärnan i Landgrens tornedalska skolprogram. Han betraktade ut
nämningen av P.O. Grape som ett medel att humanisera den råa laestadianismen. 
Hans tillit till Grape framgår av att han samma höst tillsammans med Kerfstedt 
rekommenderade prinsessan Eugénie att använda honom som kontaktperson för 
Lapska Missionens Vänner. I augusti 1882 rapporterade Landgren till ecklesiastik
minister Hammarskjöld om sin inspektionsresa upp till bl.a. Karesuando. Han fö
reslog att staten skulle inrätta och försörja skolor i Jukkasjärvi och Karesuando, 
men att inget förslag kunde läggas förrän det är klart vad prinsessan Eugénies 
mission har beslutat göra. Av brevet framgår att Landgren tycker att alltför många 
myndigheter arbetar parallellt i Lappland. Särskilt upprörs han av laestadianerna 
som "...håller folket i den skamligaste träldom genom sin dumma bigtlära."373 Det 
är tydligt att motståndet till laestadianismen finns kvar men att Grape ändå får 
fortsatt förtroende. År 1883 gör domkapidet i Härnösand den värderingen av till
ståndet i Lappmarken att "...den laestadianska råheten i betydlig mån har skärpt 
motståndet mot skolväsendets utveckling."374 Men när Grape samma år söker en 
tjänst i Kalix uttrycker Landgren sitt förtroende för honom och skriver: 

Också skulle jag hafva ansett det för en stor olycka, om bror skulle ryckas ifrån 
Torneådalen, för hvars andliga lyftning du synes mig hafva Herrans kallelse, hvilken 
du bör ståndaktigt utföra. Genom ditt nit och ditt förtroende som folkskole inspector 
skall befolkningen i allmänhet uppryckas ur sin dvala och särskildt som den förbätt-
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rade undervisningen af skalat Laestadianismens åtskilliga ovanor som n u bidraga att 
ställa dem i en så ofördelaktig dagen Lemnar du ditt Öfver Torneå, så vet jag i sanning 
icke hvart jag skall vända mig.375 

Det fanns även initiativ från det civila samhällets sida för att söka sprida bildning 
till den finskspråkiga befolkningen breda lager. Vid samma tid som P.O. G rape 
blev folkskolinspektör togs ett sådant initiativ i Haparanda. I en ansökan riktad till 
landshövdingen ansökte Sällskapetfór nyttiga kunskapers spridande bland den finsktalande 
befolkningen den 15 november 1881 om 1500 kronor till "...tryckandet och spridan
det av prisbilliga uppsatser, inom en fåtalig, spridd och till stor del fattig befolk
ning". Landshövding Adolf Widmark gjorde den formella ansökan till 
ecklesiatikdepartementet, i vilken han tillstyrkte det vällovliga syftet. Detsamma 
gjorde domkapidet i Härnösand. Ansökan blev också tillstyrkt av riksdagen ur 
Finnbygdsanslaget. Enligt bifogat dokument hade sällskapet bildats i Haparanda 
stadshus bara en månad tidigare på förslag av landshövding Widmark. Allt talar för 
att sällskapet enbart bestod av de fyra undertecknarna, skollärare Johan Pipon, 
kyrkoherde E.G. Burman, kronofogde A.E Wallin samt Oscar Burman. Proto
kollsförare var Zacharias Grape d.y. 

Bakgrunden till sällskapets ansökan var att den finsktalande befolkningen i Tor
nedalen på grund av språksvårigheterna hade utvecklat sitt folkskoleväsende se
nare än i övriga riket. Nu när bristen på finskspråkiga småskollärare till stor del var 
avhjälpt ville sällskapet ge näring åt den läslust som blivit väckt genom att sprida 
uppsatser till befolkningen.376 Widmark brewäxlade också med den liberale riks
dagsmannen Adolf Hedin i ärendet. Hedin var känd för att i riksdagen ha försvarat 
de etniska minoriteternas rätt till undervisning på sitt modersmål. I brev till Hedin 
i september och oktober 1881 framgår att Widmark hade som målsättning både att 
sprida nyttiga kunskaper och att underlätta de finskspråkigas strävan att förvärva 
kunskaper i det svenska språket.377 Trots att föreningen i sin ansökan utgav sig för 
att representera hela Tornedalen torde den i praktiken bara ha varit avsedd för det 
skikt av övreståndspersoner som var kunniga i svenska samt ett fåtal tvåspråkiga 
individer ur den finskspråkiga allmogens led. Det var en tidig form av bildnings
verksamhet på svenska med syfte att sprida nyttiga kunskaper till den finskspråkiga 
befolkningen. Modernisering och svenskt språk gick alltså hand i hand. Att det 
också låg fosterländska motiv bakom framgår av att Widmark två år senare för
sökte flytta Haparanda seminarium till svenskspråkig bygd. 

Den första egentliga utvärderingen av skolpolitiken i Tornedalen gjordes av 
finnbygds sakkunniga som 1921 kom med sitt betänkande. De framställde det som 
att det var P.O. Grape som tog initiativ till de statliga skolorna genom förslaget till 
domkapidet 1887 om att motverka förfinskningen genom att upprätta skolor med 
svenska lärare vid språkgränsen.378 Rent formellt var det han som skrev ansökan 
med det var Lars Landgren som var arkitekten bakom. Tankegången att upprätta 
skolor som språkbarriärer mot finskan fanns hos både landshövding Widmark och 
biskop Landgren långt innan dess. Den undervisning som infördes i Övertorneå 
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och Svanstein i slutet av 1870- och början av 1880-talet var förmodligen också ett 
samarbete mellan Grape och Landgren. De biskopar som kom efter fortsatte efter 
den linje han arbetat upp. Däremot har finnbygdssakkunniga rätt i att initiativet till 
den första svenskundervisningen togs av församlingarna själva och inte av staten. 

Det första försöket att flytta seminariet 
Det första försöket att flytta seminariet i Haparanda till svenskspråkig bygd sam
manfaller i tiden med järnvägsutbyggnaden. Det var nämligen efter att koncession 
beviljats till Schough & Ljungberg 1882 för ett reviderat förslag Ofoten-Luleå, 
som landshövding Adolf Widmark började undersöka möjligheten att flytta smås-
kollärarseminariet i Haparanda till Näsbyn i Kalix, d.v.s. från det finskspråkiga Tor
nedalen till det svenskspråkiga Kalix. Saken togs upp i ett brev från Johannes 
Kerfstedt till P.O. Grape i juli 1883, där Kerfstedt omtalade att biskopen med varmt 
intresse omfattade förslaget att flytta seminariet och reorganisera det så att en sam
köming kunde ske mellan det statliga seminariet i Haparanda och landstings
seminariet i Norrbotten. Enligt Kerfstedt var ett av Landgrens argument för en 
flyttning att landshövding Widmark föreslagit samma sak i sin femårsberättelse.379 

I augusti samma år nämnde Landgren saken i ett brev till P.O. G rape. Biskopen 
omtalade förtroligt att han ryktesvägen hört att landshövdingen bett en person 
höra med Nederkalix sockenmän om de ville ta på sig kostnaderna för byggandet 
av en seminarielokal. Vad som menades med landshövdingens förfrågan sade sig 
Landgren inte veta. Han bad nu Grape ta reda på vad som var i görningen.380 

Argumentationen för seminariets flyttning framgår av det nämnda brevet från 
Kerfstedt till Grape 1883. De viktigaste skälen angavs vara pedagogiska och eko
nomiska skäl. Genom att placera seminariet i svensktalande bygd skulle eleverna få 
bättre möjligheter att lära sig svenska genom den svensktalande omgivningen. 
Dessutom skulle landstings seminariet och Haparandaseminiariet slås samman så 
att eleverna delvis kunde undervisas tillsammans och fick tillfälle att umgås. För
hoppningen var att den dåvarande treåriga kursen i Haparanda skulle kunna för
kortas till två år och bli billigare både för seminariet och eleverna. Biskop Landgren 
skulle bygga ändamålsenliga hus, även för billigt boende för eleverna. Det var den 
samkörningen mellan Haparandaseminiariet och landstingsseminariet som Land
gren så varmt sades omfatta. Det viktigaste argumentet var kanske att barnen i 
Haparanda nu riskerade att bli helt förfinskade då de fick vara experimentklasser 
för seminarieelevernas undervisningsövningar på finska språket.381 

Det är tydligt av brevväxlingen att det var Widmark som tog det första initiativet 
till att flytta seminariet. Att landshövdingen gjorde de här undersökningarna delvis 
vid sidan om biskopsämbetet, som ju var högsta ansvariga myndighet för skolvä
sendet inom varje stift, visar på en viss motsättning mellan de två ämbetena, kan
ske mellan Widmark och Landgren. I november återvände Landgren till seminarie
frågan i ett nytt brev till P.O. Grape. Av brevet framgår att Grape tydligen bedömt 
att försöket att flytta seminariet inte skulle komma att bli av. Landgren konklude
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rade att eftersom inte heller försöket att understödja de elever som besökte svenska 
socknar på somrarna fick stöd, så var det bästa återstående förslaget att stödja de 
lärare som höll svenska undervisningskurser. Han ville därför att Grape tar reda på 
om någon av förra årets elever varit i svensktalande socknar, samt vilka lärare som 
var skickliga och villiga a tt öppna en sådan undervisningskurs. Slutligen ville han 
att Grape skulle utforma de praktiska, ekonomiska och pedagogiska förutsättning
arna för en sådan kurs. Brevet avslutades med en upplysning om kungens person
liga stöd till spridandet av svensk språkkunskap och dennes uppskattning av Grapes 
nedlagda arbete.382 Det vittnar om den betydelse man på högsta håll i landet till
mätte Grapes arbete. 

Widmarks hållning i seminariefrågan präglades av en kluvenhet. Å ena sidan 
visade han sin förståelse för tornedalingarnas finska kultur och behov av samhälle
lig service på sitt modersmål. Å andra sidan ville han så fort som möjligt se dem 
svenskkunniga. Det var samma slags kluvenhet som fanns i den svenska tornedals-
politiken överhuvudtaget. Tornedalen betraktades å ena sidan som ett hot mot den 
svenska kulturen. Å andra sidan ansågs tornedalingarna ha vissa lag- och hävd
vunna rättigheter i det svenska samhället på grundval av sin långvariga finska kul
tur i den svenska nationalstaten. För Widmarks del verkar järnvägs frågan ha spelat 
in i bedömningen av språkfrågan i Tornedalen. I avsnittet om O fotenbanans till
komst har beskrivits hur den lokala opinionen i Norrbotten delades i två läger i 
samband med riksdagsdebatten om järnvägskoncessionen. Till den enda sidan hörde 
nedre delen av Torne- och Kalix älvdal, som skulle ha gynnats ifall järnvägen dra
gits till Siknäs och Haparanda. Till den andra sidan hörde de övriga svenskspråkiga 
kustorterna som höll på luleåalternativet. Dit hörde som bekant landshövding Adolf 
Widmark. Som tidigare nämnts udöste järnvägs frågan en snabbt uppblossande 
russofobi som orsakade en misstänksamhet även mot Tornedalen. Visserligen hade 
Widmark 1882 i riksdagen försvarat O foten järnvägen och framhållit dess omätbara 
värde för Norrbotten, samt ironiserat över den överdrivna rädslan för Ryssland.383 

Men det kan hända att de förmildrande uttalandena om den ryska faran var en 
delvis taktisk argumentation för att få igenom järnvägen. Det är annars svårt att 
förstå varför han skulle vilja flytta Haparandaseminiariet just vid den här tidpunk
ten. Det kan också vara så att de högstämda nationalistiska och försvarspolitiska 
tongångarna medfört att Widmarks omvärderat sin försvarspolitiska syn och synen 
på Tornedalen. 

Dubbelheten i landshövdingens assimileringspolitik framträder i kontakten med 
P.O. Grape. Widmark sökte ett antal gånger hjälp från Grape i frågor som rörde 
den finskspråkiga befolkningen. Under arbetet med femårsberättelsen 1875-1879 
vände sig till Widmark till Grape och bad denne skriva ner en kort historik om 
laestadianismen och dess utbredning.384 I början av 1880-talet anlitade han även 
Grape för översättningar av lagtexter till finska, förmedling av kontakter med in
spektör Müller i Svanstein om vägbyggen, översättning av postsparbankstyrelsens 
författnings sammandrag till finska och tryckning av tvåspråkiga postblanketter. 
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Dessutom rådgjorde han med Grape i olika folkskoleärenden och visade där att 
han var mån om att lärarna behärskade finska språket vid sidan av det svenska.385 

Landshövdingen visade också en allmän förståelse för den finska befolkningens 
villkor och behov. I februari 1884 skrev han och beklagar sig bland annat över att 
"herremännen" så ofta drev ett politiskt spel för egen vinnings skull, medan be
folkningen fick sitta emellan och betala. Han menade att ett sådant agerande födde 
en misstro bland folket även mot goda förslag.386 Samtidigt som Widmark visade 
en förståelse för de finskspråkigas behov i Svenska Tornedalen så var han desto 
mer misstänksam mot tänkbar fennomansk propaganda. Det visade sig i det tidi
gare redovisade brevet i mars 1881 då han undrade om Grape kunde ge upplys
ningar om allmogens tidningsvanor i Övertorneå och Hietaniemi. Han ville veta 
om de prenumererade på och läste finskspråkiga tidningar som var utgivna i Fin
land. Han ville även att Grape skulle efterforska på Övertorneå postexpedition hur 
stor prenumerantstocken var på de finska tidningarna. Därefter undrade han om 
det huvudsakligen var politiska eller religiösa tidningar de läste. Och så frågade 
han: "Sprids finska tidningar och tidskrifter bland allmogen på svensk sida genom 
kolportörer?" Det var alltså fråga om en regelrätt åsiktsregistrering med kyrkoherdens 
benägna bistånd. I bakgrunden fanns det alltid närvarande fennomanspöket.387 Det 
gjorde att han också engagerade sig i upprättandet av svenskspråkiga folkskolor. 

Folkskolor för att hindra finskhetens spridning 
Landshövding Widmark hade redan i femårsberättelsen 1871-1875 beskrivit det 
finska språkets geografiska framryckning i Norrbotten. Han menade att i Gällivare 
skulle finskan snart vara hela befolkningens språk om den dåvarande utvecklingen 
fortsatte. Den hade till och med spridit sig till några byar i Jokkmokk. Precis som 
Lars Landgren verkar han ha sett svenskspråkiga folkskolor placerade på språk
gränsen som ett medel att stoppa finskans ytterligare spridning för att därigenom 
motverka fennomanin.388 1 januari 1884 skrev Widmark till Grape och vill ha upp
lysningar om de byar inom hans distrikt där befolkningen till någon del var svensk, 
som därigenom kunde vara lämpliga för svenska folkskolor. Av brevet framstår det 
som att Widmark är drivande i frågan. Han skriver att all statistik i frågan är bra för 
det ändamål han föresatt sig: 

...det nämligen att vederbörande skola hjelpa mig få s ådanafolkskolor till stånd om de 
det vilja eller ej.m 

Vilka han avser med "vederbörande" framgår inte, men uppenbarligen ville Widmark 
göra en kraftansträngning att nu få till stånd svenska folkskolor. Det vekar som att 
landshövdingen och biskopen utförde ett parallellt arbete i samma ärende. I ett 
odaterat brev till Grape begärde Landgren att denne skulle komma in med ansök
ningar för skolor i Nikkala och Lapptäsk. Enligt en blyertsanteckning i efterhand 
är brevet daterat till 1884, men det kan inte stämma eftersom den begärda ansökan 
kommenteras av Landgren i ett daterat brev våren 1884. Det troliga är att därför att 
det ovan beskrivna brevet är avsänt före våren 1884. Det kan då röra sig om samma 
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tidpunkt då Widmark tillskrev Grape om upplysningar. Grapes förslag till skriv
ning finns inte bevarat, men däremot Landgrens svar. I sitt svar ger Landgren viss 
konkret kritik av Grapes ansökan och utformar samtidigt ett eget utkast till ansö
kan som han skickar som mall till Grape att använda sig av. Brevväxl ingen och 
utkastet är därför intressant för de visar dels vad Landgren såg som det viktigaste 
argumenten för stats skolorna, dels hur han ansåg att argumentationen måste skö
tas gentemot ecklesiastikdepartementet och riksdagen om saken skulle gå igenom. 
Landgrens kritik mot Grapes första förslag gick bland annat ut på att det var alltför 
mycket riktat mot fennomanerna. Så här skriver Landgren: 

Som det väl är Brors mening att skrifvelsen skall komma infór regeringen så måste den 
i grund omredigeras. Der får ej en sk ymt visa sig af confideration fór grannriket Den 
slängs då genast ipapperskorgen, ty höga vederbörande äro i den saken så rädda, att jag 
måste draga på mun deråt. Jag skickar här concept till en skrifvelse sådanjag förställer 
mig den bör vara, om den ska ll komma under behandlig. Säger communerna tvärt nej, 
att de ingenting vilja göra, icke ensför skolbyggnaden, så anser regeringen häri ett bevis 
att din uppgift om folkets önskan att få svenskundervisning ej är tillförlitliga. Med 
anledning deraf är det nödigt att du infinner dig å skolråds och 
kyrkostämmesammankomsterna för attgenomdrifva saken, som vill eljest ovillkorligen 
falla. 

Lite längre ner skriver han: 
A.tt talet om Vennomanien och "Bysslands ondskefulla lusta utelemnas, skadar ej saken, 
ty regeringen har detta motiv i sig sjelf och tiofalt starkare än någon af oss.390 

Uppenbarligen har Grape i sitt förslag alltför vältaligt utmålat farorna från andra 
sidan Torne älv. Landgrens försiktighet kan komma sig av att hans eget utkast till 
försvenskningsåtgärder från 1879 hade läckt ut till fennomanska tidningar i Fin
land och han själv hamnat i offentligheten, anklagad av bl.a. fennomanerans ledare 
Yrjö-Koskinen för att förtrycka tornedalingarna. Av breven framgår att Landgren 
hyste en stark avsky och ett försvarsbehov mot fennomanerna. I ett brev till Grape 
i september 1886 förklarar han sitt försvar för seminariet i Haparanda bl.a. med att 
fennomanerna då skulle få anledning till smädelser för att Sverige liksom Ryssland 
försökte kväva nationaliteterna.391 Man kan utgå från att Landgren hyste en djupt 
rotad motvilja mot Ryssland, men den ryska militära faran lyser däremot med sin 
frånvaro i de flesta av hans texter. Antagligen upplevde han inte heller den faran så 
starkt, eller också fanns den inlindad i de ständiga varningarna för fennomanerna. 

Lars Landgren författade ett utkast till hur en ansökan om statsskolor borde se 
ut, men där fanns av förståeliga skäl inga argument mot laestadianerna. Utkastet 
var ju tänkt som mall till den ansökan som skulle skrivas av laestadianen P.O. Grape, 
för att sedan skickas till Landgren själv. Utkastet är intressant för att det innehåller 
så många argument för det moderna samhällets krav på svenska språkkunskaper. 
Först nämner han hur den finsktalande representationen vid landstinget befinner 
sig "...alldeles redlös..." på grund av sitt språkliga handikapp. Han beskriver vidare 
hur behovet av svenska språkkunskaper framträder vid marknader, annan handel, 
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ting och övriga allmänna möten där de finskspråkiga sammanträffar med svenskar. 
Som en betoning av tornedalingarnas kontinuitet i den svenska nationalstaten be
skriver han hur tornedalingarna står under svensk statsförfattning, svensk kyrko
författning, svensk ekonomisk lagstiftning och hur de "...på det innerligaste sam
manhänger med alla sociala förhållanden i Sverige." Därför menar han att det är av 
största vikt att den svenska litteraturen blir tillgänglig för tornedalingarna. Här 
formuleras också för första gången den för finskan så ödesdigra utbildningsdoktrinen 
att utbildningen måste hållas på svenska. Landgren skriver: 

Men skall saken komma till afgörande utveckling, så måste sådana skolo r upprättas, 
der all undervisning hu fvudsakligen bedrifves på Svenska språket. 

Rent konkret skisseras sedan ett förslag till två svenska folkskolor i Nikkala och 
Lappträsk samt en ambulerande svensk skola i Hietaniemi. Det ekonomiska stödet 
skulle sökas hos församlingarna själva och hos en eventuell fond hos landshöv
dingen. Därefter skulle ansökan underställas domkapidet för eventuell befordran 
till Kungl. Maj:t för beslut.392 Både Nikkala och Lappträsk skulle senare finnas med 
bland de fyra statliga folkskolorna som inrättades 1888. 

Landstinget och landshövdingen på kollisionskurs om småskolorna 
Motsättningen mellan Grape och landshövding Widmark var tydlig vad gällde frå
gan om seminariets flyttning 1883. Konflikten blev ännu mer laddad i frågan om 
landstingets bidrag till småskolorna som blev aktuell hösten 1884. Från att ha sam
arbetat kring finnbygdsfrågorna hade de hamnat på kollisionskurs med varandra. 
Bakgrunden till den strid som kom att utspela sig mellan dem har sin upprinnelse 
i Norrbottens läns landstings ekonomiska bidrag till lärarnas avlöning som första 
gången utgick 1874, alltså samma år som det första statliga stödet till Tornedalen 
utgick. Landstingets generella stöd till skolväsendet i norrbottenskommunerna ska 
alltså inte förväxlas med det särskilda statliga stödet till Tornedalen. 

Den skolkommitté som 1875 tillsattes inom landstinget fick i uppgift att följa 
folkundervisningens utveckling i länet. Beslutet om det ekonomiska bidraget för
nyades sedan vart femte år med vissa justeringar. Hösten 1884 var det återigen 
dags att ta ställning till b idragets förnyelse. Skolkommittén föreslog att bidraget 
som förut varit 150 kr per lärare skulle sänkas till 50 kronor, medan landstinget 
gick en medelväg och satte det till 100 kronor. Nu protesterade emellertid lands
hövdingen, som såg bidraget som lagstridigt och vägrade att godkänna det. 

Genom landshövdingens vägran att sanktionera förslaget drogs helt enkelt 
landstingsbidraget in, vilket förorsakade ett våldsamt missnöje bland de skoldi
strikt som utökat antalet skolor för att de förlitat sig på ett fortsatt landstings
bidrag. Missnöjet blev särskilt stort i tornedals församlingarna som protesterade 
med att dra in skolor. Åren 1884-85 drogs sju småskolor och 13 mindre folkskolor 
in i tornedalsförsamlingarna. Efter påtryckningar och hot om vitesförelägganden 
återupprättades läsåret 1886-87 alla skolorna utom tre mindre folkskolor i Gälli
vare. Beslutet väckte också motstånd bland tjänstemännen. I Övertorneå författa
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des exempelvis en skrivelse till kyrkostämman av landsfiskalen, en handlande och 
andra om att småskolorna skulle dras in och föräldrarna åläggas att meddela sin 
barn kristendomsundervisning. Kyrkostämman tog ett sådant beslut i oktober 1884, 
men fogade sig sedan i domkapidets resolution att stämmans beslut upphävdes.393  

P.O. Grape protesterade mot landshövdingens åtgärder både i brev till biskop Land
gren och i tidningarna. I ett brev från Widmark till Grape, skrivet på julafton 1884, 
försvarade sig landshövdingen mot Grapes anklagelser. Widmark går i brevet till 
starkt angrepp på landstingsmajoriteten som genomdrev beslutet, trots att han själv 
varnat för att det i så fall skulle upphävas av länsstyrelsen. Hans principiella kritik 
gäller att landstinget under alla år via landstingsskatten transformerat pengar från 
de svenskspråkiga kommunerna till tornedalskommunerna för att hjälpa upp skol
väsendet i de sistnämnda. Widmark menar att det överhuvudtaget inte är lands
tingets uppgift att satsa så stora medel i skolväsendet, utan att det är skoldistriktens 
uppgift. Han levererar även besk kritik mot församlingarna i Tornedalen för deras 
beslut att dra in skolor på grund av det indragna landstingsbidraget, och han kriti
serar dem för att de inte ens vill a nslå så pass mycket till s kolväsendet som de 
hittills betalat i landstingsskatt för detta. Slutligen kritiserar han Grape för att denne 
betecknat landshövdingens beslut för "olycksdigert".394 Grape tog upp frågan i 
sina årliga inspektionsberättelser som folkskolinspektör för åren 1884 och 1885. 
Av 1885 års berättelse framgår att landstinget överklagat länsstyrelsens beslut hos 
Kungl. Maj:t men fått avslag. Grape vidhåller den skada beslutet hade förorsakat 
folkskoleväsendet i Tornedalen genom indragna skolor, men visar samtidigt en 
kritisk hållning till skolråden. Han menar att: 

...vederbörande skolråd och forsamlingarfått lära sig "respekt" förfolkskolestadgan. 
Och den "lärdomen" var nog välbehöflig, ty deflesta skolråd äro temligen likgi ltigaför 
såväl skolan, som för skolstadganas föreskrifter?95 

I slutändan verkar alltså Widmark och Grape har närmat sig varandra, vilket kan 
vara en förklaring till Widmarks ändrade inställning vad gäller flyttningen av semi
nariet från Haparanda. Rent principiellt avspeglade landstingsdebatten en skillnad 
i synen på det enskildas och allmännas roll i samhället, som just vid den här tiden 
gick in i en brytningstid. Widmark stod för ett äldre liberalt synsätt som påbjöd att 
staten skulle ha en återhållsam roll inom områden som skolväsendet.396 Grape stod 
för en mer expansionistisk syn på statens roll, vilket också hänger samman med att 
Tornedalen var något av ett experimentfält för statens ökade insatser inom skolvä
sendet. 

Det våldsamma motståndet och protesterna i tornedalskommunerna 1884-1886 
måste vägas in i bakgrunden till de statliga skolornas uppkomst. Förtroendet för 
"herrarna" och folkskolorna stod mycket lågt när förslaget om statliga folkskolor 
las 1887. Samtidigt kan man av protesternas omfattning i Tornedalen konstatera att 
tornedalskommunerna krävde mer av "det allmänna" än de svenskspråkiga kom
munerna. Man kan fråga sig vad den inställningen i så fall grundade sig på. Den 
mest närliggande förklaringen är att det sekulariserade skolväsendet som började 
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växa fram betraktades med mer misstrogna och främmande ögon i Tornedalen än 
i de svenskspråkiga kommunerna. En orsak kan vara att den finskspråkiga folk
skolan i Tornedalen inte ledde vidare till högre studier inom fortsättningsskolan 
eller läroverket. För att gå vidare måste man lära sig svenska. Folkskolan förblev 
därför en skola för lokalsamhällets behov i högre grad än i de svenskspråkiga byg
derna. Med tanke på Tornedalens isolerade språkliga situation var Finland det mest 
näraliggande alternativet för vidareutbildning, men Finska Tornedalen hade på 1880-
talet ett sämre utvecklat folkskoleväsende är Svenska Tornedalen. Dessutom var 
nationsgränsen ett hinder för högre utbildning. 

För de flesta inom allmogeklassen bör den finskspråkiga folkskolan i Svenska 
Tornedalen framförallt ha betraktats som en skola för de religiösa behoven. Man 
skulle lära sig läsa och skriva för att kunna konfirmera sig och därigenom vara 
berättigad att gifta sig och bilda familj. Därutöver redde man sig gott utan skolan. 
För de elever som växte upp i tvåspråkiga hem eller var mycket studiemotiverade 
kunde det finnas en drivkraft att lära sig svenska och läsa vidare, men det var ett 
stort steg att ta, både av ekonomiska skäl men också för att bryta med en inrotad 
mentalitet. Den långa tornedalska språkliga isoleringen från det svenskspråkiga 
Sverige bör ha medverkat till motvilligheten att bygga ut folkskolan, men också till 
att man i högre grad förlitade sig till stöd från "det allmänna". Det gällde landsting
ets generella stöd från 1869 och det statliga stödet från 1874. Även laestadianismen 
bör ha medverkat till det mer manifesterade ointresset för folkskolan i Tornedalen. 
Därav den våldsamma reaktionen mot landstingets indragna stöd 1884. 

Det andra försöket att flytta seminariet 
Den nationalistiska assimileringspolitiken som inletts av Adolf Widmark i början 
av 1880-talet, accentuerades ytterligare när Lars Berg blev ny landshövding i Norr
botten 1885. Med honom sammanföll järnvägsfrågan och försvarsfrågan i en och 
samma person. Han var både militär och ingenjör i ett tidevarv då ingenjörerna 
hade status som framtidsmänniskor i en expanderande nationalstat. Man kan också 
säga att hans karriär var parallell med Norrbottens modernisering. Redan i 20-års 
åldern hade han biträtt kaptenlöjtnanten K.A. Pettersson i Norrbotten i arbetet 
med att sätta ut astronomiskt bestämda fixpunkter i naturen för att kunna mäta 
upp landet. Han var utbildad väg- och vattenbyggnadsingenjör och hade arbetat 
som elev vid kanalbygget mellan Dellen och Kyrksjön i Hälsingland från 1856, en 
kanal som byggdes för transport av järnmalm och föräldlat järn ner till kuststaden 
Hudiksvall. Chef för kanalbygget var S.P. Bergman som senare blev landshövding 
i Norrbotten åren 1861-1873. Bergman hade planerat liknande arbeten för Dalarna 
och deltagit i en undersökning för kanal mellan sjön Saima och Finska viken. Han 
blev därför en drivande kraft i den krets av norrbottniska tjänstemän och företa
gare som planerade en kanalanläggning vid Edefors i Luleälven, för att binda sam
man den planerade järnvägen från Gällivare med pråmtransporter till kusten.397 

När kanalbygget vid Edefors drog igång 1865 värvades Lars Berg som platschef 
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till projektet. Han hade ju tidigare arbetat under S.P. Bergman och nu hunnit avan
cera till löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren. Berg hade också goda kontakter 
med det konsortium som fick koncession på järnvägen 1882 genom att hans syster 
var gift med Robert Schough, en av huvudfigurerna i järnvägsprospektionen. 
Schough blev den förste verkställande direktören i Luossavaara-Kirunavaara AB.398 

Lars Berg var alltså väl insatt i järnvägs frågan när han tillträdde som landshövding. 
Åren mellan kanalarbetet i Edefors och landshövdingeutnämningen arbetade han 
med järnvägs-, väg- och flottningsprojekt i mellersta Norrland.399 

Berg var ytterst konservativ och försvarsvänlig. Han var exempelvis den förste 
ordföranden i Föreningen för Norrlands fasta försvar.400 Samma år som han till
trädde som landshövding lade den norrbottniske landstingsledamoten och första-
kammarledamoten J.E. Nyström en motion i riksdagen för att bygga en fästning i 
Boden.401 Med den nya försvarspolitiska debatten om Tornedalens roll i Norrlands 
försvar gick därför språkfrågan i Tornedalen in i en ny fas. Den allmänna misstänk
samheten mot laestadianerna förbyttes i en allmän misstänksamhet mot tornedalinga-
rna överhuvudtaget i egenskap av "finnar". Därigenom bytte assimileringspolitiken 
gradvis karaktär från en kyrko- och utbildningspolitisk till en nationalistisk 
as simileringspolitik. 

Den 8 augusti 1887 kom en framställning till ecklesiastikdepartementet från 
Landskontoret i Luleå om att flytta seminariet i Haparanda till svenskspråkig bygd. 
I den samlade konselj akten kan man följa de olika turerna. Landshövding Lars 
Bergs förslag har i sin korrekthet en närmast kolonial attityd till den finskspråkiga 
befolkningen i Tornedalen och argumenteringen är strikt nationalistisk. Han börjar 
med att påminna om hur den finska folkmängden oavbrutet ökat från 1821 till 
1885 och att det inte beror på den finska folkstammens naturliga födelseöverskott, 
utan till viss del på "...den svenska och lappska befolkning, som genom att begagna 
finskt språk småningom öfvergått till denna fremmande nationalitet inom eget 
land." Han argumenterar alltså för att den finskspråkiga befolkning som bott i 
Tornedalen sedan kanske tusen år tillbaka av någon outtalad anledning skulle vara 
mer främmande än den samiska och den svenska inom den svenska nationalstaten. 
Som ett lösblad finns bifogad folkmängdsökningen i Norrbottens län för de tre 
språkgrupperna från 1821 till 1880. 

Oturligt nog för Berg visar sammanställningen att de svenskspråkiga under pe
rioden ökat med 281 procent mot de finskspråkiga med 236 procent, en sak som 
han väljer att inte kommentera. Argumentationen fortsätter med hur finskan mer 
och mer brett ut sig i Råne älvdal, Torneå, Gällivare och Luleå lappmarker samt 
gjort landvinningar i kalixsocknarna så att den nu hotar att bli det enda härskande 
talspråket inom de uppräknade områdena.402 Någon har här klottrat i marginalen: 
"Svenskan har ej funnits i Torneådalen/Wak". Det är ett betydelsefullt klotter ef
tersom det visar att någon av dem som läst igenom akten reagerade på de grova 
överdrifterna och samtidigt indirekt poängterade att det fanns en genuin finsksprå
kig kultur i Tornedalen. På annat håll har någon vid två tillfällen klottrat i margina
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len "Obs. Motsägelser." Det är när Lars Berg å ena sidan påstår att "finnen" eller 
"...den finska nationaliteten..." numera visar en önskan att lära sig svenska, men å 
andra sidan "...med okuflig seghet..." vill bevarar sitt modersmål och visar motvilja 
att "utan nödstvång begagna ett fremmande språk".403 1 den fortsatta argumente
ringen fortsätter Berg att hänvisa till de nationella skyddsskäl som gör det till en 
tvingande plikt för staten att skydda sitt språk inom sina egna gränser. Han hänvi
sar till finskspråkiga invånare som vid möten med honom begärt att deras barn ska 
få lära sig svenska i skolorna och kritiserar kvaliteten hos de finskspråkiga lärare 
som går ut ur Haparanda seminarium med undermåliga kunskaper i svenska. Den 
sammantagna kritiken mynnar ut i att seminariet måste flyttas till en helt svensk
språkig bygd, antingen till Kalix eller Luleå.404 Ärendet gick nu till domkapidet som 
inkom med sitt remissvar i november 1887. Den här gången hade Lars Landgren 
ändrat åsikt om seminarieflyttningen. Från att sommaren 1883 ha varit positivt 
inställd till tanken så ställde han sig nu helt på Grapes, seminarieföreståndarens och 
seminarielärarens ståndpunkt. Domkapidet hänvisar i sitt nekande svar framförallt 
till P.O. Grapes remissvar. 

Den sistnämndes svar förtjänar att redovisas närmare eftersom han med sina 
sakkunskaper inom skolväsendet på ett övertygande sätt argumenterar emot Lars 
Berg, men också lämnar intressanta upplysningar om den svenska språkundervis
ningen under första delen avi 880-talet. För det första slår Grape fast att initiativet 
till svenskundervisning inte skett genom påtryckningar från regeringen eller andra 
myndigheter, utan tagits av skolråden själva för att tillmötesgå ett önskemål från 
föräldrarnas sida att deras barn ska få någon kunskap i det svenska språket. För det 
andra menar han att man hittills bara gått på frivillighetens och övertygelsens väg 
för att utvidga det svenska språket: 

Skolbarnen hafva haftfrihet att vid lexläsningen begagna det språk, som deras föräld
rar och målsmän önskat, och endast de svenska tal- och innanläsning- och 
översättningsöfningarne hafva varit obligatoriska för alla barnen. Detta tillvägagångs
sätt torde nog hafva varit det rätta och rättfärdigas äfven af frukterna, hvilka sanno
likt varit helt andra, om ett motsatt förfaringssätt begagnats.405 

I den fortsatta argumenteringen för seminaret försvarar Grape de framsteg som 
gjorts inom svenskundervisningen. Han menar att de svaga resultaten inte beror på 
lärarnas okunnighet utan på avsaknaden av fasta skolor i församlingarna och den 
korta skolgången på några få veckor för en stor del av eleverna. Som ett alternativ 
till flyttningen förespråkar han fler fasta skolor som bekostas av staten, stipendier 
för lärare från finnbygden som vill förkovra sig språkligt genom vistelse i svensk 
bygd under ferierna samt premier till lärare som visat goda resultat i sin undervis
ning i svenska. Han är övertygad om att en flyttning av många olika skäl skulle 
minska antalet elever från de finskspråkiga församlingarna. Så avslutar han med en 
skarp tillrättavisning av Bergs förslag att enbart elever som behärskar svenska skulle 
antas, och menar att det sannolikt skulle uppfattas av befolkningen: 

...såsom ett misstroendevotum mot alla de Statens, kyrkans och s kolans tjenare, som 
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utgått från finsk församling och finskt hem - och dessa äro icke få - och äfven af 
befolkningen betraktas såsom en oförtjent k ränkning af dess rättigheter samt derföre 
framkalla en bitter ovilja och ett segt motståd mot sträfvandena för utbredande af 
svensk språkkunskap inom Sveriges gränsland mot öster. 406  

P.O. Grapes svar kan också ses som en underförstådd varning till domkapidet om 
vad som kunde hända om myndigheterna retade upp befolkningen. För de som 
hade i färskt minne tornedalsförsamlingarnas indragningar av småskolor tre år tidi
gare, som resultat av landstingets indragna ekonomiska stöd, var det heller inget 
tomt hot. 

Med all säkerhet skulle en flyttning av seminariet ha orsakat bitterhet, om än 
kanske inte i den omfattning som Grape utmålade. Förutom den skriftliga argu
mentationen i remissvaret försökte Grape även att direkt påverka landshövding 
Berg genom att i egenskap av folkskolinspektör i december 1887 inbjuda honom 
till ett möte i Karungi med distriktets lärarpersonal. Motivet för inbjudan angavs 
vara vetskapen om landshövdingens intresse för språkförhållandena i Tornedalens 
skolor. Syftet var att han skulle få tillfälle att lära känna den metod som användes i 
den svenska språkundervisningen samt de resultat som hittills uppnåtts.407 

Även seminarieföreståndaren Oscar Liljebäck försvarade seminariets placering i 
Haparanda och de utexaminerade lärarnas kunskaper i svenska. Han menade att 
seminaristerna aldrig skulle ha kommit in vid folkskollärarseminarierna i Härnö
sand och Umeå om de var så dåliga i svenska språket som Berg påstod. En rad 
andra argument, förutom kostnadsskälen och fördyringen för eleverna, talade mot 
en flyttning. En viktig faktor, som ingen av de andra framhöll, var att de finsksprå
kiga skulle känna sig förödmjukade av att tvingas söka sig till svensk bygd för 
utbildning: 

I rent svensk bygd skulle finnen känna sig främmande, tro sig vara förbisedd af sin 
omgifning, ja kanske betraktad som en vanartig yngling, som skall uppfostras af 
svensken på svenskt sätt; der skulle, synnerligen de första åren, skillnaden mellan 
svensk och finne på ett förödmjukande sätt beröra den se nare.m 

Från början var seminariets uppgift att utbilda småskollärare, men när småskolorna 
utvecklades till mindre folkskolor fick småskollärarna arbete i dem. Med ökad svensk
undervisning i de mindre småskolorna fick seminariet därför i uppgift att utbilda 
svenskspråkiga lärare som kunde arbeta i de mindre folkskolorna. Därför utökades 
kursen från två till tre år. Liljebäck påtalade att antalet tvåspråkiga inträdessökande 
ökade åt från år. Hans alternativ till en flyttning var därför att öka stipendiet till de 
tvåspråkiga sökandena med 100 kronor. Det skulle blir minst lika bra och bra mycket 
billigare än att flytta seminariet.409 Lars Landgrens argumentering för Grapes sak 
vittnar både om en respekt för den finskspråkiga befolkningens envishet och för 
Grapes omdöme i saken. I sin inlaga till ecklesiastikdepartementet skriver han: 

Då denne man, sjelf härstammande från den finska bygden, ställt sig i spetsen för den 
rörelse, som åsyftar svenskans införande i alla finska skolor; så har detta arbete tagit en 
för den finska befolkningen tilltalande vändning, och har derigenom utsigt a tt säkert 
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ehuru sakta lyckas. Men om man med maktspråk och impopulära åtgärder vill 
genomdrifva saken, kunde snart en reaktion uppstå bland den sty fsinta befolkningen, 
som i högsta grad skulle motverka det syftemål, hvartåt man sträfvar.m 

För sin åsiktsändring i seminariefrågan fick Lars Landgren stå till svars inför eckle
siastikminister Hammarskjöld. Av ett odaterat brev från Landgren till Hammar
skjöld framgår indirekt att kritiken var en följd av ett påtryckningsbrev från lands
hövding Berg. Landgren försvarade sig med att han följde Widmarks första förslag 
om flyttning av seminariet till dess att det framstod som outförbart och onödigt. 
Han sade sig sedan ha blivit alltmer övertygad i saken. Här gör sig Landgren också 
till tolk för övertygelsen att ett av seminariets viktiga uppgifter är att hålla Haparanda 
livskraftigt som ett motvärn till det ryska Torneå. Därför borde enligt honom allt 
vad som kunde samlas av lärdom och intelligens placeras i Haparanda och inte dras 
därifrån. Han avslutade sin argumentation med att hävda att seminariet bidrog till 
att ge Haparanda en respektabel front och att få ett "propugnaculum adversus 
barbaros", d.v.s. ett skydd mot barbarerna.411 

Brevet bör vara skrivet någon gång 1876-77 i samband med behandlingen av 
seminariefrågan. Här återkommer återigen Landgrens älsklingstankegångar, för det 
första att skolväsendet och det svenska språket var ett slags gränsvakter mot kultu
rella inkräktare, för det andra att dessa inkräktare utgjordes av de barbariska rys
sarna och, underförstått, fennomanerna. Landgrens lyhördhet för den fennomanska 
kritiken kommer igen i ett PM som han skrev i samband med seminariets flyttning. 
Överskriften på promemoran var "Åtgärder mot Finska språkutbredningen". I sex 
punkter utvecklade han sina åsikter om varför eleverna borde undervisas i 
Haparanda, åsikter som överensstämde med Grapes och Liljebäcks. Den andra 
punkten handlade om fennomanerna: 

Ty det gamla sorlet\ som hördes i ¥ in s ka tidningar när frågan förra gången var å bane, 
att regeringen vill tillintetgöra ¥ ins ka nationaliteten, skall utan tvifvel åter upstå.Al2 

Lars Landgren var ett barn av sin tid. Det innebar att han hyste en djupt rotad 
fiendskap mot Ryssland och fennomanerna. Genom skolor och svensk bildning 
skulle de helst stoppas vid riksgränsen. Precis som i fallet med statsskolorna skulle 
seminariet utgöra en gränsvakt mot öster. Även Widmark ändrade ståndpunkt så 
att det till sist bara var landshövding Berg kvar som drev frågan om att flytta semi
nariet. Widmark verkar ha kontaktats av Berg i mars 1888 för att avge ett skriftligt 
udåtande om tornedalingarna och språkfrågan. Av argumenteringen framgår att 
Widmark förfäktar en demografisk, kulturell och religös förklaring till finskans 
utbredning. Det är svenskarnas fåtal och laestadianismens spridning som bidragit 
till finskans utbredning.413 

Lars Berg hade en nationalistisk och rasmässig förklaring till samma fenomen. 
Av ett telegram från Lars Berg till Widmark framgår att Berg vidhöll sin åsikt om 
flyttningen trots motargument från Widmarks sida. I ovanstående konselj akt finns 
också ett odaterat brev från Widmark till en okänd adressat som tituleras "Högt-
ärade Broder!" Där skriver Widmark att han i ett brev redogjort för Berg vad Grape 
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samt Hurma och Liljebäck vid seminariet anfört mot flyttningen, men att Berg 
vidhåller sin ståndpunkt. Widmark uttrycker i brevet sin skepsis till Bergs orealis
tiska ambitioner att försvenska hela Tornedalen och menar att det är tillräckligt 
"...om en del af dessa rena finnar kan lära hjälpligt svenska språket för att använda 
vid beröring med svenskar."414 Längre än så sträckte sig inte hans försvensknings
ambitioner. Orsaken till Widmarks omsvängning framgår klart i PM:et angående 
seminarieflyttningen. Han nämner där tre orsaker till omsvängningen. Den första 
är att seminariekurserna nu blivit treåriga. Den andra är den ökade intagningen av 
tvåspråkiga elever. Den tredje är P.O. Grapes nitiska arbete och goda resultat med 
svenska språkets inlärning i skolorna. Genom denne var isen bruten på grund av 
det obegränsade förtroende de finskspråkiga hade för honom. En flyttning av 
seminiariet skulle i det läget riskera att väcka misstroende hos "finnarna".415 Även 
efter beslutet att låta seminariet vara kvar i Haparanda fortsatte en viss lobbyverk-
samhet i ecklesiastikdepartementet för att få det flyttat. Det framgår av ett brev 
från Landgrens efterträdare i Härnösands stift, biskop Martin Johansson, till P.O. 
Grape 1892. Han skriver: 

Detglädjer mig att de svenska skolorna synes arbeta med trohet och att man i semina
riet gör allvar af att förrätta undervisningen på svenska språket. Det senare skall jag 
ejförsumma attframhålla gentemot dem som nu yrka på seminariets förflyttning.416 

Diskussionen om seminariets flyttning återkom år 1900. Då diskuterades en sam
manslagning av det samiska seminariet i Mattisudden, Jokkmokk, och det finska 
seminariet i Haparanda. Tanken var att flytta dem till Gällivare och slå ihop dem till 
ett folkskoleseminarium.417 Inte heller det förslaget blev genomfört. Det var alltså 
P.O. Grape som tog hem spelet om seminariet 1888. Hans argumentation var mycket 
övertygande och han fick med sig både Landgren och Widmark för sin sak. Hotet 
om att flytta seminariet i Haparanda är betydelsefullt när man bedömer inrättandet 
av de första statsskolòrna. 

Tidigare hade Grape förordat en frivillighet i språkfrågan för att inte få befolk
ningen avogt inställd till inlärningen av svenska. Frivilligheten angavs vara en för
utsättning för att det svenska språkets spridning varit så lyckosam. Nu övergavs 
samma frivillighet eftersom villkoret för att få statliga folkskolor var att under
visningsspråket ändrades till svenska. Det innebar att Grape här ändrade åsikt om 
vilken taktik som skulle användas. 

Hans övergivande av frivillighetens grund i svenskundervisningen bör ställas i 
relation till de starkt nationalistiska värderingar som både den norrbottniske 
landstingsledamoten och riksdagsmannen Nyström och landshövding Berg stod 
för. I mitten av 1880-talet skedde en omsvängning inom den allmänna opinionen, 
som drabbade Tornedalen. Planerna på att flytta seminariet hängde uppenbarligen 
samman med den beviljade järnvägskoncessionen mellan Ofoten och Luleå, den 
ökade udänningsfientligheten i mitten av 1800-talet, den samtidiga utbyggnaden 
av det ryska järnvägsnätet till U leåborg i Finland samt fennomanernas kritik av 
försvenskningspolitiken i Norrbotten. P.O. Grape insåg mer än väl betydelsen av 
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seminariets placering i Haparanda och kan tänkas ha övergett sin tidigare stånd
punkt om frivillighet i svenskundervisningen på grund av hotet om seminariets 
flyttning. En eftergift i frågan om frivilligheten kunde ses som en kompromiss för 
att få behålla seminariet. På en punkt var emellertid alla inblandade helt eniga. Den 
var behovet av svenska språket som ett skydd mot fennomanin och mot finska 
språkets utbredning i Norrbotten. Förslaget om införande av två statligt finansie
rade skolor lämnades in en dryg månad innan landshövding Bergs förslag att flytta 
seminariet. 

Bakom förslaget till statsskolor stod domkapidet i Härnösand. I Grapes försvar 
för seminariet framgår alltså att han föredrog ett frivilligt införande av svenskan 
som undervisnings språk, till och med att han ansåg att resultatet skulle bli sämre 
om tvång användes. Ändå föreslogs svenska som tvingande undervisnings språk i 
de stats skolor som domkapidet ansökte om medel för. Frågan är om det var ett 
beslut som togs med eller mot P.O. G rapes vilja. I konslejakten som behandlar 
tillkomsten av de statliga skolorna finns ett arbetsutkast över ärendets gång och de 
ingående handlingarna. Där står att folkskolinspektör Grape den 11 januari 1887 
inkom till domkapitlet med en framställning om åtgärder för att motverka 
förfinskningen av församlingarna i hans distrikt. Han ansåg därför att det var nöd
vändigt att inrätta svenska folkskolor och dessa borde ligga i byar med blandad 
befolkning i gränssocknar mot svensktalande socknar.418 

Det är samma idé om folkskolorna som värn mot finskan och fennomanerna 
som Landgren förde fram. William Carlgren menar att Landgren påbörjade 
försvenskningen av folkskoleväsendet i Tornedalen under motstånd från lands
hövdingen, samt i början även i strid med sitt eget domkapitel. Torsten Bohlin 
upprepar Carlgrens åsikt om länsstyrelsens motstånd, men hävdar att det bara var 
delvis mot länsstyrelsens vilja som försvenskningen igångsattes.419 Carlgrens påstå
ende om domkapidets motstånd är svårt att bedöma, men påståendena om länssty
relsens motstånd vid Landgrens tillträde som biskop 1876 är svårt att ta på allvar. 

Redan landshövding Henrik Widmark påtalade 1860 behovet av tvåspråkighet i 
Tornedalen. Hans son Adolf Widmark som var landshövding åren 1873 till 1885 
beskrev som positiva faktorer att den finskspråkiga befolkningen strävade efter att 
lära sig svenska. Det verkar därför motsägelsefullt att länsstyrelsen skulle ha varit 
motståndare till en försvenskning av skolväsendet i Tornedalen. Möjligen kan Bohlin 
med länsstyrelsens motstånd mena den strid om landstingets stöd till småskolorna 
som utspelade sig 1884, men det var inte en strid som handlade om försvensknings
politiken. Det var en principiell fråga som handlade om landstingets och statens 
ekonomiska ansvar för skolväsendet jämfört med kommunens ansvar. Adolf 
Widmark hävdade i motsats till Lars Landgren och P.O. Grape att kommunerna 
själva skulle stå för merparten av kostnaderna, även i Tornedalen. 
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Sågverksägarnas engagemang i folkskolan 
Statsskolorna i Tornedalen har oftast omtalats som enbart "statliga" men i själva 
verket var det bara två av de fyra nya skolbyggnaderna som bekostades av staten. 
De övriga två bekostades av ägarna till Svansteins och Salmis sågverk. Det fanns 
alltså även privata initiativ bakom införandet av svensk språkundervisning i folk
skolan i Tornedalen. Det är ytterligare ett bevis på att industrialiseringen och mo
derniseringen spelade en betydande roll bakom språkpolitiken, inte enbart natio
nalistiska och försvarspolitiska faktorer. Som tidigare beskrivits togs det första ini
tiativet till skola i Svanstein av sågverksägaren Lundblad som 1875 gav en gåva på 
500 kronor till skolrådet under förutsättning att en skola inrättades för de svensk-
språkigas behov i Svanstein. 

I januari 1877 tog Haparanda Export AB initiativ till en ny skrivelse till skolrådet 
i Övertorneå. Till skrivelsen var bifogad fullständiga ritningar och kostnadsförslag 
till en skolbyggnad i Svanstein. Sågverksbolaget erbjöd sig att lämna nödvändig 
mark samt bidra till skollärares avlöning genom att upplåta åker och ängsmark om 
skolrådet ansökte om statsbidrag till byggnadskostnaderna på dryga 7000 kronor. 
Tydligen fick sågverksägaren A. Müller också ett lån ur skolkassan på 515 kronor 
till ändamålet, för vid Landgrens visitation i Övertorneå sommaren 1877 anmärkte 
denne på att skolrådet borde begära borgen för lånet. Fortfarande ett år senare, i 
oktober 1878, var lånevillkoren oklara eftersom borgensförbindelsen var ställd på 
Svansteins sågverk men skulden på Haparanda Export AB. Skolrådet återsände nu 
borgensförbindelsen med krav på inbetalning inom oktober månad plus ränta.420 

Landgren var inte helt entusiastisk till sågverksbolagets initiativ. Av de nedskrivna 
reflexionerna ur ett utkast framgår att han ansåg att skolhuset var för pråligt utstyrt 
med veranda och dylikt, med tanke på att statlig "nödhjälp" söktes. Han ifrågasatte 
också varför det var inplanerat två skolsalar och efterlyste ett underlag om hur 
många barn skolan förväntades betjäna. Dessutom tyckte han att roteindelningen i 
distriktet ännu var för oklar och att för övrigt andra sågverksbolag brukade bygga 
skolhus själva och avlöna lärare till sina arbetares barn, samt att tomten var för snålt 
tilltagen av bolaget.421 

Initiativet till en folkskola i Svanstein (Turtola) med svenska som undervisnings
språk måste därför betraktas som ett självständigt initiativ från sågverksägarna att 
hjälpa upp skolväsendet i Svanstein, eftersom det kom innan Landgrens tillträde 
som biskop. I augusti 1881 återkom Müller till skolrådet med en begäran om en 
lärare kunnig i svenska språket. Motiveringen var enligt protokollet: 

...då flertalet barn vid sågverket var svensktalande och sålunda i behov av undervisning 
på svenska språket, lärare kunniga i svenska språket måtte anställas vid Turtula 
folkskolay hvarjämte han ock upplyste att Haparanda Hxport AB var villigt\ att 
tillsvidare bidraga till en dylik lärares aflöningmed ett kofoder hö per år samt dessutom 
fria husrum och fri vedbrand. 

Ingenstans i motiveringen fanns nationalistiska eller försvarspolitiska skäl angivna. 
Målet var att upprätta en funktionell folkskola utifrån språkliga behov bland arbe
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tarna på sågen. Skolrådet beslöt nu att "...med särskild hänsyn till undervisning i 
svenska språket..." anställa ytterligare en examinerad folkskollärare i Svanstein un
der förutsättning att statsbidrag beviljades till lönen.422 Nästa gång folkskola i Svans
tein kom på tal var i samband med upprättandet av statsskolorna. I Övertorneå 
skolråd togs i februari 1889 beslut om att en lärare för 800 kronor skulle anställas 
till den fasta folkskolan i Svanstein. Skolhuset skulle uppföras och bekostas av 
ägarna till Svansteins sågverk.423 Regeringens beslut blev alltså att anställa lärarna 
till de fyra statsskolorna samt inköpa två hemman till skolhus i Teurajärvi och 
Lappträsk. Skolhusen i Svanstein och Teurajärvi skulle uppföras och underhållas 
av ägarna till Svansteins och Salmis sågverk. Som nämnts kom skolan i Svanstein 
igång i början av 1889 medan hemmansfrågan i Lappträsk och Teurajärvi inte var 
lösta förrän i september samma år.424 Önskemålet om en skola bekostad av staten i 
Nikkala, Nedertorneå församling, fördes fram av kyrkoherde E.G. Burman 1886 
med motivering att undervisningen där skedde enbart på svenska, men att skolan 
på grund av befolkningens fattigdom borde inrättas av staten.425 

Strävandena att utöka det svenska språket i Övertorneå kom alltså från två håll 
vid ungefar samma tid. Först kom sågverksägare Lundblad initiativ till folkskola i 
Svanstein 1875 under villkor att undervisnings språket var svenska. Därefter kom 
skolrådets initiativ att 1878 införa undervisning i svenska språket två timmar i veckan 
vid Matarengi folkskola. Slutligen ansökte Müller 1881 om statsanslag till svensk
språkig lärare. Det var ett år efter att Grape tillträtt som folkskolinspektör. Grape 
var då kyrkoherde i Övertorneå och satt också som ordförande i Övertorneå skol
råd. Händelseutvecklingen visar att det var vid den här tidpunkten som en mer 
aktiv försvenskningspolitik inleddes i Övertorneå och i Tornedalen som helhet, 
men sågverksägaren i Svanstein hade andra motiv till införandet av svenskspråkiga 
lärare än folkskolinspektören i Övertorneå. För Müller handlade det om att tillgo
dose behovet hos de svenska sågverksarbetarnas barn samt hans egna barn av svensk
undervisning. 

För Grapes del handlade det om att civilisera den egna laestadianska rörelsen 
med hjälp av svensk bildning, att utveckla kristna och medborgerliga kunskaper i 
Tornedalen, att försvara svenskt språk och kultur mot fennomanerna och finskans 
framträngande, att försvara det svenska nationalstatsprojektet mot det upplevda 
hotet österifrån. Det framgår när man kartlägger hans åsikter och värderingar. Det 
var åsikter som helt överensstämde med Lars Landgrens och Oscar II:s program, 
som Grape uppenbarligen var påverkad av. Det är mycket möjligt att även Müller 
var påverkad av liknande värderingar men det framkommer inte i handlingarna. En 
källkritisk reflexion är hur pass stor sanning det låg bakom Müllers påstående att så 
många sågverksbarn i Svanstein var svenskspråkiga. Den kan ju också ha varit ett 
argument som kom sig av Müllers behov av svenskspråkig undervisning för sina 
egna barn, varav flera var i skolåldern vid den tiden. Från den tidiga skolan, som 
inrättades 1880, finns ingen betygsmatrikel bevarad men från 1887 finns en beva
rad skolmatrikel. Närheten i tiden till 1890 års folkräkning gör att den kan använ-
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das för att jämföra hur den etniska strukturen såg ut i Svanstein vid tiden för stats
skolans inrättande 1889. I folkräkningen 1890 är orten betecknad "Turtola by, 
Swansteins sågverk". Turtola var det finska namnet på byn, huvudsakligen belägen 
på den finska sidan. Svanstein var det svenska namnet för bruksorten på den svenska 
sidan, som fått namn efter de två första bruksgrundarna Svanljung och Steinholtz. 
Den tudelade finsk-svenska beteckningen "Turtola by, Swansteins sågverk" är en 
mycket talande beteckning för den sociala strukturen i byn som var helt uppbyggd 
kring sågverket. 

Enligt folkräkningen 1890 var byn mycket tydligt skiktad i en svenskspråkig 
överklass och en finskspråkig underklass. Bland de 29 finskspråkiga med angivna 
yrken fanns 10 bruksarbetare. Resten var inhyses, backstugusittare, torpare 
statdrängar eller pigor. Det fanns inte ens en hemmansägare bland de finsksprå
kiga. Bland de 22 svenskspråkiga med angivna yrken fanns 7 bruksarbetare, 8 hant
verkare, 5 med någon form av teoretisk vidareutbildning varav tre inom inspektörs-
familjen, 1 hemmansägare och 1 inhyses. Av dem var 19 stycken födda i en svensk
språkig församling utanför Tornedalen. Om man ur folkräkningen urskiljer dem 
som 1890 var i skolpliktig ålder, alltså 7-12 år, och delar dem i svensk- och finsk
språkiga så fanns det 22 finskspråkiga barn och 12 svenskspråkiga barn.426 Nästan 
hälften av de skolpliktiga barnen var alltså svenskspråkiga. Om man studerar de 
nyinskrivna i den flyttande folkskolan från 1887 till 1900 så skrevs 4-10 nya barn in 
varje år. De var ganska lika fördelade på finsk- och svenskklingande namn.427 

Även om det sistnämnda är en ganska grov beräkning av språkmönstret så be
kräftar de uppgifterna i folkräkningen 1890. Svanstein var ett tvåspråkigt samhälle 
med ett ovanligt stort inslag av svenskspråkiga för att vara i Tornedalen. Examens
katalogen för flyttande folkskolan vid Juoksengi 1886 har exempelvis i sin betygs
matrikel 62 finskklingande namn och enbart 4 svenskklingande namn.428 Det var 
alltså ingen överdrift av inspektor Müller när han påstod att en stor del av arbetar
stammen vid sågverket i Svanstein var svenskar. Det fanns ett uppenbart behov av 
svenskspråkig undervisning vid sidan av finskspråkig undervisning. Det fanns vis
serligen också personliga drivkrafter bakom Müllers engagemang. Han hade 1890 
en stor familj med tio barn i åldrarna fem till 28 år.429 Från det första bidraget till 
svenskspråkig skola 1875 fram till ansökan 1881 om en svenskkunnig lärare hade 
Müller därför ett behov av både en ordnad skolgång för den alltmer utökade barna
skaran, liksom undervisning på svenska. Vårterminen 1889 skrevs en son till in
spektor Müller in i folkskolan i Svanstein och vårterminen 1891 skrevs ytterligare 
en dotter och en son in.430 

Det var också vanligt att högreståndspersoner skickade iväg sina barn till en ort 
med bättre folkskola än på orten. Så var det med de två sistnämnda av Müllers barn 
som var internerade i Haparanda över terminerna.431 Genom skolgången i Haparanda 
lärde de sig svenska på ett bättre sätt än om det gått i byskolan. I Haparanda var 
andelen svenskspråkiga betydligt högre än i Svanstein. Att Müllers engagemang i 
folkskolan inte gjordes enbart i privat syfte utan också på grund av ett socialt patos 
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visar hans engagemang för mindre bemedlade barn. Skolrådet skrev i oktober 1892: 
Påframställan af disponenten A. Müller beslöt skolrådet för sin del undgifva ur Lund
blads ka donation fondens räntemedel ett belopp af 100 kronor tillfattiga skolbarns 
vid Svansteins bruk bespisning under innevarande läsår. 432 

Genomgången av handlingarna för ansökan om de fyra första stats skolorna har 
visat att det civila samhället var inblandat vid tillkomsten i högre grad än som 
tidigare framhållits i forskningen. I fallet med Svanstein fanns exempelvis ett reellt 
behov av svenskspråkig undervisning på grund av att så pass många svenskspråkiga 
arbetare arbetade vid sågverket. Hur många svenskspråkiga som arbetade vid Salmis 
såg har inte undersökts. Förslaget till s tatlig finansiering av de statliga skolorna 
gällde lönen till fyra lärartjänster samt att skaffa skolbyggnader till byarna Lapp
träsk och Teurajärvi. De två andra skolbyggnaderna skulle enligt löften bekostas av 
ägarna till sågverken i Svanstein och Salmis. 

Motiven bakom de svenskspråkiga statsskolorna 
Redan i slutet av 1850-talet fanns uttalade planer på att göra någonting åt det et
niskt blandade gränsområdet i Tornedalen. När kronprins Karls sommaren 1858 
gjorde en resa längs Tornedalen var hans primära önskan att organisera ett gräns
försvar efter mönster från de österrikiska militärkolonierna vid turkiska gränsen. 
Tanken var att staten skulle upplåta soldattorp till nybyggare på villkor att de en 
viss tid årligen övade sig i vapenbruk. Man skulle på så vis bidraga till nyodlingen 
och samtidigt skapa ett slags hemvärn vid gränsen. Ett sekundärt syfte var att finsk 
invandring till Sv erige skulle stoppas. Man fruktade att om inte det finska och 
svenska elementet i Tornedalen sammansmälte så kunde lätt problem skapas med 
Ryssland i framtiden.433 Efterhand försköts intresset till språket i sig självt. Många 
var övertygade om att det finska språket hade en inneboende kraft och benägenhet 
att sprida sig på det svenska språkets bekostnad. Det gällde även Lars Landgren 
som ansåg att den svenska rasen stod över den finska rasen och att den svenska 
civilisationen underförstått stod på ett högre kulturstadium än den finska. Hans 
bisittare i domkapitlet, Wilhelm Carlgren, beskriver hur Landgren efter det första 
chockartade besöket i Tornedalen 1877 bekymrade sig över tornedalingarnas av
skildhet från fosterlandet och för styrkan i deras finska kultur: 

.. .denna blandras utbredd öfver stora vidder och talande ett helt annat språk, icke 
allenast stodfrämmande för det svenska fäderneslandet, slö och likgiltig för högre od
ling, utan ock visade stark benägen het att utbreda sitt språk, segrande öfver det svenska, 
allt längre söderut.434 

Den bakomliggande idén med helt svenskspråkiga statsskolor var att skapa en språk
barriär på gränsen mellan tornedalskommunerna och de svenskspråkiga kommu
nerna. Genom att placera de svenskspråkiga skolorna i språkblandade orter skulle 
man stoppa finskans spridning i Sverige. Som framgår av Karta 2 nedan var de 
första stats skolornas lokalisering 1888 en kompromiss mellan de språkdarwinisti-
ska önskemålen och behoven från fabriksägarnas sida av folkskolor. De två stats
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skolorna i Lappträsk och Teurajärvi placerades i direkt anslutning till språkgränsen. 
De två andra vid sågverken i Svanstein och Nikkala. År 1894 togs beslut om 18 nya 
stats folkskolor i Tornedalen. I Nedre och Mellersta Tornedalen placerades de kon
sekvent längs språkgränsen och riksgränsen som ett slags dubbla skyddsbarriärer 
mot finskans framträngande. Lokaliseringen längs riksgränsen följde på ett natur
ligt sätt de folkrika byarna längs Torne älv, men statsskolorna längs språkgränsen 
var utplacerade av direkt språkstrategiska skäl. 

Karta 2. De första statsskolornas placering i Tornedalen 
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För att sätta stopp för det finska språkets spridning tänkte sig Widgren och Land
gren att statliga folkskolor med svenska som undervisnings språk skulle placeras 
som ett slags kulturbarriärer vid gränsen till de svenskspråkiga bygderna. På så vis 
skulle finskans spridning på svenskt område stoppas.435 De statlig folkskolorna i 
Tornedalen betraktades som ett av det viktigaste ideologiska medlet för att stoppa 
det man uppfattade som det finska språkets framryckning på svenskt territorium. I 
allegorisk form beskrevs därför motsättningen mellan svenskan och finskan som 
ett krig på svenskt territorium där det finska språket var den ovälkomne inkräkta-
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ren och det svenska språket den ädle försvararen av gamla svenska värden. I ana
logi med resonemanget blev därför de som försvarade det finska modersmålet i 
Svenska Tornedalen betraktade som fosterlandsförrädare. 
Det var särskilt påtagligt i samband med reformförsök inom språkpolitiken i sam
band med försök att förbättra det finska språkets ställning, exempelvis i samband 
med Wanhainens reservation i Finnbygdsutredningen 1921, språkpetitionen om 
finska i fortsättnings skolan 1928 och propositionen om finska i fortsättningsskolan. 
Tanken på finska språket som en inkräktare återkom i 1930 års språk- och härkomst
utredning där målsättningen var att studera finskans utbredning mer i detalj.436 En 
närmast militär terminologi användes ofta, men om man kan tala om en militär 
strategi så var den av det andliga och kulturella slaget. Statsskolorna blev symboler 
för skyddet mot både en yttre och inre fiende. 
Det finns alltså en kontinuitet i det språkdarwinistiska tänkandet från 1870-talet 
fram till 1930-talet, en kontinuitet som satte djupa spår i språkpolitiken i Torneda
len och i synen på de nationella minoriteterna. Även fennomanerna i Finland hade 
samma föreställning om språket som en skyddande kulturbarriär. Enligt en artikel 
i den fennomanska tidningen Kaiku år 1894 såg den fennomanska artikelförfatta
ren finskan som den "bom" som hittills hindrat svenskheten att tränga över på 
finska sidan av Torne älv för att undergräva finnarnas nationella ställning.437 

Landgren blev själv utsatt för fennomanernas kritik. År 1880 riktade Yrjö-
Koskinen ett skarpt angrepp mot försvenskningssträvandena i Tornedalen, särskilt 
mot Lars Landgren. Som exempel togs fram en skrivelse från 1879 där Landgren 
föreslagit olika försvenskningsåtgärder inom skolans område till regeringen. Skri
velsen återgavs och kommenterades i Uusi Suomentar samma år och återkom i Yrjö-
Koskinens artikel 1880. Där kritiserades de svenska myndigheterna för sin be
handling av de finsktalande i Sverige, från 1600-talets finnar i Värmland till 
tornedalingarna i Norrbotten. Yrjö-Koskinen framhöll kontinuiteten i den svenska 
minoritetspolitiken.438 De nationella motsättningen om Svenska Tornedalen hade 
redan nu koncentrerats till en motsättning mellan fennomanerna och domkapidet 
i Härnösand, eftersom domkapitlet var den svenska myndighet som var ansvarig 
för utformningen av folkskolan. Det var i folkskolan barnen skulle fostras till sann 
kristen tro, till lojala undersåtar i den svenska nationalstaten och till dugliga med
borgare. Samtidigt blev Landgren alltmer övertygad om att den ekonomiska situa
tionen och den politiska viljan i Tornedalen inte var sådan att folkskolan inom 
överskådlig tid skulle byggas ut i den omfattning som han önskade. Det var här 
stats skolorna kom in i bilden som ett statligt ingripande i en kulturell nödvärns
situation. Faktum är att mycket få argument användes mot den ryska faran. Det var 
fennomanerna och den kulturella faran från det finska språket som framhölls. Präs
terna och lärarna, precis som andra myndighetspersoner, hade blivit fostrade in i 
tänkesättet att folkskolorna och det svenska språket var ett kulturellt värn österut. 
Som Sverker Oreds son har påpekat kom det försvarspolitiska omslaget i synen på 
Tornedalen väldigt hastigt under den andra hälften av 1800-talet.439 Det finns där
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för ingenting som talar för att Landgrens strävan efter svenskspråkiga folkskolor i 
slutet av 1870- och början av 1880-talet huvudsakligen drevs på av försvarspoli
tiska skäl. Det var en omsvängning som skedde från mitten av 1880-talet. Det 
fanns också en utbildningspolitisk sida av saken som inte bör negligeras. Den skill
nad som kunde konstateras i folkskolans utbyggnad mellan de finskspråkiga och 
svenskspråkiga församlingarna på 1870-talet var påtaglig också på 1880-talet. År 
1886 befann sig skolväsendet i Tornedalen på en lägre nivå än i de svenskspråkiga 
delarna av Övre Norrland.440 Även om skillnaderna inte var så stora innebar det 
avvikande finska språket ett hinder för folkskolans utveckling, eftersom läroböcker 
på finska saknades och det var svårt att få fram kompetenta lärare. Vid en övergång 
till svenska som undervisnings språk skulle sådana olägenheter undanröjas. 

De statliga skolornas tillkomst i Tornedalen skedde samtidigt som det industri
ella genombrottet i Norrbotten. Det var järnvägen som öppnade gruvorna i Malm
fälten för exploatering och som öppnade för Luleås snabba expansion under 1890-
talet. Ändå kan man inte påstå att det var industrialiseringen som drev fram de 
första statsskolorna 1888. Den tornedalska landsbygd där statsskolorna placerades 
hade ännu inte hunnit bli så påverkad av industrialiseringen. Industrialiseringen 
inverkade därför inte så mycket vid tillkomsten av de första stats skolorna. Det var 
snarare nationalstatens roll i industrialiseringen som kom att ingå i motivbilden. 
Här spelade motsättningen till fennomanerna och det finska språkets påstådda fram-
ryckning en betydelsefull roll. 

I grunden handlade fennomanernas strid för det finska språkets statushöjningen 
om den finska majoritetsgruppens roll i den finländska nationalstaten. Det hand
lade om nationalstatens etniska innehåll. I Sverige hade den lilla tornedalska mino
riteten rent numerärt och inflytelsemässigt ingen påverkan på den nationalistiska 
mytologins utformning eller nationalstatens utformning. Deras egen del i myto
login härrörde sig till myterna om kvänerna och birkarlarna i det nordliga området, 
som kommer att beskrivas senare. Deras nutida betydelse bestod framförallt i att 
de befolkade det vidsträckta område i Norrbotten som i så stor utsträckning inne
höll oexploaterade råvaror för nationens kommande behov. Därför blev torne-
dalingarna en betydelsefull bricka i nationalstatens omorientering norrut. 

Hos landshövding Widmark och ännu mer hos landshövding Berg trädde den 
nationella och försvarspolitiska aspekten i förgrunden. Misstänksamheten mot 
fennomanerna var hos dem mycket mer parad med misstänksamheten mot de ryska 
avsikterna med järnvägens framdragning till den finska sidan av Torne älv. Stats
skolornas införande blev för dem en kamp med tiden för att hinna uppfostra 
tornedalingarna till lojala nationella undersåtar. 

Widmark hade visserligen en ganska nyanserad bild av språkfrågan i Tornedalen 
och betonade även fördelarna för tornedalingarna i det civila samhället om de lärde 
sig svenska, men han förde samtidigt en regionalpolitik i järnvägs frågan som miss
gynnade Tornedalen och en skolpolitik som drog bort landstings stödet till små
skolorna i Tornedalen. Det är viktig att betona att skolpolitiken i det sistnämnda 
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fallet inte drevs av nationalistiska skäl utan av demokratiska rättviseideal. Han tyckte 
att Tornedalen gynnades på bekostnad av andra kommuner i länet och menade att 
det stred mot lagen. Flyttningen av Haparandaseminiariet drev Widmark däremot 
av nationalistiska skäl både, med tanke på järnvägens utbyggnad till finska gränsen 
och den fennomanska politiken. Lars Berg hade huvudsakligen en försvarspolitisk 
och militärstrategisk syn på Tornedalen. Han såg området utifrån en nationellt stra
tegisk synpunkt. Skillnaden mellan Widmark och Berg var att Widmark såg stats
skolorna som ett sätt att åstadkomma tvåspråkighet, medan statsskolorna för Berg 
var ett instrument för att assimilera tornedalingarna i den svenska kulturen. Folk
skolans nationalistiska innehåll var för honom viktigare än frågan om kultur, bild
ning, religion och modersmål. 

Lars Landgren och till stor del även Adolf Widmark hade en mer humanistisk 
och kulturellt färgad syn på Tornedalen. De såg Tornedalen och tornedalingarna 
som finska kulturbärare som borde bli tvåspråkiga. Eftersom både tornedalingar 
och samer var en mycket liten minoritet i den svenska nationalstaten var det ratio
nellt att införa det svenska språket som ett gemensamt språk. Landgren föresprå
kade inte en ensidig språkassimilering utan menade att de tre folkgrupperna i Norr
botten borde bli förtrogna med varandras språk. Även om det till viss del säkert var 
taktiska argument för att motivera försvenskningspolitiken, inte minst med tanke 
på fennomanernas hårda kritik av domkapitlet, så låg det säkert också en ärlig 
ambition bakom. Lars Landgren var gift med dottern till en bruksägare. Han såg 
hur järnvägen och industrialiseringen var på väg att ändra förutsättningarna för 
framtidens. Han upplevde tornedalingarnas och samernas avsaknad av svenska språk
kunskaper som ett handikapp vid marknader och vid andra möten med svenskar i 
det civila livet. Han såg därför de statliga folkskolorna, liksom folkskolan överhu
vudtaget, som ett medel för modernisering. 

När man studerar den omfattande brevväxlingen mellan Landgren och 
ecklesiastikmins ter Hammarskjöld, samt mellan Landgren och den laestadianske 
prästen P.O. Grape framstår den huvudsakliga målsättningen med språkpolitiken 
vara att hyfsa den laestadianska sektens råhet och avvikelser från sann luthersk 
kristendom, samt sätta en gräns för den finska kulturens utbredning i norra Sverige 
och motverka fennomanernas språkpolitiska propaganda. För Lars Landgren ut
gjorde laestadianismen ett inre hot mot svenska kyrkans hegemoni i norra Sverige. 
Det fick också betydelse för nationalstatens ideologiska reproduktion eftersom 
religionen spelade så stor roll i nationalstatsideologin. Gud, kungen och fosterlan
det var kärnan i nationalismens idealbild av nationen. Genom att religionen precis 
som nationalstaten hade ett etniskt innehåll som placerade svenskarna högst på 
piedestalen, så innebar den finska och samiska kärnan i laestadianismen också ett 
ideologiskt hot mot svenskarnas etniska tolkningsföreträde i nationalstaten. De 
språkdiffusionistiska idéerna om finskans spridning på svenskans bekostnad över
satte det inre hotet till en yttre, begriplig hotbild. Det var därför den geografiska 
språkgränsen fick så stor betydelse i statens förehavanden med Tornedalen. 
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Tvång eller frivillighet? 
Den fråga som kanske diskuterats mest livligt i anslutning till frågan om de statliga 
skolorna är om de infördes som en tvångsåtgärd för att tvinga tornedalingarna att 
lära sig svenska, eller om de tillkom på frivillig väg som ett sätt för den finsksprå
kiga befolkningen att förbättra kommunikationen med den svenskspråkiga delen 
av landet. Det har aldrig varit någon oenighet bland forskarna om tornedalingarnas 
eget behov av att lära sig svenska, vilket har framhållits i olika sammanhang. Frågan 
har snarare gällt i vilken grad befolkningen ansåg sig tvingad att införa svenska 
som enda undervisnings språk. En vanlig uppfattning är att det var de ekonomiska 
fördelarna med de statliga skolorna som gjorde att kommunerna accepterade svenska 
som undervisnings språk, att man helt enkelt inte hade råd att tacka nej till d et 
statliga stödet. 

Slunga anför utöver de ekonomiska argumenten att det är okänt i hur hög grad 
det fanns ett allmänt kulturintresse i kommunerna för införande av svenska som 
undervisnings språk. Han redovisar skolråden som en i stort sett "samstämmig kör 
för en förment positiv och entusiastisk folkmening för svenskundervisning." Dä
remot frågar han sig om den verkliga allmogemeningen någonsin kom på pränt. 
Slunga betonar att tornedalingarnas inställning till språkfrågan var dikterad av prak
tiska hänsyn, men menar att eftersom de lokala myndigheterna accepterade de stat
liga villkoren kan man inte betrakta skolpolitiken som statligt auktoritär.441 Ur 
Finnbygdsutredningens perspektiv var det viktigt att förlägga det frivilliga införan
det av svenska som undervisnings språk för att på så sätt legitimera den helsvenska 
undervisningen som ett initiativ underifrån. 

Hugo Tenerz har emellertid påvisat att finnbygds sakkunniga feltolkat protokol
len i både Korpilombolo och Karl Gustavs församling så att införandet av svenska 
som undervisningsämne blivit tolkat som att svenska blev infört som undervisningsspråk 
redan 1860 respektive 1875.442 1 sin genomgång av finnbygdssakkunnigas åsikter 
hävdar Hugo Tenerz att den finska allmogen vid tiden för stats skolornas tillkomst 
var ointresserad av skolväsendet, men hans argumentation är i det fallet något 
motsägelsefylld. Å ena sidan hävdar han att tidiga försök gjordes av vissa försam
lingar redan på 1860-talet att undervisa i svenska, samt att tanken på undervisning 
i riksspråket omfattades av många med intresse, åtminstone av de mer medvetna 
bland allmogen. Å andra sidan hävdar han att sockenmännen i tornedals-
församlingarna enbart var intresserade av att slippa undan ekonomiska åtaganden 
för folkskolan, och att den laestadianska mentaliteten gjorde allmogen likgiltig för 
politiska frågor.443 Tenerz verkar underskatta allmogens intresse för folkskolorna. 
Han hävdar att de beslut som togs av skolråd och kyrkostämmor om införande av 
svenska som undervisnings språk dikterades av den språkliga och klassmässiga sam
mansättningen i skolråden och kyrkostämmorna. Allmogen var enbart intresserad 
av den ekonomiska sidan av saken, inte av språkfrågan. Han menar att de därige
nom hamnade utanför de beslutande församlingarna.444 I det resonemanget ligger 
implicit att skolstyrelse och kyrkostämma inte var representativa för befolkningen 
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som helhet och att det egentligen fanns en annan vilja hos befolkningen än den 
som tog sig uttryck i skolstyrelsernas och kyrkostämmornas beslut. Det demokra
tiska underskottet i kommunala organ var visserligen en realitet med det fyrktals-
system som tillämpades, men man kan därför inte helt underkänna de beslut som 
togs i skolråd och kyrkostämma som odemokratiska. Det hårdnackade motståndet 
i sockenstämmorna mot folkskolans införande under de första decennierna efter 
folkskolestadgans införande, skulle i så fall också kunna avfärdas som att det inte 
avspeglade majoritetens åsikter. 

I resonemanget ligger också den inbyggda värderingen att de svenskspråkiga 
tornedalingarna inte tillhörde den genuina befolkningen. Tenerz ser de "äkta" 
tornedalingarna som en homogen grupp bestående av finskspråkig allmoge. De 
övriga räknas inte. De är antingen inflyttade svenska försvenskningsaktörer eller 
indoktrinerade och manipulerade tjänstemän, lärare etc. från tornedalingarnas egna 
led. Inte heller det vi kallar "allmoge" var någon homogen grupp. Den tornedalska 
landsbygdsbefolkningen bestod av en mycket hög andel backstugusittare och 
inhysingar. De var obesuttna och behöver inte ha haft samma politiska värderingar 
som hemmansägarna. Många av de första skollärarna togs exempelvis ur 
inhysingarnas eller backstugusittarnas krets. Det var inte heller alltid så att de 
obesuttna var enbart kuvade och underdåniga. De kunde också uppvisa stolthet 
och självmedvetenhet, men familjernas dåliga ekonomi drev tidigt ut barnen i ar
bete, vilket gick ut över skolgången.445 De obesuttna hade ingenting att förlora på 
att staten införde statsskolor med svenska som undervisningsspråk. Tvärt om gyn
nades de av den statliga politiken, exempelvis genom arbetsskolornas och skolhem
mens verksamhet som gav fattiga och avsides boende barn möjlighet att gå i skola, 
som de annars inte skulle ha haft. 

Tenerz frågar sig heller inte vilka tänkbara andra språkstrategier olika grupper 
skulle ha haft ifall de ville s kaffa sig ett yrke inom de sektorer som modernise
ringen skapade. Vilka alternativa strategier skulle exempelvis kvinnorna ha haft? 
Han vill överhuvudtaget inte se tornedalingarnas val av svenska till undervisnings
språk som avvägda och strategiska val, utan enbart som manipulationer från högre 
ort. Trots allt måste besluten i de lokala politiska församlingarna liksom avsakna
den av större folkliga protester mot försvenskningen av skolväsendet ses som ett 
uttryck för en politisk vilja och språklig strategi hos befolkningen, om än uttryckt 
på ett passivt sätt. Det motstånd mot folkskolan som kommer till uttryck i kyrkoråd
ens och skolrådens framställningar till Domkapitel och Kungl. Maj:t handlar aldrig 
om språkfrågan, utan om folkskolan som sådan. Framställningarna handlar nästan 
alltid om en försiktighet och rädsla för de ekonomiska utgifter som var förknip
pade med en utbyggnad av folkskolan. Det finns ofta ett konservativt drag i det 
lokala motståndet mot folkskolan. Hur mycket den har att göra med den laestadi-
anska rörelsens allmänna motstånd mot moderniseringsprocessen är svårt att be
döma. Här måste man akta sig för att betrakta den laestadianska rörelsen som en 
homogen rörelse. Det verkar onekligen ha funnit ett religiöst grundat motstånd 
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mot moderniseringen som tog sig uttryck i ett motstånd mot folkskolan.446 Samti
digt finns kyrkoherden och folkskolinspektören P.O. Grape som står för en rakt 
motsatt tendens. Han var en ledargestalt inom den laestadianska rörelsen samtidigt 
som han nitiskt arbetade för spridning av svenskt språk och kultur i Tornedalen. 
Han var pådrivande bakom införandet av svenska som undervisnings språk inom 
folkskoleväsendet.447 Det fanns alltså i den laestadianska rörelsen krafter som ver
kade både för och emot moderniseringen och utbyggnaden av folkskolan. 

Olof Hederyd har en radikalt annorlunda syn på försvenskningspolitiken än 
Tenerz. Han polemiserar mot att försvenskningspolitiken skulle ha varit en tvångs
kampanj för att utbreda storsvenskheten på en isolerad finskspråkig folkspillras 
bekostnad. Hederyd menar att själva tvånget i språkinlärningen upplevdes på olika 
sätt av olika elever beroende på lärarens personlighet. Det finns exempel på perso
ner, som författaren Gunnar Kieri, som upplevde skolsituationen som förnedrande. 
Det finns också exempel på personer, som folkskolläraren och rektorn Karl Pekkari, 
som upplevde att läraren accepterade finskan som elevernas modersmål. Hederyd 
påpekar också att Tenerz' angivelse av 1880 som en gräns för försvensknings
kampanjen inom skolväsendet borde utsträckas tidigare i skolväsendets historia. 
Han påpekar att de första initiativen till skolor med svenska som undervisnings
språk togs på 1870-talet i Nedertorneå och Karl Gustavs församlingar. Han påvisar 
också, och grundar sig då på Slunga, att tornedalingarna tog egna initiativ att skicka 
barn till svenskspråkig bygd för att lära sig svenska redan på 1840-talet. Det visar 
på en tidig ambition att låta barnen lära sig svenska, vilket förklarar varför man gick 
med på att införa svenska som undervisnings språk. 

Hederyd menar att det verkliga kultur- och språkförtrycket var det som utöva
des mot tornedalingarna innan de fick lära sig svenska, under de hundratals år då 
förvaltnings språket var svenska men befolkningen bara kunde tala finska.448 Även 
andra forskare som Henning Johansson och Joel Wikström ser tornedalingarnas 
ställningstagande för svenska språket som ett pragmatiskt val, att de såg det svenska 
språket som en resurs som var nödvändig för att nå större inflytande i samhället. 
Det utesluter inte ett bevarande av modersmålet som vardagsspråk, men innebär 
ändå ett ställningstagande för svenskan som prioriterat språk i undervisningen.449 

Vad gäller själva initiativet råder ingen tvekan om att det var Lars Landgren som 
från början drev idén om de statliga skolorna, men idén föddes inte av sig själv. 
Den växte fram i växelverkan med den lokala miljön. Landgren fick impulser till 
idén om helsvenska skolor när han såg resultatet av de initiativ som befolkningen 
själva tagit för att lära barnen svenska i folkskolan. Att han tillsammans med P.O. 
Grape försökte genomdriva en statlig finansiering berodde på att han annars inte 
trodde på någon snar förbättring av skolväsendet. På så vis var det i högsta grad en 
ekonomisk fråga, men det finns ingenting som talar för att allmogen skulle ha varit 
likgiltiga för att lära sig svenska. Det visar den tidigare beskrivna åtgärden att skicka 
sina barn till svenskspråkiga bygder för att arbeta där och lära sig svenska. Det var 
ett billigt sätt för att lära barnen svenska. Föräldrarna insåg fullt ut nyttan av att 
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kunna kommunicera med svenskar i olika offentliga och privata sammanhang. Den 
industriella expansionen som inleddes med malmbanans byggande och stamban
ans framdragning genom Norrland visade i ännu högre grad att det i framtiden 
skulle vara nödvändigt att behärska det svenska språket. Allmogen var däremot 
motståndare till alltför höga utgifter för skolväsendet. Det var dyrt att bygga skola 
i ett glesbebyggt område utan utvecklade kommunikationer och befolkningen var 
fattig. Man ska komma ihåg att protestindragningen av småskolorna i tornedals-
församlingarna 1884 inte kom sig av att befolkningen avskydde småskolor. Det var 
en protest mot landstingets indragna stöd till småskolorna. Man kan se 1884 års 
strid om småskolorna som en förutsättning för statsskolorna genom det motstånd 
mot fördyringar som allmogen demonstrerade. 

Domkapitlet och ecklesiastikdepartementet tvingades därför möta allmogen med 
generösa erbjudanden om statliga folkskolor för att kunna bygga ut folkskoleväsen
det och utveckla språkpolitiken. Det hade också bildats ett skikt av infödda präster, 
lärare och tjänstemän som tillsammans med inflyttade högreståndspersoner var 
beredda att arbeta för att utvidga svenskundervisningen i folkskolan. Det politiska 
engagemanget hos det nya tjänstemannaskiktet spelade en inte oväsentlig roll i 
sammanhanget. Genom kommunreformen 1862 skapades ett nytt politiskt forum 
i landstinget. Där engagerade sig flera utbildade tornedalingar, som var djupt enga
gerade i folkskolans utveckling, exempelvis Z. Grape och P.O. Grape. Engage
manget i landstingspolitiken förstärkte hos dem medvetenheten om behovet för 
tornedalingarna att lära sig svenska. Det var i den jordmånen som Lars Landgren 
så påpassligt uppmuntrade införandet av svenskundervisning i folkskolan. 

Inte heller Tenerz påstående att den laestadianska mentaliteten gjorde allmogen 
likgiltig för folkskolorna är hållbart som argument. Den främste försvensknings-
ivraren i Tornedalen var den laestadianska prästen och folkskolinspektören P.O. 
Grape. Det verkar otroligt om inte han, som en av de främsta ledarna för 
laestadianerna, skulle ha lyckats påverka inställningen till folkskolan hos den laesta
dianska menigheten. Det fanns ingenting i den laestadianska tron som vände sig 
mot skolan som sådan eller mot införande av svenska i skolan. Det viktigaste för 
laestadianerna var att skolan höll fast vid de grundläggande kristna värdena och att 
återhållsamhet iakttogs vad gäller världsliga ting. Laestadianerna var inte likadana 
på 1880-talet som på 1860-talet. Det var heller ingen homogen grupp. Skillnaden 
mellan öst- och västlaestadianerna är exempel på det. Att det också fanns en oppo
sition mot det sätt försvenskningspolitiken tog sig uttryck visar Övertorneå skol
råds vägran att gå med på folkskolinspektör P.O. Grapes förslag till reglemente för 
småskolorna i kommunen 1898. Skolrådet ansåg att folkskolinspektören gick för 
långt när han ville införa svenska som undervisnings språk redan i småskolan.450 

Det var emellertid inte en protest mot svenskundervisningen som sådan, utan mot 
formerna för undervisningen. Konflikten med skolrådet i Övertorneå kommer att 
analyseras närmare i kapitel 6, liksom en systematisk genomgång av skolstyrelse
protokollen åren 1846-1939 i Övertorneå kommun . 
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Skolutbyggnad och ideologisk kontinuitet 
Den bakomliggande ideologin till försvenskningspolitiken kännetecknades av en 
stabil kontinuitet som bevarades årtionde efter årtionde, om än i något olika tids
dräkt. Strax efter att Sverige förlorat Finland utropade Tegnér: "Låt oss inom Sve
riges gräns återerövra Finland!". Den djupa etnocentrism och sårad nationell själv
känsla som skaldens ord gav uttryck för, skulle komma att återupprepas gång på 
gång men i olika former. De kom att reflekteras i prosa, poesi och tidningsartiklar 
och i den praktiska politiken på olika nivåer. De kom att användas i Tornedalen och 
Lappland i en försvenskningspolitik som kombinerade integrering och assimile
ring av de nationella minoriteterna i den svenska nationalstaten. 

Den gällde också den nye biskopen i Härnösands stift, Martin Johansson. Han 
hade arbetat med läroverksfrågor och var mycket ovetande om förhållandena i det 
vidsträckta stiftet när han tillträdde. I januari 1889 skrev han ett första brev till P.O. 
Grape där han begärde upplysningar om de församlingar i Tornedalen där prästen 
måste ha kunskaper i finska språket och menade att det bästa vore om stiftet kunde 
få "...begåvade, gudfruktiga ynglingar, som vuxit upp i Finnmaken..." att bli präs
ter.451 

Martin Johansson fortsatte sedan att kalla Tornedalen för Finnmarken, vilket ju 
egentligen var ett administrativt område i norra Norge. I oktober samma år skrev 
han om de återstående punkterna i det han kallade Finnmarksprogrammet. Det punk
ter han tog upp var revision av handboken, begäran om nya fasta folkskolor, in
skrivning i de nya skolreglementena om svenskan som undervisnings språk i sko
lans sista årskurs samt frågan om premier till lärarinnor som särskilt vinnlade sig 
om undervisning på svenska språket. Han förklarade i brevet att det nu var upp till 
Grape att skriva en ansökan. 452 

Martin Johansson hyste stor tilltro till statsskolorna med svenska lärare och 
menade att de var det bästa medlet för att införa svensk kultur i Tornedalen. Samma 
åsikter verkar ha genomsyrat regeringskansliet att döma av ett brev till G rape i 
februari 1890. Nu verkade det inte finnas några som helst hinder för en utbyggnad 
av stats skolorna: 

...som Ni ser få vi, hvilket på regerigen beror; allt hvad vi begära för Finnmarken; 
derfòr bör man i min tanke skynda med åtgärder för at t få så många svenska skolor 
som möjligt,453 

Att den svenska regeringen var beredd att satsa stort på de statliga skolorna visar 
vilken ändrad strategisk betydelse man tillmätte Tornedalen. År 1894 inrättades i 
ett enda slag 13 nya statliga folkskolor, samtliga med svenska som enda undervis
ningsspråk.454 Inom loppet av sju år hade alltså 17 statliga folkskolor inrättats. Av 
Diagram 2 framgår hur andelen statliga folkskolor ökade i förhållande till samtliga 
folkskolor i Tornedalen åren 1892-1919. 
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Diagram 2. Andel statligt finansierade folkskolor i Tornedalen 

50 t 

1892 1898 1904 1910 1919 

Källa: Tenerz 1965:passim; Betänkande och förslag rörande folkskolväsendet i de finsktalande 
delarna av Norrbottens län 1921:76 ff./ BiSOS Skolväsendet 1892-1919. 

Andelen statliga skolor var 1898 uppe i nära 20 procent men minskade sedan nå
got. Det betyder att kommunerna i Tornedalen mellan 1898 och 1904 bekostade 
fler nya skolor än nytillkomna statliga skolor. Man kan därför dra den slutsatsen att 
det hos kommunerna fanns ett mer aktivt intresse av att bygga ut skolväsendet än 
förut, kanske också bättre ekonomiska möjligheter. Efter 1904 när Luleå stift bil
dats skedde en ny statlig satsning i Tornedalen. Som kommer att framgå nedan 
berodde större delen av ökningen 1910 på det kraftigt ökade anslaget 1906 och 
ökningen 1919 på en likaledes kraftig ökning 1911. År 1919 utgjorde de statliga 
skolorna 40 procent av samtliga tillkomna folkskolor. 

Martin Johansson fortsatte i Landgrens fotspår med försvenskningspolitiken. 
En av åtgärderna var att institutionalisera språkpolitiken genom utarbetandet av 
reglementen som överensstämde med den nya språkpolitiken. I oktober 1895 skrev 
han till P.O. Grape angående reglementet i Nedertorneå folkskolor. Han utgick 
från att undervisnings språket skulle vara svenska i folkskolans övre avdelningar. I 
Mattila hade året innan en statsskola inrättats där undervisnings språket skulle vara 
enbart svenska. Läraren Isak Wallin som tjänstgjort sedan 1875 var inte tillräckligt 
kunnig i svenska och biskop Johansson skrev irriterat om svenska som undervis
ningsspråk: 

Att detta då icke äger rum i Mattila bys folkskola, är reglementsvidrigt och bör ändras. 
Jag anar, a tt det är den gamla historien om Wa llin som här åter är framme. Men om 
W. ej kan undervisa på svenska, bör han aflägsnas. 

Resultatet blev att Wallin redan samma år blev förflyttad från Mattila till Nikkala.455 

I Muonionalusta hade Kungl. Maj:t på statskontorets förslag anbefallt att all under
visning skulle ske på svenska eftersom staten bidrog till lärarlönen, men i det fallet 
var biskopen osäker på om det var möjligt och skrev till Grape i frågan i februari 
1896: 

Men hur är det möjligt att hafva svenska till enda undervisningsspråk genom skolans 
alla af delningar? Detfinnsju idelfinnar i Muonionalusta?1456 
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Utbyggnaden av statsskolorna kommenterades i den svenska pressen och man kan 
där urskilja både språkdarwinistiska argument av gängse typ, men också en liberal 
linje som pläderade för minoriteters rätt till sitt modersmål. I slutet av december 
1893 publicerade Svenska Morgonbladet en artikel med rubriken "Välbehövlig för
svarsåtgärd", som handlade om att skydd och fästningar måste byggas för att sätta 
stopp för det finska tungomålet. I januari 1894 varnade Svenska Dagbladet för att 
Tornedalen kunde bli ett nytt Slesvig-Holstein och rekommenderade att inte ens 
hårda medel skulle skys för att stävja den ökade utbredning av ett språk som tala
des hos den mäktiga grannen i öster. 

Ett liknande innehåll hade tidningen Fyris, men reagerade mot Svenska Dagbladets 
tal om folkets skyldigheter att lära sig rikets språk för att bli delaktig av förmånerna 
i landet. Finskan skulle mötas, men utan ovärdiga förföljelser och tvångsåtgärder. 
Haparandabladet försvarade finskan och menade att den inte kunde utrotas, men att 
finskans utbredning borde stoppas. De åsikter som dykt upp om att utdriva gränsbo
rna ur landet avvisades kategoriskt. Därefter följde ett antal artiklar i Vårt Landi 
den 15 och 19 februari samma år, där biskop Martin Johansson ansåg att talet om 
den finska språkexpansionen var ogrundad. Försvenskningsarbetet borde fortsätta 
med hjälp av skolorna, kyrkan och järnvägen. 

Särskilt nämnde han volontärskolan med de finskspråkiga i Notviken utanför 
Luleå.457 Med tanke på den språkdarwinism som framträdde i de tidigare redovi
sade artiklarna och med tanke på domkapidets motivering att genom stats skolorna 
stoppa finskans utbredning, kan det synas märkligt att biskopen här förklarade att 
talet om den den finska språkexpansionen var ogrundad. Men det var ingen slump 
att han gjorde det. En månad tidigare hade den nyutnämnde kaptenen för Torneå 
kompani, Emil Melander, publicerat tre artiklar i Vårt Land. De handlade alla om 
tornedalingarna och volontärskolan i Notviken. Melander gick till angrepp mot de 
orättfärdiga fördomar ha ansåg cirkulerade om de tornedalska rekryterna, som han 
bl.a. läst i Sundsvalls-Posten. Han beskrev hur de till det yttre inte skilde sig särskilt 
mycket från svenskarna förutom de snipiga olackade kängskorna som Melander 
såg som praktiska skodon. Han beskrev vidare hur "våra finngossar" tidigare fått 
dåligt outbildat befäl, de sämsta persedlarna och ingen språkträning. Nu blandades 
de finsktalande med de svensktalande och kommandoorden var på svenska. Det 
var idel lovord om de tornedalska rekryterna. Om talet om finskans utbredning 
skrev Melander: 

Min personliga öfvertygelse är y att i detta tal ligger icke så liten öfverdrift, om ej osan
ning i ett och annat hänseende. 

Han Ärtsatte med en övertygande bevisföring. Att det i vissa byar bara talades 
finska sa inte så mycket om Tornedalens förfinskning, då det i en by kunde bo 
enbart 3-4 åboer. Det var också allmänt att både svensktalande och finsktalande 
köpte hemman ( på andra sidan språkgränsen) och då gick över till det andra språ
ket. Melander hade inte bevis på några byar med svenska namn som förfinskats, 
däremot motsatsen. Som exempel anfördes Överkalix. I de södra Tornedalen ver
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kade det istället som om svenskan vunnit terräng.458 Uppenbarligen blev Martin 
Johansson påverkad av Melanders argumentering och tog till sig den som sin egen. 

Kopplingen mellan Tornedalen och språkstriden i Finland 
Som svar på den svenska försvenskningspolitiken och den kraftiga utbyggnaden av 
statsskolor publicerades en hel artikelserie om Svenska Tornedalen i den 
fennomanska uleåborgs tidningen Kai ku under det samlande temat "Kränkning av 
finska språket och nationaliteten i det nordliga Sverige". Artiklarna var skrivna av 
medarbetaren Konrad Fredrik Kivekäs, en förfinskning av släktnamnet Stenbäck.459 

Hösten 1894 gjorde Kivekäs för Kaikus räkning en reportageresa i Svenska Torne
dalen med syfte att granska den svenska språkpolitiken på ort och ställe. Av sam
mandrag och referat gjorda av artikelserien framgår att den var starkt kritisk till alla 
försvenskningsåtgärder i Torndalen. Särskild kritik riktades mot att lärare och präs
ter inte lärde sig befolkningens modersmål, mot förändringen av undervisnings
språket vid Haparanda seminarium till svenska och att svenskan var enda undervis
ningsspråk i folkskolorna. 

Föreställningen om språket som ett heligt språk framträder när Kivekäs beskri
ver de svenska tornedalingarnas förhållande till svenskarna som likvärdigt med 
judarnas förhållande till egyptierna. Han beskriver då svenskarnas förhoppningar 
till statsskolorna som en spärr mot finskan: 

Man hoppas, attfirmarne slutligen skola gif va med sig, liksomjudarne fordom af den 
ljufva lukten från de egyp tiska köttgrytorna läto förmå sig a tt tillbedja främmande 
gudar. 

Kivekäs ansåg emellertid försvenskningsförsöken frukdösa på grund av finnens 
sega och livskraftiga fasthållande vid sina seder och språk, men han menade samti
digt att Finlands finnar måste förbli sin "...nationalitets vaksamma väktare, omin
tetgörande fiendens planer." I artikelserien kritiseras också svenskarnas misstänk
samhet mot finnar i allmänhet och mot Ryssland. Slutligen avslutas den med ett 
helt batteri av förslag till åtgärder för hur de svenska myndigheterna ska förbättra 
tornedalingarnas kulturella situation. Även här märks tydligt hur situationen i Fin
land förs över på svenska förhållanden. Kivekäs förslår inrättande av lärostolar i 
finska språket vid svenska universitet och upprättande av åtminstone en finsksprå
kig högre läroanstalt. Längst gick förslaget att man i Svenska Tornedalen skulle få 
tillåtelse att kalla in finskspråkiga präster från församlingar i Finland, eller som 
alternativ svenska präster som fått intyg av professorn i finska vid Helsingfors 
universitet eller liknande kompetent ämbetsman. Det innebar en inblandning i 
svenska angelägenheter och visade också på en naiv sammanblandning av de två 
nationalstaterna, som om det fortfarande hade rört sig om ett gemensamt rike.460 1 
texten fanns flera hänsyftningar till de svensksinnades språkpolitik i Finland och 
överlag märks hur debatten i Finland kalkerats och förts över till svenska förhållan
den. Det bidrog till att argumenten framstod som främmande i den svenska debat
ten. Den radikala synen på nationella minoriteters rätt till sitt eget språk och kultur 
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var långt före sin tid, vilket ytterligare bör ha gjort dem oförståeliga för de 
nationalistiskt sinnade i Sverige. Å andra sidan fanns en inkonsekvens i Kivekäs 
argumentering om minoriteternas rättigheter. I fråga om tvåspråkigheten i sko
lorna hade exempelvis de yngre fennomanerna, till skillnad från Snellman, stånd
punkten att den var omöjlig att genomföra i praktiken. Därför ironiserar också 
Kivekäs över svenskarnas påstådda tvåspråkiga målsättning i Tornedalen och me
nade att det bara var en ideologisk täckmantel för att kunna utrota det finska språ
ket. Kivekäs utropade att inte någonstans i världen finns ett tvåspråkigt folk.461 Det 
var ett uttryck för en språkdarwinistisk ståndpunkt som såg det som en omöjlighet 
för två språk att samexistera inom samma nation. Den liberala hållning som Kivekäs 
pläderade för i Sverige förbyttes i Finland i fennomanernas strävan att trycka ner 
det svenska språket, samt föreställningen att det svenska språket på naturlig väg 
skulle dö ut i Finland. Åsikten att historien ännu inte skapat ett tvåspråkigt folk 
återupprepades av Uusi Suomentar enligt ett referat i Aftonbladet i januari 1895. 
Fennomanerna betraktade överlag de svenska försäkringarna om att man strävade 
efter tvåspråkighet i Svenska Tornedalen som en dålig ursäkt för den assimilerings
politik man genomförde.462 

Artikelserien bemöttes senare under hösten av biskop Martin Johansson i två 
artiklar i Vårt Land. Den första innehöll ett långt referat av artikelserien. Den andra 
innehöll ett bemötande av Johansson mot några av anklagelserna. Han bestred 
uppgiften att man från svensk sida i ett enda slag trodde sig kunna försvenska 
Tornedalen, även om det var ett långsiktigt mål. 

Han bestred också anklagelserna att införandet av svenska var ett tvång och att 
det syftade till att utrota finskan. För det första menade han att ingen tvingades att 
sända sina barn till stats skolorna. För det andra var det ingen nyhet att man också 
sedan lång tid tillbaka läst svenska också i församlings skolorna. Han exemplifie
rade det svenska stödet till det finska språket med de översättningar av läroböcker 
som gjorts och att just då en översättning av kyrkohandboken till finska var påbör
jad. I övrigt bemöttes bland annat anklagelser om dåliga kunskaper i finska språket 
bland prästerna och slutligen förslaget att upprätta lärostolarvid universiteten, präst-
och folkskollärarseminarierna där präster och lärare skulle utbildas för att under
visa på finska. Johansson menade att det var orimligt att begära av svenska staten 
att den offrade tiotusentals kronor på ett högre utbildningsväsende för en befolk
ning på något mer än 25000 personer. Dessutom fanns inte minsta sannolikhet att 
elevtalet skulle kunna fyllas. Från Tornedalen skulle inte många komma och drag-
kraften på folk söderifrån från "...dessa kalla nejder, och till ett folk, hvars språk 
man först efter mångåriga studier blifver fullt mäktig... " var inte stor.463 Martin 
Johanssons beskrivning visar både hans egen distans till Tornedalen, men också en 
realistisk bedömning av de svårigheter som var förknippade med att skapa högre 
utbildningsinstitutioner som kunde utveckla tornedalingarnas modersmål. När han 
strax efter beskrev Sveriges plikt mot sina finska undersåtar gav han också uttryck 
för den etnocentriska anda som helt genomsyrade det svenska nationsbygget: 
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Denna pligt består i att gifva firmarne fulla medborgerliga rättigheter o ch full medbor
gerlig bildning med dertill hörande kristlig uppfostran, men svårligen kan det vara vår 
pligt att medyttersta omsorg vaka deröfver att finnbygdens befolkning vinner den högsta 
möjliga fulländning i kännedom och bruket af dessfrån riksspråket afvikande tungo
mål!464 

Den etnocentriska hållningen var så självklar att biskopen inte ens reflekterade 
över den. Det fanns också en uppenbar inkonsekvens i den svenska argumente
ringen. Den lovsång till modersmålet och fädernespråket som Martin Johansson 
kunde hänge sig åt i andra sammanhang gällde tydligen inte det finska moders
målet i Tornedalen. I det här sammanhanget betraktades det bara som ett från 
riksspråket avvikande tungomål. Det demokratiska syftet att med införandet av 
svenskt språk ge tornedalingarna fulla medborgerliga rättigheter, samt den med
borgerliga bildning som hörde samman med demokratiseringen, hade en direkt 
återklang från franska revolutionen. Den kristna fostran å andra sidan var en bestå
ende del i den nationalstatliga ideologin som följt den svenska staten från dess 
begynnelse. På så vis gav Martin Johansson uttryck för den dubbelhet som präg
lade nationalstatsbygget, men också försvenskningspolitiken i Tornedalen. 

Artikelserien i Kaiku kommenterades också av andra tidningar i både Sverige 
och Finland. I augusti 1894 införde Haparandabladet en notis om att redaktoren från 
den finska uleåborgstidningen Kaiku besökt Karungi på den svenska sidan och 
vidlyftigt uttalat sig om de svenska tornedalingarnas förtryckta ställning. Han skulle 
också ha ansett att gränsen mellan Sverige och Finland borde flyttas till sitt rätta 
och naturliga läge vid Kalix älv så det finska modersmålet skulle fritt få flöda. 
Besöket på den svenska sidan liksom den fennomanska kritiken av svenska förhål
landen möttes också av en kritisk artikel i det svenskspråkiga Uleåborgsbladet i 
Uleåborg, som ansåg den fennomanska uppviglingen på svensk mark opolitisk 
(sic!), försynt och fräck. Tidningen försvarade den svenska regeringens rätt att upp
rätthålla det egna språket och nationalkänslan i Svenska Tornedalen. 

Det svenska Aftonbladet menade i ett referat med vidhängande kommentar att 
händelsen visade vikten av bevarandet av den svenska kulturen i de nordliga 
gränstrakterna. Kivekäs publicerade ett genmäle i Uusi Suomentarà&i han anklagade 
Haparandabladet för att fara fram med en rad osanningar om hans besök på svenska 
sidan, bland annat påståendet att han föreslagit att gränsen skulle flyttas till Kalix 
älv. P å begäran från Haparandabladet införde kontraktsadjunkten A.N. Juliebö en 
skrivelse där han bekräftade sitt möte med redaktören från Kaiku, men inte att 
denne sagt nånting om att flytta gränsen till Kalix. Juliebö hade träffat redaktören 
en lördagskväll i svenska Karungi och då fått ta emot kritik för att inte finskan fick 
vara undervisningsspråk i skolorna i Svenska Tornedalen.465 Enligt uppgift i Vårt 
I^nd föranledde de kritiska artiklarna i Kaiku och Uusi Suomentar att pressöver
styrelsen i Finland i ett cirkulär den 23 januari 1895 påminde tidningarna om att 
sådana uttalanden som "...uppfordra till missämja med utländska stater, icke må 
offentliggöras i den periodiska pressen." Cirkuläret hälsades med glädje av Vårt 
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Lands redaktion.466 Ett år efter Kivekäs reportageresa införde Aftonbladet en artikel 
med rubriken "Fennomaniens storpolitik". Man hade tagit uppgifterna från Nja 
Pressen i Finland som i sin tur hade gett ett referat av innehållet i Päivälehti. Aftonbla
det beskrev hur det i fennomanska tidningar lagts fram förslag om att upprätta en 
finsk tidning i Torneå med speciell uppgift att driva agitation bland finnarna i Sverige. 
Där frågades också om inte finska staten och Finska folkskolans vänner borde 
bidra till inrättandet av finska folkskolor och till och med en finsk folkskola inom 
Sveriges gränser. Från finsk sida hade man dementerat uppgiften om planerna på 
finska skolor i Sverige. Det gällde enbart skolor på finska sidan.467 

Från svensk sida fanns hela tiden en rädsla för att stöta sig med det mäktiga 
Ryssland, men inte alla tog det ryska hotet vid gränsen på allvar. Det gällde särskilt 
bland den tornedalska befolkningen. Man hade levt så nära den ryska gränsen vid 
Torne älv under så lång tid att det var en helt vardaglig företeelse. Den tornedalske 
riksdagsmannen C.J. Mustaparta uppvaktade år 1896 civilministern om ett besked i 
frågan om en järnväg till Tornedalen. Han fick då till svar att det dröjde därför att 
man först ville befästa Boden och att en järnväg till gränsen skulle väcka misstänk
samhet i S:t Petersburg. Mustaparta genmälde då att Ryssland inte hade någon 
orsak att hysa fruktan för Sverige, men civilministern svarade att ryssarna var rädda 
för att trippelalliansen skulle använda sig av banan. Det kommenterades av Must
aparta i ett brev till P.O. Grape: "bara barnsligheter".468 

Tillvägagångssättet i pressdebatten var typiskt för dialogen mellan de finska och 
svenska nationalisterna. Det var också typiskt för tidens publicistiska verksamhet. 
Det började ofta med att de finska nationalisterna kritiserade den svenska politiken 
i Tornedalen. Därefter bemöttes uppgifterna från svensk sida och samtliga inlagor 
med vidhängande kommentarer cirkulerade sedan i både svensk och finländsk press. 
Mönstret återkom årtionde efter årtionde. De finska nationalisterna var ofta offen
siva o ch aggressiva medan de svenska nationalisterna intog en defensiv, överse
ende attityd. Det var två olika slags nationalstatsprojekt som möttes på tidnings-
sidornas slagfält. På det slagfältet fortsatte Svenska Tornedalen att spela en symbo
lisk roll i fennomanernas ansträngningar att utveckla den finskspråkiga national
staten i Finland. En förutsättning för att Tornedalen kunde spela denna symbo
liska rollen var just pressens framväxt. Det var det snabba utbytet av nyheter som 
effektivt skapade känslan av samtidighet inom ett gemensamt nationellt territo
rium. Skillnaden mellan Tornedalen vid Lars Landgrens tillträde som biskop 1876 
och situationen tjugo år senare var avsevärd. Under den tidsrymden hade en tidnings
marknad hunnit skapas med utgivning både på finska och svenska. Under den 
tiden hade också järnvägen dragits fram till Luleå, vilket ökade tidningarnas 
distributionshastighet högst avsevärt. Tornedalen hade på ett effektivt sätt tagit 
plats i den offentlighet som nationalstaten utgjorde. Den snabba distributionen av 
tidningar ökade inte bara kommunikationen inom landet utan också mellan län
derna. Den bakomliggande orsaken till det ökade offentliga samtalet inom mass
medierna var demokratiseringen. Med medborgarnas ökade krav på ett demokra
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tiskt deltagande i samhället ökade också behovet av ett offentligt samtal. Man kan 
säga att språkstriden i Sverige och Finland utgjorde varandras spegelbild. I Finland 
var de svenskspråkiga i minoritet. I Sverige var de finskspråkiga i minoritet. Skill
naden var att språkstriden i Finland hade helt andra djupgående samhälls
konsekvenser än den i Tornedalen. Det som utspelade sig i Finland var både en 
klasskonflikt och en språkkonflikt av nationell vidd. De sammanföll delvis med 
motsättningen mellan den svenskspråkiga ämbetsmannaklassen, med sina nedärvda 
privilegier, och den finskspråkiga breda massan som av gammalt underordnat sig 
de svenska ämbetsmännens välde. 

Men klasskonflikten handlade också om de konservativa fennomanerna, med 
sin förankring bland präster och storbönder, som i senaten och lantdagen stod i 
opposition till de svenskspråkiga liberalerna, bestående av industrimän, tjänste
män, tidningsmän etc. Ur fennomansk synpunkt var inställningen till språkfrågan 
den största skillnaden mellan dem och liberalerna. För liberalerna framstod istället 
förhållandet till Ryssland som den verkliga skiljelinjen.469 Motsättningen mellan de 
finsk- och svensksinnade handlade ytterst också om balansgången i förhållande till 
Ryssland. Förutom den utrikespolitiska betydelse språkstriden i Finland hade för 
Sverige, handlade det också om en svenskspråkig minoritets öden i ett land som 
tidigare varit en del av det svenska riket. På så vis var mycket av det som skrevs i 
svensk press en reaktion på vad som hände i Finland. 

Under 1880- och 90-talen utvecklades både de finskspråkiga och svenskspråkiga 
partibildningarna i Finland. Den finskhetsrörelse som Snellman utvecklade kan 
betecknas som en både nationell och demokratisk språkrörelse. Den hade som 
första mål att omvända den svenska ämbetsmannaklassen att övergå till finskt språk, 
och som andra mål att lyfta den stora finska folkgruppen till kulturellt och natio
nellt medvetande. Från 1860-talet blev Snellman och andra fennomaner utsedda 
till poster inom den styrande senaten och kom att ingå i en gammal byråkratisk 
nationell linje i finsk politik, som sökte försvara och utveckla Finlands särställning 
inom det ryska imperiet. Fennomanen Yrjö-Koskinen hävdade att han represente
rade en radikalare linje än Snellman, men egentligen bestod radikalismen mera i att 
Yrjö-Koskinens anhängare stod för en ensidigare språklig rörelse medan Snellman 
strävade efter mer långtgående reformer. Jungfennomanerna, som Yrjö-Koskinens 
falang kallades vid den tiden, bestod till stor del av svenskspråkiga prästsöner från 
Österbotten som med stor möda tillägnat sig det finska språket. 

Den andra viktiga stödgruppen var storbönderna. De kunde ta till sig den natio
nella delen av Snellmans program, men inte den sociala. Under 1880- och 90-talen 
då fennomanerna övertog fler senators- och guvernörsplatser förstärktes partiets 
byråkratiska och konservativa prägel. Det fanns även radikala finskspråkiga student
kretsar med den sociala problematiken i centrum för sitt program. De samlades 
1890 kring ett liberalt finskspråkigt parti. Det stöddes främst av bönder från östra 
och norra Finland. Ungfennomanernas språkpolitik var lika uttalat riktad mot det 
svenska ämbetsmannaväldet som gammalfennomanernas (tidigare jungfen-
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nomanerna), men till deras medlemmar räknades många författare och konstnärer. 
Den finska bildningsrörelsen kom därför i kontakt med europeiska kultur
strömningar som delvis bröt den nationella isoleringen. Den var, till skillnad från 
gammalfenomanerna, inte avvisande till moderna skandinaviska och svenska kultur
strömningar. Därigenom hade de lättare att komma överens med kulturliberala 
svenska kretsar i Finland. Deras tillkomst innebar därför en viss avspänning i språk
striden. Till det bidrog också ett konkret samarbete i konstitutionella frågor mot 
förryskningen på 1890-talet.470 Den tog sig bland annat uttryck i att tsar Alexander 
III år 1890 beslutade att låta det finska postväsendet bli underställt det allmänryska 
post- och telegrafverket. Också när det gällde frågan om ett självständigt tullväsen 
och en egen valuta hamnade Finland och Ryssland på kollisionskurs. Vidare skärp
tes kravet på kunskaper i ryska inom administrationen.471 

Språkstriden inom skolväsendet i Finland kom att handla om undervisnings
språket i läroverken och universiteten. Snellman företrädde där en tvåspråkighets-
linje. Han ansåg att ett alltför snabbt införande av helt finska skolor skulle medföra 
att bara ett litet antal elever skulle komma från bildade svenska hem. De flesta 
skulle rekryteras från förmögnare finska bondehem. Därigenom skulle ett bildat 
finskt element med lägre status uppstå, vilket han ville undvika. 

Försök med dubbelspråkiga läroverk gjordes på 1860-talet men elevernas kun
skaper blev inte bra i varken finska eller svenska eller i andra ämnen, varför de 
lades ner. När en särskild skolstyrelse bildades 1869 blev den helt sekulariserad 
utanför domkapidets förvaltning, men ämbetsverket blev strängt byråkratiskt ord
nat efter ryskt mönster. Godtyckliga flyttningar av finska läroverk, en prioritering 
av svenskt språk vid de nyinrättade läroverken och en patriarkalisk-byråkratisk för-
myndarmentalitet gjorde fennomanerna förbittrade och gav dem en känsla av att 
vara motarbetade av den gamla svenska ämbetsmannaklassen. När Yrjö-Koskinen 
1882 kom med i senaten såg han till att staten tog över en lång rad av de privata 
finska läroverken. När han 1885 blev ecklesiastikminister kunde han ytterligare 
verka för de finska skolorna.472 Yrjö Koskinen menade att Snellmans idé om dubbla 
undervisnings språk var bra i skolor med svensk undervisning, men att i rent finska 
trakter borde undervisnings språket vara finska. Uppfattningen vann stöd av flerta
let skollärare av pedagogiska skäl. Också den yngre generationen i det svenska 
partiet gick emot teorin om dubbelt undervisnings språk. Den godkände inte heller 
fennomanernas princip att läroverkets språk skulle vara det som talades av befolk
ningens majoritet på orten. Allt detta skulle leda till f örfinskning. Man hävdade 
istället att elevernas modersmål borde vara bestämmande för läroverkens under
visningsspråk, då ju Finland måste betraktas som ett tvåspråkigt land. Därför borde 
svenska och finska parallellklasser inrättas i de befintliga läroverken. 

I stället blev ett efter ett av läroverken förvandlade till finska lä roverk efter ini
tiativ av det finska partiet. Det skedde i Kuopio, St Michel, Tavastehus, Uleåborg 
och Björneborg. Där upprätthölls svenska läroverk med privata medel.473 Två prin
ciper stod mot varandra. De finsksinnade menade att den svenska språkgruppen 
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ville bevara sina orättfärdiga privilegier från förr, medan de svensksinnade hävdade 
att den finska språkgruppen inte tog vederbörlig hänsyn till en nationell minoritet. 

Den språkstrid som utspelades i Finland mellan språkgrupper och sociala klas
ser om det högre utbildningsväsendet hade ingen motsvarighet i Svenska Torneda
len. Det berodde på att det inte fanns någon finskspråkig medelklass i Svenska 
Tornedalen som hade behov av en högre utbildning på finska för att på så vis skapa 
tjänster knutna till det finska språket. Den finskspråkiga allmogen hade inga så
dana aspirationer, och det tunna skikt av finskspråkiga som läst sig fram till positio
ner som lärare, präster eller tjänstemän var helt inställda på att göra karriär på 
svenska. De röster som höjdes för att finska språket skulle ha en plats i det högre 
utbildningsväsendet var lätt hörda. I kapitel 3 har beskrivit hur Adolf Hedin som 
ensam politisk röst på 1870-talet i riksdagen pläderade för att det skulle upprättas 
en lärarplats vid Haparanda läroverk för att undervisa i finska. Ett annat exempel är 
när frågan om tillsättandet av en tjänst i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet 
diskuterades i riksdagen 1898. Den debatten fördes helt mellan svenskspråkiga 
riksdagsmän. Den norrbottniska riksdagsmannen, häradshövding Georg Kronlund 
från Haparanda, som just då arbetade för en svensk folkhögskola i Tornedalen, var 
en av dem som i debatten var positivt inställd till tjänsten.474 

De finskspråkiga tornedalingarna stod helt utanför debatten. De var för få och 
hade för låg utbildning för att någon opinion om ett högre utbildningsväsende i 
finska språket skulle uppstå. Därför utspelade sig också så mycket av försvenskning
sarbetet inom folkskolan. Fennomanerna uppfattade avsaknaden av en opinion för 
det finska språket i Svenska Tornedalen som resultatet av ett svårt språkförtryck 
från den svenska statens sida, ungefär på liknande sätt som man upplevde att de 
finskspråkiga i Finland utsattes för av den gamla svenska ämbetsmannaklassen. 

P.O. Grape och det finska språket 
Mycket har skrivits om P.O. Grapes förhållande till det svenska språket eftersom 
han så energiskt drev på försvenskningspolitiken. Det är svårare att få grepp om 
hans syn på det finska modersmålet. Man kan finna det svårbegripligt att han som 
var en av de främsta ledarna för den laestadianska rörelsen arbetade så ensidigt för 
försvenskningen, med tanke på den betydelse det finska språket hade som det 
"heliga språket" för laestadianerna. Han var infödd tornedaling och hade i sin 
ungdom i landstingsarbetet verkat för att översätta lagar och förordningar till fin
ska språket. Sedan svängde han om och gick helt in för att införa svenska språket i 
folkskolorna. Det gör att det finns någonting gåtfullt över hans person. En när
läsning av den brevväxling som försiggick mellan Grape och olika offentliga per
soner visar att han trots allt satte värde på det finska språket, även om reaktionerna 
på hans skolgärningar är motsägelsefulla. I Gällivare uppkom 1897 en diskussion 
om undervisningsspråket mellan kyrkoherdarna Olof Bergqvist (sedermera biskop 
i Luleå stift), P.O. Grape och biskop Martin Johansson. Uppenbarligen ansåg Grape 
att de äldre barnen borde undervisas på finska i statsskolan, medan Bergqvist i ett 
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brev till Grape ansett att det bara var nödvändigt som hjälpspråk i början. I ett brev 
till Grape i oktober 1897 förklarade Johansson att en ansökan om undantag från 
regeln om svenska som undervisnings språk i stats skolorna sannolikt skulle avslås i 
högre ort. Och han skrev i klarskrift: 

Vi måste ständigt komma ihåg att samtliga statsskolor tillkommit icke för att under
lätta församlingarnas finska skolväsende, utan för att bereda tillfälle för de föräldrar 
och barn, som sådant önskar; att lära sig sve nska språket.475 

Meningsutbytet mellan de tre försvenskningsaktörerna kastar lite mer ljus över 
P.O. Grapes inställning till försvenskningsarbetet. Hans hållning till undervisnings
språket i Gällivare visade trots allt en förståelse för befolkningens svårigheter att 
klara av en undervisning på svenska, en förståelse som var större än hos Martin 
Johansson och Olof Bergqvist. 

Det kan också ha legat en viss taktisk förslagenhet bakom den något mjukare 
hållningen i Gällivare. Under 1890-talet delades laestadianerna alltmer i en östlig 
och en västlig gren. Bland ösdaestadianerna hade Grape oinskränkt förtroende, 
men bland väsdaestadianerna var han mer omstridd. Till de väsdaestadianska om
rådet hörde just Gällivare, så det är möjligt att Grape försökte gå mildare fram med 
dem för att inte reta upp de lokala laestadianledarna. Det motsägelsefulla är att 
samtidigt som Grape drev en mjukare hållning i Gällivare, så hamnade han 1898 på 
kollisionskurs med skolrådet i Övertorneå som ansåg honom gå för hårt fram i sin 
försvenskningsnit.476 

Det finns emellertid andra händelser som talar för att han under senare delen av 
1890-talet mjukade upp sin hållning till finska språket i undervisningen. I ett brev 
i augusti 1899 frågar Martin Johansson honom om råd i en fråga som rör semina
riet i Haparanda. Det är föreståndaren för seminariet som begärt att bestämmelsen 
från 1875 ska upphävas, om att eleverna för att bli antagna måste kunna läsa finska 
rent och innantill. Johansson ber Grape komma in med giltiga skäl ifall han är av 
samma åsikt. I så fall ska domkapidet gå in med en förfrågan om att upphäva 
bestämmelsen. Han tillägger: 

Denna min anmaninggörjag efter samråd med eckesias tikministern, med hvilken jag 
vid nedresan hit samtalade i frågan.477 

Uppenbarligen hade Grape fått igenom ett krav på att slopa kravet på finska för
kunskaper om han begärt det, men seminarieföreståndaren fick nej på sin begäran. 
Det måste betyda att Grape försvarade bestämmelsen om de finska förkunskape
rna. Under 1890-talet kom till och med rykten i svang om att Grape gynnade det 
finska språket. Det påtalades av överste Emil Melander i ett brev i maj 1898 där 
han beklagade att sådana rykten återigen kommit i omlopp. Diskussionen gällde 
försöken att grunda en folkhögskola i Tornedalen som Melander var motståndare 
till och som även Grape ställde sig tveksam till. Melander skriver: 

Så har då i sammanhang medfolkhögskolefrågans förflyttande till Torneådalen detta 
dumma prat om prosten Grapes obenägenhet mot svenska språket dykt upp igen efter 
attflera år h af va sofvit i sin grafi 
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Melander menade att det istället borde räknas honom till förtjänst att han ville fara 
varligt fram med "finnarna", han som till skillnad från många andra kände deras 
karaktär.478 På regional nivå hade bl.a. folkhögskolefrågan skapat motsättningar 
mellan Grape som representerade de konservativa laestadianerna och en liberal 
falang som ville modernisera Tornedalen i snabbare tempo. I spetsen för den libe
rala falangen stod häradshövding Georg Kronlund. Motsättningarna mellan Kron-
lund och Grape om undervisningsväsendet gjorde att den senare övervägde att 
inte göra anspråk på ännu en period som folkskolinspektör.479 I september 1898 
meddelade Martin Johansson att man även i regeringskretsar försökt göra Grape 
misstänkt som särskilt olämplig som folkskolinspektör, men han försäkrade att 
Grape hade de beslutandes fortsatta förtroende.480 Att Grape hade motståndare 
som ansåg att han gick för långt i sin försvenskningsnit visar den tidigare beskrivna 
konflikten mellan Grape och skolrådet i Övertorneå 1898 om undervisningsspråket 
i småskolan. 

P.O. Grapes religiösa gärning och betydelse för skolväsendet i Tornedalen analy
serades i ett eftermäle som tecknades av prosten J.A. Englund i Luleå. Det är samme 
Englund som suttit tillsammans med Grape i landstingets skolkommitté på 1870-
talet och som i slutet av 1870-talet riktade en hård men nyanserad kritik mot Lars 
Levi Laestadius och den laestadianska väckelsen. Han hade alltså följt Grape under 
hela dennes livsgärning och hade förstahandsintryck av hans personlighet. Eng
lund var dessutom samtida med Lars Landgren och kunde därför sätta in händel
serna i ett långt tidsperspektiv. Han skriver om P.O. Grapes insatser för 
laestadianismen och för svenska kyrkan: 

Icke osannolikt är, att detta parti, som inrymmer åtskilliga mot korkan högstfientliga 
element y skulle h af va skilt sig från henne och bildatenfristående sekt utan den återhål
lande verkan, som härrörde därifrån, att partiets främste man i Tornedalen var en 
kyrkans tjänare.481 

I Englunds analys framträder den fara för splittring som förelåg vid den tid på 
1870-talet då Grape blev präst och laestadianledare, samt Grapes betydelse som en 
oundgänglig sammanhållande person för svenska kyrkan i Tornedalen. Det beröm 
som Landgren tidvis öste över P.O. Grape för hans insatser verkar därför inte ha 
varit enbart smicker utan allvarligt menade som ett erkännande för den insats han 
gjorde för svenska kyrkan. Enligt Englund ådrog sig Grape också många fiender 
under sin tid som präst och folkskolinspektör. Anklagelserna för att han skulle ha 
gynnat det finska språket återberättas av Englund. Han bedömer att Grape i början 
av sin gärning som folkskolinspektör var vacklande i sin hållning till det svenska 
och finska språket, men att han efterhand insåg frågans syfte. Då skulle han helt 
och fullt ha verkat för införande av svenska språket i folkskolorna. En annan källa 
till fiendskap var folkhögskolefrågan i Tornedalen. Grape anklagades för att mot
arbeta en sådan strävan, men Englund bedömer att han snarare var likgiltig till 
frågan eftersom han ansåg att den var för tidigt väckt.482 Englunds bedömning 
bekräftas av ett utkast till b rev som Grape skrev till Emil Melander i maj 1898. 
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Grape bekräftade där att en folkhögskola på finska sidan av Torne älv är på gång 
och drog slutsatsen att det möjligen i framtiden i så fall måste inrättas en liknande 
skola på den svenska sidan, men han menade att frågan är för tidigt väckt. Än så 
länge tillfredsställdes tornedalingarnas kunskapsbegär av folkskolan. För dem som 
ville förkovra sig ytterligare i svenska språket fanns Bodens folkhögskola att tillgå.483 

Han blev även 1893 anklagad för olaglig röstvärvning i samband med att han 
sökte kyrkoherdetjänsten i Nedertorneå. Anklagelserna om röstvärvning kom från 
en hemmansägare i Haparanda som stämde honom inför tinget. De gick bland 
annat ut på att Grape delat ut gratisalmanackor från Vetenskapsakademin enbart 
till laestadianer, att han vid inspektionsresor försökt påverka trosfränder att rösta 
på honom samt att han påverkade laestadianska predikanter att resa ner till Haparanda 
i samband med valdagen för att hålla möten, allt i syfte att värva röster till sin egen 
kandidatur. Under sista dagens förhandlingar i häradsrätten tog hemmansägaren 
tillbaka alla anklagelser och gjorde upp i godo med Grape.484 Han påstod att han 
blivit förledd av en annan person. Även om Grape blev helt frikänd visar fallet att 
han hade många fiender bland den del av befolkningen som inte var laestadianer. 
Det visar också att försvenskningsaktörerna inte var en homogen grupp. Där fanns 
en konservativ falang dit Emil Melander och P.O. Grape hörde och en liberal fa
lang dit bla. J.A. Nyman, J.P. Wallin och Georg Kronlund hörde. De två grupperna 
hade delvis olika mål med försvenskningsarbetet. 

Det är i det redovisade faltet av händelser och skeenden som man bör tolka P.O. 
Grapes ställningstagande för införande av svenska i folkskolorna i Tornedalen. 
Det gällde stämningen i landstinget mot laestadianerna, misslyckandet att få malm
banan dragen till Haparanda, russifieringen i Finland och fennomanernas kritik av 
den svenska språkpolitiken i Tornedalen, det personliga förtroende hos prinsessan 
Eugénie och Oscar II i arbetet med Lapska Missionens Vänner, utnämningen till 
folkskolinspektör, striden med landshövdingarna om seminariets placering samt 
biskop Landgrens stöd till seminariet. Det fanns både religiösa, nationalistiska och 
medborgerliga motiv bakom hans nitiska försvenskningsarbete. P.O. Grapes insat
ser på det lokala planet inom skolpolitiken i Övertorneå kommun, samt hans in
ställning till folkhögskolefrågan i Tornedalen, analyseras närmare i kapitel 6. 
Ett nytt stift men samma politik 
Med P.O. Grapes död 1901 avslutades samarbetet med Martin Johansson. Grape 
hade då varit verksam som politiker, präst, laestadianledare och en folkskolans 
ivriga förbättrar e i mer än trettio år. Tre år senare avskildes Västerbottens och 
Norrbottens län ur Härnösands stift och bildade Luleå stift. Biskop Johansson 
hade under många år strävat efter att avskilja det nordligaste området. Motiven var 
många. Med moderniseringen ökade kyrkans arbetsbörda betydligt eftersom kyr
kan fortsatte att vara en viktig politisk länk mellan statsmakten och undersåtarna. 
Det var fortfarande i slutet av 1800-talet så att alla offentliga kungörelser lästes upp 
i kyrkan i samband med gudstjänsten. Det ledde till orimligt utdragna förrättningar 
och en trivialisering av det religiösa budskapet, vilket föranledde Martin Johansson 
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att skriva ett inlägg i Teologisk tidskrift 1877 med förslag till reformering av lagstift
ningen. Han krävde där att alla kungörelser med världsligt innehåll skulle försvinna 
från gudstjänsten. Med den allmänna läskunnighetens utbredning kunde sådana 
istället publiceras i lokaltidningarna eller genom församlingens försorg på annat 
sätt.485 Förutom den ökade arbetsbörda som det ökade informationsflödet innebar 
talade också den stora ytvidden, liksom den långa resvägen för prästerna till stifts
staden, för en delning. Till argumenten hörde också den kyrkliga organisationens 
tillkortakommande genom gruvsamhällenas tillkomst i Malmfälten och den snabba 
befolkningsökningen liksom skolväsendets låga nivå och den fattiga befolkningen. 

Som en särskild omständighet angavs komplikationen med tre etniska grupper, 
eller "nationaliteter", inom stiftet. Johansson beskrev först svårigheterna med själa
vården för samerna, därefter svårigheten att bl.a. få fram gudstjänstböcker för den 
finskspråkiga befolkningen på deras modersmål. Vidare beskrev han svårigheten 
med att hantera laestadianerna "...gentemot hvilken det såväl å prästers och lärares 
som å kyrkostyrelsers sida gäller att uppträda med på en gång bestämdhet och 
hänsynsfull kärlek."486 Det är intressant att notera att själavården på tornedalingarnas 
modersmål framhölls som en viktig uppgift, trots den intensiva försvenskning som 
pågått i folkskolorna under hela 1890-talet. Det visar den dualitet som känneteck
nade kyrkans politik i Tornedalen. Inom undervisningsområdet beskrev Johansson 
det som kyrkans och statens plikt att se till att den finskspråkiga befolkningen blev 
delaktig av svensk kultur, vilket förutsatte att det svenska språket blev tillgängligt 
för dem. Det viktiga nationella syftet framgick av skrivningen: 

Men här är icke blott fråga om en handling af rättvisa gentemot en del af rikets 
innevånare; här är - för att begagna ett uttryck af en riksdagsman iförsta kammaren 
vid 1900 års riksdag-"ickefråga om en svensk landsdel, utan här är fråga om Sveriges 
egen fördel, Sveriges eg et bästa". 

Johansson menade att allt detta talade för en delning av Härnösands stift. Riksda
gens anklagades för "dubbel inkonsekvens" genom att inte lyssna på vikten av att 
bevaka de svenska intressena i gränsbygden: 

Man sörjerför ett materielltförsvar gentemot en farliggrannes möjliga anfall, men man 
sörjer icke vederbörligen för det andliga gränsförsvaret; man anslårfrikostig: nog medel 
till befordrande af svensk bildning bland våra finnar; men man vägrar bifall till den 
stiftsdelning, förutan hvilken åtgärderna för detta ändamål aldrig kunna blifva så 
effektiva som de bo rdel1 

Tornedalens strategiska betydelse i nationalstaten ingick alltså som ett tungt argu
ment för en delning av Härnösands stift. Delningsprocessen var en lång process 
som varade i sexton år. Ett första förslag till delningen av Härnösands stift togs 
upp redan på 1888 års kyrkomöte. Sedan avslogs olika förslag till delning under en 
lång följd av riksdagar innan delningen äntligen blev av 1904. 

När Luleå stift bildades 1904 innebar det att domkapidet i Luleå blev högsta 
regionala skolmyndighet för samer och finnar i Norrbottens och Västerbottens 
län. Den nye biskopen blev Olof Bergqvist. Han hade varit vice pastor i Gällivare 
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från 1892 och kyrkoherde i samma församling från 1896 innan han blev utnämnd 
till biskop. Han var verksam som präst i nio år under P.O. Grapes verksamhetstid 
som folkskolinspektör och deltog aktivt i försvenskningspolitiken i Gällivare un
der 1890-talet.488 Man kan därför säga att han skolats in i Tornedalens skolpolitik. 
Det fanns ingenting nytt i Olof Bergqvists försvenskningspolitik jämfört med Lars 
Landgrens och Martin Johanssons förda politik, utan han fortsatte med stor energi 
samma assimilatoriska politik. 

I ett brev till den dåvarande ecklesiastikministern Fridtjuv Berg i november 1905 
märks en stolthet hos Bergqvist över att det nybildade Luleå stift var den yngsta 
och nordligaste i hela landet. Han hoppas på ett välvilligt mottagande av de petitor 
som i fortsättningen rätt ofta kunde tänkas komma från stiftet.489 1 en artikel i Det 
nya Sverige 1907 menar Bergqvist att skolundervisningen var ett oöverträffat medel 
för att göra befolkningen förtrogen med det svenska språket, också bättre än järn
vägen som en del debattörer framhöll som mer effektiv för att den medförde en 
inflyttning av svenskspråkiga till orterna. Bergqvist jämförde de två: 

Kommunikationer; i synnerhet järnvägar, äroytterstförträffliga inrättningar i sådant 
af seende, men de kunna icke lika lätt ledas in i alla vinklar och vrår som skolan, ej 
häller i öfrigt ersätta denna. 

Han uppgav två uppgifter för skolan. Den defensiva uppgiften var att utgöra ett 
värn mot finskans framträngande söderut, alltså den språkdarwinistiska tanken från 
Lars Landgrens biskopstid. Den offensiva uppgiften var att mitt inne i Tornedalen 
plantera svensk kultur. Han betonade att det absolut inte var fråga om några 
undertryckningsåtgärder i ett försök att utrota det finska språket, som fennomanerna 
påstod, utan att hjälpa befolkningen att lära sig eget lands språk och undanröja de 
olägenheter som okunskapen i svenska innebar.490 Den ideologiska kontinuiteten 
från Lars Landgrens tid är solklar. Olof Bergqvist blev mycket inflytelserik inom 
minoritetspolitiken både genom sin ställning som chef för domkapitlet och sitt 
arbete i statsutskottet i riksdagen. Mellan 1912 och 1928 satt han som ledamot av 
första kammaren för högern. Under 16 år var han ordförande för det mäktiga 
statsutskottet i riksdagen. Han deltog också i remissarbetet kring 1907 års 
skolkommittés förslag och ledde utredningsarbetena både kring kåtaskolreformen 
för samerna 1913 och Finnbygdsutredningen 1921.491 Genom sin långa tjänstetid 
som biskop i 34 år kom han att utöva ett lika dominerande inflytande som Lars 
Landgren på sin tid. Under hans tid som högsta chef för skolväsendet inom Luleå 
stift nådde de rasbiologiska värderingarna inom skolpolitiken sin höjdpunkt. 

Ett exempel på vilken nitisk inställning Bergqvist och domkapidet i Luleå hade 
i språkfrågan gäller de almanackor på finska och samiska som Vetenskapsakademin 
tryckte upp. Det var en gammal tradition från 1830 som då återupptogs. Almanacko
rna delades ut gratis genom Luleå domkapitels försorg. I en skrivelse till Vetenskaps
akademin 1917 begärde emellertid domkapidet att utdelningen skulle upphöra. 
Istället skulle statsverket bekosta en upptryckning av 3000 oinbundna svenskspråkiga 
almanackor. En anledning till att utgivningen på finska och samiska upphörde var 
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att den övriga försäljningen av almanackor i princip halverades mellan åren 1913 
och 1917, men initiativet till nedläggningen kom från domkapidet varför man också 
starkt kan misstänka att det också var ett led i försvenskningsarbetet.492 

Från centralt kyrkligt håll skedde egentligen ingen omsvängning i den 
assimileringspolitik som inleddes med Lars Landgrens tillträde som biskop 1876. 
Officiellt deklarerades gång på gång tvåspråkighet som den målsättning man hade 
med språkpolitiken i Tornedalen, men i verkligheten hade språkpolitiken tydliga 
assimilativa drag. Det tog sig uttryck i belöningar till lärare som varit nitiska i den 
svenska språkinlärningen, i beslutet att införa svenska som undervisningsspråk i de 
statliga skolorna, i den ensidiga spridningen av svenskspråkig litteratur i Torneda
len och den allmänna avogheten mot finskt språk och finsk kultur. Som kommer 
att framgå fanns också i arbetsstugornas verksamhet och det övriga försvenskning
sarbetet ett förringande av den finska kulturen och det finska språket, som i prak
tiken innebar en assimilatorisk politik. 

Statsbidragets nivå: en jämförelse 
Med tanke på den betydelse folkskoleväsendet tillmäts i moderniseringsprocessen 
är folkskolans utbyggnad och innehåll en god mätare på moderniseringens hastig
het. Folkskolans ekonomi var från början en sockenangelägenhet men allt efter
som ingrep staten alltmer och mer i styrning och genomförande av utbyggnaden. 
Statsbidragen blev därför ett viktigt påtryckningsmedel för att påverka kommu
nerna, inte minst genom de villkor som ställdes på kommunerna för att de skulle 
kunna ta del av statsbidraget.493 En granskning av statsbidragens regionala fördel
ning ger därför en fingervisning om statens prioritering av olika delar av landet. 
Den ger också en antydan om den statliga styrningen av skolväsendet i olika regio
ner. Tornedalen blev i det sammanhanget ett experimentfält. Genom den natio
nella vikt som fästes vid att försvenska Tornedalen fanns en godtagbar motivering 
till statens ökade engagemang inom skolväsendet gentemot de liberaler som öns
kade hålla skolväsendet inom den kommunala budgeten. Det första Finnbygdsans
laget till Tornedalen 1874 kan därför betecknas som ett första steg i statens ökade 
engagemang inom skolväsendet, som tidigare betecknats som ett enskilt område 
för kommunerna.494 Det är därför av intresse att undersöka statens ekonomiska 
stöd till skolväsendet i Tornedalen i ett nationellt sammanhang, inte bara ur ett 
regionalt perspektiv. 

Den första stora höjningen av statsbidraget efter 1888 gjordes redan ett år se
nare då det höjdes från 12000 till 25000 kronor. År 1894 gjorde åter en kraftig 
höjning, nu från 25000 till 45000 kronor. Båda höjningarna gjordes utan debatt i 
riksdagen.495 Nästa stora höjning dröjde till 1906 då det nominella anslaget för
dubblades från 45000 till 90000 kronor. En granskning av ansökningen 1906 visar 
att ingen särskild motivering ansågs nödvändig för höjningen. Standard
formuleringen om "folkundervisningens befrämjande bland de i rikets nordligare 
trakter bosatta finnar" återkom år efter år eftersom det nationalistiska syftet omfatta
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des av i princip hela riksdagen. En stor del av domkapidets äskande 1906 handlar 
om lönebidrag för att kunna erbjuda lärarna i Tornedalen löner utöver det lagligen 
bestämda minimibeloppet. Det var nödvändigt för att kunna locka till sig lärare till 
Tornedalen. 

Ett särskilt anslag på 8600 kronor söktes som belöning till lärare och lärarinnor 
vid mindre folkskolor och småskolor "... för visadt nit vid undervisningen, särskildt 
uti svensk språkkunskap..." och till höjning av deras ordinarie löner. Formuleringar 
från de olika församlingarna som "..belöning för visadt nit vid undervisningen, 
särskildt uti svensk språkkunskap..." (Tärendö) och "...är af nöden för 
svenskundervisningens riktiga och framgångsrika bedrifvande..." (Karesuando) visar 
att skolrådsordförandena visste vilka knappar de skulle trycka på för att få pengar. 
Skolrådet E. A. Stenborg i Karl Gustavs församling skrev: 

Undervisningen på svenska har bedrivits nitiskt af alla lärare och lärarinnor i forsam
lingens skolor och med sådan framgång att alla barn, med undantag af en gosse, kun
nat sistlidne höst undervisas till sin första nattvardsgång på svenska,,496 

Mest vältalig var folkskolinspektör Vitalis Karnell som formulerat ansökan både 
för Jukkasjärvi och Karesuando skolråd. Han argumenterade för den stora bristen 
på undervisnings- och åskådningsmaterial både i Jukkasjärvi, skolorna i Kiruna 
och längs riksgränsbanan. Finansieringen måste antingen göras av socknen eller 
gruvbolaget, men Karnell menade att bolaget redan gjort så mycket för skolornas 
befrämjande att det vore obilligt att kräva mer. Han framhöll att en stor del av de 
anställda vid gruvbolaget var "svenskfinnar" . Deras barn måste därför ägnas sär
skild undervisning och intresse. Om församlingen i Karesuando skrev han att den 
behövde det stöd den kunde få för att överleva och inte sacka efter församlingarna 
i sydligare, bättre lottade orter. Och han skrev att församlingen är värd allt stöd: 

...ty den lefver i gudsfruktan, bibehåller ettfosterländskt sinne samt sträfvar efter upp
lysning och efter förkofran i andligt och materiellt hänseend e i strid mot många frestel-

ser> fiéa vänskapliga grannar och en kar g natur.A91 

Det var en elegant sammanfattning av de olika motiv som staten hade med stödet 
till Tornedalens folkskolor. Det handlade både om moralisk lyftning, fosterländsk 
fostran, upplysning och förkovran för moderniseringen, stöd mot de fientliga 
fennomanerna och ryssarna på andra sidan riksgränsen och kampen mot en karg 
natur. Ytterligare en stor höjning av statsbidraget kom redan vid 1911 års riksdag 
då det nominella statsbidraget höjdes till 150 000 kronor.498 1 1911 års ansökan var 
den nationalistiska argumentationen mer vältalig. Här framhålls två viktiga motiv 
till ett ökat stöd. Det ena motivet är "...de svårigheter, som det häruppe ännu all
mänt härskande främmande språket vållar den svenska skolundervisningen...". Den 
etnocentriska värderingen i argumentationen är solklar. Det är inte svårigheten att 
anpassa undervisningen till den finskspråkiga befolkningens behov som framhålls, 
utan de problem det "främmande språket" orsakar den svenska undervisningen. 
Det andra motivet sägs vara "... den alltmera framträdande nödvändigheten af att 
med all k raft befordra den fosterländska, andliga såväl som materiella odlingens 
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utbredande i den vidsträckta, af naturen i flera hänseenden rikt gynnade gräns
orten."499 Det är alltså i stort sett samma argument som Karnells fem år tidigare, 
med den skillnaden att naturen här beskrivs som "rik" istället för "karg". 

De viktigaste åtgärderna som stod på dagordningen var dels att de flyttande 
skolorna ersattes av fasta skolor, dels att inackordering gavs till barn som annars 
inte skulle ha någon möjlighet att lära det svenska språket. Överlag verkar det ha 
funnits en enighet över de politiska gränserna i språkfrågan om att minoriteterna 
skulle lära sig svenska. Varken vid fördubblingen av Finnbygdsanslaget 1906 eller 
den kraftiga höjningen 1911 fanns någon debatt i frågan i riksdagen. Att befolk
ningen också i de minsta byarna nu visade ett livligt intresse för skolorna sades vara 
"...ett genombrott i folkets uppfattning..." och den kanske mest betydelsefulla vin
sten av upplysningsarbetet i finnbygden.500 Till domkapitlets äskande 1911 fanns 
en hänvisning till den förut beskrivna artikeln av biskop Bergqvist, införd i tid
skriften Det nya Sverige 1907. I artikeln återfinns samma slags nationalistiska argu
ment som förut, men det är nu mer rakt på sak när Bergqvist skriver: 

Det ligger en fara uti att i gränstrakterna ha en befolkning, som ärfullkomligtfräm
mande för svenskt språk och svensk kultur:501 

En jämförelse med argumentationen i Zacharias Grapes ansökan om medel till 
skolväsendet i Tornedalen 1873 visar vilken omsvängning som skett i värdering
arna. År 1873 användes argumentet om befolkningens "främmande nationalitet" 
för att få extra statsmedel till en landsdel som hade finska som modersmål men 
inga läromedel eller lärare för att möta de speciella kulturella behoven i Torneda
len. Vill man travestera kan man säga att år 1906 och 1911 hade "den främmande 
nationaliteten" förvandlats till "den skrämmande nationaliteten". Nu hade det fin
ska språket förvandlats till Den Andre, ett främmande element i den svenska kultu
ren och ett politiskt hot mot nationalstaten. Det är samma argumentation som på 
Lars Landgrens tid då svenskan sades vara "...ett värn mot finskans framträng
ande".502 Den ideologiska kontinuiteten från Landgrens tillträde som biskop 1876 
är mycket tydlig vad gäller rädslan för fennomanerna och (även om de inte alltid 
klart nämns vid namn) den språkdarwinistiska övertygelsen att finska språket var 
på väg att sprida sig över Norrbotten. Däremot saknas år 1906 och 1911 den kritik 
mot laestadianerna som på Landgrens tid upptog så mycket utrymme. Här låter 
man istället andas en försiktig optimism om att befolkningen nu ändrat inställning 
till folkskolan, vilket underförstått måste betyda att befolkningen tidigare haft en 
mindre välvillig attityd. Den ideologiska kontinuiteten från Lars Landgrens tid un
derstryker att försvenskningspolitiken i Tornedalen i allt väsentligt hör samman 
med hans tillträde som biskop i Härnösands stift. 

Man skulle kunna förvänta sig att den nationalistiska hotbild som målades upp 
vid tornedalsgränsen skulle ha resulterat i ett betydligt högre statsbidrag till folk
skolan jämfört med andra delar av landet under 1880- och 1890-talen. Olof Bergqvist 
menade exempelvis att tornedalsförsamlingarnas skolväsende genom kombinatio
nen av statsbidrag och församlingarnas egna bidrag fram till 1907 hade fått ett 
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försteg framför de svenska församlingarna i Övre Norrland.503 Åsikten att torne
dals församlingarna fick högre statligt anslag än andra delar av landet framträdde 
också i debatten. Det framgår exempelvis av folkskolinspektör Vitalis Karnells 
kommentar till ansökan om höjda bidrag till Karesuando församling 1906: 

Man har sagt, att församlingen nästan är statens helpensionär, och det kan ligga en viss 
sanning i detta, men å andra sidan är den en lem i det hela, som just därför att den är 
mest trängd och fattigast h ar mest behof av hjälp från hela kroppen och äfven rät t att 
kräfva sådan, när den är trogen i det lilla. Det kan ock hända, att den en dag kan 
betala igen någo t av sin stora tacksamhetsskuld,,504 

Argumentationen om Tornedalen som det största bidragstagande området är emel
lertid felaktig under tiden fram till f örsta världskriget, som framgår av Diagram 
3.505 Räknar man det statliga stödet i kronor per elev så ser man att Norrbotten inte 
förrän 1902 kom upp i samma nivå som genomsnittet för Norrland och övriga 
riket. Inte förrän 1914 ser man ett högre bidrag per elev till Norrbotten jämfört 
med andra län. 

Diagram 3. Statsbidrag per elev till olika områden 1882-1914 
80 
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Källa: BiSOS 1882-1914. 
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I jämförelse med Västerbotten var Norrbotten prioriterat. I början av 1800-talet 
var statsbidraget bara obetydligt större, men den relativa skillnaden ökade allt efter
som. Det högre statsbidraget per elev under 1880- och 1890-talen i Norrbotten 
jämfört med Västerbotten kan man säkert till stor del tillskriva bidragen till torne-
dalsförsamlingarna i Norrbotten, men den ökade skillnaden på 1900-talet hänger 
också samman med de språkblandade gruvsamhällena i Malmberget och Kiruna 
som krävde exraordinära åtgärder på grund av den explosionsartade befolknings
ökningen. Även kuststaden Luleå ökade sin befolkning mycket kraftigt vid den här 
tiden. Diagram 4 visar att en kraftig reell ökning av statsbidraget i Torndalen inte 
gjordes förrän 1906, vilket stärker uppfattningen att det är andra delar av Norrbot
ten som står för den relativa ökningen 1902. Det är värt att notera med tanke på 
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den bild som utmålats av Tornedalen som ett enbart statsunderstött område inom 
skolväsendet. Statsunderstödet gick också till de svenskspråkiga områdena. I Dia
gram 4 har statsanslagets ökning i Tornedalen omräknat utifrån penningvärdets 
förändring, där 1874 har indexvärdet 0. Det var det år det första separata statliga 
anslaget till Tornedalen gavs. I diagrammet ser man hur det i diga anslaget till folks
koleväsendet i Tornedalen förändrades fram till 1920. Förutom den löpande för
ändringen anges statsbidragets storlek det enskilda årtalet 1936. 

Diagram 4. Årligt beviljat statsbidrag till folkskoleväsendet i Tornedalen och Malm
fälten 1874-1936, justerat efter penningvärdets relativa förändring (Index 1874=0) 

250000 t 

 ̂ 200000 

< > < > <- •> - 150000! 

£ 100000 

1890 3; O) g 1906 
O) 

1912 J 
O) 00 

00 
00 

Källa: BiSOS 1874-1936. 

Digrammet visar att statsbidraget ökade kontinuerligt. Man kan urskilja ett antal 
"platåer" då statsbidraget höjs. De olika platåerna korresponderar mot olika skol-
politiska beslut. Den första perioden löper från 1874 till 1889 då statsbidraget ännu 
håller sig på en relativt blygsam nivå. Därefter kan man urskilja fyra perioder då 
statsbidraget höjs till en ny nivå. De fyra perioderna är: 
1. 1890-1894 
2. 1894-1906 
3. 1906-1912 
4. 1912-1920 
De mest radikala ökningarna av statsbidraget gjorde i början av 1890-talet när de 
första statsskolorna infördes, samt efter 1904 då Luleå stift bildades. Den mest 
radikala ökningen gjordes före första världskrigets utbrott i den kraftiga nivåökningen 
1906 och 1912. Den kan också avläsas i den norrbottniska ökningen av statsbidra
get 1911 och 1914 jämfört med andra delar av landet, se Diagram 3. Vid den 
sistnämnda tidpunkten låg Norrbotten över riksgenomsnittet i statsbidrag per elev. 
Västerbotten låg hela tiden betydligt lägre än både Norrbotten, norrlandsgenom
snittet och riksgenomsnittet. Dessutom ökade klyftan i förhållande till Norrbot-
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ten. Den statliga prioritering av Norrbottens län var vid den här tiden alltså mycket 
tydlig. Det finns dessutom ett mörkertal i ökningen när man bara ser på den offent
liga redovisningen av den årliga bidragsnivån till Tornedalen, som gör att den egent
liga höjningen var högre. Det beror på att det första Finnbygdsanslaget 1874 bevil
jades som ett årligt s.k. förslagsanslag vilket innebar att anslaget fick överskridas 
ifall det var nödvändigt. Det gjorde det också. Som exempel visas här hur ökningen 
av anslagsnivån 1890 redan i praktiken hade överskridits under en lång rad år. Före 
1890 var det årliga anslaget satt till 12000 kronor, men åren 1885-1887 var det 
egentliga anslaget 17005, 18608 och 21778 kronor, se Diagram 5. 

Diagram 5. Överskridande av beviljat statsanslag till folkskolväsendet i Tornedalen 
1885-1887 
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Källa: Statsutskottets utlåtande No.9 p.21, 1889 samt Riksdagens protokoll 1889. 

Höjningen 1890 från 12000 till 25000 kronor motsvarade alltså bara det faktiska 
överskridandet av anslaget. I motiveringen till ökningen hette det att "...det vore 
synnerligen angeläget, att denna undervisning på alla sätt främjas, och således nå
gon minskning för framtiden icke synes vara påräknad." Beslutet gick igenom utan 
debatt i båda kamrarna.506 År 1893 gjordes ytterligare en kraftig höjning av Finnbygd
sanslaget från 25000 till 45000 kronor. Syftet sades vara "att befordra ett viktigt 
fosterländskt ändamål". Det gamla argumentet om svenskans tillbakagång och be
hovet att återerövra det svenska språkområdet i Norrbotten fanns också med. Av 
den anledningen ville länsstyrelsen att de nya statliga skolorna först och främst 
skulle anläggas på orter med en blandad svensk- och finskspråkig befolkning, eller 
orter som gränsade till en sådan bygd. 

Allra först borde finska språkets utbredning i Gällivare och Jokkmokk hejdas 
för att återvinna området för det svenska språket. Höjningen av anslagsnivån resul
terade i 18 nya statligt finansierade folkskolor i Tornedalen. Att inget märkbart 
lokalt motstånd från tornedalingarna restes mot den inledda språkpolitiken i folk
skolan framgår av de många ansökningar om folkskolor som kommit in. Förutom 
höjningen av det årliga anslaget ansökte dessutom domkapidet om 24000 kronor 
till skolhuslokaler i Tornedalen.507 Under resten av 1890-talet höll sig det beviljade 
anslaget till Tornedalens skolväsende på en ganska jämn nivå och minskade till och 
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med något mot slutet av decenniet. Särskilt många statliga skolor byggdes åren 
1906 och 1913 vilket direkt kan avläsas i det ökade statliga stödet, se Diagram 4.508 

Den slutsats man kan dra är att uppfattningen om Tornedalen som statlig bi-
dragstagare är betydligt överdriven. Snarare kan man säga att området innan de 
stora satsningarna i början av 1900-talet var missgynnat jämfört med övriga Sverige. 
Inte förrän 1911 överskred man statsbidragets medelnivå för Norrland och inte 
förrän 1914 överskred man riksgenomsnittet. Dessförinnan låg man alltså under 
genomsnittet. Det betyder att Norrbotten, och ännu mer Västerbotten, egentligen 
var missgynnat under hela 1800-talet och början av 1900-talet. 

Västerbotten hade 1914 bara omkring 40 kronor per elev i statsbidrag jämfört 
med riksgenomsnittet på 60 kronor. I reellt statsbidrag fick Norrbotten under 1890-
talet till och med en stagnation i statsbidragets nivå. Den kraftiga ökningen i början 
av 1900-talet föregicks av igångsättningen av gruvdriften i Kiruna 1902 och bil
dandet av Luleå stift 1904. Den kraftiga utbyggnaden av statsskolorna hade det 
goda med sig att mängder av nya folkskolor byggdes i Tornedalen. För tornedalinga-
rna i gemen fanns emellertid två negativa sidor av saken. Det ena var att moders
målet finska gick förlorat både som undervisningsämne och undervisnings språk. 
Därigenom var första steget taget mot den finska kulturens undanträngande. 

Det andra var att kommunerna förlorade sitt politiska inflytande över stats
skolorna. Som biskop Olof Bergqvist kommenterade saken i Luleå stifts ämbets-
berättelse 1921 var det domkapidet som intog skolstyrelsens roll i de statliga folk
skolorna, inte de kommunala skolråden i varje kommun.509 Det var domkapidet 
som utformade skolstadgorna, anställde lärare etc. Det fick naturligtvis konsekvenser 
för den politiska kulturen i Tornedalen, som fick ett påtagligt drag av statlig centra
lisering inom skolområdet. Den osjälvständiga ställningen i förhållande till stats
makten förstärkte en gammal tradition som hade sin grund i en kombinerad etnisk 
och klassmässig underordning. När domkapitlet tog över skolstyrelsens funktion i 
de statligt byggda skolorna anslöt den alltså till en gammal tornedalsk myndighets
tradition. Resultatet blev en försvagning av den lokala politiska kulturen. Den för
stärktes av den tornedalska allmogens svaga kunskaper i svenska språket. 

Folkskolan i Svenska och Finska Tornedalen 
I debatten mellan svenska och finska nationalister stod folkskolan i Svenska Tor
nedalen i centrum. Fennomanerna hävdade att svenskarna använde folkskolan till 
att försöka assimilera de svenska tornedalingarna genom att utplåna det finska 
språket och den finska kultur. Ibland anklagade man de svenska tornedalingarna 
för att sälja ut sin etnicitet och nationella stolthet för materiella fördelar. Det insi
nuerade exempelvis Unsi Suomentar enligt referat i Aftonbladet 1895. Samtidigt som 
fennomanerna beklagade de svenska tornedalingarnas undertryckta ställning fram
höll de finnarnas kulturella utveckling på sitt eget modersmål.510 Det var locktoner 
som de svenska myndigheterna ogillade och gång på gång påtalade som en fara i 
gränsbygden. Man menade att den finska befolkningen hade så stor kulturell ge
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menskap med sina grannar på andra sidan älven att det säkert fanns en och annan 
som kunde känna sig attraherad av det nationalistiska budskapet som kom däri
från. 

Med tanke på argumenten som fördes om levnadsstandardens nivå och 
moderniseringens utveckling på de två sidorna av Torne älv kan det vara intressant 
att jämföra folkskolans utveckling i Svenska och Finska Tornedalen.511 Som tidi
gare sagts är folkskolans utbyggnad en god mätare på moderniseringens hastighet. 
Genom att jämföra utbyggnaden ser man också hur de svenska tornedalingarna 
kan ha bedömt nationalstatsprojekten i Sverige och Finland. Innan staten grep in 
som finansiär för skolväsendet var det de enskilda socknarnas ekonomi som i sista 
hand spärrade möjligheten att utveckla en allmän folkskola. Därutöver fanns na
turligtvis andra mer svårmätbara faktorer som exempelvis den politiska viljan att 
införa folkskolor. Mot slutet av 1800-talet när staten alltmer engagerade sig i folk
skolans utbyggnad reflekterade utbyggnaden alltmer nationalstatsprojektens utveck
ling. Industrialiseringsprocessen var därvidlag snabbare i Sverige än i Finland vilket 
påverkade moderniseringen.512 Folkskolans utbyggnad är ett exempel på det. 

Eftersom syftet med jämförelsen är att jämföra moderniseringens hastighet i 
Svenska och Finska Tornedalen är det bara den institutionaliserade allmänna folk
skolan som tas med i beräkningen. I Finland bedrevs innan den allmänna folksko
lans genomförande en ganska omfattande undervisning i s.k. roteskolor 
(kiertokoulut). Som en jämförelse kan nämnas att 64 procent av skolbarnen i Fin
land bevistade de kyrkliga skolorna 1880-81, 76 procent åren 1890-91 och 64 pro
cent åren 1900-01. Därefter sjönk procenttalet gradvis i samma takt som de all
männa folkskolorna ökade. År 1930-31 var det bara 9 procent av skolbarnen som 
besökte de kyrkliga skolorna.5131 Sverige fanns inga sådana kyrkliga skolor, men å 
andra sidan fanns en hög andel ambulerande skolor som här uteslutits. De utgjorde 
1904 ungefär 40 procent av det totala antalet skolor. Den viktigaste anledningen 
till att inte räkna de kyrkliga skolorna är att de ämnen som lästes där var helt inrik
tade på de kunskaper som krävdes för att förbereda barnen för nattvardsgången. 
Skrivkunskaper räknades däremot som sekundära kunskaper i den kyrkliga under
visningen och införe ; s långt senare än läsningen.514 Därför är den allmänna folk
skolans institutionella utbyggnad ett bättre mått på moderniseringens hastighet än 
de kyrkliga roteskolornas utbredning och omfattning. Vid jämförelsen i Diagram 6 
bör emellertid de kyrkliga roteskolornas folkbildande funktioner beaktas. 

I diagrammet framträder däremot bara utbyggnaden av de egentliga folkskolo
rna som de syns i den offentliga statistiken i respektive land. Skillnaden skulle 
kunna beskrivas som skillnaden i moderniseringens hastighet mellan två national
stater. Vad man bör notera är att moderniseringen i Svenska Tornedalen i början 
skedde på det finska språket. Man hade finska som undervisnings språk i skolan, 
precis som vid predikningarna i kyrkan eller underhandlingarna i sockenstämman. 
Det fanns visserligen exempel på privata svenskspråkiga skolor för barn som var 
kunniga i svenska, men för det stora flertalet som överhuvudtaget gick i skola var 
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det finska som gällde. Under 1880- och 90-talen infördes successivt svenska som 
undervisningsämne och undervisnings språk. Jämförelse görs i ett långt perspektiv 
från 1850-talet till 1930. En sådan jämförelse återspeglar främst skillnader i den 
nationella utvecklingen eftersom folkskoleväsendets utbyggnad var så beroende av 
statligt stöd för att utvecklas. Man kan därigenom göra en jämförelse mellan den 
svenska statens satsningar i Svenska Tornedalen och den finska statens satsningar i 
Finska Tornedalen. 

Problemen med att införa folkskolan i de två länderna var likartade. Det hand
lade om en utspridd befolkning, stora barnkullar, lärarbrist, föräldrarnas inställ
ning, dåliga kommunikationer etc. Sett i ett europeiskt perspektiv är hela Skandina
vien, inklusive Finland, ett mycket glesbefolkat område. Vad gäller den praktiska 
utbyggnaden av skolväsendet i Bottenviksområdet var det särskilt bebyggelse
mönstret och den demografiska utvecklingen som försvårade utvecklingen. Av
lägsna byar utan vägförbindelse och med en fåtalig befolkning gjorde det omöjligt 
att koncentrera skolbyggnaderna. Det gäller för övrigt inte enbart Bottenviksområdet 
utan Sverige och Finland som helhet. Det fanns ju andra periferier än de norrländ
ska periferierna, exempelvis kust- och skärgårdsområdena, landsbygden som hel
het i det inre av Finland, Västmanland, Småland etc. 

En felkälla när man jämför antalet folkskolor mellan två geografiska områden är 
att man måste ta hänsyn till areella och demografiska skillnader. Svenska Torneda
len var kanske dubbelt så stort som Finska Tornedalen vilket bör avspegla sig i ett 
högre antal folkskolor. En jämförelse av befolkningsutvecklingen i de två tvilling
kommunerna Övertorneå och Ylitornio mellan 1850-1930 visar emellertid att 
befolkningsutvecklingen var ungefär likartad. En annan faktor som kan förrycka 
jämförelsen är den snabba industrialiseringen i Övre Tornedalen. Före 1888 var 
både sidorna av Tornedalen typiska landsbygdsområden men därefter inleddes en 
kraftig inflyttning till gruvsamhällena, först till Gällivare och efter sekelskiftet till 
Kiruna. I Diagram 6 har därför Övre Tornedalen uteslutits ur jämförelsen. 

Diagram 6. Antal fasta folkskolor i Svenska och Finska Tornedalen 1854-1930 
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Med tanke på den likartade befolkningsstorlekens utveckling i de två kommunerna 
kan man därför utgå från att diagrammet ganska väl återspeglar folkskolans relativa 
utveckling i Svenska och Finska Tornedalen. Skillnaden i utbyggnadstakten mellan 
Svenska och Finska Tornedalen är mycket stor som framgår av Diagram 6. De 
första decennierna fram till mitten av 1870-talet gick utbyggnaden mycket lång
samt, men därefter ökade takten betydligt. Den mest anmärkningsvärda ökningen 
i antalet folkskolor på den svenska sidan skedde mellan 1876 och 1888 då antalet 
folkskolor i princip fyrdubblades. En viktig orsak till ökningen var att landstings
anslag till lärarnas avlöning började utgå 1867 liksom det särskilda statsanslaget till 
Tornedalen från 1874. Det resulterade i att ett stort antal småskolor inrättades i 
Tornedalen på 1870-talet, vilket har beskrivits i kapitel 2.515 

Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att ökningen skedde innan grundandet 
av de första statliga folkskolorna 1888, tvärt emot den tidigare forskardoktrinen 
om statsskolorna som orsak till ett genombrott för folkskoleväsendet i Tornedalen. 
Ökningen skedde också under den tid då utbildningsdoktrinen i Tornedalen före
skrev finska som undervisningsspråk, även om viss undervisning i svenska redan 
inletts i en del skolor. Det visar att det fanns både lokala och regionala krafter som 
i lika hög grad som staten verkade för en utbyggnad av folkskolan i Tornedalen, 
samt att det inte enbart var nationalistiska skäl som låg bakom den tidiga ökningen 
på 1870-talet. År 1888 inrättades fyra helstatliga skolor i Tornedalen och innan 
dess hade statliga skolor med svenska som undervisnings språk införts i Hakkas 
och Nattavaara i Gällivare kommun. 

Folkskoleväsendet stod i Finland på en rudimentär nivå i början av 1870-talet. I 
hela Finland fanns läsåret 1870-71 totalt 140 folkskolor, varav 26 i städerna och 
114 i landskommunerna. Av dem fanns bara tre i det nordligaste Uleåborgs län, 
samtliga i landskommunerna. I Finska Tornedalen öppnades den första folkskolan 
i Torneå stad 1874, som det året fick statsunderstöd till en folkskola. På landsbyg
den fanns däremot ännu ingen folkskola. Mycket bättre var det inte om man ser till 
den nordliga finska regionen som helhet. Före läsåret 1873-74 fanns norr om 
Pudasjärvi socken bara två folkskolor. De fanns i Rovaniemi socken. Det innebär, 
om man översätter till svenska förhållanden, att norr om Piteås breddgrad fanns 
sammanlagt bara två folkskolor.516 Det var alltså inte bara finska Tornedalen som 
var utan folkskolor 1873-74 utan hela den norra delen av Uleåborgs län som i dag 
utgör Lapplands län. 

När man betraktar utbyggnaden i Finska Tornedalen ser man tydligt hur 
utbyggnadsfaserna hör samman med ändringen i den statliga skolpolitiken. Den 
första folkskolan i Finska Tornedalen grundades i Torneå stad 1874. Drygt tio år 
senare tillkom folkskolan i Ylitornio (Alkkula). År 1888 fanns alltså bara två fasta 
folkskolor i Finska Tornedalen vilket ska jämföras med 42 folkskolor i Svenska 
Tornedalen vid samma tid, se Diagram 6.517 Den finska folkskolestadgans tillkomst 
1866 verkar inte ha inneburit särskilt mycket för utbyggnaden i Finska Tornedalen. 
Den högsta procentuella utbyggnaden på finska sidan sker mellan 1888 och 1904, 
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närmare bestämt efter 1898 då det blev lagstadgat att varje socken skulle inrätta 
skoldistrikt. Den andra påtagliga ökningen sker mellan 1915 och 1930, närmare 
bestämt efter beslutet 1921 att folkskolan skulle vara obligatorisk. Det var sjuttio
nio år efter införandet av obligatorisk folkskola i Sverige. Inte förrän då försvann 
egentligen hemundervisningen definitivt i Finland som alternativ till småskola. Då 
närmade sig antalet folkskolor i finska Tornedalen den svenska numerären. 

Den stora skillnaden mellan antalet folkskolor och småskolor i Svenska och 
Finska Tornedalen blir något mindre om man ser till andelen barn som faktiskt 
gick i skola. I Diagram 9. redovisas andelen hemundervisade barn 1869-1896, den 
period då statsskolorna infördes i Tornedalen. Till Västerbottens 4:e kontrakt hör 
Nedre och Mellersta Tornedalen. Till lappmarksdelen av Västerbottens 3:e kon
trakt räknas Jukkasjärvi, Gällivare och Karesuando församlingar. I Nedre och Mel
lersta Tornedalen undervisades hälften av de skolpliktiga barnen i hemmen av sina 
föräldrar fram till 1885. Inte förrän efter 1890, när satsningen på stasskolor inletts, 
skedde en dramatisk nedgång i andelen hemundervisade barn. 

I lappmarksför-samlingarna började nedgången ungefar vid samma tid men var 
där ännu mer dramatisk. På sju år sjönk andelen hemundervisade från 73 till 12 
procent, samma nivå som i Nedre och Mellersta Tornedalen. Inte oväntat överens
stämmer nedgången i andelen hemundervisade i Diagram 7 på 1890-talet med 
motsvarande utbyggnad av antalet folkskolor i Diagram 6. 

Folkskolans utbyggnad i statlig regi är förknippad med införande av svenska 
som undervisnings språk. Som framgår av diagrammet innebar statsskolorna inte 
enbart en revolutionerande förändring vad gäller svenskundervisningen, utan också 
vad gäller andelen elever som gick i skola. Statens satsning i Tornedalen gick hand 
i hand med den ökade närvaron i skolundervisningen. Antalet skolhus och lärare 
som kunde ta emot fler barn ökade radikalt. 

Diagram 7. Hemundervisade elever av samtliga skolpliktiga barn 1868-1896 
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Bakom det högre deltagandet i skolundervisningen får man också läsa in en högre 
professionalisering inom skolväsendet, pådriven av folkskolinspektören. Det bör 
ha utövat både en viss press och stimulans på föräldrarna att skicka sina barn till 
skolan. Själva beteckningen statsskolor hade också något vördnadsbjudande över 
sig, som bör ha förstärkt en känsla av något större att vara delaktig i. Genom den 
statliga folkskolebyggnaden tog nationen plats mitt i byn. Det vördnadsbjudande 
hos stats skolorna tog sig också uttryck i en sådan detalj som skolmatrikelns ut
formning. För de kommunala skolorna var skolmatriklarna inbundna i tämligen 
triviala grönspräckliga eller svarta pärmar. Stats skolornas matrikelpärmar var vack
ert djupröda med texten "statsskola" i guldfärg. 

Den överväldigande skillnad man ser i antalet utbyggda folkskolor i Svenska 
Tornedalen jämfört med Finska Tornedalen är alltså inte fullt så överväldigande 
som den ser ut, eftersom 40-50 procent av de skolpliktiga barnen i Svenska Torne
dalen fram till 1890 undervisades i hemmen. En föreställning om roteskolornas 
betydelse, jämfört med folkskolorna i Finska Tornedalen, får man av de statistiska 
uppgifter som lämnades angående skolundervisningen i Finska Tornedalen 1879.1 
hela Finska Tornedalen fanns då en folkskola och elva roteskolor. Det fanns totalt 
2257 skolpliktiga barn. Av dem undervisades 35 i folkskolan och 832 i roteskolorna. 
Sammanlagt hade alltså 38 procent av de skolpliktiga barnen år 1879 undervisning 
i en institutionaliserad skolform. Resten undervisades i hemmen. Hemundervisnings
nivån var alltså betydigt högre på den finska sidan även om man räknar in de kyrk
liga roteskolorna. 

Det större antalet allmänna folkskolor i Svenska Tornedalen visar på en snab
bare moderniseringsprocess på den svenska sidan. Skillnaden återspeglar politiska 
och ekonomiska skillnader mellan Sverige och Finland vid den här tiden, men en 
viktig faktor är också den medvetna försvenskningspolitiken i Svenska Tornedalen 
med ett kraftigt utökat statligt stöd till området från 1874 till 1930. Det betyder att 
de svenska tornedalingarna fick tillgång till ett betydligt bättre undervisningsväsende 
än tornedalingarna på den finska sidan, ett faktum som inte kan ha undgått de 
svenska tornedalingarnas uppmärksamhet. Det var en klar skillnad i moderniserings-
takt mellan de två nationalstatsprojekten. 

I fråga om skolbyggnaden blev Svenska Tornedalen, genom den försvensknings
politik som genomfördes, särskilt gynnat vilket ytterligare underströk skillnaden 
mot den finska sidan. Ser man till språkfrågan kan man säga att moderniseringen 
inleddes på finska och avslutades på svenska. Den utbyggda folkskolan medförde 
att läskunnigheten och särskilt skrivkunnigheten ökade, vilket på sikt skapade för
utsättningen för ett ökat informationsflöde, men den utbyggda folkskolan gav också 
nya arbetstillfällen till bygden i form av lärartjänster, byggnadsarbeten, underhåll
sarbeten, bränsleförsörjning etc. Fennomanerna hade rätt när de påstod att de 
svenska tornedalingarna var materiellt gynnade jämfört med finnarna på andra si
dan älven. Vilka språkliga strategier som vägledde dem kommer att redovisas längre 
fram, liksom beskyllningen att de bytte sitt språk mot materiella fördelar. 
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Språkpolitikens utvidgning 
Försvenskningspolitiken var hela tiden knuten till utbildningar av olika slag. Den 
officiella utbildningsdoktrinen kan under åren sammanfattas som att tornedalinga-
rna skulle utbildas för att motverka råheten och skevheten inom laestadianismen, 
de skulle utbildas för att bli nationellt lojala med den svenska nationalstaten, de 
skulle utbildas för att lära sig ta demokratiskt ansvar för samhället och för att un
derlätta kommunikationen med svenskarna i det civila samhället. Utbildningen fick 
därigenom en ideologisk verkan långt utöver skolsalen. Man kan säga att det var i 
skolsalen som den moderna etnocentriska nationalstaten tog form. Det var i skol
bänken och framför svarta tavlan som de nationalistiska värderingarna lärdes in av 
barnen. Den nationalistiska utbildning som påbörjats i folkskolan utsträcktes mot 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till en bredare sektor i samhället. Den 
blev därigenom också institutionaliserad på flera olika utbildningsområden och på 
olika utbildningsnivåer i samhället. 

De fyra viktigaste områdena utanför folkskolans område som kommer att un
dersökas är: a) militärväsendet, b) folkhögskolorna, c) arbetsstugorna och d) sär
skilda åtgärder för att stärka svenska språket. Det är av stort intresse för analysen 
av försvenskningspolitiken att undersöka den samverkan mellan militärväsendet 
och folkhögskolan som utvecklades under senare delen av 1890-talet. Folk
högskolorna var oerhört väsentliga i moderniseringsprocessen, både för folk
rörelsernas utveckling på landsbygden och för demokratiseringsprocessen. De hade 
nära samband med militärväsendets utbyggnad och beskrivs i samband med detta. 
Folkhögskolans betydelse för språkförändringen behandlas mer utförligt i en 
socioekonomisk och ideologisk betydelse i kapitel 6. Folkhögskolorna och finska 
språket 
Som bakgrund beskrivs de nationalistiska, försvarspolitiska och medborgerliga 
motiven till folkhögskolornas tillkomst i Boden och Övertorneå på 1890-talet, samt 
vilken roll de förväntades spela i försvenskningspolitiken. Det speciella med de två 
första folkhögskolorna i Norrbotten är att båda startade med det uttalade målet att 
utveckla svenskundervisningen för tornedalingarna. Den första folkhögskolan i 
Norrbotten grundades 1896 i Boden av en officer med direkt yrkesmässig anknyt
ning till Tornedalen. Det var nämligen den första chefen för det nybildade Torneå 
kompani. Den andra folkhögskolan grundades 1899 i Övertorneå (Matarengi) i 
Övertorneå kommun, och hade som målsättning att bidra till landsbygdens moder
nisering och till spridandet av svenskt språk och svensk kultur i Tornedalen. 

Försvaret och folkhögskolan 
Bakgrunden till in rättandet av den första folkhögskolan i Norrbotten samman
hänger med den militära omorganisationen i Övre Norrland. I freden 1809 förlo
rade Västerbottens regemente den del av rekryteringsområdet som låg mellan Kemi 
och Torne älvar. Totalt förlorade regementet 177 rotar som samtliga tillhörde För
sta majorens kompani och låg inom Övertorneå, Karl Gustavs och Nedertorneå 
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socknar. En ersättning för de förlorade rotarna fick regementet genom att ett "gräns
kompani" upprättades 1811. Det sammansattes av soldater ur de upplösta finska 
regementena som efter fredsslutet föredrog att tjäna Sverige istället för Ryssland. 
Kompaniet förlades till Haparanda. När det tidigare Västerbottens regemente 
omorganiserades 1841 delades det upp i Norrbottens och Västerbottens fältjägar
kårer. Motiveringen var de långa avstånden och anpassningen till den nya läns
indelningen.518 

Den nya norrbottniska fält jägarkår en bestod av fyra kompanier. Råneå kompani 
var det östligaste och benämndes också f.d. Torneå eller vakanta kompaniet. Av 
dem var åtta personer kommenderade till ryska gränsen vid Torne älv. F ram till 
1833 övade Kalix och Råneå kompanier på Näsby hed utanför Kalix. Av styrkan på 
150-200 man var omkring hälften finsktalande. Det omtalades att språkförbistringen 
"vållade avsevärda svårigheter" liksom den "bland ynglingarna från de nordsvenska 
trakterna lågt stående 'bildningen'". Endast få officerare och underofficerare be
härskade finska språket. Så såg tornedalingarnas militära situation ut vid mitten av 
1800-talet. De meniga hade ingen folkskoleutbildning och inga kunskaper i svenska. 
Situationen var inte stort mycket bättre när Råneå kompani 1888 upplöstes och 
ersattes av ett volontärkompani med namnet Torneå kompani. Det blev kvar också 
när Norrbottens regemente bildades 1892 och skulle bli tornedalingarnas särskilda 
kompani.519 Ett stort problem för befälet var att de flesta rekryterna i Torneå kom
pani inte kunde tala svenska. 

Folkhögskolans tillkomst i Övertorneå måste tecknas med utvecklingen i Norr
bottens län som bakgrund. Strävan efter någon form av fortbildning som komple
ment till folkskolan fanns tidigt. Folhögskoleidén spred sig från mitten av 1800-
talet snabbt över Norden och nådde också Norrbotten ungefär samtidigt som malm
banan började byggas ut. Det första initiativet till en folkhögskola i länet kom från 
landstingsmännen J.E. Nyström och L.P. Sundström. Till 1881 års landstingsmöte 
lämnade de en motion om att landstinget skulle bilda en kommitté för att till nästa 
landstingsmöte avge yttrande och förslag hur en folkhögskola kunde bildas i Norr
botten, samt kostnaden för detta. 

Året efter lämnades ett udåtande från kommittén. Den redovisade uppgifter på 
de bidrag som andra landsting lämnat till folkhögskolorna i Västernorrland, Värm
land och Södermanland, men yrkade på avslag eftersom det ännu inte fanns varken 
fortsättnings skolor eller högre folkskolor i Norrbotten.520 Det skulle ta ytterligare 
femton år innan den första folkhögskolan grundades i länet. Då hade ett ökat 
försvarsintresse gett sig till känna i landet. Det tog sig uttryck i att flera stora försvars
föreningar bildades. 

Under 1860-talet bildades exempelvis ett stort antal frivilliga skarpskytte
föreningar. Höjdpunkten nåddes 1867 som därefter följdes av en kraftig tillbaka
gång. Hösten 1875 tillkom föreningen Föreningen värnpliktens vänner; vars syfte var att 
sprida kännedom om den allmänna värnpliktens militära, sociala och politiska be
tydelse. På 1880- och 90-talen bildades flera försvarsföreningar. Det sammanfaller 
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med landets mer protektionistiska hållning och industrialiseringen av Norrland. År 
1884 bildades Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar som till at t börja med 
koncentrerade sitt intresse på färdigställandet av Karlsborgs fästning. Den följdes 
1890 av Allmänna försvarsföreningen, som den tidigare Föreningen värnpliktens vänner 
uppgick i. År 1892 bildades Föreningen för befrämjandet av Norrlands fasta försvar. Den 
sistnämnda bidrog genom penninginsamlingar till Bodens fästnings tillkomst och 
till förvarsanläggningarna i Härnösand. År 1893 tillsattes också en centralstyrelse 
för Sveriges frivilliga skytteföreningar.521 Redan den första folkhögskolerörelsen i 
Danmark hade en uttalat nationalistisk målsättning. 

Det var därför ingen slump att den första folkhögskolan i Danmark år 1844 blev 
placerad i Rodding i Sonderjylland. Det hängde samman med den dansk-tyska 
konflikten om gränsprovinserna Slesvig och Holstein. Folkhögskolan var tänkt 
som ett nationellt värn vid gränsen och de fyra ideologiska beståndsdelarna i "Det 
Danske Fiir-Klöver" var "kongen, folket, faedreneslandet og modersmålet".522 Däri
genom hade folkhögskolerörelsen i Danmark på ett mycket konkret sätt markerat 
folkhögskolornas nationalistiska och försvarspolitiska betydelse. Inom det svenska 
militärväsendet hade den tornedalska språkfrågan fram till slutet av 1880-talet inta
git en undanskymd roll, men med inrättandet av Torneå kompani 1888 och den 
allmänna militära utbyggnaden i Norrbotten fick den en ny betydelse. Det är ta
lande för det nyväckta intresset att samma år som Torneå kompani inrättades öpp
nades järnvägen till Gällivare och samma år startade de första statliga folkskolorna 
i Tornedalen med svenska som undervisnings språk. 

Bodens folkhögskola 
Den unge kaptenen Emil Melander var inte helt obekant med vare sig Norrbotten 
eller Tornedalen när han 1893 kommenderades att tjänstgöra vid Norrbottens re
gemente i det nybildade stationssamhället Boden. Han hade gjort omfattande re
sor i hela Norrland för generalstabens räkning 1887 och deltog 1888 i generalsta
bens fältövningar mellan Kalix och Lule älvar samt i gränsöversynen mot Finland 
1888. År 1891 utförde han en topografisk-ekonomisk undersökning av området 
mellan Torne och Lule älvar. Melander blev tilldelad befälet över Torneå kompani, 
en uppgift som inte var den allra lättaste med tanke på språksvårigheterna. 

Som tidigare beskrivts kom han att särskilt intressera sig för de finskspråkiga 
beväringarna i Torneå kompani. Han lät utarbeta en del lättfattliga instruktioner på 
finska samt sökte tillstånd att ordna finskspråkiga gudstjänster efter regementets 
ordinarie gudstjänster. Där lästes ur finsk postilla och sjöngs psalmer på finska. 
Han såg också till att på söndagseftermiddagarna ordna föreläsningar av religiöst 
eller allmänbildande slag, som var öppna för hela regementet men också för den 
civila o rtsbefolkningen. Resultatet blev, enlig t Melander, att tornedalingarna för 
första gången blev integrerade i kompaniet bland de svenskspråkiga rekryterna.523 1 
de tidigare redovisade artiklarna i Vårt ~Land Vårt l^and kritiserade han fördomar 
om de obildbara tornedalingarna och hävdade att det behövdes en relevant utbild
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ning i svenska för dem.524 Det resulterade också i att biskopen särskilt nämnde 
volontärskolan i Notviken närhan redogjorde för försvenskningsarbetet.525 På så 
vis spred sig försvenskningsarbetet som ringar på vattnet. Samtidigt byggdes också 
ett nätverk av dem som aktivt bidrog till försvenskningsarbetet. 

Det var ur de dagliga behoven av språkutbildning för rekryterna som tanken på 
en folkhögskola dök upp. För Melander som för många andra framstod Norrland 
som framtidslandet som skulle väckas ur sin slummer och upparbetas och göras 
nyttigt för hela nationens väl. Järnvägen hade förbundit den nordligaste delen av 
landet med de södra delarna och råvarorna i de vidsträckta områdena tycktes out
tömliga. Industrierna skulle förvandla de avsides liggande orterna till moderna 
samhällen. Det fanns också de som menade att Norrlands verkliga framtid låg i de 
ouppodlade myrarna och milsvida ödemarkerna, som en gång satta under plogen 
skulle få landet att blomstra. 

Melander var en varm anhängare av den sistnämnda visionen. Det var för lan
dets uppodlande han "ville väcka hänförelse bland allmogens söner och döttrar". 
Det skulle ske genom utbildning, men den mindre lanthus skola som fanns i Åminne 
i Lule älvdal var för avsides belägen och lokalt avgränsad. Melander ville istället 
skapa en folkhögskola för hela länet. Att han som militär också hade nationellt 
sinnade mål är inte att förvåna sig över. Melander skriver visionärt att det var tänkt 
att folkhögskolan skulle bli till samma nytta för landsdelen som i Danmark. Där 
hade folkhögskolerörelsen "...i högst väsentlig mån bidragit till at t inom landets 
gränser erövra Slesvig och Holstein åter". Samma sak skulle nu ske i Norrbotten 
och Tornedalen. Det var alltså Tegnérs berömda nationalistiska devis från början 
av 1800-talet som gick igen. Melander tyckte däremot inte om de folkhögskolor 
som till sitt innehåll låtit det kristna innehållet förflackas.526 

När Emil Melander i mitten av 1890-talet började utveckla planerna på en folk
högskola i Boden var hans bror Yngve lärare vid Hvilans folkhögskola i Skåne. 
Denne var väl förtrogen med den danska folkhögskolans kristna grund och dess
utom agronom, vilket passade väl in i skolans tänkta profil. Brodern engagerades 
därför från starten som föreståndare för den kombinerad folkhögskolan och 
lantmannaskolan, som angavs ha två huvudsyften. Det ena var att intressera bön
derna för sitt yrke och ungdomen för bondens kall. Det andra var "att med väck
ande undervisning och svensk kultur nå den finsktalande befolkningen inom svenskt 
område." Det var naturligt att folkhögskolan hamnade i Boden eftersom det var 
där Torneå kompani var beläget, men det fanns också en pedagogisk tanke med 
placeringen i svensk bygd. 

Genom närheten till den finska bygden skulle man dra till sig tornedalsungdomen. 
Man tänkte sig att de, när de blev uppblandade med svenskspråkig ungdom "...for
tare och mera kraftigt skulle kunna påverkas af vänskapliga försvenskande kraf
ter." Redan från första början ordnades på folkhögskolan särskild språkundervis
ning för den finsktalande ungdomen.527 En av de första lärarna vid folkhögskolan 
i Boden, Elisabeth de Vylder, beskriver bröderna Melander som att de betraktade 
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folkhögskolan där som något av en kristen missionsverksamhet. Hon arbetade vin
tern 1895 tillsammans med Yngve på Hvilans folkhögskola och blev bearbetad av 
honom att följa med som lärare till Boden. Tanken var att på så vis locka upp även 
hennes fästman Ludvig de Vylder som också hade erfarenhet som folkhögskolelä
rare. 

Ludvig var född i Frankfurt am Main i Tyskland och kom från 13-års ålder att 
växa upp hos sin faster Maria Ribbing och dennes make medicine professor Seved 
Ribbing. Fosterhemmet erbjöd en rik intellektuell miljö eftersom båda makarna 
Ribbing var mycket samhällsengagerade. Elisabeth kom från ett pietistiskt 
medelklasshem i Lund. Hon träffade Ludvig när han var informator i familjen åt 
hennes bror och besökte Ludvig våren 1893 på folkhögskolan i Lunnevad, där hon 
en kort tid deltog i skolarbetet. Sommaren 1895 arbetade hon som vävlärare på 
samma skola och året efter åkte Ludvig och Elisabeth upp till Boden för att under 
två vintrar arbeta som lärare på den nystartade Bodens folkhögskola. De var då 
förlovade. 

Det var på många sätt en omskakande och i viss mån chockerande upplevelse 
för de två skåningarna att hamna i det vintriga Norrbotten. Resan med tåg från 
Lund till Boden tog fyra dygn. Den långa vintern med mörker och kyla kändes 
påfrestande. Både boningsrummen och skolsalarna var iskalla, men den ungdom
liga entusiasmen höll dem uppe. De kände sig delaktiga i ett pionjärföretag. Ludvig 
fick hand om de tornedalska ungdomarna som bildade en språkgrupp för sig efter
som de inte kunde svenska. De utgjorde en knapp tredjedel av de fyrtio första 
eleverna.528 Han greps av de finsktalande elevernas språkliga isolering och började 
fundera på möjligheter att på något sätt förbättra tornedalingarnas situation. Hä
radshövdingen i Haparanda hade då redan börjat utforma mer konkreta planer på 
en folkhögskola i Tornedalen. 

Arbetet för en folkhögskola i Tornedalen 
År 1894 flyttade Georg Kronlund till Haparanda som nyutnämnd häradshövding. 
Han upptäckte en landsdel med en helt annan kultur och ett annat språk än i övriga 
landet. Samtidigt lade han märke till hur avskilt området var från det övriga Sverige. 
Hos Kronlund fanns det både politiska och medborgerliga skäl till att han började 
arbeta för en folkhögskola i Tornedalen. I mitten av 1890-talet var den fennomanska 
kritiken av försvenskningspolitiken i Tornedalen mycket hård. 

Som framgått av beskrivningen i kapitel 4 skickade fennomanerna både pamfletter 
och agitatorer till den svenska sidan för att väcka befolkningen till medvetenhet 
om deras förtryckta ställning. Som så många andra upplevde Kronlund den 
fennomanska kritiken som ett politiskt hot eftersom Finland var ett ryskt storfur-
stendöme, ett hot som förstärktes av att Ryssland på 1890-talet inledde en 
russifieringspolitik i Finland. Därför upplevde han det som politiskt instabilt att ha 
en enbart finsktalande befolkning vid finska gränsen. En folkhögskola skulle där
för verka som "...ett bålverk för svensk odling och kultur vid vår östra gräns." De 
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medborgerliga motiven var att motverka den stagnation i materiellt och andligt 
hänseende som Tornedalen hamnat i på grund av områdets isolering från övriga 
Sverige. Redan 1896, samma år som Bodens folkhögskola startade sin verksamhet, 
skrev han ett långt brev i frågan till den ålderstigne konsul Ekman i Stockholm och 
fick ett positivt svar.529 

de Vylder fortsatte att intressera sig för tornedalingarnas sak. Efter den första 
vinterkursen gjorde han sommaren 1897 en vandring uppför hela Torne älvdal 
tillsammans med sin fastmös bror för att undersöka behovet av en folkhögskola. 
Målsättningen med vandringen var att närmare lära känna den tornedalska kultu
ren och också kontakta präster, lärare, ämbetsmän och allmoge för att söka för
ankra frågan. Ytterligare ett syfte var att lära sig bättre finska. 

I Haparanda hälsade han på hos Georg Kronlund och upptäckte att deras idéer 
om en svenskspråkig folkhögskola i Tornedalen hade beröringspunkter som delvis 
sammanföll.530 Det blev inledningen till ett samarbete dem emellan. Efter den långa 
vandringen genom Tornedalen beskrev de Vylder hösten 1898 i ett brev till fastern 
Maria Ribbing hur finnarna i Tornedalen under långa tider varit språkligt tillbaka-
satta och hur orättfärdigt han upplevde svenskarnas likgiltighet för deras belägen
het. Han var också kritisk till det pågående försvenskningsarbetet: 

Man vill utrota bygdens egenart och tror sig göra den svensk genom attpåtvinga dem en 
yttre fernissa. Bäst belyses karaktären af det nuvarande försvenskningsarbetet af att 
man gort svenskan till undervisningsspråk i kristendomsundervisningen.531 

Efter sammanträffandet med Kronlund verkar planerna på en folkhögskola ha 
börjat ta fastare form. I arbetet för folkhögskolan stod de Vylder för den pedago
gisk kunskapen och Kronlund för de politiska och ekonomiska kontakterna. Ge
nom sitt arbete i riksdagen hade han möjlighet att påverka inflytelserika personer 
och han skrev en mångfald brev i frågan under de kommande åren. 

Yngve Melander blev upprörd när han fick höra talas om idén och försökte 
enligt Elisabeth de Vylder på alla sätt hindra planerna. Det hade också ekonomiska 
orsaker eftersom försvenskningsarbet bland de tornedalska eleverna var nationalis
tisk hårdvaluta. Melander hade nämligen lyckats få ett anslag på 2000 kronor till 
skolan tack vare tornedalseleverna. Situationen som lärare på Bodens folkhögskola 
blev nu ohållbar för Ludvig och Elisabeth. Han tog istället plats som redaktionsse
kreterare på Lule-Posten i Luleå. Hon gick med liv och lust in för arbetet med den 
första kvinnliga kursen på folkhögskolan i Katrineberg. 

Emil Melander var precis som brodern emot de Vylders planer på en folkhög
skola i Tornedalen. Han använde då sin goda kontakt med P.O. Grape för att mot
arbeta folkhögskoleprojektet i Tornedalen. Melander var exempelvis styrelseord
förande i föreningen Lapps ka Missionens Vänner. Kontakten med Grape var alltså av 
gammalt datum men under året då Bodens folkhögskola startade var kontakten 
särskilt intensiv. Melanders brev till kyrkoherden handlade om så olika saker som 
järnvägs frågan i Tornedalen, omhändertagandet av Grapes dotter när hon skulle 
åka på sin första järnvägsresa över Boden samt förfrågan om tips på religiös upp-
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byggelse-litteatur till volontärerna i Boden. I oktober samma år skickade han utför
lig information om den kommande folkhögskolan i Boden och en inbjudan till 
invigningen.532 1 februari 1898 återkom han med tackbrev för Grapes gåva på 50 
kronor till "konung Oscars paviljong" och tog där upp häradshövding Kronlunds 
idéer om ett kolonisationsprojekt i Tornedalen. Melander skriver: 

Hvad Kronlunds kolonisationsfunderingar beträffar; gå de nog samma väg som han 
sfolkhögskola i Torneådaleny dus. stanna i hans eget hufvudy der nog många projektfå 
ligga magasinerade för all framtid. 

I samma brev framhåller han att finnbygden ska erövras genom att de finsktalande 
lär sig tala svenska förutom finska, och tillägger: 

Jag kan ejfatta hvarför så många äro rädda för a tt man äfven kan finska. Anser det 
tvärt om vara en fördel att samma race befolkar båda elf stränderna. Det ärju då så 
mycket större uts igt att grannsämjan bibehålles. 

Enligt Melanders mening var det folkskolan och volontärskolan som skulle med
dela svenskkunskaper till de breda lagren, medan man genom folkhögskolan på 
sikt kunde få fram kompetenta personer till kommunala förtroendeposter och lik
nande. Som ett ödets ironi kan nämnas att Melander i slutet av brevet nämner att 
en Aurora Hellberg bott en natt hos familjen Melander i Stockholm på genomresa 
till Göteborg.533 Hon var född i Övertorneå och hade gått som elev för Ludvig och 
Elisabeth de Vylder i den första årskullen vid Bodens folkhögskola. Vad Melander 
inte visste var att hon var på väg till en utbildning vid Göteborgs skolköksseminarium 
med det bestämda målet att bli skolkökslärarinna i den planerade folkhögskolan i 
Tornedalen, som ju konkurrerade med Melanders folkhögskola.534 

I maj samma år återkom Emil Melander med tre dagars mellanrum med brev till 
Grape i folkhögskolefrågan. I det första meddelade han att han avrått en riksdags
man att skänka pengar till Kronlunds folkhögskoleprojekt. Han påstod också att 
Kronlund gått bakom ryggen på honom själv och hans bror när denne engagerat 
båda Ludvig och Elisabeth de Vylder som föreståndare till d en nya skolan. Av 
breven framgår också att de ändå inte hade tänkt behålla Ludvig de Vylder som 
lärare i Boden eftersom han var "...alldeles för slarfvig och förläst för att min bror 
längre kunde stå ut med honom..." och på grund av andra saker, som ej nämns. 

Han nämner i breven också konkurrenssituationen mellan de två skolorna efter
som båda hade ambitionen att rekrytera ungdomar från Tornedalen. Melander 
menade att ifall den kronlundska folkhögskolan på grund av elevbrist var tvungen 
att rekrytera elever från de svenska bygderna så skulle dessa förfinskas.535 I det 
andra brevet meddelade han att Kronlund gått ut med ett upprop om fennomanska 
planer på att bilda en folkhögskola i finska Nedertorneå. Det skulle nu mötas med 
en motsvarande folkhögskola i Övertorneå eller Hietaniemi. Bland undertecknarna 
fanns nu Överste C.O. Bergman, generaldirektören och förre landshövdingen i 
Norrbotten Lars Berg samt andra betydelsefulla personer, men också kyrkoherde 
Wallin i Övertorneå och kyrkoherde Nyman i Hietaniemi. Melander inflikade reto
riskt att prosten Grape och landshövdingen saknades bland undertecknarna.536 I 
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nästa brev hävdade Emil Melander att kungen var emot folkhögskolan och vägrat 
skriva under uppropet, samt att biskopen (antagligen biskop Martin Johansson i 
Härnösands stift/LE) hade samma åsikt. Likaså hade ecklesiastikministern lovat 
att inga pengar skulle anslås till ett folkhögskoleprojekt i Tornedalen, åtminstone 
inte förrän en folkhögskola börjat byggas på den finska sidan.537 Bakom åsikten får 
man tolka in en försiktig utrikespolitisk hållning för att inte reta Ryssland. Det 
framgår tydligt att Melander var störd av det konkurrerande folkhögskoleprojektet. 
I de refererade breven till P.O. Grape finns hela tiden förklenande och nedvärderande 
beskrivningar av häradshövding Kronlund och Ludvig de Vylder. Emil Melander 
betraktade dem bl.a. som en politisk fara ifall deras folkhögskoleprojekt vid riks-
gränsen kom till stånd. Samtidigt märks en krypande oro för att projektet faktiskt 
kunde komma till stånd. 

Ryktena om planerna på att grunda en fennomansk folkhögskola i Finska Tor
nedalen bidrog till att hetta upp känslorna. Från maj 1898 finns bevarat en kopia på 
ett brev från P.O. Grape till Emil Melander. Han bekräftar där de finska planerna 
på en folkhögskola och tror att de inom ett eller annat år kan bli verklighet. Beträf
fande planerna på en folkhögskola i Svenska Tornedalen bedömer han att en sådan 
kanske måste inrättas i framtiden, men att frågan ännu är mycket för tidigt väckt. 
Som skäl anger han att varken landstinget eller kommunerna skulle anslå pengar till 
en sådan folkhögskola. Dessutom menar han att den tornedalska allmogen än så 
länge nöjer sig med den kunskap de får genom folkskolan. Vad därutöver önskas är 
bättre färdigheter i svenska språket. Därför tror han att allmogen bättre uppskattar 
Bodens folkhögskola än en folkhögskola i finsk bygd. Av brevutkastet framgår 
också att Grape och Kronlund hade olika åsikter om "...det finska 
undervisningsväsendet inom den svenska gränsbygden...". Vilka motsättningar det 
handlade om framgår inte, men Grape ansåg dem så pass stora att han borde av
säga sig folkskolinspektörsposten till nästa period för att inte menings skilj aktighe-
terna skulle verka förlamande på det viktiga försvenskningsarbetet.538 

Man ser av de motstående åsiktslägren som Emil Melander beskriver att där 
fanns en konservativ falang som bestod av honom själv, brodern Yngve, P.O. Grape, 
biskopen och kungen. Mot den konservativa falangen stod en liberal fraktion som 
bestod av Kronberg, makarna de Vylder, norrbottniska industrimän, generaldirek
tör Lars Berg samt de lokala kyrkoherdarna Wallin och Nyman. Tydligen var 
kyrkoherdarnas anslutning till folkhögskoleidén en chock för Melander, men det 
var knappast att förvåna. 

Kyrkoherde Anton Nyman var född i Övertorneå (Matarengi). Av ett brev till 
en studiekamrat på 1880-talet under prästtjänstgöring i Karesuando framkommer 
att han var en bestämd motståndare till laestadianismen.539 Antagonismen mellan 
Nyman och Grape ökade av att de under 1890-talet kom på kollisionskurs beträf
fande dragningen av en telegraflinje längs Tornedalen, som Grape vägrade att un
derstödja. I ett odaterat utkast till skrivelse till landshövdingen bemöter Grape 
beskyllningarna från Nyman att han bearbetat opinionen i telegraffrågan. Han till
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står att han intagit oppositionsställning till telegraflinjen eftersom frågan upprört 
sinnena i kommunalstämman och hävdar att sockenmännen måste vara eniga om 
frågan ska nå framgång.540 

Hos kyrkoherde Nyman hade alltså P.O. Grape inga sympatier att vänta. Som 
kyrkoherde i Karesuando var Nyman åren 1882 till 1885 verksam som landstings
man. Några konflikter mellan honom och Grape syns inte i landstingsprotokollen 
från de åren, men han hade där goda möjligheter att lära känna Grape både som 
person och hans politiska värderingar.541 Att Wallin inte heller drog helt jämt med 
Grape visade sig när han 1898 i egenskap av skolrådsordförande i Övertorneå 
hamnade i en tvist med Grape om skolreglementet i Övertorneå. Som tidigare 
beskrivits gick skolrådet med Wallin i spetsen emot folkskolinspektörens i deras 
tycke övernitiska försvenskningspolitik. Kring folkhögskolestriden i Tornedalen 
hade alltså formerats en liberal opposition mot den konservativa dominans som 
P.O. Grape tillhört i två decennier och som Melander nu försökte underblåsa. 

Man kan förvånas över att folkhögskolan i Tornedalen överhuvudtaget kom till 
stånd med tanke på det konservativa motstånd på nationell och regional nivå som 
Melander målar upp, men det kan också till viss del ha varit önsketänkande från 
Melanders sida. Efter 1899 när Tornedalens folkhögskola grundats i Övertorneå 
skrev inte Emil Melander mer i saken till Grape. Åren 1899 och 1900 känneteckna
des istället av rättegångar mot honom för bland annat påstådd misshandel av man
skap. Våren 1900, innan rättegångarna var avslutade kommenderades Melander 
från Boden till Stockholm för att arbeta på Generalstaben med utarbetande av den 
nya härordningen. Han erbjöds en befattning som överstelöjtnant och övertalades 
till sist av kungen personligen att godta förflyttningen från Norrbotten. Därige
nom var Melanders aktiva militära bana i Norrbotten avslutad, samtidigt också 
hans direkta engagemang i folkhögskolearbetet i Boden. 

Han fortsatte däremot sitt engagemang i Föreningen Lapp ska Missionens Vän
ner där han tillsammans med sin fru Anna Melander satt kvar i styrelsen ännu år 
1901. Melander skriver långt senare i sina memoarer att han blev påhoppad av 
etablissemanget på grund av sitt nykterhetsarbete och på grund av framgångarna 
med folkhögskolearbetet, samt på grund av fiendskap från vissa officerarna på det 
egna regementet.542 

I ett brev till biskop Martin Johansson framkommer de verkliga skälen till att 
han blev motarbetad. Det berodde på att han kommit på kant med Norrbottens då 
mest inflytelserika person, överste C.O. Bergman. Bergman var disponent i 
malmfältsbolagen 1891-93, godsägare i Sandträsk, landstings- och riksdagsleda
mot m.m.543 När överste Bergman ville få till stånd en krog i Boden för att, som 
Melander skriver, "följa med sin tid" vaknade Melanders samvetsbetänkligheter 
som aktiv och organiserad helnykterist. Han mobiliserade allmogen i Överluleå 
som mangrant var emot krogen och drev frågan så att hela företaget föll. Krögaren, 
som varit helt säker på utgången, hade redan börjat bygga men fick avbryta bygg
nationen. Därefter ska överste Bergman ha yttrat till en annan officer angående 
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Melander: "Honom skola vi fjella".544 Överste Bergman engagerade sig aktivt i den 
alternativa folkhögskolan i Övertorneå och blev även styrelsens ordförande när 
folkhögskolan grundades. Om det var av hämndbegär som han engagerade sig i 
den folkhögskola som konkurrerade med Melanders folkhögskola, eller om han 
drevs av andra motiv må vara osagt. 

P.O. Grape uppvaktades även med brev om folkhögskolefrågan från redaktör 
Knut Hallman på Lule Posten. Hallman hade tidigare anställt Ludvig de Vylder 
som redaktionssekreterare och hade goda kontakter med makarna de Vylder. Han 
förespråkade i brevet en folkhögskola i Tornedalen av pedagogiska skäl och me
nade att den skulle bli den finsktalande befolkningens egen bildningshärd, samt att 
den skulle rikta sig utåt mot hela trakten inte bara till eleverna. 

Hallman poängterade att den inte skulle konkurrera med, eller motarbeta, var
ken Bodens folkhögskola eller den planerade folkhögskolan på finska sidan av 
Tornedalen. Slutligen vädjade han om Grapes stöd för skolan samt upplyste om att 
de Vylder skulle uppsöka honom för att få åsikter om folkhögskolans planlägg
ning.545 Om besöket blev av framgår inte av handlingarna. Ifall det kom till stånd så 
lär det inte ha förbättrat deras relation. Ludvig de Vylder var nämligen mycket 
kritisk till Grapes försvenskningspolitik. I ett brev till sin faster Maria Ribbing i 
mars 1901 skrev han: 

Det är förresten Grape, som vi har att tackaförfennomanernas anfallpå vårt folkbild
ningsarbete här i finnbygden, ty just genom nämnda åtgärd har arbetet här fått en 
alldeles felaktig eühett. Det betraktas inte ur synpunkten folkbildning och folkupplysning 
utan som försvenskning. Men försvenskning är lika omoralisk som russifiering och 
förtyskning546 

De utrikespolitiska förvecklingarna i omvärlden gynnade utan tvekan folkhögs
koleprojektet i Tornedalen. Tysklands aggressiva politik i Sönderjylland fick exem
pelvis stort utrymme i en lång artikelserie i Aftonbladet i december 1898 och januari 
1899. Den 3 februari 1899 infördes så det ryska manifestet i Finland som inledde 
kulmen på det som i Finland har blivit kallat "ofärdsåren".547 Det var lätt att vinna 
opinionen för en folkhögskola som ett nationalistiskt bålverk mot fennomansk 
och rysk aggression. 
När folkhögskolan i Övertorneå blivit förverkligad och konsoliderad försonades 
Yngve Melander efter några år med Ludvig och Elisabeth de Vylder. I en artikel i 
Svenska Folkhögskolans årsbok 1905 beskrev han folkhögskolan i Övertorneå som en 
systerskola till Bodenskolan. Inte heller såg han det som att de två skolorna 
konkurrerade om samma elever. Även hos Yngve Melander vekar den praktiska 
jordbruks sidan av folkhögskolearbetet ha betytt mer än att bedriva försvensknings
politik. Han beskrev hur de två folkhögskolorna med gemensamma krafter skulle 
vara "...en hjälpande hand för landsbygdens befolkning, till förmån för dess ut
veckling, och de två tillsammans ha fått en vida större elevkontingent för andlig 
påverkan än endast Bodenskolan skulle kunnat förmå."548 
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Tornedalens folkhögskola bildas 
Den 15 oktober 1899 samlades över hundra personer till invigningen av Torne
dalens lantmanna- och folkhögskola. Invigningen hölls på nymanska hemmanet i 
Matarengi, i det rum som var avsett till skolsal, men den stora tillströmningen 
gjorde att alla inte fick plats i lokalen. Både kyrkoherde J.P. Wallin och häradshöv
ding Georg Kronlund betonade i inledningstalen vikten av att bryta Tornedalens 
isolering från övriga landet. Häradshövdingen betonade vikten av att tornedalinga-
rna vidgade kunskaperna om den nutida utvecklingen på olika områden så att de 
bättre skulle kunna tillvarata och utveckla naturresurserna i området. 

Ludvig de Vylder talade som vikten att förena teori och praktik i undervisningen, 
samt den kristna karaktären på undervisningen. Folkhögskoleföreningens mål en
ligt stadgarna var att ställa svenska språket och de praktiska färdigheterna i cen
trum.549 Svenska Dagbladet återgav i november 1898 en artikel, införd i en norrbott
nisk lokaltidning, som kan betraktas som en programförklaring till vad den nya 
folkhögskolan ville åstadkomma. Rubriken löd "Hvad vill Tornedalens folkhög
skola?" och inleds med en främling som vandrar upp längs Tornedalen, en skild
ring som bär omisskännliga tecken av de Vylders fotvandring ett år tidigare. 

Han beskriver bördigheten men också de stora ouppodlade områdena. Han lå
ter läsaren få ana flitiga men oföretagsamma bönder, vidskepelse och okunnighet 
samt "råhet i sederna", samtidigt en misstänksamhet och skygghet som visar att 
här behövs en både materiell och andlig lyftning. Som kontrast beskriver de Vylder 
en törstande ungdom som inget heller vill än lära det svenska språket för att hävda 
sig i köpenskap, i kommunalstämman eller inför domstolen. Det är ett program för 
modernisering av Tornedalen de Vylder beskriver, inte ett program för assimile
ring. Det framgår ännu tydligare när han beskriver den språkliga målsättningen. 
Han skriver: 

Finnbygden måste som andra gränstrakter blifva tvåspråkiga detta kräver både den 
andliga och materiella utvecklingen. 

Strax nedanför beskriver han språkkunskaperna och de förbättrade kommunika
tionerna som det bästa sättet att riva s krankorna mellan Tornedalen och övriga 
Sverige, och tillägger: 

...då behöfva vi ej hysa några farhågor fór att vår landsman däruppe skall kasta läng
tande blickar till det landy som skyddas av den väldiga kejser liga dubbelörnen. 

Av de Vylders beskrivning framgår att det absolut inte får handla om något ensi
digt försvenskningsarbete, både av klokhets skäl men också för att: 

...det vore ett brottsligt tilltag att vilja beröfva byg den dess säregna folkprägel. Gif va vi 
Tornefinnen vårt språk, beröfva vi honom ej därför hans sköna modersmål. 

de Vylder tonar också i artikeln ner det fennomanska hotet.550 Artikeln andas en 
human folkhögskoleanda från sydligare breddgrader och står i bjärt kontrast till 
den småaktiga och inskränkta försvenskningspolitik som börjat breda ut sig inom 
folkskoleväsendet i Tornedalen. Den nya folkhögskolan följdes med intresse i pres
sen. I en artikel i februari 1900 beskriver en reporter vid en tidning ett besök vid 

213 



"Torneådalens svenskfinska folkhögskola". Förhållandet mellan de svenska och 
finska eleverna beskrivs som gott och reportern konstaterar med viss naiv förund
ran att det finska språket inte hade tagit över på skolan. Vid samtal med eleverna 
förstod de väl frågorna och kunde svara "med en ringa brytning".551 De språk-
darwinistiska och nationalistiska värderingarna lyser tydligt igenom i hela artikeln, 
men skolan får stort beröm för de goda resultat i svenska språket som de uppnått 
på så kort tid som fyra månader. 

Personliga drivkrafter 
Av de personliga skildringar av folkhögskoletiden i Norrbotten som Ludvig och 
Elisabeth de Vylder gjort framgår att det inte var nationalistiska motiv i mer in
skränkt mening som drev dem att arbeta vidare med folkhögskolan i Matarengi. 
Det behövdes starka drivkrafter för att etablera folkhögskolan i Matarengi om man 
betänker den stora arbetsbördan, motstånd från delar av det lokala makt
etablissemanget och misstänksamhet från den äldre finskspråkiga befolkningen. 
Det verkar ha varit de höga bildningsidealen, själva folkhögskoleandan, som besjä
lade makarna de Vylder. Elisabeth de Vylder har i lyriska ordalag beskrivit hur hon 
blev gripen redan vid den första vistelsen på Lunnevads folkhögskola och hur hon 
genom initiativ av sin svärmor Maria Ribbing fick vistas i korta perioder på Askovs 
folkhögskola. Hon har beskrivit vad i den unika stämningen på Askov som grep 
henne: 

Den ljusafromhten, en bro byggd över från tro till vetande, fór kulturlivet stod högt, där 
inte allt "världsligt" stämplades som synd, t. ex. dans och teater. Trångsyntheten är hos 
oss ofta de religiös as stämpel. Där var vidsynthet och den kris tliga kärleken så stark, 
attjag tyckte mig där ha upplevt paradiset påjorden.552 

Som komplement till Elisabeths starka pietistiska vision av folkhögskolearbetet 
står i viss mån Ludvigs vision av folkhögskolan som en folklig skola för medbor
gerlig fostran. I den utvärdering som han skrev på uppdrag av styrelsen innan han 
lämnade skolan 1911 betonade han visserligen att syftet med skolan varit foster
ländskt och att "den svenska synpunkten kraftigt betonades". Men i det praktiska 
skolarbetet ordades in re så mycket om fosterlandet i retorisk mening. Genom his
toria, kulturhistoria och samhällskunskap skulle eleverna istället få insikt i vad det 
innebar att tillhöra "ett fritt folk, som hade rätt att själv lägga grunden för framti
dens lycka."553 Det handlade med andra ord om en demokratisk och kulturell fost
ran. Känslan av att vara delaktiga i ett pionjärföretag hade makarna de Vylder känt 
när de arbetade på Bodens folkhögskola. Det var en känsla som ytterligare för
stärktes när de startade folkhögskolan i Matarengi, en känsla som Elisabeth de 
Vylder senare beskrev som ett kall. 554 Det finns också andra motiv än kulturella 
och pedagogiska. Som ung hade Ludvig närt en dröm om att resa till Afrika som 
missionär. Till viss del verkar han ha fått udopp för sitt missionärsideal i Torneda
len. Ofta beskrivs Tornedalen som ett slags exotiskt främmande land som benämns 
"Höga Nord" eller "Ultima Thüle", ett avsides land med ett enkelt men underut
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vecklat folk. Han fick säkert också utlopp för en del av sina missionärsambitioner 
genom att han under sin vistelse i Matarengi läste till präst och började hålla 
predikningar. Elisabeth beskriver sin egen barndomsdröm utifrån en tavla i 
barndomshemmet. Den föreställde ett snölandskap med månsken, kåtor med samer, 
ackjor med renar och ylande varghundar. Hon beskriver det själv som en lapp
romantik som fyllde hennes hjärta. Hon ville en gång få komma dit upp och bli 
lärarinna för lappbarnen.555 Nu blev det inte lappbarnen som fick henne till lära
rinna, utan den kunskapstörstande tornedalsungdomen. 

Hos Georg Kronlund verkar hans allmänt liberala samhällsengagemang ha väckt 
medkänslan och engagemanget för Tornedalens isolerade belägenhet. Som riks
dagsman hade han också goda möjligheter att verka för tornedalingarnas sak på 
riksplaner. Även om Kronlund arbetade för en försvenskning av Tornedalen för att 
möta den fennomanska agitationen, så var det inte en assimilationspolitik han före
språkade. Det var tvåspråkighet han ville uppnå. Tvärtemot assimileringstanken 
argumenterade han exempelvis i andra kammaren 1898 för att ett årligt anslag skulle 
utgå till K.B Wiklund, som då var docent vid Uppsala universitet. Avsikten med 
anslaget var att Wiklund skulle kunna undervisa i finsk-ugriska språk vid universi
tetet. I debatten yttrade sig Kronlund och menade att även om han ville att befolk
ningen i norra Sverige skulle lära sig svenska, så varken borde eller kunde befolk
ningens modersmål utrotas. Han menade vidare att det faktum att finska talades i 
det gamla broderlandet Finland, och att det både i Finland och Esdand uppstått en 
rik litteratur gjorde det fullt berättigat att upprätta en lärostol i ämnet.556 

I debatten om en lärostol i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet 1898 
yttrade sig ecklesiastikministern Gustaf Gilljam och talade för de nationella mino
riteternas rättigheter mot de som var kritiska till a tt inrätta ett anslag för finsk-
ugriska språk. Han talade om den skyldighet Sverige hade mot den stora samiska 
befolkningen, som var svenska undersåtar, och menade att nationaliteten bör och 
måste respekteras, framförallt på det religiösa området.557 Georg Kronlund var liv
ligt engagerad i moderniseringen av Tornedalen och den finska språkstriden. Han 
fick exempelvis i april 1897 brev från disponent Axel Müller i Svanstein angående 
telegraflinjen som Müller var rädd skulle gå Svanstein förbi. Likaså finns ett utkast 
till artikel som Kronlund författat om språkstriden i Finland. Han försvarar där de 
finska nationalisternas patriotism och menar att svenska tidningar inte ska blanda 
sig i den finska språkstriden som är en intern finsk angelägenhet.558 Kronlund del
tog också i den stora riksdagsmotionen för samernsa sak 1909. 

Arbetsstugorna som filantropiskt företag 
Arbetsstugorna i Tornedalen började som en välgörenhetsinsamling för nödlidande 
i Norrbotten och Västerbotten 1902-03 och utvecklades snabbt till en institution 
för svenska språkets spridning, en separat stiftelse där fattigdomen motiverade 
ständigt nya anslag till arbetsstugor, också sedan den akuta fattigdomen var för
svunnen. I det här sammanhanget kommer inte den fysiska utbyggnaden att berö
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ras annat än summariskt. Inte heller kommer arbetsstugornas psykologiska inver
kan på de inskrivna barnen att beröras. Helt uppenbart finns både positiva och 
negativa vittnesbörd från de barn som vistades i arbetsstugorna. De människor 
som var beroende av arbetsstugorna var oftast fattiga och hade ett sociala under
läge. I både folkskolan och arbetsstugorna fördes stundtals en rigid språkpolitik 
med bestraffningar för de barn som använde sitt finska modersmål. Det fanns 
också hos en del av de ledande personerna en avsaknad av pedagogisk insikt kom
binerad med en ogrundad misstänksamhet mot befolkningens fosterländska sin
nelag. Försvenskningspolitiken drabbade därför barnen i arbetsstugorna hårdare 
eftersom de var avskilda från hemmet och familjen. De var därför helt beroende av 
institutionen och personalens goda vilja. Samtidigt finns exempel på vidsynta lä
rare och arbetsstuguföreståndare som var ett stöd för barnen.559 Det är en fråga 
som emellertid skulle föra alltför långt att behandla i det här sammanhanget. Syftet 
med nedanstående beskrivning är istället att redogöra för det ideologiska innehål
let och språkpolitiken i arbetsstugorna. 

Det fattiga Tornedalen: en nationell idealbild tar form 
En särskild idealbild av Tornedalen började omhuldas i böcker, tidningar och tid
skrifter från mitten av 1800-talet. Det var bilden av det fattiga Tornedalen. Den 
flöt då och då ihop med bilden av det fattiga Norrbotten eller det fattiga Norrland, 
men återtog sedan sina finska skepnad.560 Med idealbild menas här en normativ 
uppfattning som var sanktionerad av den styrande eliten och allmänt omfattad av 
den allmänna opinionen. Bilden av det fattiga Tornedalen började ta form redan i 
samband med den stora hungersnöden 1867 då Centrala Nödhjälpskommittén bil
dades i Stockholm, samtidigt som Norrbottens nödhjäpskommitté bildades i Norr
botten. Det var en bild som bygges på när det särskilda statliga stödet till fo lk
skolan inrättades 1874, ett stöd som motiverades bl.a. utifrån den finska folkgruppens 
stora utspriddhet och fattigdom. 

Ny näring fick idealbilden av det fattiga Tornedalen i samband med insamlingen 
till bildandet av en folkhögskola i Tornedalen i slutet av 1890-talet. Visserligen 
stod det nationalistiska budskapet i centrum, men i argumenteringen ingick också 
att befolkningen inte hade råd att bekosta en folkhögskola själv och därför be
hövde ekonomiskt stöd. Så kom då nödåret 1902 med en missväxt som framförallt 
drabbade Norrland. Redan tidigt på hösten stod det klart för de regionala myndig
heterna att svälten stod för dörren. Till landshövding Karl Bergström i Norrbotten 
kom rapporter från olika delar av länet om hö som frusit på hässjorna, om korn 
som inte mognade och undermåliga potatisskördar. När landstinget sammanträdde 
i oktober hade en central nödhjälpskommitté tillsatts av Kungl. Maj:t i Stockholm 
för att koordinera hjälpen till landets olika delar. Kommunerna uppmanades att 
bilda lokala nödhjälpskommittéer och insamlingar gjordes i november av Sveriges 
allmänna folkskollärarförening (SAF) och Svensk skoltidning till nödlidande skol
barn i Övre Norrland, d.v.s. Norr- och Västerbotten.561 Att nöden i Övre Norrland 

216 



snabbt blev en nationell angelägenhet hör delvis samman med tidningspressens 
genomslagskraft. Dagstidningarnas spridning och samtidighet över hela nationen 
var en viktig beståndsdel i nationalismens framväxt.562 En av de ledande perso
nerna i nödhjälpsarbetet, lektor Carl Svedelius i Luleå, beskriver tidningspressens 
bevakning av Norrbotten så här: 

Aldrig hade våra nordligaste bygder och deras dittills undangömda befolkning varit 
foremål för ett mer intensivt intresse än under vintern 1902-1903. 

Aftonbladet gjorde exempelvis en serie resebrev från en reportageresa vid årsskif
tet.563 Precis som fallet varit med insamlingen till Tornedalens folkhögskola några 
år tidigare bidrog tidningsskriverierna kring insamlingsarbetet att stigmatisera be
folkning. De utpekades som "fattiga" oavsett vilken social ställning de hade i lokal
samhället. Målgruppen för det ekonomiska understödet var till en början "Norr
bottens läns fattigaste socknar" och ledningen i Luleå kallade sig från begynnelsen 
"Luleåkomitén för upprättande af arbetsstugor med bespisning för nödställda barn i 
Norrbottens län."564 Tillkomstår och placeringen framgår av Tabell 5. 

Tabell 5. Tillkomst och placering av arbetsstugorna i Norrbotten 

Bildad Ort i Tornedalen Ort i sv. språk. 
Norrbotten 

Ombildad till 
skolhem 

Nedlagd 

1903 Gällivare 1910 
1903 Korpilombolo 
1903 Pajala 1907 
1903 Tärendö 
1903 Jokkmokk 
1903 Arjeplog 
1903 Arvidsjaur 1923 
1905 Pello 
1907 Vittangi 1920 
1910 Nattavaara 
1914 Karesuando 
1915 Junosuando 
1915 Teurajärvi 
1924 Muodoslombolo 
1927 Hedenäset 
1926 Pålkem 
1929 Karungi 
1930 Vojakkala 
1931 Ullatti 
1932 Svanstein 

Anm. Arbetsstugan i Pajala flyttades 1907 till Vittangi, men togs åter i bruk 1921 då 
den i Vittangi ombildades till skolhem. Arbetsstugan i Gällivare flyttades 1910 til l 
Nattavaara. Arbetsstugan i Arvidsjaur blev 1923 epidemisjukhus. 
Källa: Lundemark, Erik, Arbetsstugorna, Luleå 1980, s 160 £ 
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Det var Carl Svedelius som kom med idén att bilda arbetsstugor efter förebild av 
de arbetsstugor som professorskan Anna Hierta-Retzius, Stockholm, bildat i städer 
runt om i landet. En sådan fanns även i Luleå vid tidpunkten för hungersnöden. 
Svedelius gjorde vid jultid e n resa längs Tornedalen. Den började med tåg från 
Luleå till Morjärv och därefter med häst och släde. Resultatet av underhandlinga
rna med kommunalmännen i kyrkbyarna var att Svedelius lyckades få till stånd åtta 
arbetsstugor vintern 1903. Kommunerna ordnade lokaler i skolor, tingshus och 
andra tillgängliga byggnader. Centrala nödhjälpskommittén i Stockholm stod för 
pengarna.565 Till att börja med var placeringen av arbetsstugorna relativt likvärdigt 
fördelade mellan det svensk- och finskspråkiga området. Fem av dem inrättades i 
Tornedalen och tre i den svenskspråkiga delen av Norrbottens inland, men efter
hand försköts tyngdpunkten helt till Tornedalen. Totalt byggdes med åren 20 
arbetsstugor i Norrbotten och sju i Västerbotten. 
Genom att utbyggnaden av arbetsstugorna koncentrerades till Tornedalen kom 
hela den nödhjälpspolitik som associerades med arbetsstugorna att förknippas med 
Tornedalen under lång tid framåt. Koncentrationen av utbyggnaden till det finsk
språkiga området hade en grund i de fattiga förhållandena där. Som framgick av 
beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen i kapitel 3 och 4 var jordbruket 
mindre bärkraftigt i Tornedalen jämfört med de svenskspråkiga delarna av Övre 
Norrland i slutet av 1800-talet, även om det fanns lokala avvikelser från det gene
rella mönstret. Även andelen backstugusittare och inhysesfolk var större än i de 
svenskspråkiga områdena.566 Det fanns därför fog för den inledande stora sats
ningen i Tornedalen. Befolkningen var verkligen mycket fattig och hjälpbehovet 
stort, men samtidigt skedde stora förbättringar i Tornedalen under det första de
cenniet på 1900-talet. Den stora utbyggnaden av arbetsstugor i Tornedalen jämfört 
med de svenskspråkiga delarna av Norr- och Västerbotten är ett exempel. Den 
statliga satsningen på folkskoleväsendet 1906 och 1911 är ett annat exempel. Det 
innebar en betydlig lättnad i den kommunala budgeten jämfört med de kommuner 
där inget extra statligt stöd utbetalades. Slutligen ska nämnas den allmänna 
levnadsstandardens ökning som sammanhänger med landsbygdens involvering i 
industrisamhället med en ökad penningekonomi som följd.567 Trots levnadsstandard
ens förbättring fortsatte bilden av det fattiga Tornedalen att reproduceras av 
arbetsstugornas styrelse. Det hänger samman med den insamlingsverksamhet som 
fortsatte också sedan den akuta nöden var avhjälpt 1903. Verksamheten i 
arbetsstugorna hölls igång med insamlingar, gåvor, kollekter och donationer. Ex
empelvis bildades särskilda N.A.V.-ringar, där förkortningen stod för "Norrbot
tens Arbetsstugors Vänner". Sådan ringar fanns 1913 i Stockholm, Uppsala och 
Gävle.568 När antalet arbetsstugor ökade blev det allt svårare att få pengar till verk
samheten. Därför fick arbetsstugornas centralstyrelse 1907 tillåtelse att årligen ta 
upp rikskollekt, en verksamhet som fortsatte fram till 1944. Överallt i vardagslivet 
kom arbetsstugorna in som ett behjärtansvärt företag att skänka pengar till. Det 
gällde exempelvis på symöten, i föreningar och skolor, ofta på initiativ av präster 
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och lärare. De ekonomiska givarna publicerades i arbetsstugornas minnesskrifter, 
med ett undantag. En av de största givarna ville vara anonym och gick därför under 
beteckningen Den Okända. Fr ån 1920-talet fram till sin död 1941 skänkte denna 
givare uppskattningsvis en halv miljon kronor till a rbetsstugorna i Norrbotten. 
Detta enskilda bidrag finansierade arbetsstugorna i Hedenäset, Karungi, Pålkem, 
Svanstein, Ullatti och Vojakkala. Vid donatorns död 1941 visade det sig vara fru 
Lotty Bruzelius, dotter till anfadern till den kända Kempesläkten. En annan stor 
donation var Saint Barthélémy fonden som var överskottet från den verksamhet som 
bedrivits i den förra svenska kolonin S:t Barthélémy i Västindien. Den koloniala 
parallellen till Tornedalen framgår av vad ordföranden i fonden Anna Withlock 
skrev vid överlämnandet av pengarna: 

Det ärju nästan romantiskt att tänka, att de penningar människokärleken samlatför 
tropikernas små svartingar skola komma snölandets fattiga ungdom till hjälp att nå en 
större utveckling och ett rikare liv och att även göra nytta som svenskhetens beva
rande.569 

Hennes ord bekräftar den allmänt spridda bilden av det fattiga Tornedalen, men 
också den nationalistiska uppgift många tyckte sig ha att fylla i området. I ett tidigt 
skede inlemmades arbetsstugorna i den ordinarie statsbudgeten. Genom beslut av 
Kungl. Maj:t beslutades att från och med läsåret 1908-1909 skulle ett årligt belopp 
på femtio kronor utgå för varje skolpliktigt barn av "bofasta finsk- eller lapskta
lande föräldrar." Det höjdes efterhand så att det 1920 uppgick till 220 kronor per 
läsår och barn. År 1954 gick arbetsstugorna över i kommunal ägo.570 Bilden av det 
fattiga Tornedalen byggdes på med andra stödformer som förekom parallellt. Torne
dalens folkhögskola fortsatte exempelvis på liknande sätt som arbetsstugorna att 
samla in frivilliga bidrag till folkhögskolan. Även här publicerades givarna i sam
band med den ekonomiska redogörelsen.571 Till detta ska läggas de ständigt höjda 
statliga anslagen till Tornedalens folkskoleväsende samt satsningen på särskilda 
försvenskningsåtgärder i länsstyrelsens regi från 1912. Alla de sammantagna 
stödåtgärderna gjorde att bilden av det fattiga Tornedalen kom att överflygla bil
den av det fattiga Norrbotten, eller åtminstone ingå som en väsentlig del i den 
senare. När det talades om Norrbottens arbetsstugor var det Tornedalen som kom 
att stå som sinnebild. 

Som bakomliggande koordinator för planering, organisering och insamlings
verksamhet stod stiftsnotarien vid Luleå domkapitel, Albert Carlgren, som åren 
1906-1922 var verkställande ledamot i styrelsen. Han hade överhuvudtaget ett oer
hört stort inflytande över försvenskningspolitiken i Tornedalen genom att han satt 
i domkapidet som biskop Bergqvists högra hand. Därigenom fullföljde han en 
familjetradition. Hans far Wilhelm Mauritz Carlgren satt som bisittare i domkapidet 
under hela Lars Landgrens biskopstid då försvenskningspolitiken i Tornedalen 
påbörjades.572 Albert Carlgren använde sig ibland av svepande generaliseringar och 
han poängterade medvetet tornedalingarnas fattigdom och elände, vilket ifrågasat
tes på sina håll. Han påstod exempelvis vid några tillfallen att barnen vid sin an
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komst till arbetsstugan var klädd i lump som bara kunde brännas. Det var en tydlig 
överdrift. För det mesta kom barnen i bra kläder som lades undan till den dag de 
skulle åka hem igen. Vilken ekonomisk betydelse kampanjen för de fattiga 
tornedalingarna hade framgår av den redovisning som gjordes 1925 av landshöv
ding Malm, biskop Bergqvist och över jägmästare Wallmark. Bakgrunden är att Al
bert Carlgren 1925 i lokaltidningar blivit anklagad för att ha uppburit lön från flera 
håll, dubbla traktamenten och reseersättningar för sina många uppdrag, bland an
nat för arbetsstugorna. I samband med att en särskild revisionsberättelse publice
rades i dagstidningarna, som frikände Carlgren från alla m isstankar, gick Malm, 
Bergqvist och Wallmark ut i ett offentligt försvar för Carlgren och påpekade vilken 
skada påhoppet kunde ha orsakat verksamheten. Under de gångna åren fram till 
1924 hade sammanlagt 2,25 miljoner kronor tillförts befolkningen i Norrbottens 
"ödebygder". Stiftelsens fastigheter uppgick till ett värde av 500 000 kronor och 
fonderna uppgick till ett värde av nästa 400 000 kronor. Nästan alla donationer och 
bidrag hade kommit från områden utanför länet.573 

Till sist kom emellertid bilden av det fattiga Tornedalen som spreds av Stiftelsen 
Norrbottens arbetsstugor att ifrågasättas från nationellt håll. År 1914 hade ett kung
ligt brev utfärdats angående förhöjt statsbidrag till a rbetsstugorna i Norrbotten 
utifrån kriteriet att barnen skulle ha lång eller obefintlig väg till skolan, vara fattiga 
eller vara vanvårdade i hemmet. Det var fråga om att satsa vidare på arbetsstugorna 
i Norrbotten. Med anledning av detta gjorde konsulenten Lars Barkman i Svenska 
fattigvårds förbundet vintern 1915 en resa genom Tornedalen för förbundets räk
ning. Han reagerade på diskrepansen mellan propaganda och verklighet. Barkman 
kom fram till a tt arbetsstugorna i Norrbotten skilde sig från andra håll i landet 
genom att de inriktade sig på barn från sju år och uppåt, alltså barn i skolålder. När 
han jämförde den officiella undervisnings statistiken för Norrbotten med andra län 
år 1913 såg han att 70,2 procent av barnen hade heltidsläsning i små- eller folkskola 
mot 64,6 procent för hela riket. Han fann också att bara 174 barn i Norrbotten 
saknade uppgift om skolgång, jämfört med de uppgifter som styrelsen för 
arbetsstugorna i Norrbotten tidigare lämnat om att uppemot 4000 barn årligen 
måste vara utan skolundervisning. Det punkterade myten om det fattiga Norrbot
ten, och indirekt om det fattiga Tornedalen. Samtidigt var det en svidande kritik 
riktad mot Albert Carlgrens sätt att marknadsföra fattigdomen i Norrbotten på 
falska premisser. 

När Barkman till d etta adderade att tornedals socknarna årligen fick 150 000 
kronor i statsbidrag och att en del av medlen användes för att inackordera barn i 
byar med skolor, drog Barkman slutsatsen att skolväsendet i Norrbotten (d.v.s. 
Tornedalen i Barkmans undersökning) var bättre utbyggt än på många andra håll i 
landet. Det betydde att varken föräldrarna eller kommunen behövde stå för bar
nens uppehälle, utan staten. Barkman frågade vad som i sammanhanget menades 
med "fattig". I arbetsstugorna räknades alla som fattiga även om de bara hade en 
lång och besvärlig skolväg. Dessutom tillfogade han att han inte någonstans i de 
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"skogs- och ödebygder" han besökte hade träffat på vanskötta eller vanartade barn. 
Enligt uppgifter som han fått skulle sådana bara förekomma i gruvsamhällena och 
andra större samhällen. Barkman ville att man skulle bygga skolhem för de barn 
som behövde inackorderas för att kunna gå i skola. De skulle bekostas av respek
tive myndigheter och föräldrarna. På så vis ville han skilja på åtgärder för att ge
nomföra skolplikten och åtgärder för vårdbehövande barn. 

Albert Carlgren svarade i samma nummer av tidningen att Barkman missförstått 
situationen i Norrbotten. Hans svar formades till ett ideologiskt program för 
arbetsstugorna där han betonade att de tillkommit i en nödsituation, men utveck
lats till institutioner för att lindra en konstant nöd i ödemarkernas fattiga hem och 
för att stödja skolväsendet i de glest bebyggda församlingarna. Dessutom fram
hölls det nationalistiska syftet med arbetsstugorna i "finnbygden" så att skolväsen
det skulle "införlivas med fäderneslandet också i språkligt avseende." Carlgren häv
dade också att fattigdomen och hemmets vanvård i finnbygden var ett nästan lika 
stort hinder som lång skolväg. Han antydde också varken skolrådet eller fattig
vården kunde tillfredsställande kontrollera befolkningen vid ..."temporär mas
skolning helst i avlägsna och svårkontrollerade trakter av oerhört vidsträckta skol
distrikt." Självsvåldet hos finnbygdsbefolkningen var alltså ytterligare ett argument. 

Vad gäller skolväsendets tillstånd gick han till motangrepp. Barkman hade jäm
fört statistiken för Norrbottens län med övriga riket, men Carlgren stödde sig istäl
let på Luleå stifts statistik och plockade ur den fram att i 14 svensktalande lappmarks
församlingar 23 procent av de skolpliktiga barnen saknade skolundervisning mot 
något över 2 procent för Sveriges landsbygd som helhet. Däremot redovisade inte 
Carlgren siffror för det finsktalande Tornedalen, som ju debatten om arbetsstugorna 
egentligen gällde. Genom att jämföra statistiken för 1907 med 1913 ser man dels 
utvecklingen vad gäller skolgången, dels kan man direkt jämföra Barkmans och 
Carlgrens uppgifter för 1913. Sammanställning av uppgifterna för Nedre och Mel
lersta Tornedalen 1907 visar att 17 procent av de skolpliktiga barnen mellan 7-14 
saknade skolundervisning. Motsvarande andel i Övre Tornedalen var 5 procent. 
När man jämför samma uppgifter för Nedre och Mellersta Tornedalen 1913 sak
nade 9 procent av de skolpliktiga barnen skolundervisning, mot 2 procent för Övre 
Tornedalen. 

Sammanställningen visar att Lars Barkman hade rätt när han påstod att Luleå 
stift överdrev andelen barn som inte hade någon skolgång. Dessutom hade de 
norrbottniska lappmarkerna i Övre Torndalen år 1913 exakt samma värde för de 
barn som saknade skolgång (2 %) som Sveriges landsbygd som helhet. Antalet 
skolpliktiga dominerades totalt av gruvsamhällena i Malmberget och Kiruna. Al
bert Carlgren försökte slingra sig ur falsariet genom att sammanställa statistik för 
samtliga lappmarker och undvek att erkänna att uppgifterna om 4000 barn i Norr
botten utan skolgång var felaktiga. I hela Tornedalen (inklusive lappmarkerna) var 
941 barn utan undervisning år 1907. Motsvarande antal år 1913 var 566 barn.574 

Barkman replikerade i samma nummer och hävdade att man måste skilja p å de 
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sociala myndigheternas och skolmyndigheternas ansvar. Han var inte heller överty
gad om arbetsstugornas avgörande betydelse för barnens fostran och undervis
ning och han funderade på hur tornedalingarna själva skulle reagera på den över
drivna beskrivningen av deras tillkortakommanden: 

Även om det ligger välmening b akom skildringar av befolkningens efterblivenhet och 
bristande företagsamhet så åstadkommer dessa, i synnerhet om de är överdrivna, bitter
het och avoghet hos befolkningen. Det gällde att sprida en mer modererad bild av 
finnbygden och dess befolknings nödnivå. 

Det är uppenbart att Barkman ville komma åt det han uppfattade som en vilsele
dande undervärdering av Tornedalens befolkning. Han skrev i samma nummer av 
tidningen: 

"..jag ville därmed ha sagt, att Norrbotten och dessfolk borde icke bedömas med en för 
dem förklenande hjärtnupen ömkan eller i allmänhet betraktas som något särskilt 
undantag. Enstaka individer eller t.o.m. hela byar av mindre god beskaffenhet böra väl 
icke gälla som typerför hela lands delen. 

Förutom detta riktade han bl.a. konkret kritik mot missförhållanden i arbetsstugorna 
som han stött på, som motsade den officiellt glättade bilden.575 Kritiken tvingade 
Carlgren till ytterligare en replik, den sista i debatten. Nu trädde rasbiologiska argu
ment i förgrunden. Han beskrev hur den hårda naturen och isoleringen från det 
svenska folket hade gjort både den finsktalande och lapska befolkningen till e tt 
mer "... efterblivet släkte..." och påtalade att det främmande finska språket tills för 
några årtionden sen stått som en mur mot sydligare orter. Han skev också: 

Ait inblandningen av finskt blod i riklig mängd haft en menlig inverkan lär snart 
komma att vetenskapligt bevisas. Den utomordentligt ymniga tuberkulosen (vad är den 
annat än hygienisk efterblivenhet) har också gort sitt för att minskafolkets vitalitet?'76 

Att beskriva den degenererade finska etniciteten i samma andetag som tuberkulos
sjukdomen visar med all tydlighet på Carlgrens rasbiologiska tänkande. Finnbygden 
skulle assimileras i den svenska kulturen. Men vad gäller bilden av det fattiga Norr
botten kunde Carlgren faktiskt ha funnit stöd i Barkmans egen tidskrift. En ge
nomgång av fattigvårds förbundets tidskrift åren 1914 till 1919 visar att Norrbot
ten varje år hade högst fattigvårdsunderstöd per invånare av alla län. År 1910 var 
exempelvis fattigvårdsunderstödet per invånare 5,01 procent i Norrbotten mot 1,9 
procent på Gotland. Likadant såg det ut varje år. Norrbotten låg höst och Godand 
lägst.577 Om det höga understödet kom sig av den snabba industrialiseringen och 
urbaniseringen eller av strukturella förhållanden på landsbygden framgår inte. 

Nationalistiska mönsteranstalter 
Nils Slunga har påvisat kontinuiteten från stormaktstidens fattigvårdsinrättningar 
till arbetsstugorna som institution. I Allmänna Barnhuset i Stockholm på 1700-
talet och arbetsstugorna i Norrbotten på 1900-talet underströks samma tre dygder: 
gudsfruktan, lydnad för överheten och arbetsamhet.578 Till arbetsstugornas ideo
logi måste också tillfogas nationalismen. Den förre norrbottniske landshövdingen 
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Gösta Malm beskrev hur han som ung studerande år 1893 gjorde en resa längs 
Tornedalen. I nästan alla stugor på finska sidan och även på svenska sidan fanns 
stora kolorerade porträtt av tsarfamiljen uppsatta. När han återkom 1919 var por
trätten av tsarfamiljen på den svenska sidan utbytta mot Åhlén och Holms kolore
rade porträtt av den svenska kungafamiljen.579 Med tanke på nationalismens fram
växt under de tjugosex åren kan man utgå från att bytet av kungaporträtt återspeg
lar utvecklingen från en nationalistiskt omedveten hyllning av den ryske kejsaren till en 
nationalistiskt medveten hyl lning av den svenska kungen. Det återspeglar också en 
konservativ bygds fasthållande vid sina rojalistiska attribut. År 1919 fanns inte den 
ryske kejsaren längre. Finland hade blivit en republik, så ville man hylla en kunga
familj var man tvungen att hålla sig till den svenska kungen. Samtidigt återspeglar 
det svenska kungaporträttet i Tornedalen de nationalistiska känslor som piskades 
fram i samband med det spända läget mellan Finland och Sverige år 1919. Det är i 
den här nationalistiska tidsatmosfären man måste placera in arbetsstugornas fram
växt. Russifieringen i Finland i början på seklet, unionsupplösningen 1905, första 
världskriget och fennomanernas agitation för finskt språk och kultur var de yttre 
faktorer som påverkade synen på Tornedalen. 

Ändå var den första målsättningen med arbetsstugorna betydligt mer näralig
gande fysisk. Den angavs av Carl Svedelius vara: fostran till arbete, tillfalle till skol
gång och tillgång till närande kost och god fysisk omvårdnad. Arbetsstugornas 
barn skulle väljas bland de fattigaste, mest vanvårdade och moraliskt försummade 
barnen. Hänsyn skulle tas både till ovannämnda skäl men också om de på grund av 
långt avstånd till skolorna fick en försummad skolgång.580 Kriterierna för urval av 
barn blev sedan bestående. Däremot ändrades målsättningen en aning. I reglementet, 
som utformades i samband med att Centralstyrelsen 1913 gjorde om 
arbets s tugurörelsen till en stiftelse, angavs målsättningen att: 

...bereda fattiga barn i länets mest glesbebygda trakter skolundervisning och färdighet i 
handaslöjder efter ortens behof samt att därförutom genom deras uppfostran ti llguds
fruktan, arbets samhet och re na seder bidraga till skapandet av goda, för samhället och 
hembygden nyttiga medborgare,581 

Medborgaridealet framträder här mycket tydligt, men redan från första början fanns 
också en nationalistisk målsättning med verksamheten. Carl Svedelius formulerade 
i sin utvärdering 1913 den särskilda uppgift som arbetsstugorna hade förutom att 
lindra nöden och ge barnen fostran och skolundervisning. Det var att skapa en 
sund, kunnig samt, "...särskilt där tvänne språk brottas om herraväldet, svensk och 
svensksinnad allmoge."582 Det nationalistiska draget blev tydligare sedan ansvaret för 
verksamheten förskjutits från landshövdingeämbetet till domkapitlet. 

Det har också med skilda personliga egenskaper hos ledarna att göra. Carl 
Svedelius hade åsikten att föreståndarna i de finskspråkiga bygderna borde kunna 
finska. Den policyn ändrades under Carlgrens tid. Han hävdade att barnen snab
bare skulle lära sig svenska om de kände ett starkt språktvång, vilket de skulle göra 
om föreståndarinnorna inte kunde finska. Det var för övrigt en allmän uppfattning 
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vid den tiden att det var omöjligt för barnen att hålla isär två språk.583 Man ser i 
regelverket en förskjutning i språkfrågan. I reglementet för stiftelsen från 1913 
finns ingen skrivning överhuvudtaget i språkfrågan. Däremot finns en skrivning i 
instruktionen för lokalstyrelserna från 1924 om att barn, som bor i den by där 
arbetsstugan är förlagd, kan i undantagsfall få mat på arbetsstugan ifall de "...-inom 
finsktalande trakt - vinnlägger sig om att i arbetsstugan tala svenska.". Likaså upp
manas föreståndarinnan i instruktionen från 1923 att "...i arbetsstuga inom finskta
lande bygd själv alltid tala svenska med barnen samt oavlåtligt anmana dessa att 
använda svenska såsom samtalsspråk, även under rasterna." 584 Det skedde alltså en 
diskursiv förskjutning från en fysisk och moralisk fostran till en nationell och med
borgerliga fostran. Målsättningen att de finskspråkiga barnen skulle lära sig svenska 
och anamma svensk kultur med tvångsmetoder genomsyrade Luleå domkapitels 
hela ideologi under biskop Bergqvists och stiftsnotarie Carlgrens ledning, vare sig 
det skedde i folkskolan eller i arbetsstugan. 

Som framgått ovan fanns också rasbiologiska värderingar bakom Albert Carlgrens 
och Olof Bergqvists bedömning av den finskspråkiga befolkningen. Tillsammans 
med de konservativa nationalistiska argumenten gav den ideologisk legitimitet till 
en okänslig och instrumenteli språkpolitik. Lundemark menar att det blev en hår
dare inställning till finska språket i arbetsstugorna under Carlgrens tid. Det kan ha 
funnits andra faktorer, som att de föreståndare som inte kunde finska, kunde upp
leva att de inte hade kontroll över barnen när de talade finska. Dessutom fanns, 
precis som i folkskolan, gratifikationer för visad nit i svenskundervisningen, som 
delades ut till föreståndarna. Både Lundemark och Slunga ger många exempel på 
hur barn bestraffades om de använde sitt finska modersmål. Hur hjärtlös språk
politiken kunde vara kan illustreras berättelsen om en liten flicka, som Lundemark 
refererar från en honom närstående muntlig källa. Hon skrev brev till sin mamma, 
och eftersom mamman bara kunde finska så skrev hon på finska. När det upptäck
tes av föreståndarinnan blev hon förbjuden att skriva på finska.585 Trots de beröm
mande ord som riktats mot arbetsstugorna av inflytelserika tornedalingar som W.L. 
Wanhainen, William Snell och Ragnar Lassinantti så har den citerade typen av be
rättelser ovan gjort att arbetsstugorna, trots sina omvittnade insatser för hjälp till 
fattiga barn, behäftats med ett drag av institutionell hjärdöshet. Vad man bör tänka 
på är att det inte bara var i Tornedalen arbetsstugorna såg ut på det sättet. Förutom 
språkförtrycket var disciplinen och regementet lika hårt i arbetsstugorna i 
svenskbygderna. Arbetsstugorna var ett slags uppfostringsanstalter med de värde
ringar om uppfostran som fanns på den tiden, och barnen var lika udämnade åt 
föreståndarnas ve och väl oavsett om arbetsstugan låg i Tornedalen eller i de 
svenskspråkiga delarna av Norr- och Västerbotten. 

Kompletterande åtgärder för att stärka svenska språket 
En särskild form av institutionella åtgärder var länsstyrelsens åtgärdspaket till stöd 
för svenskt språk och svensk kultur som sattes in strax före första världskriget. 
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Trots att barnen lärt sig svenska i folkskolan var det inte alltid att språkkunskape
rna fastnade som det var meningen. Eftersom hemmiljön och omgivningen i öv
rigt var finskspråkig, särskilt i byarna utanför de större samhällena, så föll svenskan 
ibland i glömska. Dessutom var det inte alla gånger så säkert att eleverna verkligen 
lärt sig det svenska språket så bra. Erfarenheterna visade att de begåvade barnen 
ofta lärde sig snabbt, men de mindre begåvade kanske bara lärde sig brottstycken 
av språket. Det var just det som Wanhainens kritik gick ut på i Finnbygdsutredningen. 
Iakttagelsen bekräftas också från andra källor. En del av de lärare som besvarade 
frågeenkäten i Finnbygdsutredningen påtalade att mindre begåvade barn hade svårt 
för att lära sig svenska med enbart svenska som undervisnings språk. Det var ju den 
metod som användes även om en del lärare verkar ha använt en något mjukare 
metod med viss användning av finska vid behov.586 Insikten om de otillfredsstäl
lande resultaten av svenskundervisningen nådde också höga vederbörande i residens
staden. Problemet var att barnen både under och efter folkskolan levde i en helt 
finskspråkig miljö, något som var svårt att förändra i en handvändning. För att 
bättra på skolelvernas kunskaper tog därför den nytillträdde landshövdingen Oscar 
von Sydow 1912 initiativ till särskilda åtgärder utanför det ordinarie skolväsendet 
för att sprida svenskt språk och kultur i Tornedalen. 
Den första åtgärden var att anordna bygdekurser i form av aftonskolor på svenska. 
Under en tid av åtta månader, från mitten av september till mitten av maj, skulle en 
anställd föreläsare hålla kurser på ett tiotal platser med 3-4 veckors kurstid på varje 
ställe. Den andra föreslagna verksamheten var att inrätta vandringsbibliotek och 
grenbibliotek i Tornedalen. Det tredje förslaget kom från professorn i finsk-ugriska 
språk vid Uppsala universitet, K.B. Wiklund, som landshövdingen upptog som sitt 
eget förslag. Wiklund menade att strävandena att förmå tornedalingarna att läsa 
svenska skulle nå bättre resultat om man satsade på "...den litteraturgren, som de 
verkligen läste...", nämligen tidningar. I enlighet med Wiklunds förslag sökte lands
hövdingen om ekonomiska medel för att prenumerera på ett antal tidningar som 
skulle spridas i de finsktalande byarna. Ansökan för samtliga de föreslagna extra 
försvenskningsåtgärderna beviljades i juli 1912. Två år senare kompletterades 
åtgärdspaketet med ett föreslag att statsbidrag skulle utgå för att skicka finsksprå
kiga barn till svenskspråkig bygd över sommaren, vilket också beviljades. Eftersom 
länsstyrelsens olika åtgärder ger en god bild av den statliga ideologin, och dess
utom bara har behandlats summariskt i tidigare forskning, kommer de att ges rela
tivt stort utrymme här. 

Föreläsningar i bygdekurser 
Förberedelserna till d e bygdekurser som startade 1912 gjordes av landshövding 
von Sydow i samarbete med Luleå domkapitel. Dessutom inhämtades synpunkter 
från folkskolinspektörerna och andra sakkunniga. Till dessa sakkunniga hörde 
Ludvig de Vylder, föreståndaren på Hallands folkhögskola och tills året innan före
ståndare för Tornedalens folkhögskola i Matarengi. Han uttryckte sin glädje över 
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initiativet och berättade att han många gånger fört fram förslaget om aftonskolor 
till "tänkande allmogemän" i Tornedalen och mötts av enbart positiv respons. Som 
kursledare föreslog han folkskolläraren i Mattisudden, som skulle vara "...absolu
tist, vilket är bra i Tornedalen, men ej radikal."587 Med "radikal" menades med all 
säkerhet vänsterradikaler i de socialistiska nykterhetsföreningarna. Trots de goda 
rekommendationerna blev det en annan person som åtog sig det första bygdekurs-
uppdraget. 

Som nämnts ovan var prof. K.B. Wiklund en av förslagsställarna vid utform
ningen av landshövdingens särskilda försvenskningsåtgärder i Tornedalen. Han 
verkar också ha varit inblandad vid rekryteringen av bygdekursledare. I brev från 
fil.kand. Einar Spjut till Wiklund i juli 1912 bekräftar Spjut att han är beredd att åta 
sig ledarskapet för kurserna bland "Norrbottens finnar". Einar Spjut var inskriven 
vid Västmanland-Dala nation vid Uppsala universitet vilket förklarar kontaktytan 
med K.B. Wiklund.588 Dessutom var han mycket intresserad av finländsk historia 
och politik. I mars 1917 gav han ut boken Vinland under världskriget med en allsidig 
belysning av Finlands situation i det ryska riket.589 Han engagerade sig också rent 
praktiskt i Finlands sak. Det kan exempelvis nämnas att han i december 1917 er
bjöd sig att biträda den finländska hjälpkommitté som bildats i Sverige för humani
tär hjälp till Finland. Han sade sig genom studier och resor ha god kännedom om 
Finland och dess förhållanden och upplyste om att han behärskade det finska språ
ket i tal och skrift.590 Spjut utformade under senare delen av 1912 ett förslag till 
innehåll till den första bygdekursen. Enligt det antagna förslaget skulle kurserna 
omfatta svensk historia, geografi samt stats- och kommunalkunskap, hälsolära, 
svenska språket, litteraturhistoria, lokal historia, geologi samt djur- och växtliv. Det 
var alltså en allsidig aftonkurs som planerades. Den medborgerliga inriktningen 
accentuerades av att bl.a. svensk stats- och kommunalhistoria skulle behandlas nå
got utförligare. Dessutom skulle eventuellt en fingerad kommunalstämma hållas.591 

Utvärderingen av det första årets kursverksamhet visar att kurser hölls i samtliga 
församlingar i Nedre och Mellersta Tornedalen, utspritt på byarna Nikkala, Kuk-
kola, Hietaniemi, Kuivakangas, Korpilombolo, Tärendö och Pajala. Medelålder bland 
de 287 kursdeltagarna i byarna låg mellan 15 och 17 år, med 56 procent kvinnliga 
och 44 procent manliga deltagare. Högsta och lägsta ålder varierade från elva till 40 
år. Kurserna hölls 17-24 arbetsdagar i genomsnitt tre timmar per dag. Sammanställ
ningen från det första året visar alltså på en relativt god anslutning. Det var bara i 
Nattavara i Gällivare församling som kursen blev inställd på grund av för få delta
gare.592 Det grundkoncept som Einar Spjut arbetade fram för bygdekurserna be
hölls därefter som en stomme, men med vissa förändringar. Redan andra läsåret 
föreslog han att mer fristående tal och föreläsningar skulle kunna läggas in på 
initiativ av kursföreståndaren själv, exempelvis på väg från en kursplats till en an
nan. De skulle lämpligen organiseras med hjälp av församlingens präst eller i sam
arbete med nykterhets- och ungdomsföreningar där sådana fanns. Det andra årets 
kursplan innehåller en lista över önskade inköp av inventarier som visar hur den 
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ambulerande bygdekursen började ta institutionaliserad form. Samtidigt visar for
muleringen av innehåll hur den önskade bildningsverksamheten bland tornedalinga-
rna såg ut. I all sin enkelhet utformades bygdekurserna till en kopia av det kulturut
bud som folkhögskolorna kunde erbjuda sina elever. Vid ett senare tillfälle drog 
Spjut själv en parallell mellan Godtemplarordens flyttande f lkhögskolekurser och 
de allmänt införda bygdekurserna som ersatt enstaka före rag som utbildnings
form.593 I förpackningsbar form skulle tidens konst och kult? ir överföras till de små 
avsides liggande finnbyarna i Tornedalen. 

Till det tilltänkta referensbiblioteket önskade bygdekursledaren förutom ordlis
tor, uppslagsböcker och svensk-finska lexikon också Medborgarens bok samt 
demografen Gustav Sundbärgs Sveriges land och folk. Det nationalistiska patos som 
vilade över bygdekurserna hade en tydlig vetenskaplig och medborgerlig prägel. 
De svensk-finska och finsk-svenska ordböcker som var avsedda för utdelning till 
befolkningen ansågs föråldrade. Därför ville Spjut istället dela ut svenska ordlistor 
som premier. Till det tilltänkta referensbiblioteket önskade han ett litet skåp att 
förvara böckerna i. Aftonkurserna skulle inte enbart erbjuda skolmässiga föreläs
ningar utan också kulturaftnar med musik och bildvisningar. För det ändamålet 
ville kursanordnaren köpa in ett som han skev "...tämligen användbart instrument...". 
Det var en skivspelare av typ "Pathephon Modell Nr. 6a" med ett urval skivor. Till 
musikattiraljerna hörde en särskild förpackningslåda för transporten. Einar Spjut 
önskade två slags bildvisningar i sitt föreläsningspaketet. Det ena skulle ombe
sörjas av en skioptikonapparat för visning av ljusbilder på glasplåtar, som bestod av 
kulturhistoriska bilder från Sverige och fjärran länder, historiska bilder, berömda 
människor etc. Skioptikonapparaten fanns redan men behövde efter första årets 
verksamhet repareras. Den andra bildvisningen sökte han medel för att få köpa in. 
Den skulle bestå av 24 reproduktioner ur Carl Larssons Ett hem som skulle glasas 
och ramas för att följa med som en mobil konstutställning. Dessutom önskade han 
få köpa in sångböcker. På initiativ av folkskolinspektör Alexanders son begärde han 
också att få låta trycka och inbinda en dagbok för anteckningar från kursverksam
heten. Med allt detta skulle bygdekursledaren resa från by till by som en slags kul
turens tivoliarbetare. För transporten lejdes häst och släde där all utrustning lasta
des och där kursledaren i lugn och ro kunde dåsa in under fällen på väg till nästa 
kurs. Från första årets utvärdering framgår att han på det sättet rest runt mer än 60 
mil.594 Under de kommande åren utvecklades kursverksamheten, men litteratur
urvalet följde i stort samma nationalistiska-medborgerliga inriktning som förut. 
Intressant är att både Lars-Levi Laestadius Ens ropandes röst och Petrus Laestadius 
journal finns med på litteraturlistan, liksom Ludvig de Vylders Tornedalen och Axel 
Quennerstedts I Tornea. Det var kvalitetslitteratur om den egna landsändan som 
tornedalingarna blev erbjudna i de första bygdekursena. Ständigt återkommande 
var också litteratur i och om svenska språket samt hälsolära. 

I januari 1914 tog kapellpredikanten Reinhold Wester initiativ till en lokalt an
ordnad aftonskola i egen regi, finansierad med statsmedel. Den stod delvis i mot
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sättning till E inar Spjuts utvärdering hösten 1913 där denne poängterade att all 
folkbildning som gjordes i länsstyrelsens regi skulle anförtros åt en enda person. 
Wester såg den föreslagna aftonskolan som en försöksverksamhet som skulle pågå 
i sex veckor med sex timmars undervisning i veckan. Som lärare skulle han själv, de 
två folkskollärarna på orten samt arbetsstugans föreståndarinna fungera. Läroämnena 
skulle vara modersmål, räkning, geografi, enkel bokföring och hälsolära. Särskild 
vikt skulle läggas vid praktiska ämnen. I svenska språket skulle därför huvudsakli
gen samtalsövningar förekomma samt uppsatsskrivning och övningar i att författa 
praktiska skrivelser. Av länsstyrelsens anteckningar på själva ansökan framgår att 
förslaget knappast skulle föranleda någon åtgärd, men att det kunde ha intresse för 
stiftsnotarie Albert Carlgren att läsa igenom.595 1 handlingarna återfinns inte heller 
några spår av att aftonskolan blev genomförd. Det som framförallt kan ha varit 
avsett för Carlgren var den långa nationalistiska skrivning som anfördes som motiv 
till ansökan, men också de pedagogiska idéerna. 

Einar Spjut var bygdekursledare de två första åren fram till våren 1914. Året 
efter deltog han i en utvärdering av den svenskspråkiga undervisningen vid folk
skolan i Vittangi i Tornedalen, som presenterades i Svenskt arkiv för pedagogik.5% 

Hans pedagogiska engagemang visade sig också 1918 då han exempelvis bidrog 
med artikeln Studiet av medborgarkunskap i tidskriften Medborgarens kronkalender; samt 
artikeln Arbetarens fortbildning i ti dskriften Arbetarens kronkalender,597 Av artiklarna 
framgår att han var engagerad i nykterhetsrörelsen och i arbetarnas bildningsfrågor, 
framförallt i deras medborgerliga fostran. Från hösten 1914 till våren 1919 hölls 
bygdekurserna av fil.mag. Ragnar Sahlström, men med avbrott för tjänsdedighet 
våren 1918 och våren 1919.598 Mellan 1912 och 1918, för vilka år det finns statistik 
över antal kurser, hölls i genomsnitt 6 kurser per år. Under hösten 1918 var kur
serna inställda på grund av "influensan", d.v.s. spanska sjukan. Rent allmänt verkar 
både kurserna och föredragen ha samlat en stor del av byarnas befolkning. Ge
nomsnitt per kurs låg på mellan 35-45 deltagare. Av Sahlströms utvärderingar framgår 
att kurserna hade ungefär samma innehåll som tidigare, men hos Sahlström kan 
man urskilja en vidareutveckling av den medborgerliga och allmänmänskliga mål
sättningen. Det var att ge kunskap om: 

...det moderna samhällslivet\ möjlighet till ett bättre och mer vaket liv; en lyckligare 
livsåskådning, en starkare längtan efter kunskap och bildning. 

Visserligen var fortfarande den viktigaste uppgiften att "...väcka kärlek och förtro
ende för..." det svenska språket, men han poängterade att kurserna också fyllde ett 
kulturellt tomrum för den uppväxande ungdomen och skrev: 

Ingen trakt i vårt land är så vanlottad i avseende på bildningsmöjligheter efter slutad 
skolgång som de avlägsna delarne av finnbygden. Intet förenings- eller idrottsiw; inga 
föreläsningar eller nöjen finnas, som skulle kunna bryta enformigheten i detförslöande 
livet hos dessa människor, vilka stå fullkomligt främmande för den moderna tidens 
krav.599 

Under Sahlströms ledning gjordes försök att utveckla en större självverksamhet 

228 



bland ungdomarna. En konsekvens av detta var att bara de mest försigkomna kunde 
delta i aktiviteterna eftersom det krävde vissa förkunskaper i svenska språket, men 
Sahlström menade att en sådan avgränsning till de verkligt intresserade var att före
dra. Det samhälleliga och kulturella innehållet fortsatte att spela en viktig roll. Vid 
kursernas avslutning delades ut böcker samt reproduktioner av Carl Larsson och 
Bruno Liljefors. I januari 1916 togs initiativ i några byar att bilda s.k. svenska läs-
klubbar. Initiativet spred sig sedan till fler byar. Målsättningen var att hålla läsin
tresset för svenska böcker vid liv. Läsklubbarna samlades två till tre gånger i måna
den till s.k. svensk afton under ledning av folkskolläraren i byn. Man läste svenska 
författare, höll ibland föredrag, sjöng sånger och lekte lekar. 

Av utvärderingarna framgår att det förekom ett samarbete mellan bygdekursen, 
folkskolorna, arbetsstugorna, folkhögskolan i Matarengi och kyrkan. Bygdekurs-
ena inlemmades alltså i det institutionella nätverk av försvenskningsåtgärder som 
genomsyrade de större byarna i Tornedalen. Frågan om nyttan av bygdekurserna 
togs också upp i utvärderingarna. Ragnar Sahlström menade i utvärderingen 1915 
att det säkert var mycket mer effektivt för språkkunskapernas utveckling att ge de 
finsktalande barnen möjlighet att vistas i svenska hem, som påbörjats sommaren 
1914. Men han framhöll samtidigt att den äldre ungdomen inte hade sådana möj
ligheter. Sahlström framhöll att det svenska språket av många betraktades med 
misstro och att det av många ansågs som ett starkt bevis på syndig högfärd att i 
dagligt tal använda svenska. Bland annat på grund av ovanstående skäl användes 
därför svenskan ytterst sällan i samtal mellan ungdomar även om de var tvåspråkiga.600 

För det mesta målas en ljus bild upp av befolkningens intresse för bygdekurserna, 
men att det också fanns motstånd mot kurserna framgår av Sahlströms beskrivning 
av svårigheterna att ordna bygdekurser i Tärendö våren 1915. Han beskriver i ett 
brev till landshövdingen hur kursen i Tärendö avslutades redan efter tre veckor på 
grund av för få deltagare. En av svårigheterna bestod i att det i byn fanns en nykter
hetsförening där "...socialistiska och mot Sverige och försvenskningsarbetet fient
liga läror förkunnas...". Den främste agitatorn sades vara en från Amerika hem
kommen finne som lyckats samla flertalet av byns ungdom kring sig. Dessutom var 
ungdomen missnöjd med det sätt på vilket den förra bygdekursen anordnats.601 

Också i Emil Erikssons verksamhetsberättelse för 1921-1922 utmålas de svårighe
ter som bygdekursledarna stötte på. Om bildförevisningen i Hakkas skriver han 
exempelvis: 

Den till bildfòrevisningarna strömmande ungdomen var dock ganska besvärlig i denna 
by och bråkig under bildförevisningen. 

I Ullatti blev deltagandet dåligt på grund av byns utsträckta läge och långa avstånd 
att gå samt att många var i skogsarbete. I Jerijärvi kunde kurserna inte hållas förrän 
sent på kvällen och deltagarna höll inte heller kurstiderna. Rent allmänt menade 
Eriksson att den äldre befolkningen var helt främmande för andliga värden. Deras 
religiösa fatalism gjorde att de ofta inte förstod att uppskatta de hygieniska spörs
mål som togs upp, och Eriksson exemplifierar: 
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"Gud är den bästa barnmorskan", är ett yttrande från Narken, som rätt väl karak
täriserar befolkningens religiösa-hygieniska ståndpunkt De äldre anse ofiast en bygd e
kurs apriori onyttig, onödig, ja kanske rent skadlig. 

De yngre krävde å andra sidan att kurserna skulle vara roliga, vilket tvingade kurs
ledaren till olika kompromisser. Av utvärderingarna framgår att kursmaterialet van
ligtvis förvarades i en träkoffert hos folkskolläraren i Karungi över sommaren. 
Karungi var en bra utgångspunkt för föredragsresorna i Nedre Tornedalen efter
som järnvägen gick fram dit. Järnvägen utpekades för övrig ofta som ett betydligt 
bättre medel för försvenskningens ändamål än bygdekurserna. Till den sista utvär
deringen i länsstyrelsens regi 1922 har landshövding Gösta Malm fogat en hand
skriven anteckning: 

De penningar, som förbrukas å dessa bygdekurser, skulle väl ändå bättre kunna an
vändas, t. ex. till anläggning av utfartsvägar, som säkerligen äro av större betydelse.602 

Utvärderingar i andra sammanhang gav inte så högt betyg till bygdekurserna. År 
1919 ansåg landsfiskal Hackzell att bygdekurserna inte hade den betydelse för 
försvenskningen som en del inbillade sig. Kontraktsadjunkt Forsström i Pajala skev 
samma år att bygdekurserna inte stod högt i kurs.603 Från hösten 1922 tog Torne
dalens folkhögskola över bygdekursverksamheten. Den har sedan fortsatt i något 
ändrade former fram till 1976 då statsbidragen drogs in.604 Som all bildnings
verksamhet är bygdekursernas betydelse svår att värdera. Men på en punkt spelade 
de en avgörande roll, som kommer att framgå längre fram i kapitel 5. De bidrog till 
framväxten av folkrörelser bland ungdomen på landsbygden i Tornedalen. 

Spridning av svenska böcker och tidskrifter 
Den billigaste metoden av von Sydows åtgärdspaket för försvenskning var att sprida 
svenskspråkig litteratur och tidskrifter direkt till olika familjer. Det var den klart 
billigaste metoden eftersom den krävde minimal extrapersonal. Arbetet administre
rades av prästerna i de olika församlingarna och lärarna i byarna. Målsättningen var 
enkel. Genom att sprida svenska texter direkt till familjerna så hoppades man få 
upp intresset hos befolkningen för att förkovra sig i svenska språket. En liknande 
verksamhet hade påbörjats drygt trettio år tidigare genom det i Haparanda bildade 
Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande bl and den finsktalande befo lkningen som 1881 
ansökte om medel för att sprida uppsatser till den finskspråkiga befolkningen.605 

Sällskapets sporadiska verksamhet har beskrivits tidigare. 
Det var en tillfällig och löst organiserad sammanslutning till skillnad från den 

institutionaliserade form som von Sydows initiativ ledde till. Likheten är att det 
även i det fallet var landshövdingen som tog det formella initiativet. Idén till at t 
dela ut svenska tidskrifter gratis till den finsktalande befolkningen verkar K.B. 
Wiklund ha fått från Nordnorge. Det framgår av en rapport där han omtalar utdel
ningen av tidskrifter i grannlandet.606 Wiklund omsatte nu samma idé på torne-
dalska förhållanden och i sitt förslags till von Sydow hade han påtalat i vilken för
vånande omfattning den finskspråkiga haparandatidningen Haaparannan-lehti var 
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spridd och lästes begärligt, särskilt i Tornedalen. De svenska dagstidningarna an
sågs ha en form som alltför lite lockade till läsning bland den finsktalande befolk
ningen. Dessutom hade de så gott som alltid en politisk färg. Därför vore "illustre
rade tidningar av lättare art" lämpligare för att väcka publikens läslust. Man tänkte 
sig att bilderna i tidskrifterna skulle locka läsarna att ta reda på texten. De utvalda 
tidningarna och tidskrifterna framgår av Tabell 6. 
Tabell 6. Tidningar och tidskrifter utdelade under 1919 

Tidning Antal 
Sv. Kyrkans missionstidning 40 
Sveriges ungdom 225 
De ungas tidning 200 
Brokiga blad 70 
Norrlands lantmannatidning 75 
Veckojournalen 140 
För svenska allmogehem 395 
Hemtrevnad 235 
Summa: 1380 
Källa: HLA, Norrbottens läns landskansli. Handlingar angående försvenskningsarbetet i Tor
nedalen, GXXXIIL2) 

Målgruppen var enskilda familjer och tanken var att exempelvis tre familjer skulle 
dela på ett exemplar, som skulle cirkulera mellan dem.607 Utdelningen sköttes se
dan av prästen i församlingen som bestämde vilka familjer som skulle få åtnjuta 
gratisexemplar. Mellan 1913 och 1919 delades det ut 13 234 sådana tidningar och 
tidskrifter. Av sammanställningen framgår vilken slags lektyr det kunde röra sig 
om. Landshövdingen tog från allra första början aktiv del i tidskriftsprojektet. 

Han tog personligen kontakt med de olika tidskrifterna, förhandlade om rabat
ter, brewäxlade med präster och folkskolinspektörer. Verksamheten ger i efter
hand ett något komiskt intryck med tanke på den energi som lades ner på att dela 
ut gratis tidskrifter i Tornedalen. I ett gemensamt brev från länsstyrelsen och dom-
kapidet i juli 1912, underskrivet av landshövdingen och biskopen, angavs hur ut
delningen rent praktiskt skulle gå till. Tre familjer skulle dela på en tidskrift, som 
skulle utses genom folkskolinspektörerna. Adresserna skulle sedan skickas till lands
hövdingen och domkapidet så de kunde meddela respektive familjer om att de 
skulle få tidning. Genom landshövdingen skulle prenumerationen ske hos respek
tive tidningsredaktion och därifrån skulle tidningarna skickas direkt till av en av de 
tre familjernas husfader. Folkskolinspektörerna ombads föreslå kontrollåtgärder 
för att se till att tidningarna och tidskrifterna verkligen cirkulerade mellan de tre 
familjerna.608 Tanken var att lärarna och prästerna skulle fås att engagera sig i utdel
ningen av de svenskspråkiga tidskrifterna på lokal nivå. Av brevväxlingen mellan 
landshövdingen, lärarna, prästerna och folkskolinspektörerna ser man att både en
gagemanget från prästernas sida och intresset för gratistidningarna från befolk
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ningens sida var ganska ojämnt. Utvärderingar av verksamheten gjorde 1917,1922 
och 1925. Rent allmänt framhölls av pastorsämbetena och lärarna att illustrerade 
tidningar var lämpligare av pedagogiska skäl. Folkskolinspektör Gustaf Bergström 
ansåg 1917 att ungdomen läste tidningarna med intresse och ibland översatte inne
hållet till de gamla. Ett undantag var Junosuando skoldistrikt där de flesta tidning
arna blev olästa: 

Orsaken ligger icke i urvalet af tidningar och tidskriften utan i befolkningens liknöjd
het, somjämväl visar sig i de fåtaliga boklånen från församlingens grenbibliotek.609 

Komminister Georg Bergfors i Vittangi citerade samma år en del lärares bedöm
ningar av befolkningens intresse för tidningarna. En av lärarna menade att det vore 
bättre med en svensk nyhetstidning, som skulle väcka djupare intresse för språket. 
Folkskolläraren i Övre Soppero ifrågasatte nyttan av gratisutdelningen med hän
visning till att de var för svåra. Ämnesvalet ansågs vara mindre lockande och 
språkkunskaperna hos de äldre var dåliga. Han rekommenderade nyhets- och poli
tiska tidningar och skrev att sådana anskaffades och lästes både på svenska och 
finska. Gratistidningarna hade däremot inget större värde just för att de var gratis: 

Man får demju för ingenting, hvad värde ha de då? De bättre situerade hålla sig som 
sagdt med ortstidningar och i enstaka fall med stockholmstidningar. Någon läsning 
därutöfver kommer nog ej i fråga. Åtminstone har jag ännu aldrig påträffat någon 
läsande dessa s.k . opolitiska tidningar. 

Komminister Bergfors ställde sig själv tveksam till en nyhetstidning eftersom det 
var omöjligt att få fram en opolitisk sådan. Han rekommenderade fortsatt gratis
utdelning som förut.610 Utvärderingen visar att det fanns en läskultur av svenska 
tidskrifter utanför den regisserade samling av s.k. opolitiska tidningar som länssty
relsen och domkapitlet ansåg lämpliga. I utvärderingen 1922 framhölls från 
Korpilombolo och Tärendö att biblioteken var viktigare än tidskrifterna om man 
måste välja. Från Kiruna framhölls att spridandet av svenskheten hindrades av de 
laestadianska predikanterna, men mycket på grund av att de såg allt söderifrån 
kommande som okristligt. Georg Bergfors i Vittangi gjorde återigen en utförlig 
värdering och menade att intresset var stort för tidningarna men att ordböcker 
borde köpas in. Han ansåg att det var ett billigt och bra medel för försvenskning
ens ändamål, medan däremot de jämförelsevis dyra bygdekurserna "...saklöst kunde 
indragas, till dess härför rustade och verkligt intresserade ledare kunde erhållas." I 
utvärderingen 1925 återkom kyrkoherde Eklund i Kiruna till laestadianernas orien
tering mot öster i religiöst hänseende. Nu hade de också fått veta att en laestadiansk 
folkhögskola grundats i Alkulla, mitt emot Övertorneå folkhögskola på svenska 
sidan. Han efterlyste religiösa tidningar som informerade laestadianerna om kyrk
liga förhållanden också i södra Sverige. Det gjorde även komministern i Junosuando 
som rekommenderade Församlingsbladet och JUF-bladet, som var den jordbru
kande ungdomens egen tidskrift. Han hänvisade till det goda JUF-arbetet i Kangos. 
Samma rekommendation hade vice komministern i Vittangi. Överlag var tongång
arna mer positiva för tidningsutdelningen 1925 än sju år tidigare. Rekommendatio
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nen om att prenumerera på JUF-bladet, som representerad en växande jordbruks
rörelse bland ungdomen underifrån, var ett nytt inslag liksom de positiva tongång
arna för böckerna om Norrbotten som distribuerats.611 Man kan i omorienteringen 
skönja en både lokal och regional profilering. Utdelningen av gratis tidskrifter på
gick fram till 1929 enligt de tillgängliga uppgifterna. 

Till verksamheten hörde också utplacering av gren- och vandringsbibliotek på 
olika platser inom länets finsktalande församlingar. Med grenbibliotek menades ett 
bibliotek som var stationärt i en by och förnyades eftersom, med vandringsbiblio
tek ett som roterade mellan olika byar. Det hade även tidigare gjorts försök att 
sprida svenskspråkiga böcker i Tornedalen. Förutom initiativet från Sällskapet för 
nyttiga kunskapers spridande bland den finsktalande befolkningen 1881, som beskrivits ovan, 
mottog folkskolinspektör Vitalis Karnell strax efter sekelskiftet 1900 fyra vand
ringsbibliotek från Kungliga Patriotiska Sällskapet, två för Gällivare, ett för Jukkas-
järvi och ett för Karesuando, och han skrev 1912 till landshövding von Sydow om 
dem: "Dessa haftva varit till stor nytta och flitigt användts, men äro f.n. utlästa och 
delvis äfven sönderlästa".6121 Hietaniemi kyrkby fanns samma år ett skolbibliotek 
som blivit inrättat på enskilt initiativ.613 De två folkskolinspektörerna Karnell och 
Alexandersson var av förståeliga skäl positivt inställda till men hade olika åsikt om 
vilket slags bibliotek som vore bäst. Karnell förordade vandringsbibliotek med 
motivering att det skulle bli för dyrt att skaffa ett grenbibliotek till varje by. Han 
föreslog upprättande av vandringsbibliotek med 25 böcker i varje och ett års om
loppstid. En del smärre byar ville han utesluta på grund av att svenskkunnigheten 
ännu inte slagit igenom. Alexanders son utgick från att det skulle vara grenbibliotek 
utan närmare motivering. De kvarlämnade statistiska uppgifterna visar att från hösten 
1912 fram till 1919 var 16 sådana bibliotek med svenskspråkig litteratur utplace
rade på olika håll i Tornedalen.614 

Barnen skickas till svenskspråkig bygd 
En av de mer handfasta metoderna i försvenskningsarbetet var att erbjuda föräld
rarna att skicka sina barn till svenskspråkiga bygder över sommarloven. Det var 
egentligen en metod som en del av den mer välbärgade allmogen använt redan på 
1870-talet. I landshövdingeberättelsen för Norrbottens län 1871-1875 omtalas att 
"de mest burgne" bland den finska kustlandsbefolkningen börjat skicka sina barn 
till svensk socknar för att stanna där en tid. Enligt landshövding Adolf Widmark 
berodde det på att befolkningen börjat inse nyttan av att kunna svenskarnas språk 
eftersom mellanhänderna inom handeln mellan finskspråkiga och svenskspråkiga 
alltmer börjat försvinna.615 Det verkar alltså som att näringsfriheten och det upp
hävda förbudet mot landsköp ledde till en ökade direktkontakt mellan de två 
språkgrupperna, som gjorde att det svenska språket blev viktigare att lära sig. Där
för skickades barnen iväg på arbete till svenskbygden. En vanlig form av svensk
inlärning för högreståndsbarnen var inackordering i Haparanda. Barnen skickades 
iväg på hösten, bodde inneboende i familj hela terminen och kom hem till jul eller 
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sommaren.616 Att skicka iväg barn från sina föräldrar för att arbeta eller gå i skola 
för att lära sig svenska var alltså ingen ny företeelse. Skillnaden år 1912 var att 
staten stod för kostnaderna. Redan sommaren 1903, under det första arbets stuguåret 
i Tornedalen, skickades ett antal barn ner till Skåne för att bo i enskilda familjer och 
lära sig svenska. Händelsen uppmärksammades av tidningarna som beskrev torne-
dalsbarnens resa till Skåne. Initiativet togs av en folkskollärare i Skåne som erbjudit 
sig att ta hand om barn från de mest nödställda hemmen i Tornedalen. Från Pajala 
församling reste 140 barn och från Korpilombolo församling 50 barn. Barnen var 
i åldrarna 10-15 år och några lärare följde med som reseledare. En grupp från 
Junosuando reste ner till Karlskogatrakten och gruppen från Korpilombolo ner till 
Skåne. Där blev de inkvarterade i olika familjer. Sommaren efteråt skrev Svenska 
Dagbladet om "finnbarnens besök i södra Sverige" vilket föranledde kyrkoherde 
O.W. Zeidlitz att skriva en lång inlaga, som infördes i tidningen. Han redogjorde då 
för den kritik som framkommit mot resorna, som kritiserades bland annat för att 
de skämt bort barnen så att de inte ville ä ta den enklare maten i hemmen eller 
motsatt att deras bindning vid Tornedalen blivit bara ännu större. En av de kritiska 
var Carl Svedelius som menade att pengarna bättre hade kunnat användas i 
arbetsstugornas verksamhet. 

Zeidlitz påstod sig ha talat med ett hundratal personer i frågan och funnit att 
kritiken mot resorna var djupt överdriven. Ett fåtal av barnen hade på hösten efter 
resan haft svårt att vänja sig vid de enklare förhållandena i hemmen, men det var 
ett övergående fenomen. Beskyllningarna not barnen att de blivit dåsiga, liknöjda, 
lärt sig förakta hembygden, knota och pocka på bättre mat och finare kläder, vant
rivdes hos föräldrarna, allt detta var fel åtminstone för Paj alas vidkommande. Li
kaså bemötte Zeidlitz beskrivningar om att barnen nu formligen skulle förtäras av 
sorg när resorna denna sommar inte blev av. Han bemötte också kritiken att re
sorna bättre hade gagnat den mogna ungdomen i exempelvis Övertorneå folkhög
skola. Enligt Zeidlitz hade resorna tre goda saker med sig. Det första var att barnen 
under vistelsen i södra Sverige lärt känna sig som svensk och inte finsk ungdom. 
Det andra var de framsteg de gjort i svenska språket. Det tredje var utvecklingen på 
det andliga området. Barnen behövde ljus och luft som motvikt till väsdaesta-
dianernas svavelpredikningar. Hans bedömning var att resorna i språkfrågan gjorde 
den största nyttan vid sidan av folkskolornas verksamhet.617 Av de kritiska rösterna 
mot resorna träder en idealbild av tornedalsbarnen fram, som var statisk. De skulle 
behållas i sin finnbygd ungefar som de renskötande samerna skulle bevaras vid sitt 
nomadiserande liv. De skulle inte skämmas bort och inte lära sig ställa högre krav 
på livet än vad de vuxit upp med. Kort sagt: de skulle förbli det fattiga Tornedalens 
underordnade befolkning. Mot detta ställde Zeidlitz en modern åskådning som 
bejakade utbytet mellan de svenska och finska trakterna. 

När förslaget om att skicka barn till svenskspråkiga trakter dök upp igen 1912 
var det ett modifierat förslag jämfört den resa som skett 1903. Barnen skulle nu 
skickas till norrländska bygder, lämpligen inom Norrbottens län. Längre söderut 
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än de norrländska länen trodde man att barnen skulle ha svårt att finna sig tillrätta. 
De skulle vistas borta i 2-3 månader sommartid, huvudsakligen på bondgårdar där 
de skulle hjälpa till i förekommande arbete. I första hand skulle väljas pojkar och 
flickor mellan 12 till 14 år som visat sig flitiga i skolan. Respektive skolråd fick i 
uppgift att välja ut platser för inackorderingen. De skulle väljas så att platserna inte 
låg för nära varandra och helst borde inte mer än ett barn placeras i varje familj. 
Geografisk prioritet gavs till de församlingar som låg längst bort från 
kommunikationscentra. I Gällivare och Jukkasjärvi prioriterades därför de inre de
larna av socknarna. Det ansågs mindre viktigt att barn från Nedre Tornedalen fick 
resa iväg. Likaså betonades att barn som gått i arbetsstugor inte borde komma 
ifråga då de uppnått full färdighet i svenska språket. Resan tur och retur till järn
vägsstationen borde bekostas av föräldrarna och precis som för de övriga 
försvenskningsåtgärderna byggde inackorderingen på frivillighetens princip. Det 
var föräldrarna som bestämde om barnen skulle åka eller inte.618 Det är därför 
intressant att se hur föräldrarna förhöll sig till erbjudandet och hur många barn 
som skickades ner till svenskbygderna från de olika församlingarna. 

Under åren 1914-1920, 1922 samt 1925-1927 fick 713 tornedalska barn vistas i 
svenskspråkig bygd ett antal månader varje år. För de mellanliggande åren finns 
inga statistiska uppgifter. Det kan betyda att inga resor gjordes då eller att uppgif
terna försvunnit. Spridningen på olika församlingar var ganska ojämn. Samman
ställningen för åren 1914-1927 i Tabell 7 visar att prioriteringen från det kungliga 
brevet hölls ganska väl. Det var föräldrarna i de centrala församlingarna Pajala, 
Tärendö och Junosuando som skickade flest barn till svenskspråkiga bygder. Samt
liga tre församlingar låg långt från närmaste järnvägsförbindelse. På en mellannivå 
låg Övertorneå och Korpilombolo och därefter trappas antalet ner. Alla försam
lingar utom Hietaniemi och Nedertorneå skickade någon gång barn till de 
svenskspråkiga bygderna. 

Tabell 7. Inackorderade barn i svensktalande bygd åren 1914-1927 

Ort Antal 
Pajala 147 
Tärendö 146 
Junosuando 128 
Övertorneå 95 
Korpilombolo 82 
Jukkasjärvi 44 
Karl Gustaf 31 
Karesuando 25 
Gällivare 15 
Summa: 713 

Källa: HLA, Norrbottens läns landskansli. Handlingar angående försvenskningsarbetet i Tor
nedalen, GXXXIIL1 
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Några exempel på motivation från de skolråd som tackade nej till erbjudandet ska 
anföras. Nedertorneå skolråd motiverade 1915 sitt nekande med att föräldrarna 
inte kunde avvara några barn på grund av: 

...behofvet af dessa 12-14 åringars hjälp i respektive hem i all synnerhet under den 
dyra tid somför närvarande råder; och i anledning däraf det ej låter sig gòra att genom 
lega anskaffa personer som vore villiga att ersätta den hjälp som dock barnen i hemmet 
kunna lämna. 

Uppenbarligen var det så att många föräldrar inte skickade iväg sina barn därför att 
de inte kunde undvara dem i arbetet. Samma argument användes samma år i 
Hietaniemi och man förklarade där arbetsbristen med det pågående järnvägsbygget 
och den ännu pågående mobiliseringen.619 Som tidigare beskrivits medförde indu
strialiseringen att arbetslönerna för dagarbetare på landsbygden drevs upp. Många 
bönder ansåg sig därför inte har råd att leja folk till h öslåttern. Man var därför 
beroende av de större barnen till arbetskraft. 

I motiveringen 1922 blir motsättningen mellan församlingarna något komisk 
när de värderar hur långt försvenskningsprocessen gått i deras egen församling. 
Skolrådet i Karl Gustav i nedre delen av älvdalen avstod exempelvis från att ut
nyttja anslaget med motiveringen att: 

.../ detta skoldistrikt genomjärnvägsförbindelse med svensk bygd och inflyttad svensk
talande befolkning tillfälle till svenska språkets talande nu mera icke saknas och att 
det visat sig, att föräldrarna icke voro villiga att undvara barnens hjälp under somma
ren, att det icke önskar erhålla del av nämnda anslag 

Argumentet om att järnvägen gjort språkinlärningen på annan ort onödig andas en 
stolthet över moderniseringens framsteg i bygden. Man ansåg att andra, mindre 
moderniserade församlingar, hade större behov av att skicka iväg barnen till 
svenskbygderna. Samma år avstod Jukkasjärvi församling i Övre Tornedalen från 
att utnyttja anslaget med motiveringen att: 

Då skolrådet förmodade, att anslaget väl behöv de disponeras för församlingar närmare 
finska gränsen, beslöt skolrådet anmäla, att det ej önskade komma bland dem, som i 
första rummet erhölle tilldelning. 

I Jukkasjärvis fall såg man förmodligen mer till den politiska faran som församling
arna längs riksgränsen löpte om inte deras barn lärde sig svenska. Dessutom var 
Kiruna gruvsamhälle att betrakta som nog så modernt jämfört med de agrara kom
munerna längs riksgränsen.620 En granskning av de fyra församlingarna med flest 
ivägskickade barn ger en föreställning om hur anslaget utnyttjades över tiden, se 
Diagram 8. Under första världskriget var antalet ivägskickade barn störst i både 
Tärendö och Övertorneå. Pajala höll däremot en hög nivå också i slutet av 1920-
talet medan Tärendö från mitten av 1920-talet trappade ner till en nivå på fem barn 
per år. Överhuvudtaget verkar det som att verksamheten i början av perioden präg
lades av ett mer aktivt behovsinriktat urval, medan församlingarna från mitten av 
1920-talet mer slentrianmässigt skickade iväg ett konstant antal barn varje år. Ni
vån i Övertorneå varierade ganska mycket från år till år medan Junosuando stadigt 
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skickade fler och fler barn. En viktig del i arbetet var utvärderingarna. Av de rap
porter som den inblandade personalen skrev framgår att resultatet var mycket blan
dat. 

Diagram 8. Inackorderade barn i svenskbygderna åren 1914-1920 samt 1925-1927 
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Källa: HLA, Norrbottens läns landskansli. Handlingar angående försvenskningsarbetet i Tor
nedalen, GXXXIILl. 

Läraren i Niilivaara menade i ett brev till Albert Carlgren, domkapidet, att resulta
tet i religiöst hänseende var nedslående. Barnen hade under sin vistelse i svensk
bygden blivit mer benägna för svenska svordomar, lärt sig spela kort och sjunga 
oanständiga visor. Carlgren vidarebefordrade också positiva udåtanden från annat 
håll. År 1922 gjorde länsstyrelsen en genomgång av udåtanden som gjorts åren 
1915-1922. Från Pajala, Tärendö och Korpilombolo, de socknar som mest utnytt
jade möjligheten hade prästerna bara goda omdömen att lämna. Kyrkoherde Zeidlitz 
i Pajala menade att flera av barnen hellre talade svenska än finska vid hemkomsten. 
Rakt motsatt åsikt hade prästen i Korpilombolo. Han skrev: 

De hemvändande feriebarnen hinner knappast vända hembygden ryggen förrän de åter
går tillfinskan. 

Uppenbarligen ansåg han att den bondgård i svenskbygden där de tillbringat ferien 
var mer att betrakta som hembygd än föräldrahemmet där de vuxit upp. Hans 
ögonblicksbeskrivning av när barnen återförenas på tåget vid hemresan visar i all 
sin livsglädje också på en motsatt bild, nämligen hur barnen användes som 
instrumentella brickor för att av myndigheterna skulle nå sina syften: 

Då barnen intagit sina platser på tågety bröt den t illbakatryckta finskan på en gång 
fram hos dem alla, såsom då en uppd ämdflod bryter sin fördämningar:621 

Av utvärderingarna framgick vidare att en del barn klagat över att de utnyttjats för 
hårt i arbete på bondgårdar som de hamnat på. Skolrådet i Junosuando krävde av 
den anledningen att länsstyrelsen eller domkapidet skulle genom skoldistrikten i 
de södra delarna av Norrbotten, där inackorderingen i regel skedde, skaffa rekom
mendationer och förteckningar över lämpliga hem. Det finns också exempel på att 
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barn blev kvar hos sina sommarföräldrar. Så var det för två flickor som efter förfrå
gan hos vederbörande pastorsämbete och genom barnavårdsnämndens omsorg 
fick stanna.622 Hur deras hemförhållanden i Tornedalen var framgår inte. Som all
mänt omdöme kan man säga att ferievistelserna från lärarnas och prästernas sida 
sågs med mycket positiva ögon. Man såg för det mesta påtagliga resultat i de språk
liga framstegen och det ansågs att vistelserna i allmänhet gjorde barnen gott, både 
fysiskt och psykiskt. Vad barnen och föräldrarna ansåg framgår inte utöver andra-
handsuppgifterna om det religiösa missnöjet med vissa barns utveckling under sin 
vistelse i feriehemmen. Jämfört med bygdekurserna ansågs allmänt ferieresorna 
vara betydligt bättre använda pengar i försvenskningsarbetet. 

Ortnamnens försvenskning 
En särskild form av försvenskningsåtgärder var ansträngningarna från statens sida 
att låta den symboliskt betydelsefulla järnvägen få svenskklingande namn i Torne
dalen och Lappland. Den var en åtgärd som tog territoriet i besittning genom att 
namnge det på svenska, men det var ingen enstämmig kör som talade för assimile
ring. Järnvägsstyrelsen ansåg att man längs Malmbanan skulle använda ortnamn 
som av ålder använts av befolkningen och hade anknytning till orten. Därför före
slog styrelsen samiska namn för stationerna mellan Gällivare och Riksgränsen, men 
förslaget mötte kritik för att det var för osvenska namn. Därför ändrade järnvägs
styrelsen alla namn till svenska namn. Som en kompromiss föreskrev Kungl. Maj:t 
att fyra platser skulle få behålla sina samiska namn. Motivet var som så många 
andra gånger fosterländskt, men i pressen var man inte enig. Nya Dagligt Allehanda 
ansåg inte att det fanns några skäl till a tt nya gruvor, fyndorter, järnvägsstationer 
och eventuella städer gavs finska eller samiska namn. Moderniseringen skulle gå 
fram på svenska och ingenting annat. Lokaltidningen Norrbottens-Kuriren vände sig 
istället mot försvenskningen av ortnamnen som betecknades som "svensk fernissa" 
och "falskt försvenskningsarbete". Man borde istället respektera ortnamnens orga
niska framväxt.623 

Frågan om ortnamnens försvenskning påtalades också från finlandssvenskt håll. 
I Norrbottens-Kuriren infördes 1898 en artikel som var saxad från Nja Dagligt Alle
handa^ författad av deras korrespondent i Finland. Korrespondenten, som kallar sig 
Österviking, menade att Norrbotten måste förutse en kraftig invandring från Fin
land och borde då använda en liknande språkpolitik som Ryssland. Därefter följde 
förslag till ett helt batteri av åtgärder som gick ut på att ständigt integrera de finsk
talande i den svensktalande befolkningen och belöna dem som gjorde framsteg i 
svenska språket. Vad gäller järnvägsnamnen borde man undvika att ge nya orter 
rent finska namn, som skett med Haparanda, Kirunavaara och Gellivara. På så vis 
skulle man vidmakthålla det svenska språkets ställning. Författaren menade att både 
politiskt-historiska och kulturella skäl talade för detta, och upplyste om att en så
dan åtgärd inte skulle väcka någon anstöt, utan ses som naturlig om orterna fick 
namn efter svenska kungar, stormän och banbrytare inom kulturens och industrins 
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område. Att ändra namn i efterhand skulle däremot väcka anstöt och förargelse i 
vida kretsar, som fallet varit i den polska delen av Ryssland och just nu i Finland 
där svenska ortnamn förfinskats.624 Österviking ville alltså överföra samma 
as similerings teknik som finnarna och ryssarna använde i Finland till svenska för
hållanden. Det var inte tal om det moraliskt tvivelaktiga i att rensa bort etniskt 
oriktiga ortnamn utan ren och skär maktpolitik. Det gällde att bevara och utvidga 
svenskt språk och kultur och tränga undan den finska och samiska kulturen. 

Frågan om ortnamnen återkom när kommunikationsnätet utvecklades i Torne
dalen. Här ser man en brytning mellan en äldre och en nyare tradition. Den äldre 
traditionen var den assimilatoriska med Malmbanan som förebild. Den nyare kän
netecknades av en strävan att beakta minoriteternas kulturella särprägel i högre 
grad än tidigare. När riksdagen, efter många års påtryckningar från tornedalska 
riksdagsmän, fattade beslut om att bygga ut järnvägen till Tornedalen, infordrade 
Järnvägsstyrelsen yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten om det var lämpligt att 
ge de nya stationerna svenska eller finska namn. Läs styrelsen infordrade i sin tur 
yttrande från K.B. Wiklund, professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universi
tet. Han ansågs som sakkunnig och anlitades för uppdrag rörande ortnamn, särskilt 
i Övre Norrland.625 Wiklund åstadkom en kompromiss där tre av de sex ortnamnen 
föreslogs få finska namn och tre svenska namn. Lässtyrelsen godkände däremot 
inte Wiklunds finska namnförslag utan tog bara upp svenska namn på sin lista. 
Järnvägsstyrelsen fastställde namnen nästan helt i enlighet med länsstyrelsens för
slag förutom de finska Karungi och Luppio. Anledningen att Karungi inte fick sitt 
rojalistiska svenska namn Karl Gustav var för att det i Älvsborgs län fanns en 
socken med en poststation som hette Karl Gustav. De tre gamla finska ortnamnen 
Kukkola, Vojakkala och Mattila hänsköt Järnvägsstyrelsen till Kungl. Maj:t efter
som man var osäker utifrån de förslag till försvenskningar som kommit in. Kungl. 
Maj:t beslutade behålla de finska namnen.626 Behandlingen av ortnamnen visar att 
det inte fanns någon rätlinjig assimileringslinje. Alla inblandade var överens om att 
det fanns fosterländska skäl till att ge vissa stationer svenska namn, men en del ville 
gå mer försiktigt fram och respektera historiskt framvuxna finska ortnamn. Läns
styrelsen, med landshövding Oscar von Sydow som tagit så många initiativ för att 
utbreda försvenskningsarbetet, gick på en assimilatorisk linje medan centrala myn
digheter som Järnvägsstyrelsen hade en mer kulturhistorisk linje, vilket även även 
Kungl. Maj:t till viss del följde. Till den mer moderata linjen hörde K.B. Wiklund. 
Han fann sig orättvist anklagad för att stå bakom alla de svenskklingande stations
namnen, varav en del betraktades som både fula och dåligt översatta från sina fin
ska original. Han publicerade därför 1916 en artikel i Norrbottens-Kuriren för att 
redogöra för bakgrunden och dementera att han var upphovsman till alla de svenska 
namnen. Wiklund förklarade att hans utgångspunkt varit att respektera både svenska 
och finska namn som sedan gamla tider funnits i Tornedalen. Han skriver: 

Jag påpekade, att det är större ära fòr svenskarna atti realiteten vara allenarådande i 
orter medfinska (eller lapska) namn än att icke vara fullt hemma på platser, som de 
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visserligen döpt om med sköna och svenska namn, men dä r deras ande ej trängt igenom. 
Som exempel jämförde han de samiska ortnamnen Kiruna, Jokkmokk och Luleå i 
Norrbotten med de slaviska Berlin och Leipzig i Tyskland. Han menade att de 
första var lika svenska och de senare lika tyska trots att deras namn inte hade natio
nell bakgrund. Därefter följde en detaljerad genomgång av de olika namnförslagen. 
Det framgår att Wiklunds förslag hade stor känsla både för språkligt och historiskt 
riktiga namn. Han avslutade: 

Summan av min framställning är: svenskheten bör gåframåt och skall gåframåt i vår 
T orne dal, men icke med så små ochfattiga medel som "Bäverbäck " och "Lomkärr".621 

En ny namnfråga seglade upp i början av 1930-talet då en automobillinje skulle 
dras mellan Övertorneå och Paj ala. Järnvägsstyrelsen vände sig nu till d istrikts
chefen för Statens Järnvägar (SJ) i Luleå om förslag på stationsnamn. Denne vände 
sig i sin tur till de berörda lokala myndigheterna i Tornedalen, tre präster, en lands
fiskal, en kommunalnämndsordförande, folkhögskolerektorn i Övertorneå samt 
stations föreståndaren i Övertorneå. Samtliga utom komminister John Klasson fö
reslog redan existerande finska bynamn. Klasson upprättade efter eget huvud en 
lista med helt försvenskade namn, varav en del togs upp av SJ: s distriktschef. Den 
ortnamnskommitté som bildats 1930 begärde att få yttra sig men Järnvägsstyrelsen 
hade redan skickat tillbaka förslaget till dis triktschefen med begäran att så långt 
som möjligt behålla de finska namn som sedan urminnes tider funnits. 

Komminister Klasson och SJ:s distr iktschef fick hård kritik i tidningarna för 
förvenskningsförslagen. Både Norrbottens-Kuriren och Haparandabladet talade för de 
finska namnen. När Järnvägsstyrelsen sedan upprättade en ny lista med bygdens 
finska namn hade varken Ortnamnskommissionen eller K.B. Wiklund någonting 
att erinra mot förslaget. I opinions svängningen och tidningarnas argumentering 
märktes en ökad respekt för den finska kulturen liksom en kritik mot den gamla 
rysskräcken som lett till försvenskning av järnvägsstationernas namn.628 De änd
rade värderingarna hör samman med den omsvängning i minoritetspolitiken som 
inleddes redan efter första världskriget. 

Sammanfattning 
Industrialiseringen, nationalstatskonkurrensen och demokratiseringen är de stora 
drivkrafterna bakom försvenskningspolitiken i Tornedalen åren 1876-1916. De 
förändrade Tornedalens ställning som buffertperiferi och därigenom 
tornedalingarnas roll i nationalstatsbygget. Med järnvägsnätets utbyggnad blev de 
stora råvarutillgångarna i Tornedalen tillgängliga för exploatering. Det skapade en 
både regional, nationell och internationell konkurrens i området vilket i ett slag 
ökade Tornedalens ekonomiska betydelse i den svenska ekonomin. Stambanans 
framdragning genom Norrland och sammankopplingen med malmbanan, som 
sträckte sig från Ofoten vid Adantkusten till Luleå vid Bottenviken, ändrade också 
Tornedalens militärstrategiska betydelse. Den tidigare doktrinen om ett central
försvar ändrades till doktrinen om ett gränsförsvar. Det innebar att riksgränsen 
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längs Torne älv tillmättes en ökad vikt. Därigenom hamnade också tornedalinga-
rna med sin finska kultur och språk i blickpunkten. Ställningen som buffertperiferi 
vid finska gränsen bidrog till att malmbanan drogs till Luleå i stället för Haparanda 
som var det andra huvudalternativet. 

Försvenskningspolitiken som inleddes i Tornedalen handlade till övervägande 
del om skolpolitik. Det var genom folkskolan som tornedalingarna skulle dras in i 
den moderna nationella sfären och fostras till svenska medborgare. I folkskolan 
tog sig den etnocentriska synen på nationen uttryck framförallt i språkpolitiken. 
Den undervisning som tidigare bedrivits på finska ändrades efterhand till svenska. 
Den etnocentriska språkpolitiken blev ett verksamt medel för att synliggöra för
bindelsen mellan nationens ethnie, territorium och språk, men också som ett medel 
i statens ambition att kontrollera den borgerliga offentlighetens utformning. 

I början av perioden dominerade domkapidets politik i Tornedalen av strävan 
efter hegemoni gentemot laestadianerna. Biskop Lars Landgrens insatser för skol
väsendet i Tornedalen måste bedömas utifrån fyra olika ståndpunkter: a) den brin
nande viljan för folkbildning och moralisk uppryckning i Tornedalen och Lapp
marken b) den skeptiska inställningen till laestadianismen och viljan att hävda den 
statskyrkliga hegemonin c) den avoga inställningen till den fennomanska nationa
lismen och oron för det finska språkets utbredning i Norrbotten d) förhoppningen 
om en modernisering av Norrland. Lars Landgrens viktigaste mål vara att behålla 
den laestadianska väckelsen inom Svenska kyrkan. Med Landgrens kultursyn inne
bar det att den överlägsna svenska kulturen skulle införas i Tornedalen som ett 
värn mot den finska kulturen, vilken ansågs ligga på ett lägre stadium. Det vikti
gaste medlet för att motverka fennomanerna och den finska kulturen var att införa 
svenskt språk och svensk kultur i folkskolorna. Landgren såg samtidigt utveck
lingen av folkskola och bildning samt skapandet av ett tvåspråkigt Tornedalen som 
det bästa sättet att neutralisera laestadianerna. Genom att vinna den laestadianska 
prästen P.O. Grape för sin försvenskningspolitik hittade han den samarbetsperson 
han behövde för sina syften. 

Den omsvängning till en försvenskningspolitik i Tornedalen som inleddes med 
Lars Landgren följdes upp av de följande biskoparna Martin Johansson och Olof 
Bergqvist. Det finns många orsaker till den obrutna kontinuiteten. En viktig faktor 
som framhållits är den laestadianska väckelsen och den risk för separatism från 
svenska kyrkan som domkapidet upplevde. En annan faktor som bidrog till konti
nuiteten var den roll Ryssland spelade i den politiska hotbilden samt den roll 
fennomanerna spelade i den kulturella hotbilden. Det var två hotbilder som sär
skilt omhuldades av den konservativa kretsarna i svenska kyrkan. Att språkfrågan 
och frågan om den finska och svenska kulturen blev så politiserad i Tornedalen 
beror till stor del på att fennomanerna höll liv i debatten. Språkstriden handlade 
för fennomanerna om både en extern och en intern politisk strid. Den externa 
sidan var att utveckla det finska språket till ett enande nationalspråk i strävan att 
bevara en självständig finländsk politik, till en början som ett medel för att bevara 
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den finska autonomin i det ryska imperiet och senare för att uppnå nationell själv
ständighet. Den interna sidan var den etniska konkurrensen mellan finnar och 
svenskar om makten över statsapparaten för att uppnå etnisk hegemoni. I vissa 
finska nationalistiska kretsar fanns också drömmen om ett territoriellt utvidgat 
Stor-Finland. Svenska Tornedalen blev för fennomanerna en symbol för det finska 
folkets kulturella förtryck under svenskarna. För de mest extrema nationalisterna 
fanns också drömmen om att utvidga riksgränsen längre västerut till Kalix älv. Det 
var de svenska skolmyndigheterna som blev den främsta skottaivan för fenno-
manernas kritik av språkförtrycket i Svenska Tornedalen. Försvenskningspolitiken 
modifierades samtidigt utifrån taktiska hänsyn till både den fennomanska kritiken 
och laestadianerna. Det framgår upprepade gånger att Lars Landgren hade stor 
respekt för laestadianernas folkliga förankring och den kraft som låg i rörelsen. 

Med järnvägen, industrialiseringen och den ökade nationalstatskonkurrensen kom 
en nationalistisk argumentation in i språkpolitiken, som tidigare varit underord
nad. Nationalismen blev från mitten av 1880-talet det nya dominerande elementet 
i den statliga språkpolitiken i Tornedalen. Det viktigaste medlet, byggandet av stat
liga folkskolor i Tornedalen, var en mycket medveten assimileringspolitik från sta
tens sida. Genom att ställa krav på tornedalskommunerna att de måste anlägga fler 
folkskolor, samtidigt som man erbjöd kommunerna att bygga dem gratis om 
undervisnings språket blev svenska, slog staten två flugor i en smäll. Med en bland
ning av tvång och frivillighet lyckades man på så vis bygga ut folkskoleväsendet. 
Det gynnade moderniseringen i området samtidigt som man ideologiskt knöt Tor
nedalen närmare det svenska nationalstatsprojektet. Också det civila samhället del
tog i försvenskningspolitiken. Det främsta exemplet är att två av de fyra första 
stats skolorna kom till stånd genom att sågverksägare i Tornedalen finansierade 
skollokalerna mot att staten stod för lärarnas lönekostnader. 

Det finns också ett underifrånperspektiv på språkpolitiken som har med den 
allmänna moderniseringen att göra. Demokratiseringen både på regional och riks
nivå, som beskrivits i kapitel 3, talade övertygande för ökade kunskaper i svenska 
språket. Också den ökade näringsfriheten från 1850-talet bidrog till att behovet av 
svenskspråkighet ökade. Den direkta kontakten mellan finskspråkiga och 
svenskspråkiga ökade behovet av tvåspråkighet bland den mer förmögna delen av 
allmogen. Införandet av svenska språket som undervisningsämne och övergången 
till svenska som undervisnings språk var därför ingen plötslig förändring som dök 
upp med de första statsskolorna 1888. Det var en strävan som fanns hos en del av 
tornedalingarna långt innan dess, bland annat genom att skicka sina barn på tjänst 
till svenskspråkiga områden. Det är i det perspektivet man måste se den försvensk
ningspolitik som den tornedalske prästen, landstingspolitikern, skolmannen m.m. 
P.O. Grape med stor energi drev under drygt två decennier. Inlärningen av svenska 
hade en emancipatorisk betydelse.Åren kring sekelskiftet 1900 utvidgades språk
politiken också till att omfatta institutioner utanför folkskolan. Ett sådant exempel 
är folkhögskolerörelsen, som uppstod för att möta behovet av undervisning i svenska 
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hos de tornedalingar som gått ut folkskolan samt bidra till moderniseringen på 
landsbygden. Också andra former av kompletterande åtgärder för spridning av 
svenskt språk och svensk kultur vidtogs. Arbetsstugorna var från början en form 
av fattigvårdsinrättningar som bildades i samband med missväxtåret 1902. De inrätta
des som ett resultat av frivilliga insamlingar och organiserades då som en stiftelse. 
Efterhand inlemmades verksamheten i statens ordinarie budget. 

Genom sin institutionaliserade form uttryckte arbets s tuguinstitutionen en na
tionell idealbild av Norrbotten i den svenska nationalstaten. Det var en bild som 
präglades av ett ovanifrånperspektiv där området utmålades som ett fattigt område 
i behov av nationellt stöd, men bilden kom alltmer och mer att avse Tornedalen 
eftersom nästan alla arbetsstugor placerades i det finskspråkiga området. Efter
hand kom bilden av det fattiga Norrbotten och Tornedalen att ifrågasättas. Verklig 
filantropi låg bakom tillkomsten av arbetsstugorna men arbets s tugurörelsen för
vandlades samtidigt till nationalistiska mönsteranstalter. Bakom rädslan för den 
finska kulturen fanns både rasbiologiska och nationalistiska värderingar. 

År 1912 tog landshövdingen i Norrbotten initiativ till särskilda försvensknings
åtgärder i statlig regi. En av åtgärderna var inrättandet av ambulerande bygdekurser 
som anordnades på landsbygden i Tornedalen. Bygdekurserna anordnades mellan 
åren 1912 till 1922 i länsstyrelsens regi. Sedan övergick verksamheten till folkhög
skolan i Övertorneå. En annan åtgärd bestod av gratis utdelning av svenskspråkiga 
tidskrifter och anordnande av vandringsbibliotek. Den tredje åtgärden var statens 
erbjudande till föräldrarna att de kunde skicka sina barn till svenskspråkiga familjer 
över sommarloven för att barnen skulle lära sig svenska. Syftet med de särskilda 
åtgärderna var att upprätthålla och utveckla svenskkunskaper för dem som gått ut 
folkskolan, sprida svensk kultur och höja bildningsnivån och den allmänna mora
len hos ungdomen. Särskilt betonades åtgärdernas fosterländska syfte. Försvensk
ningsåtgärderna utsträcktes också till de symboliskt viktiga järnvägs stationsnamnen. 
Mote en assimilatorisk linje som ensidigt förspråkade svenska namn stod en mer 
kulturhistorisk linje som grundade sig på respekt för de historiskt framvuxna fin
ska och samiska ortnamnen. Den senare linjen vann mer insteg på 1930-talet. 
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[1917-1939] 
4. Omsvängningen i minoritetspolitiken 
I kapitel 4 beskrivs omsvängningen i minoritetspolitiken under perioden 1917-
1939. Det var en tydlig kursändring från en xenofobisk försvenskningspolitik som 
pågått i flera decennier, till en humanare syn på minoriteters rätt att utveckla sitt 
språk och sin kultur. Men ändringen var varken hastig eller särskilt radikal. I kapit
let görs en analys av hur de externa och interna faktorerna samverkade i utform
ningen av folkskoleväsendet i Tornedalen. De externa faktorerna har att göra med 
den ändrade internationella synen på nationella minoriteter som blev ett bestående 
resultat av det första världskriget, vilket tvingade Sverige till omprövningar av sin 
egen minoritetspolitik. De interna faktorerna hör samman med det politiska ge
nombrottet för de liberala och socialdemokratiska partierna, samt skolväsendets 
professionalisering och betydelse i demokratiseringsprocessen. Därigenom bröts 
den kyrkliga dominansen inom skolväsendet. 

Som tidigare forskning har pekat ut igångsattes förändringsprocessen i 
försvenskningspolitiken med den motion som godsägare Axel von Schneider lade 
vid 1917 års riksdag, med anhållan om en fullständig utredning om folkskoleväsen
det i de finsktalande delarna av Norrbottens län. Detta mynnade slutligen ut i en 
proposition 1932 om att frivilligt kunna välja en viss undervisning i finska i 
fortsättnings skolan, vilket blev riksdagens beslut 1935. 

Nils Slunga väljer i sin analys av orsakerna till händelseförloppet att lägga tyngd
punkten på 1930-talet. Han ser en kontinuitet från Adolf Hedins liberala stånd
punkt på 1870-talet om hänsynstagande till befolkningens modersmål, till den so
cialdemokratiska ecklesiastikministern Arthur Engbergs utrikespolitiska oriente
ring mot Finland och riksdagsbeslutet om frivillig finska. Han menar att under 
decennierna däremellan den gamla rysskräcken till viss del avlöstes av en fennomansk 
fara i svensk opinion. Den fennomanska agitationen verkade, trots sin överdriven-
het, pådrivande i försvenskningsarbetet. I riksdagen framkom ofta åsikten att en 
försummelse av finnbygden kunde medföra allvarliga politi ska problem.629 Hugo 
Tenerz ser huvudsakligen striden om finskan i fortsättningsskolan som en strid 
mellan svenska och finska chauvinister. 

Genom hätskheten i debatten blev ställningarna mellan de två lägren låsta. De 
interna språkmotsättningarna inom finska universitet ledde exempelvis till en de
batt med svenska studenter om tornedalsfrågan, vilket ytterligare tillspetsade frå
gan. Hans förklaring till riksdagsbeslutet 1935 är regeringens strävan till nordiskt 
samförstånd i de oroliga tider som rådde i europeisk politik. Spåkmotsättningarna 
inom Finland, liksom språkfrågan i Tornedalen, hade varit ett irritationsmoment 
mellan Sverige och Finland. Med visad god vilja från svensk sida i språkfrågan var 
det ett sätt att nå samförstånd med Finland. Dessutom harmonierade det med de 
rättigheter som den internationella rätten tillförsäkrade språkminoriteter.630 Den 
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sistnämna förklaringen sägs mera som en bisats, men torde ha betydligt större 
betydelse än vad som hittills framhållits. Tornedalen måste sättas in i en internatio
nell kontext för att vändningen i språkpolitiken ska bli förståelig. Tyngdpunkten 
förskjuts då från 1930-talet till åren efter första världskriget. 

Folkskolans sekularisering 
I början av 1900-talet igångsattes en rad utredningar som hade till syfte att om
skapa skolväsendet för mer moderna förhållanden. Utbildningen och skolan var av 
gammalt kyrkans privilegium. Det var från början en utbildning för de heliga sak
ramenten i den katolska kyrkan, av vilka dopet och konfirmationen blev kvar i den 
lutherska kyrkan.631 Med folkskolan fördes nya medborgerliga ideal in i undervis
ningen, till en början i mer blygsam form, men sedan allt mer uttalat. Kluvenheten 
mellan kyrkliga och sekulariserande ämnen tog sig från allra första stund uttryck i 
en organisatorisk kluvenhet mellan kyrka och stat. Å ena sidan skulle länsstyrel
serna ha en viss tillsyn över socknarnas folkskoleväsende, där socknen var den 
instans som skulle genomföra folkskolans utbyggnad. Å andra sidan var det dom
kapitlet som hade den direkta ledningen och ansvarade för skolans utformning. I 
toppen av hierarkin fanns ecklesiastikdepartementet, som svarade direkt under 
Kungl. Maj:t. Det ökade statliga engagemanget i folkskolan och den organisato
riska kluvenheten ledde under slutet av 1800-talet fram till e n debatt om skol
väsendets avskiljande från kyrkan. 

Den organisatoriska motsättningen förstärktes när Sveriges Allmänna Folkskol-
lärarförening (SAF) bildades 1880 och växte till ett samlande riksorgan för folk
skollärarna. SAF ville utveckla folkskolan till en gemensam bas för all skolunder
visning, det s k bottenprogrammet. Förslaget stöddes av liberalerna och socialde
mokraterna och hade till syfte att ställa skolväsendet i demokratiseringens tjänst 
för att bryta den sociala differentieringen och överbrygga klassgränserna. De mest 
radikala fritänkarna ville helt avskaffa kristendomsundervisningen, men de befann 
sig i minoritet. Tanken på folkskolan som en allmän medborgarskola stod alltså 
mot den konfessionella kyrkoskola som hittills varit rådande.632 Många av de folk
skollärare som tidigare arbetat fackligt och politiskt för införande av en medborgar
skola kom sedan i beslutande positioner i departement och riksdag. Exempelvis 
var den liberale eckesiastikminstern Fridtjuv Berg före detta folkskollärare. 

I den kyrkliga skolpolitiken vilade skolväsendet på en gammal religiös tradition 
där konfirmationen betraktades som höjdpunkten och avslutningen på undersåtarnas 
bildningscykel. I den nya liberala skolpolitiken, som dominerades av ett organiserat 
skikt av folkskollärarna, avsåg skolväsendet att skapa en grund för medborgarnas 
demokratiska deltagande i samhällslivet. Med det liberala politiska genombrottet 
skärptes motsättningarna mellan medborgarlinjen och kyrkolinjen. Centraliseringen 
av skolväsendet påbörjades med läroverksreformen 1904. Då inrättades en över
styrelse för rikets allmänna läroverk. Tanken med reformen var att sammanföra 
läroverken och folkskolorna under en gemensam ledning, vilket också ecklesiastik-
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ministem Fridtjuv Berg framlade som proposition till 1913 års riksdag. Beslutet 
blev emellertid att skapa en separat ledning för folkskolan som fick beteckningen 
folkskoleöverstyrelsen. Vid 1918 års riksdag beslutades om ett omfattande yrkes
skoleväsende, vilket medförde att folkskoleöverstyrelsen ombildades till en skol
överstyrelse med en folkskoleavdelning och en yrkesskoleavdelning. År 1920 in
gick läroverksöverstyrelsen som en särskild avdelning i skolöverstyrelsen, vars cen
trala ledningsfunktion markerades ytterligare när avdelningen för undervisnings-
statistik flyttades från ecklesiastikdepartementet till skolöverstyrelsen.633 Den libe
rala politiken kom också till uttryck i 1907 års skolkommittés förslag till en överfö
ring av folkskoleärenden från kyrkostämman till stadsfullmäktige i städerna. Kom
mittén föreslog vidare att prästernas självskrivna ordförandeskap i den lokala skol
styrelsen skulle avskaffas. Förslaget innebar att personalunionen mellan kyrkan och 
folkskolan genom kyrkoherdens dubbla funktion som både församlingens och folk
skolans ledare försvagades.634 

År 1909 togs riksdagsbeslut om att i städerna överföra ansvaret för folkskole
frågorna från kyrkofullmäktige till stadsfullmäktige, alltså till den borgerliga kom
munen. Detta gällde mest för de större städerna men infördes efterhand också i 
mindre. Senare överfördes beslutanderätten till den borgerliga kommunen också i 
köpingar, men på landsbygden höll den gamla ordningen vid. Där var det kyrko
stämman som utgjorde högsta bestämmande organ. Den hade under sig ett skol
råd. I städerna kallades skolråden istället för folkskolestyrelse. Den principiella skill
naden mellan beslutandeprocessen i kyrkostämman jämfört med stadsfullmäktige 
var att i kyrkostämman hade alla rö stberättigade inom socknen rätt att besluta i 
frågor som rörde skolan. I stadsfullmäktige var det bara vissa delegerade som hade 
beslutanderätt.635 Den slutliga upplösningen av sambandet mellan folkskola och 
kyrka genomfördes fullt ut 1914 i och med att den nyutnämnda folkskoleöver
styrelsen trädde i funktion.636 Det var en viktig institutionell förändring som kan 
jämföras med när inrättandet av allmänna folkskolor bröt familjens dominerande 
inflytande över barnens kunskapsinhämtning och flyttade över den till läraren. I 
det här fallet var det ledningen över folkskolan som försköts från kyrkoherdens 
och kyrkorådets inflytande till skolrådet och det borgerliga samhället. 

Samtidigt som fol^ skolan och kyrkan separerade från varandra, och ledningen 
för folkskoleväsendet jmorganiserades, pågick en revision av organisation och inne
håll i undervisningen som syftade till ett mer sekulariserat innehåll och en profes-
sionalisering av läraryrket. Revisionen mynnade också ut i en ny undervisningsplan 
för landets folkskolor som presenterades 1919.1 samband därmed väcktes frågan 
hos Skolöverstyrelsen (SÖ) om inte Tornedalens folkskoleväsende med sin språk
liga säregenhet borde ha en särskilt anpassad undervisningsplan.637 Detta var första 
gången det pedagogiska innehållet i skolväsendet i Tornedalen blev föremål för 
seriöst intresse. Tidigare hade enbart den nationalistiska och assimilatoriska aspek
ten förts fram vid sidan av den kvantitativa utbyggnaden av folkskolorna. Till sa
ken hör att samernas skolväsende strax innan varit föremål för en grundlig utred
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ning, vilket mynnade ut i propositionen om ett segregerat samiskt skolväsende 
1913. Vid tiden kring första världskriget hade alltså en genomgripande sekularise
ring och omorganisation gjorts av folkskoleväsendet. Kyrkans dominans över skol
väsendet var bruten. Därigenom öppnades dörren för att låta även pedagogiska 
argument få höras i debatten om språkfrågan i Tornedalen. 

Den internationella bakgrunden 
Den internationella lagstiftningen förändrades gradvis under 1800-talet till att för
söka garantera nationella minoriteter politisk representation och tillerkänna dem 
religiös, rasmässig och språklig likabehandling inom sina nationalstater. Med 
Versaillesfreden och bildandet av Nationernas Förbund (NF) 1920 ökades ansträng
ningarna betydligt för att söka skydda nationella minoriteter. Allra först försökte 
man dra gränserna i fredsuppgörelserna så att de så bra som möjligt överensstämde 
med nationaliteten hos invånarna. Dessutom fick avgränsade befolkningsgrupper i 
många fall rätt att folkomrösta om vilken stat de ville tillhöra. Trots ambitionen att 
genom fredsavtalen skapa mer homogena nationalstater fanns i Centraleuropa och 
Östeuropa mellan 25 och 30 miljoner människor som utgjorde en stor minoritets
befolkning i de nyskapade nationalstaterna. Det framstod som riskfyllt att överlåta 
enbart till moderlandet att beskydda sina minoriteter. 

För att inte principen om nationellt självbestämmande skulle bli alltför inskränkt 
genom de nydragna gränserna, och för att bevara freden mellan de inblandade 
staterna, bedömdes det som nödvändigt att skapa ett system av internationellt ga
ranterade fredsuppgörelser för att skydda de nationella minoriteterna. Genom bil
dandet av NF blev den kollektiva säkerheten kopplad till ett världsomfattande sä
kerhetssystem. Därigenom var inte den enskilda staten längre ensam ansvarig för 
de krig den deltog i. En av de bärande principerna i NF var att alla krig var hela 
NF:s angelägenhet. Men trots sin målsättning av skydda nationella minoriteter blev 
ett sådant skydd inte explicit inskrivet i NF-stadgan. Minoritets skyddet utforma
des istället i de enskilda fredsavtalen. 

Som ett resultat av Versaillesfreden tecknades åren efter fredsslutet en rad 
minoritetsuppgörelser i Polen, Tjeckoslovakien, Österrike, Ungern, Bulgarien, 
Grekland, Turkiet m.fl. Som yttersta garant för minoritetsuppgörelserna stod det 
nybildade NF. De stater som accepterade den nya internationella ordningen garan
terade att de inskrivna rättigheterna skulle gälla för nationella eller rasmässiga mi
noriteter. Särskilt betonades minoriteternas rätt att använda sitt eget språk inom 
utbildningsväsendet och i rättsliga sammanhang. Bland de värderingar som flore
rade efter kriget var respekt för individernas språk och kultur, oberoende om de 
var minoriteter eller majoriteter inom en stat.638 Tornedalens ställning som buffert
periferi, liksom försvenskningspolitiken, fick därför en förnyad aktualitet efter för
sta världskriget på grund av den nya internationella ordningen. Den gav en helt ny 
tyngd åt fennomanernas kritik av språkpolitiken i Tornedalen genom att deras prin
cipiella hållning i språkfrågan i Svenska Tornedalen fick totalt genomslag i den nya 
internationella doktrinen för minoriteter. 
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Ålandsfrågan och Tomedalen 
Innan första världskriget ens tagit slut utbröt en konflikt mellan Sverige och Fin
land om Åland. Ålänningarna såg i kriget och det revolutionära kaoset i Ryssland 
en möjlighet att bryta loss från Finland. I augusti 1917 hölls ett möte i Finström på 
Åland som blev inledningen till e n massrörelse för anslutning till Sverige. Den 
kompletterades i december samma år med en adress där ålänningarna krävde en 
återförening med Sverige. Detta skedde samtidigt som Finland utropades som själv
ständig stat. Under hösten 1917 hade Tyskland vid två tillfällen erbjudit Sverige att 
ta över Åland, men Sverige avvaktade och menade att det var för ovisst hur man 
skulle kunna försvara Åland mot Ryssland vid en eventuell framtida konflikt, ifall 
det inte fanns internationella garantier. 

Situationen på Åland komplicerades av att det finska inbördeskriget bröt ut den 
28 januari 1918 och att det fortfarande fanns ryska trupper kvar på Åland. Med 
hänvisning till a tt den åländska befolkningen kände sig hotad till livet, skickade 
svenska regeringen i februari två fartyg till Åland för att ta ombord de ålänningar 
som önskade ställa sig under svenskt beskydd. Senare sändes också en reguljär 
svensk truppstyrka till ögruppen. Sedan tyska trupper i samförstånd med Finlands 
vita regering landstigit på Åland, inleddes en svensk evakuering. De svenska aktivi
teterna skapade stor misstänksamhet i Finland om Sveriges egentliga avsikter. Sam
tidigt blossade en nästan enhällig opinion upp i Sverige för att Åland skulle inför
livas med Sverige. Bland ålänningarna själva gjordes 1919 en folkomröstning där 
96 procent av de röstberättigande röstade för en anslutning till Sverige. Med folk
omröstningen i ryggen och efter ålänningarnas sonderingar med londonregeringen, 
överlämnade den svenska regeringen i mars 1919 en officiell framställan till freds
konferensen i Genève om ögruppens förening med Sverige, ett krav som Finland 
motsade sig. 

Tvisten om Ålandsöarna orsakade en häftig tidningsdebatt i svenska och finska 
tidningar och frågan drevs till NF. Efter en utredning dömdes Åland 1921 att till
höra Finland med en särskild form av lokalt självstyre och förbud mot militära 
anläggningar i samma anda som beslutats redan 1855 efter Krimkriget. Bland de 
särskilda rättigheter som Finland godkände i garantilagen 1922 var ålänningarnas 
rätt till svensk skolundervisning.639 1 samband med ålänningarnas uttryckta önskan 
att bli svenska medborgare, samt de motsvarande svenska kraven på att Åland 
skulle övergå till Sverige, blev Tornedalen i högre grad än tidigare en bricka i ett 
politiskt spel. 

Från finskt håll hävdades att nationalitetsprinicipen var tillämplig både på Åland 
och på Svenska Tornedalen. Från svenskt håll hävdades att det inte gick att jämför 
ade två. I sista hand borde dessutom befolkningens egna önskemål vara avgörande. 
Heisingin Sanomat menade att försvenskningen av Nordsveriges finnar borde dras 
fram för världens ögon.640 Kraven på Svenska Tornedalen i utbyte mot Åland dök 
upp i ett tidigt skede av tvisten. I januari 1918 publicerade den förre bygdekurs
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ledaren i Tornedalen, Einar Spjut, en lång artikel i Svenska Dagbladet med anledning 
av att en uleåborgstidning, mest troligt Kaiku, framkastat tanken att Finland i ut
byte mot Åland skulle erhålla Norrbottens läns finnbygd. Spjut befarade att man i 
ultranationalistiska kretsar i Finland drömde om ett Stor-Finland.641 Ett år senare 
bildades i Torneå, den 14 januari 1919, en kommitté till stöd för de finskspråkiga i 
Svenska Tornedalen. Den fick namnet Länsipohjan toimikunta, på svenska Västerbottens
kommittén,642 Namnet kom sig av att Tornedalen fortfarande i Finland kallades Väs
terbotten efter den administrativa indelningen i det tidigare svensk-finska riket. 

Bildandet av Västerbottenskommittén ska också ses mot bakgrund av den inre ut
vecklingen i Finland. Med det demokratiska genombrottet 1906 utvecklades språk
striden i högre grad än tidigare till en politisk strid mellan de två språkgrupperna. 
Med den kraftigt utökade rösträtten försköts makten i den parlamentariska för
samlingen till den socialistiska sidans och den finsktalande folkmajoritetens fördel. 
Detta gjorde att de svenskspråkiga var tvungna att söka ett folkligt stöd på ett 
annat sätt än tidigare. År 1906 bildades därför Svenska folkpartiet för att ta tillvara 
den svenska folkgruppens intressen. Man ställde exempelvis krav på självstyrande 
svenska områden, svenska län, svensk skolstyrelse, svenskt stift samt de svenska 
värnpliktigas sammanförande i svenska truppförband.643 Som en motvikt bildades 
efter första världskriget en lång rad äktfinska föreningar vars gemensamma ideo
logi var att skapa en helfinsk nationalstat. Bland många av dem fanns också en 
politisk ambition att utvidga Finlands territorium och införliva de finsk-ugriska 
folken i en gemensam finsk stat, ett Stor-Finland. Tanken om ett Stor-Finland hade 
funnits även förut, men inte lika uttalad som den blev efter Finlands självständig
het. Man kan säga att drömmen om Stor-Finland var språkdarwinismen utdragen 
till sin yttersta spets. Genom att låta språk och territorium sammanfalla tänkte man 
sig att naturliga nationalstater skulle uppstå där språk, kultur och territorium var en 
helhet. Den äktfinska rörelsen vann till en början ett omfattande allmänt under
stöd, men då den i början av 1930-talet började samarbeta med finska fascistiska 
rörelser förlorade den sin praktiska betydelse och sitt stöd.644 

Initiativtagare till Västerbottenskommittén var folkhögskolerektor J.E. Tuompo och 
vid bildandet anslöt sig Nordfinska hembygdsföreningen, Ungdomsföreningarnas 
förbund, lärarföreningarna och Torneå nykterhetsdistrikts representanter. Kom
mittén hade alltså en folkrörelseanknuten bas och var inte enbart bildad av enskilda 
individer. Målsättningen var, åtminstone för initiativtagaren Tuompo, att sträva ef
ter en revidering av fredsfördraget med Sverige för att dra riksgränsen vid den 
västligare Kalix älv istället för Torne älv. Det första mötet drog upp riktlinjerna för 
kommitténs allmänna verksamheten, som var att söka väcka största möjliga upp
märksamhet på Västerbottensfrågan innan fredsslutet, att grunda en fosterländsk 
tidning i norra Sverige, att sprida finska tidningar och litteratur på den svenska 
sidan, att varje år rekrytera åtminstone en elev från Svenska Tornedalen till någon 
finsk folkhögskola, att försöka få så många elever som möjligt från området till 
finska läroverk och universitet, att ifall området vid fredslutet inte blev förenat 
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med Finland ta till "oblidkeliga tillvägagångssätt" för att förverkliga huvudmå
let.645 Enligt en notis i Norrbottens-Kuriren den 18 januari 1919 hade helt nyligen ett 
lärarmöte hållits i finska Nedertorneå där man bland annat diskuterade Svenska 
Tornedalens införlivande med Finland. En del av talarna hade aggressivt hotat 
med att Sveriges finsktalande del borde tagas med våld, medan en del lärare fann 
sådana uttryck opassande.646 

Målsättningen för Västerbottenskommittén var alltså mer långtgående än den 
språkliga och kulturella fennomanins målsättning. Här handlade det om att territo
riellt införliva Svenska Tornedalen med Finland. Kommittén bedömdes därför av 
den svenska regeringen som nationellt mycket farligare än de tidigare fennomanska 
strömningar som kritiserat tornedalspolitiken. Faran underströks av att den inter
nationella opinionen hade svängt till förmån för nationella minoriteter och att kom
mittén hade tagit organiserad form. Allvaret i hotbilden framgår av att de ledande 
representanterna i Västerbottens kommittén 1919 fick sina pass indragna av tullen i 
Haparanda. Enligt uppgifter från den finska tidningen i Kemi, Pohjolan S anomat, 
skulle Västerbottenskommitténs medlemmar ha berövats de pass som berättigade 
dem till besök i Haparanda, och tidningen skrev att hetsen mot kommitténs med
lemmar fortsatte utan uppehåll. Bland sannat ska folkhögskoleföreståndaren J.E. 
Tuompio ha förlorat sitt pass i Haparanda och några dagar senare ska även passet 
för fru Tuompio ha indragits. Norrbottens-Kuriren upplyste i sammanhanget om att 
landshövdingen i Norrbotten hade upprättat en svart lista, som innehöll namnen 
på samtliga medlemmar i Västerbottens kommittén liksom namnen på andra personer 
intresserade av Västerbottens frågan. Den svarta listan var utsänd till samtliga tull
stationer på svenska sidan av Torne älv med order att dra in passen på alla farliga 
västerbottenskommittéledamöter och andra i saken intresserade, samt förbjuda dem 
att besöka den svenska sidan.647 

I övrigt var de finska nationalisternas aktiviteter ganska harmlösa. Den svenska 
reaktionen på aktiviteterna visar hur uppskruvade de nationalistiska stämningarna 
måste ha varit. I början av juli 1920 hade exempelvis några finska skyddskårister 
tagit sig över Torne älv och hissat en finsk flagga i Hedenäset. En svensk polisman 
tog ned flaggan, for till Haparanda och visade upp den för gränskomiss arie Glad, 
vilken skickade polismannen vidare till Luleå med flaggan. Norrbottens-Kuriren kom
menterade: 

I Tornedalen lär det finnas några individer vilka tillsammans med finska skyddskår
ister arbeta på att gränsen mellan Sverige och Vinland måtte gå efter Kalix älv. 

I november 1920 kunde Norrbottens-Kuriren avslöja identiteten på en skribent som 
kallade sig Korven Pentti som i Pohjolan Sanomat skrivit hatiska artiklar om den svenska 
språkpolitiken och varit ett stöd för Västerbottenskommitténs agitationer i Svenska 
Tornedalen. Han skulle också ha uppmanat finnarna att bilda ett förbund för väck
ande och underhållande av den finska nationalandan. Verksamheten skulle riktas 
mot Norrbottens finnarna. Tidningen avslöjade nu Korven Pentti som en namngi
ven person från Hedenäset i Svenska Tornedalen. Han skulle ha vistats i ett tiotal år 
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som livförsäkringsagent i Amerika och återkommit för två års tid till Hedenäset. 
Innan krigsutbrottet flyttade han till Halland varifrån han skrev mot svensk språk
politik kritiska artiklar, vilka publicerades i finska tidningar, varifrån de återgavs i 
norrbottniska lokaltidningar.648 Det grönköpingsmässiga agerandet hos de svenska 
myndigheterna gömde under den smått komiska ytan en allvarlig underton. Det 
visar de utredningar om Tornedalen som igångsattes. 

Bland de många artiklar som skrevs i svensk press var en mångfald positiva till 
försvenskningspolitiken. De som skrev de positiva artiklarna var ofta de som själva 
deltog i försvenskningsarbetet som biskop Bergqvist, prästerna i tornedals-
församlingarna, någon lärare och journalister och redaktörer i lokalpressen och 
rikspressen. Deras argument var i stort sett likadana. De gick ut på att befolk
ningen själv drivit fram det svenska skolväsendet genom att yrka på fler stats
skolor, att befolkningen ville bli delaktiga av svensk kultur och var mån om att 
barnen skulle få lära sig svenska, att föräldrarna inte ville a tt barnen skulle läsa 
finska i skolorna eftersom de mycket mer behövde svenskundervisningen, att de 
var emot fennomanernas agitationer och lojala med sitt svenska fosterland, att 
försvenskningspolitiken gick ut på att göra tornedalingarna tvåspråkig och inte att 
utrota det finska språket. 

Men det började också vid den här tiden höras oppositionella åsikter, förutom 
de finska nationalisternas kritik. De kritiska artiklarna kan delas in i en konservativ 
riktning som var emot försvenskningen för att skydda och bevara den gamla finska 
bondekulturen, och en liberal riktning som hävdade den tornedalska minoritetens 
rätt till viss undervisning på sitt modersmål som en mänsklig rättighet. Ett exempel 
på den konservativa riktningen är en debatt mellan Heribert Ericson och biskop 
Olof Bergqvist sommaren 1917. Ericson var bosatt i Kalix, en socken som gränsar 
till Tornedalen, och publicerade den 30 juni en artikel i Norrbottens-Kuriren med 
anledning av att Kungl. Maj:t beviljat ekonomiska medel till försvenskningsarbetet 
i Tornedalen. Han var emot anslagen för bygdekurser och spridning av svensk 
litteratur i Tornedalen, därför att den genuina finska bondekulturen därigenom 
skulle gå under, på samma sätt som samernas kultur hotade att gå under genom att 
samerna påtvingades nya seder och sedvänjor. Ericson menade att befolkningen 
inte hade protesterat mot försvenskningspolitiken därför att de resignerat och fo
gat sig. 

Artikeln bemöttes i samma tidning dagen efter av biskop Olof Bergqvist som 
menade att den finska kulturen som Ericson målade upp inte hade någonting med 
språkfrågan att göra utan var beroende av helt andra faktorer. Han bad därefter 
Ericson prestera bevis på att det svenska upplysningsarbetet drevs mot befolk
ningen vilja. E ricson svarade två dagar senare att tornedalingarna säkerligen till 
största delen var med om införandet av det svenska språket, men att det likväl 
innebar att en helt ny kultur, med eller mot deras vilja, trängde in i älvdalen och 
med den en rad lantbrukare från södra Sverige som för en billig penning köpte upp 
värdefulla jordlotter. Han menade också att det var försvenskningspolitiken som 
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gjorde att så många av tornedalingar nu emigrerade till Amerika.649 Exempel på 
den liberala kritiken mot försvenskningspolitiken är två artiklar i Göteborgs Handels 
och Sjöfartstidning (GHT) i maj 1918. Den första, skriven av signaturen P.A. kritise
rade Vetenskapsakademins indragning av den almanacka som tidigare tryckts i finsk 
upplaga för befolkningen i Tornedalen. Artikelförfattaren menade att den stora 
finsktalande befolkningen i älvdalen borde motivera att almanackan gavs ut på 
finska. Annars skulle befolkningen bli tvungen att vända sig till finska sidan för att 
söka sig en almanacka. 

Författaren vände sig också mot att de svenska myndigheterna trott sig kunna 
undantränga det finska språket. Det viktigaste var att uppmuntra intresset för svenska 
förhållanden och svensk kultur. Då skulle intresset för språket uppstå automatiskt. 
Som exempel på hur språkfrågan hämmat utvecklingen i Tornedalen anfördes de 
få nykterhetslogerna och avsaknaden av sjukkassor för att stadgarna var skrivna på 
svenska. I övrigt varnades för de finska annekteringsplanerna och agitationen i 
Tornedalen, nu när Finland blivit en självständig stat.650 Den andra artikeln i GHT, 
som var osignerad, understödde föregående artikelförfattares ståndpunkter. Också 
här betonas att den kulturella samhörigheten är viktigare än att man talar samma 
språk och GHT skriver: 

Ett folkslags mest kännbara behov är friheten att begagna modersmålet och därpå 
bygga den kultur; varifolklynnet tager sig uttryck. Tillfredställes det så pläga invanda 
förhållanden och gemensamma politiska, ekonomiska och sociala intressen i det sam
hälle, man tillhör, bilda så pass starka band\ att man finner det bra som det är. 

GHT exemplifierade hur de nationella rörelserna tillsammans med liberalismens 
pånyttfödelse skapat en rad nya nationalstater i Europa under 1800-talet, men fram
höll de mångkulturella staterna Schweiz och Förenta Staterna som de bästa exemp
len på fredligt sammanboende inom ett gemensamt samhälle av olika folkslag. Det 
fanns ett nära samband mellan nationalitetsidén och frisinnet, liksom mellan fri
sinnet och "personlighetsidén". Och så konkluderade artikelförfattaren visionärt: 

Freden, när den en gång kommer, skall se fiere nya nationalstater uppstå. En frisinnad 
utrikespolitik skall trygga freden mellan dem, och i de statssamhällen, där olika natio
naliteterfortfarande sammanbo, skall en frisinnad inrikespolitik göra deras samman
levnad trivsam, så att de med stigande tillfredsställelse vänja sig in i förhållandena och 
allt mindre önska förändring,651 

Här framträder nationalitetsprincipen i liberal tappning, inte som en stat som ge
nom att undertrycka andra nationaliteter skapar en enad nationalstat, utan en stat 
som genom ett multikulturellt samhälle och en frisinnad utrikespolitik skapar sta
bilitet både inom staten och i förhållande till andra stater. Också i Dagens Nyheter 
(DN) förekom sommaren 1918 en debatt med biskop Bergqvist inblandad. I en 
första artikel kritiserade DN det system som i Tornedalen gick "...bröstgänges till
väga för att undertrycka en nationalitet..." och anklagade domkapidet i Luleå för 
att bära en stor del av ansvaret för det mot finskheten riktade kulturarbetet. Tid
ningen välkomnade också den revision av skolpolitiken som pågående utredning 
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om skolpolitiken skulle leda till, detta därför att man från finskt håll påpekat att 
förutsättningen för ett samförstånd mellan finnar och svenskar överhuvudtaget var 
avhängigt av att det målmedvetna försvenskningsarbetet emot den finska befolk
ningen i Norrbottens län upphörde. Dessutom framhöll DN att skolöverstyrelsen 
sympatiserade med tanken på att bereda finska språket plats på finnbygds skolornas 
schema. I en svarsartikel förnekade Bergqvist alla anklagelser om tvång och me
nade att den utredning om skolförhållandena i Tornedalen som just nu pågick inte 
avsåg att vara en revision av skolpolitiken utan en förbättring av skolväsendet. Han 
trodde att utredningen säkert skulle föreslå en fortsättning efter den rådande lin
jen, d.v.s. att lära ungdomen svenska utan att undertrycka finskan. DN preciserade 
sina åsikter i en efterföljande artikel och höll med om att det inte rådde någon 
tvivel om att tornedalingarna önskade att deras barn lärde sig svenska och på alla 
vis sökte utveckla det statsunderstödda skolväsendet, men det behövde inte inne
bära att befolkningen önskat se sitt finska modersmål utestängas från skolorna. 
Det hade inte heller utretts om ett sådant uteslutande av finskan skulle vara till 
sann nytta för tornedalingarna eller motsvara det svenska kulturarbetets syfte, och 
DN skrev: 

I själva verket torde befolkningens intresse fir den rent svenska skolan varaförestavad 
i minst lika höggrad av månhet om ett utvecklat folkskoleväsen över huvud taget som 
av önskan att bli försvenskad. 

Därefter beskrev man hur tornedalingarna av ekonomiska skäl varit tvungna att ta 
emot stats skolorna. Praktiska skäl hade gjort det nödvändigt att i församlingarnas 
egna skolorna acceptera stats skolornas försvensknings schema. Tidningen ifråga
satte en undervisning som redan i småskolan började på ett främmande språk och 
framhöll också att befolkningen måste lida men av att skolan inte förmedlade kän
nedom om högfinskt skriftspråk och finsk litteratur. Som avslutning skrev DN 
angående den pågående Finnbygdsutredningen: 

...att de som ha utredningen om hand skola inse att en förbättring av skolförhållandena 
däruppe, vilka icke inför befolkningens modersmålpå skolschemat, ej råder botpå den 
väsentligaste av de ofullkomligheter som för närvarande vidlåda finnby gds skolorna.652 

Som bekant var det biskop Bergqvist som satt som ordförande i den utredningen, 
tillsatt av staten för att utreda sin egen försvenskningspolitik. De liberala åsikter 
som fördes fram 1918 skilde sig på ett avgörande sätt från de åsikter och värde
ringar som under de föregående femtio åren kommit till o ffentligt uttryck. Det 
första var att man tog tornedalingarnas behov av att behålla och utveckla sitt mo
dersmål på allvar. Det andra var att man visade Finland och den finska högkulturen 
en tillbörlig respekt. Det moderna förhållningssättet till modersmålet och de natio
nella minoriteternas rättigheter är så mycket mer anmärkningsvärt med tanke på de 
rasbiologiska idéer som vid denna tid var så allmänt omfattade. Svenska sällskapet för 
rashygien bildades 1909 och efter beslut i riksdagen öppnades 1921 Statens institut för 
rasbiologi. Ett annat uttryck för rastänkandet var Folktypsutställningen 1919 vars initia
tivtagare var rasforskaren Herman Lundborg. Den stöddes av flera Stockholms
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tidningar.653 Det mest kontroversiella inlägget i tidningsdebatten kom tveklöst från 
Hannes Hetta, bosatt i Ragunda. Det var en någon månad fördröjd reaktion på 
DN:s debatt med biskop Bergqvist under sommaren. DN:s redaktion tog in inläg
get med kommentaren att även om skribenten sköt över målet och bortsåg från 
den helt tvingande nödvändighet för en så pass liten minoritet att lära sig riks
språket, så ansågs inlägget intressant. Det sågs som ett exempel på att man på 
upplyst håll bland tornedalingarna reagerade mot det system som enligt 
försvenskningsivrarna åtnjöt befolkningens enhälliga sympati. Hetta beskrev i sitt 
inlägg hur det finska språket genom främst prästernas försorg utestängts från skol
undervisningen. Han hävdade att detta skett mot befolkningens egen önskan. Där
efter citerade han både J.V. Snellman och J.V.S. Grundtvig för att inskärpa moders
målets betydelse i undervisningen för att uppnå all verklig bildning och för att 
väcka folkets vilja till utveckling. De "denationaliseringsförsök" som staten gjorde 
i Tornedalen skapade halvmänniskor utan ryggrad och självkänsla som inte fullt 
nöjaktigt behärskade varken finska eller svenska. Han ansåg det ovärdigt svenska 
staten att försöka strypa befolkningens modersmål genom att utestänga det från 
skolorna. Likaså menade han att de finskspråkiga tornedalingarna, som betraktade 
sig själva som finnar, i historieundervisningen inte fick läsa någonting om allt vad 
finnarna uträttat och betytt för Sverige. Hetta avslutade med att kräva att finska 
blev det centrala ämnet på skolschemat och det egentliga undervisnings språket i 
folkskolan i Tornedalen, och avslutade: 

Svenskan bör således; om man menar väl med de finska barnen, få maka på sig 
åtskilligt och bli i skolan, vad detför deflesta avfinnbygdens barn är och förblir i livet, 
nämligen ett främmande språk, som bör inläras endast så långt den praktiska nyttan 
påkallar det,654 

Hannes Hetta förde i sitt inlägg fram samma argument som fennomanerna om 
betydelsen av att stödja modersmålet hos ett folk. Dessutom var det första gången 
tesen om halvspråkighet uttalades i tryck.655 Ett år senare, hösten 1919, flyttade han 
från en tjänst vid Ragunda postkontor till en befattning som posttjänsteman i 
Övertorneå. Utifrån sina folkbildningsvärderingar upprördes Hetta av att de svenska 
myndigheterna med alla medel försökte hindra befolkningen att använda sig av det 
finska språket i skolorna och med bygdekurser försökte befästa det svenska språ
ket på finskans bekostnad. Han reagerade också på att vissa av tjänstemännen gjorde 
utredningar, förde sina förhandlingar och meddelade sina beslut enbart på svenska. 
Därigenom var den finskspråkiga delen av befolkningen tvungen att anlita tolk, 
vilket medförde att den inte alla gånger fick klart för sig de rätta förhållandena i ett 
ärende. Hetta hade också kontakter med medlemmar i Västerbottenskommittén. I 
början av november anklagades han i Haparandabladet tòt att ha försökt värva svenska 
tornedalsungdomar som frielever till finska folkhögskolor, vilket var en grav ankla
gelse mot en statlig posttjänsteman i den nationalistiskt uppskruvade stämning 
som härskade mellan Sverige och Finland just då. Efter två veckor gick Hetta i 
svaromål i en artikel i Haaparannan Lehti, den finska editionen av Haparandabladet. 
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Han medgav att han erbjudit friplatser till sex ungdomar i tre finska folkhögskolor, 
men menade att det var deras ensak om de ville ta emot erbjudandet. Svenska 
tornedalingar hade även förut gått i finska folkhögskolor liksom det fanns finnar 
som gått i Matarengi folkhögskola i Svenska Tornedalen. Han förklarade också att 
värvningen inte hade något politiskt syfte. Ungdomsarna skulle inte, som insinu
erats, läras upp till finska agitatorer och det hade inte något samband med några 
separations strävanden. Det handlade enbart om ideella motiv. För honom var ut
bildning en väg till ökad medborgarrätt och frigörelse. Haaparannan Lxhti förhö ll 
sig skeptisk till Hettas förklaringar om att syftet var opolitiskt och fann värvningen 
fullkomligt meningslös. Tidningen ville inte heller förstå vilka hans ideella skäl var. 

Uppgifterna om att en statlig posttjänsteman i Svenska Tornedalen verkat som 
värvare till finska folkhögskolor väckte förskräckelse inom postverket. I december 
1919 gjorde Generalpoststyrelsen genom postombudsmannen och postdirektören 
för norra distriktet en undersökning på ort och ställe. De började med att förhöra 
den postmästare som var Hettas chef. Han redogjorde i förhör för Hettas upprörd
het över språkförhållanden i Svenska Tornedalen. 

Han påstod också att denne förklarat att Svenska Tornedalen rätteligen borde 
införlivas med Finland, samt lovat en finsk folkhögskoleföreståndare att skaffa 
fram ungdomar till sex friplatser i finska folkhögskolor. Däremot hade han inte 
gjort det i tjänsten och hans tjänsteutövning i övrigt var oklanderlig. Därefter för
hördes Hetta. Han beskrev händelserna på samma sätt som han uttryckt dem i 
Haaparannan Lehti och sade att det vid en intressekonflikt inte var någon tvekan 
om att Sverige var hans fosterland. Han ansåg inte heller att Sverige borde införli
vas med Finland. Om han vetat att Västerbottenskommittén drev agitations
verksamhet för en sådan sak skulle han inte ha medverkat till att värva friplatser. 
Postmästaren och Hetta hade olika åsikter om hur orden fallit i ordväxlingen om 
att Tornedalen rätteligen borde införlivas med Finland. 

Hetta menade att det skett i samband med ett resonemang om Ålands införliv
ande med Sverige, men postmästaren vidhöll en mer kategorisk version. I en inlaga 
till Generalpoststyrelsen förtydligade Hetta strax efteråt sina bevekelsegrunder, men 
Generalpoststyrelsens beslut blev att Hetta förflyttades till annan likartad tjänst i 
mellersta Norrland med omedelbar verkan. Hans tjänstgöring blev bara fyra måna
der lång. I efterhand anklagade Haparandabladet tidningen Pohjolan Sanomat för att 
väva en martyrgloria kring tjänstemannen. Den sistnämnda tidningen skrev till svar: 

Detta Sveriges regerings byråkratiska tillvägagångssätt, vars make endast kunde hända 
i Ryss land under tsarväldets tid\ har bland Sveriges finnar väckt djup och berättigad 
indignation. 

Historien om Hannes Hetta var ändå inte riktigt slut. Tre år senare tog den finska 
tidningen Uusi Aura upp saken som ett exempel på hur man i Sverige undertryckte 
all slags kritik av språkpolitiken i Tornedalen. Det föranledde DN att på nytt gran
ska fallet. Slutomdömet var att Generalpoststyrelsens åtgärd var mindre välbetänkt 
eftersom undersökningen inte på något sätt visat att tjänstemannen bedrivit otillå-
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ten agitation. Det kastade bara en skugga över den svenska regeringsmakten och 
pådyvlade den avsikter som den egentligen inte stod för. Fallet Hetta var otvivelak
tigt ett justitiemord, även om det formellt inte bröt mot Generalpoststyrelsens 
reglemente. Enligt avlöningsreglementet måste en tjänsteman underkasta sig för
flyttning till annan tjänstgöringsort eller befattning ifall han blev ålagd det.656 Hän
delsen visar hur inflammerad situationen var i Tornedalen vid den tiden. 

Västerbottenskommittén fortsatte med sin verksamhet. I november 1920 avslö
jade Haparandabladet ett nytt fall av frielevs värvning. Det var en lärarinna i Paj ala 
vars två söner fått erbjudande om friplatser i folkhögskolor i Lahtis, Orivesi och 
Vittis i Finland. Erbjudandet kom från lektor Väinö Ollila i Torneå, som också gav 
anvisningar om hur de skulle ta sig över till Finland högre upp i älvdalen, eftersom 
det fordrades pass vid övergången i Haparanda. Lärarinnan skrev ett svar och upp
manade bland annat Ollila att bygga ut folkskoleväsendet i Finska Tornedalen is
tället för att värva elever i Sverige. 

Både Ollilas brev samt lärarinnans och hennes två söners svar publicerades se
dan som bilaga i Finnbygdsutredningen.657 Arne Ylipää beskriver i sina memoarer 
hur hans blivande hustru nappade på erbjudande om en sådan friplats. Hon kom 
från ett småbrukarhem i Mellersta Tornedalen och hade små möjligheter till vida
reutbildning. Genom den finska Gränsbygds kommittén, som förmodligen var en fort
sättning på Västerbottenskommitténs verksamhet, blev hon 1930 erbjuden kost
nadsfria studier vid folkhögskolan i Torneå. Enligt Ylipää blev kontakten med folk
högskolan för henne en kulturchock. När språklektionen började hängde läraren 
upp en karta över Norden och markerade med en grov röd penna var de finska 
språkgränserna gick. Den västra gränsen gick längs Kalix älv och den motsatta 
gränsen öster om Nordkarelen. De ansågs av läraren markera Finlands naturliga 
gränser. Andan och undervisningen i skolan var genomsyrad av nationalism och 
storfinskhet vilket gjorde att hon trivdes mindre bra. När läsåret närmade sig sitt 
slut kallades hon in till rektorn, som försåg henne med äktfinska broschyrer, kartor 
och annat material. Hon förväntades nu värva nya elever i Sverige och arbeta för 
finskhetens bevarande i Sverige.658 

Västerbottenskommittén var bara en av många nationalistiska föreningar som 
verkade efter första världskriget, men det var den som direkt riktade in sig på 
Svenska Tornedalen och som fortsatte sin verksamhet. Andra föreningar som hade 
Svenska Tornedalen på sitt program var Förbundetför finskhet (Suomalaisuuden Liito), 
Akademiska Karelen-Sällskapet (Akateeminen Karjala-Seura) och Karelen-Sällskapet 
(Karjala-Seura).659 Den äktfinska rörelsen påverkade i allra högsta grad de politiska 
stämningarna i Tornedalen och bidrog till en polarisering mellan den svenska och 
finska sidan i Torne älvdal, och likaså en polarisering inom landet i språkfrågan. 

Den vetenskapliga legitimeringen 
En viktig del i språkpolitiken var försöken att ge en legitimitet till de åtgärder som 
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staten vidtog i Tornedalen. Stor möda lades därför ner på att göra assimilerings
politiken vetenskapligt oantastlig. Målsättningen var att såväl inom landet som in
ternationellt framställa språkpolitiken som en human politik gentemot en nationell 
minoritet, grundad på minoritetens ställning i nationalstaten och dess egen vilja. 
En annan målsättning var att tillförsäkra Tornedalen en likvärdig utveckling som 
andra delar av landet. Det resulterade från sekelskiftet 1900 fram till andra världs
kriget i flera större och mindre utredningar s inom så olika områden som sjukvård, 
skogspolitik, kommunikationer, historia, språk och kultur. Här berörs bara de ut
redningar som har direkt samband med försvenskningspolitiken och förändring
arna i språkpolitiken. År 1919 tillsattes tre separata utredningar om språkfrågan i 
Tornedalen. Två av dem handlade om tornedalingarnas nationella lojaliteter och 
den tredje var en allsidig utredning av Tornedalens skolväsende (Finnbygds
utredningen) som kom med sitt slutbetänkande 1921. 

Dessutom gjordes en språk- och härkomstutredning i samband med folk
räkningen 1930, som dels hade till syfte att dels undersöka språkanvändningen i 
Svenska Tornedalen, dels skulle utreda om det finska språket spridit sig i Norrbot
ten på det svenska språkets bekostnad. De olika utredningarna måste ses mot den 
bakgrund som beskrivits ovan. Första världskrigets slut, Ålandsfrågan och 
äktfinnarnas agitationer, debatten om minoriteters rättigheter och bildandet av NF, 
det politiska liberala och socialdemokratiska genombrottet, professionaliseringen 
inom skolväsendet och kyrkans förlorade grepp om ledningen över skolväsendet; 
allt detta bildar bakgrund till de olika utredningarna. De ingår i den vetenskapliga 
tradition som den kyrkliga assimileringspolitiken grundade sig på sedan Lars 
Landgrens tid och har en gemensam politisk kontext. Det är därför lämpligt att 
behandla dem tillsammans. Först beskrivs de två utredningar som tillsattes för att 
undersöka tornedalingarnas nationella lojaliteter. Därefter behandlas vetenskap
ligheten i den historierevision som avsåg att legitimera språkpolitiken i Tornedalen. 
Sedan beskrivs försöken att etniskt kategorisera de nationella minoriteterna genom 
folkräkningarna. Slutligen behandlas de pedagogiska metoder som låg till grund 
för den svenska språkinlärningen. 

Eftersom Finnbygdsutredningen här behandlas tematiskt i två olika delar teck
nas första en allmän bakgrund till utredningens tillkomst. Initiativet togs med en 
motion av den liberale godsägaren Axel von Schneider vid 1917 års riksdag. Till 
innehållet var den inte särskilt nationalistisk. Den tog visserligen fasta på att svenska 
staten hade särskilda förpliktelser att befrämja det svenska språket och den svenska 
kulturen i gränsbygden, men till sitt innehåll hade den sociala och medborgerliga 
mål snarare än nationalistiska mål. Motionären gick igenom arbetsstugornas årsbe
rättelse för 1913 och domkapitlets utredning 1912 av skolförhållandena i de södra 
lappmarkerna och konstaterade att en liknande allsidig utredning behövdes för 
Tornedalen. En viktig målsättning med undervisningen i Tornedalen angavs vara 
att både språkkunskaperna och folkundervisningen befrämjades, en liberal syn som 
tog fasta på folkskolans förmåga att förmedla medborgerliga kunskaper och inte 
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bara att i nationalistisk anda till varje pris införa svenska språkkunskaper.660 Det 
intressanta är det tilläggsdirektiv som första kammarens första tillfälliga u tskott 
gav vid behandlingen av ärendet. I sitt utlåtande föreskrev utskottet att utredningen 
i första hand borde utreda hur folkskoleväsendet kunde förbättras, men tillfogade: 

En mer energiskt driven undervisning i svenska språket bör enligt utskottets uppfatt
ning icke åsyfta att undertrycka eller utrota finskan, utan i stället att befolkningen i 
denna gränstrakt må sättas i tillfälle att få lära sig tala två språk.. .Allt som kan 
innebära ellerfå sken av förtryck mot befolkningen där uppe bör omsorgsfullt undv i
kas.,661 

Skrivelsen var daterad den 21 maj 1917. Det var alltså mitt under brinnande världs
krig och det var fortfarande en öppen fråga hur kriget skulle sluta. Den försiktighet 
som framträder i utskottets skrivning kan alltså inte sättas i direkt samband med 
den ändrade syn på nationella minoriteter som kom efter kriget, men den markerar 
ändå en attitydförändring som har med ddsatmosfären att göra. Passusen om att 
undvika allt som kan "...innebära eller ge sken av förtryck..." visar på en ny slags 
medvetenhet om den allmänna opinionens betydelse men också om det skydd som 
ansågs böra tillkomma nationella minoriteter. Att undvika det som kan "ge sken av 
förtryck" verkar ha varit direkt skrivet för att undvika obehagliga tidningsartiklar i 
ämnet. Under flera decennier hade fennomanerna kritiserat den svenska språk
politiken i Tornedalen. I först hand bör det ha varit deras hårdhänta granskning 
man ville undvika. Det pågående kriget gjorde gränsområdena extra osäkra, sär
skilt om de befolkades av en nationell minoritet som i Tornedalen. 

Man kunde också mellan raderna läsa in en allvarlig kritik mot den hittills förda 
försvenskningspolitiken. Där stod att det nuvarande statliga anslaget avsåg att be
främja det svenska språket och kulturen i gränsbygden. Det var det primära målet. 
Därefter kom det sekundära målet: 

Denna uppgift kan väl förenas med folkundervisningens allmänna syften, om nämligen 
undervisningsväsendet är av bästa beskaffenhet, i motsatt fall blir resultatet synnerligen 
otillfredsställande både vad gäller språkkunskapen och folkundervisningen,662 

Det betyder att ifall undervisningsväsendet till stor del bestått av flyttande mindre 
folkskolor och mindre folkskolor med oexaminerade lärare, som fallet varit med 
Tornedalen när försvenskningspolitiken startade, så borde resultatet bli "synnerli
gen otillfredsställande". Riksdagens skrivelse tog fasta på detta och betonade att 
utredningens ledande principer borde vara att närmast utröna vilka platser som 
ännu saknade ett ordnat skolväsende, vilka mindre folkskolor på något folkrikare 
orter som skulle kunna förvandlas till folkskolor, samt på vilka ytterligare platser 
skolhem eller arbetsstugor skulle kunna inrättas. Utredningen avsåg alltså i första 
hand att avhjälpa bristerna genom en ytterligare kvantitativ utbyggnad av skolvä
sendet, inte att undersöka undervisnings språkets betydelse för språkkunskaperna 
och folkundervisningen. Redan där fanns en styrning bort från de språkpolitiska 
frågeställningarna. På en punkt togs den pedagogiska sidan av saken upp i riksda
gens skrivelse. Man hävdade att de ofta bristfälliga metoder som begagnats vid 
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språkundervisningen givetvis hade inverkat på undervisningsresultatet. Men i nästa 
andetag sopades kritiken åt sidan med hänvisning till att olägenheterna skulle av
hjälpas genom införandet av en metodisk läsebok, utarbetad av professor K.B. 
Wiklund.663 Inte ett ord stod att läsa om undervisnings språket, inga frågeställningar 
om lämpligheten av att barnen från första klass började lära sig allmänkunskaper 
på ett språk de ännu inte förstod, inte heller om vilken metod som var lämplig att 
användes vid inlärningen av det svenska språket. Riktlinjerna för de sakkunniga var 
alltså att göra en fullständig utredning om folkskoleväsendet i Tornedalen men 
med den ledande principen att utreda på vilket sätt infrastrukturen inom skolvä
sendet i Tornedalen på bästa sätt skulle byggas ut. Utredningen blev mycket omfat
tande. Den ger en allmän bakgrund till den tornedalska befolkningens historiska, 
ekonomiska och kulturella bakgrund, liksom folkskoleväsendets framväxt och ut-
byggnad. Den innehåller också mer detaljerade undersökningar om de olika 
skoldistriktens ekonomi och behov av utbyggnad, samt slutligen ett förslag till 
åtgärder, allt som allt drygt 400 sidor. De fem ledamöterna som utsågs som sak
kunniga var biskop Olof Bergqvist, Luleå, som ordförande, folkskolinspektör N.J.F. 
Almkvist, Skellefteå, som sekreterare samt agronom W.L. Wanhainen, Luleå, prost
innan Amanda Nyman, Haparanda och folkskollärare E.U. Eriksson, Karungi. Innan 
Finnbygdsutredningen undersöks mer noggrant ska en beskrivning göras av de två 
undersökningarna om tornedalingarnas nationella lojaliteter. 

Tornedalingarnas nationella lojalitet 
I det känsliga läge, som uppstått efter de finska kraven på att Åland skulle bytas 
mot Tornedalen, reagerade regeringen direkt genom att i januari 1919 tillsätta en 
snabbutredning om tornedalingarnas inställning till s tatens och myndigheternas 
försvenskningsåtgärder.664 Strategin i Ålandsfrågan var nämligen att begära en folk
omröstning på Åland. En sådan folkomröstning gjordes senare i gränsprovinsen 
Slesvig-Holstein mellan Danmark och Tyskland. Ett tänkbart motkrav från finsk 
sida kunde vara att begära en liknande folkomröstning i Svenska Tornedalen. Det 
gällde i så fall att vara garderad och veta var befolkningen stod. Snabbutredningen 
anförtroddes åt konsistorienotarien Albert Carlgren i Luleå domkapitel. I uppdra
get ingick att försöka tolka befolkningens uppskattning av myndigheternas åtgär
der, deras syn på språkpolitiken etc. Carlgren skickade den 5 februari ut ett fråge
formulär till olika kategorier av lärare, präster, tjänstemän och andra som på något 
sätt kunde ge upplysningar i saken. Där preciserades frågeställningarna ytterligare. 
Syftet var framförallt att utröna befolkningens syn på spridande av kunskap i riks
språket. Utlåtandena skulle grunda sig på både offentliga och enskilda spontana 
uttalanden. Helst skulle referenser med namn styrka olika sinnesstämningar som 
riktats mot Sverige eller Finland. En uppräkning av de "allmänna kulturanordningar' ' 
som han ville ha befolkningens syn på formade sig till en lista över hela det batteri 
av åtgärder som staten riktat mot Tornedalen genom sin försvenskningspolitik. 
Det var statsskolorna, arbetsstugorna, folkhögskolan i Overtorneå, bygdekurserna, 
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inackorderingen av finsktalande barn i helsvenska bygder, spridningen bland skol
barn och äldre av svensk litteratur, slöjdkurserna och vävkurserna, skolkökskurserna, 
fastställandet av svenska namn på järnvägs- och poststationerna, agronomernas 
och skogsingenjörernas upplysningsverksamhet, statens övriga bidrag till skolvä
sendet m.m. Som avslutning skrev han: 

Det ligger i sakens natury att förförsvenskningssträvandena ogynnsamma uttalanden 
eller handlingar icke böra fördöljas, då meningen är att åstadkomma en fullt objektiv 
utredning. 

Förutom den breda enkäten skickade han också en särskild begäran till prästerna 
att inhämta skriftliga uttalanden från lärare, allmogemän, handlande, gränsridare 
och andra. Särskilt ville han ha intyg från enbart finsktalande personer, inklusive 
översättning, samt statistiska uppgifter för församlingarna år 1917.665 Primär
materialet till utredningen, som förvaras i Luleå domkapitels arkiv, ger en god bild, 
dels av hur försvenskningsaktörerna själva uppfattade befolkningens inställning till 
försvenskningsarbetet, dels också i viss mån av hur den tornedalska allmogen upp
fattade de olika åtgärderna. Efter att ha gått igenom de 123 inkomna skrivelserna 
från olika personer, och i vissa fall grupper av personer, och jämfört med Carlgrens 
omdöme förefaller den sammanfattande värderingen sanningsenlig, när han den 1 
mars 1919 skriver till utrikesministern och säger att det finns ett enhetligt stöd för 
de svenska kulturåtgärderna i Tornedalen. Det är inte heller så konstigt med tanke 
på att 109 av de 123 skrivelserna var författade av lärare, präster eller tjänstemän, 
alltså de som gick i bräschen i försvenskningsarbetet.666 Den förre landshövdingen 
Ragnar Lassinantti skriver om Carlgrens arbetsinsats, att på några månader få ihop 
närmare femhundra sidor maskinskriven text utifrån ett stort antal uttalanden och 
resolutioner från olika håll: 

Det var ett imponerande arbetsresultat, men det var självfallet mer ett politiskt än ett 
kulturpolitiskt aktstycke Carlgren redovisade,667 

Av de övriga skrivelserna var sju skrivna av bönder och i ett fall en hantverkare. Sju 
var kollektiva uttalanden av byar eller större grupper av människor i byar. Av dem 
var fem från byarna kring Vittangi och Soppero, alltså komminister Georg Berg-
fors' verksamhetsområde. De två andra var från Mellersta Tornedalen. I Tärendö 
hade 94 personer skrivit under och i övriga fall handlade det om 10-30 personer 
som stod bakom varje inlaga. Men trots att urvalet inte var representativt för be
folkningen som helhet, får man vid en genomläsning ändå intrycket att de speglar 
befolkningens värderingar och åsikter. I de kollektiva inlagorna framträder en djup 
vördnad för det svenska riket och förbittring och vrede över de finska ambitio
nerna att försöka rycka Svenska Tornedalen från Sverige. Några citat kan exempli
fiera. Vittangi byamän med 33 underskrifter, skrev: 

Inga offer äro nog s tora för undanröjandet af den olägenheten, att vi från barndomen ej 
förstå och ku nna tala riksspråket. 

och sedan: 
Ännu ha vi ej nått därhän, men dit vilja vi komma, så att de älfvar, som bilda 
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riksgräns, äfven skola utgöra språkgräns. 
Boende i Lannavaara med 26 underskrifter skrev: 

Om så behöfves äro vi beredda under Sveriges fana utgjuta vårt blod för vårt gemen
samma fosterland, Sveriges lands försvar. 

I Tärendö skrev 94 personer: 
Vi anse icke försvenskningsarbetet såsom ett förtryck, såsom man i Finland anser, 
utan såsom ett tillmötesgående av befolkningens egna kla rt uttalade önskemål. 

och vidare: 
Då det här gäller våra livsintressen och vårt dyrbaraste arv; vår frihet\ vårt lagliga 
skydd, anse v i oss berättiga de framställa ett ödmjukt önskemål till vår regering, at t 
denna sak icke måtte avgöras utan att vi genom allmän omröstningfå säga vårt ord. Vi 
tro oss tala i hela finnbygdens namn, ty alla hysa samma mening. 

De enda tecken på missnöje som framkommer är att en del önskade kristendoms
undervisningen i skolorna på finska och att man inte gillade försvenskningen av 
järnvägsstationernas namn. Dessutom fanns en inlaga från landstingsmannen och 
gruvarbetaren E.A. Nordqvist i Malmberget som skilde sig radikalt från de andra. 
Han skrev att han fått uppfattningen: 

...att sinnesstämningen hos denna befolkning gentemot Sverige, dess stat smakter och 
myndigheter, är allt annat än god, med anledning av de svenska myndigheternas sätt att 
behandla finska flyktingar. 668 

Till skillnad från de många udåtanden om landsbygdsbefolkningens värderingar, 
återspeglade han gruvarbetarbefolkningens värderingar i Malmberget. Där hade 
man en internationalists hållning som gick på tvären mot de nationalistiska värde
ringar som kom till ut tryck bland landsbygdsbefolkningen. I övrigt var det bara 
positiva utlåtanden om försvenskningsarbetet. Förutom det stora antalet udåtan
den i patriotisk riktning fanns också statistiskt material om invånarantal, antal sko
lor, undervisnings språket etc. 

Det anmärkningsvärda är att det inte längre fanns en enda församlings skola 
som hade undervisning på finska. I samtliga församlings skolor, samt naturligtvis 
också i stats skolorna, var svenska undervisnings språk. Ett försök till språkräkning 
gjordes också, men en randanmärkning om att underlaget var insamlat på väldigt 
olika grunder gör att materialet är mindre lämpligt att använda för att analysera 
språkkunskaperna.669 För att få en kompletterande motbild till den positiva kören 
redovisas här också en utvärdering från bygdekursen i Tärendö 1915 där ledaren 
Ragnar Sahlström beskriver svårigheterna med att ordna bygdekurser i byn. En av 
svårigheterna var att det i byn finns en nykterhetsförening där "...socialistiska och 
mot Sverige och försvenskningsarbetet fientliga läror förkunnas...". Den främste 
agitatorn sades vara en från Amerika hemkommen finne som lyckats samla flertalet 
av byns ungdom kring sig.670 Ragnar Sahlström var själv inte finskkunnig men ledde 
bygdekurserna åren 1914-1919.671 Hans beskrivning visar att det även fanns en 
finskspråkig motkultur till försvenskningspolitiken. Albert Carlgren skriver också 
själv i sitt följebrev till utrikesministern att det fanns en obetydlig minoritet som 
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han inte hade kunna nå, som bestod av de mer eller mindre finsksinnade. Därefter 
skriver han: 

Ty sådana finnas - därom höres också agronom Wanhainen övertygad och i sin mån 
räknar han nog också sig själv t ill dem - hos v ilka en finsk patriotism, medveten eller 
icke y gömmer sig och i det fördolda kämpar mot tillgivenheten för Sverige, som vars 
adoptivbarn de känna sig.672 

Den sista tjuvsparken till Wanhainen har sin förklaring i att denne vid olika tillfäl
len uttryckt sin åsikt att även en viss undervisning i finska borde finnas i folkskolan 
därför att modersmålet var en så viktig del av Tornedalens kulturarv. Det var en 
åsikt som han också gav uttryck för i en reservation till F innbygdsutredningen, 
som tillsattes den 16 maj samma år, där Wanhainen var en av de fem sakkunniga. 
Carlgren och Wanhainen hade diametralt olika åsikter och värderingar i den frågan. 
Ytterligare en anledning till viljan att misskreditera Wanhainen inför utrikesminis
tern var att landshövding Gösta Malm vid samma tid på eget bevåg begärt en 
separat utredning om språk- och kulturfrågan i Tornedalen av Wanhainen. Den 
gjorde han samtidigt som Carlgren gjorde sin och Carlgren skrev kort till utrikes
ministern: 

Det är ont om nationalitetsidealister av slaget Wanhainen bland våra svenskfinnar. 
Hans utredning har jag icke läst.673 

I den nationella frågan skiljer sig de två utredningarna inte särskilt mycket. I båda 
underströks med bestämdhet att tornedalingarnas vilja var att få tillhöra Sverige. 
Skillnaden är att Wanhainens utredning var en beskrivning av det tornedalska sam
hället ur ett innifrånperspektiv från hans egna erfarenheter, medan Carlgrens ut
redning var en brett upplagd redovisning av hur försvenskningsaktörerna tolkade 
befolkningens vilja. Det kan förefalla märkligt att landshövding Gösta Malm be
ställde en separat ensamutredning i tornedals frågan av Wanhainen med tanke på 
domkapidets centrala ställning inom utbildningen. 

Ragnar Lassinantti tolkar det som att Malm ville ha en mer nyanserad bedöm
ning av tornedalsbefolkningens situation, eller att frågan skulle belysas från olika 
sidor. I ett brev till landshövdingen skrev Wanhainen och beklagade att han haft 
svårt att få sin utredning renskriven eftersom konsistorienotarien lagt beslag på alla 
som någorlunda kunde behandla en skrivmaskin.674 Så kom det sig att under ett 
och samma år tre olika statliga utredningar igångsattes för att utvärdera 
tornedalingarnas förhållande till försvenskningspolitiken. Det var en helomvänd-
ning jämfört med den raka assimileringspolitik som tidigare passerat utan frågor. 
Det var den nya internationella synen på nationella minoriteters rättigheter samt 
förhandlingarna om Åland som gjorde att fennomanernas kritik av språkpolitiken 
i Tornedalen nu kom i en helt ny dager och krävde en grundlig utredning. 

Omskrivning av kolonisationshistorien 
Den nationalitetsprincip som åberopades av olika parter i konfliken om Åland och 
Tornedalen var besvärande för svenskarna. Sverige hävdade å ena sidan att 
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ålänningarnas modersmål var svenska och att ögruppen därför på ett naturligt sätt 
tillhörde Sverige, men å andra sidan ville man hävda att Svenska Tornedalen på ett 
naturligt sätt tillhörde Sverige trots att modersmålet hos majoriteten av befolk
ningen var finska. Det hotfulla med nationalitetsprincipen, som också användes 
som argument i fredsförhandlingarna, var att det inte var självklart att det var det 
befintliga statliga territoriet som skulle gälla som avgränsning för nationalstaten. 
Det kunde lika gärna vara språket och kulturen för en folkgrupp som skulle utgöra 
avgränsningen för den nya statens territorium. Dessutom skulle man så långt möj
ligt låta folken själva genom folkomröstningar bestämma vilken nationalitet de 
ansåg sig ha och vilken stat de ville tillhöra. I den nya internationella situationen 
hade etniciteten, språket och territoriet i Tornedalen därför blivit sprängstoff. I den 
tidigare doktrinen om territorialstatens suveränitet kunde en stat hävda att den 
hade en lång besittningskontinuitet inom ett visst territorium och att territoriet 
därför konstituerade nationalstaten. 

Enligt nationalitetsprincipen gällde inte längre statens territorium som suverän 
avgränsning, utan staten delades in i de nationaliteter den bestod av. En nationell 
minoritet med lång bosättning inom ett randområde blev därför, just genom sin 
långa kontinuitet, ett hot mot den egna territorialstaten. Om man genom en folk
omröstning kunde bevisa att minoriteten i verkligheten ville förena sig med en 
majoritet med samma språk och kultur i grannstaten, kunde just den långa konti
nuiteten inom ett område användas som argument för att minoritetens territorium 
skulle övergå till grannstaten. Det var de argument som användes av Tyskland och 
Italien under deras nationalitets strider på 1800-talet. Det var också ett argument 
som Sverige fruktat att Ryssland kunde använda i Tornedalen. 

Vid tiden för Finnbygdsutredningen hade Ryssland upphört att existera. Det 
nya hotet mot territorialstatsprincipen kom istället från Finland, men nu inte i form 
av ett militärt hot utan i form av en ny internationell världsordning. Ifall frågan om 
Tornedalens statstillhörighet avgjordes genom folkomröstning i området, eller ge
nom skiljedom i internationell domstol, så stod det tornedalska territoriet med alla 
dess skogar, gruvor och vattenkraft på spel. Hotet fick ständig aktualitet av den 
agitation som de äktfinska rörelserna bedrev i Tornedalen, särskilt då Västerbottens
kommittén. 

Det är mot den bakgrunden som Finnbygdsutredningen gjorde sin studie om 
förhållandet mellan språk, territorium och etnicitet i Tornedalen. Man använde sig 
av olika slags tekniker för att lösa problemet. Ett sätt var att helt frankt proklamera 
att de finsktalande tornedalingarnas modersmål var svenska. Det gjorde man på 
något olika sätt. Ett sätt var att hävda att den finska som talades i Tornedalen bara 
var en dialekt. Därigenom hade den inte större status än vilket svenskt bygdemål 
som helst. Det var alltså det riktiga språket, rikssvenska, som var deras modersmål. 
Ett annat sätt var att hänvisa till befolkningens egen vilja. Genom att befolkningen 
ville lära sig riksspråket kunde man betrakta svenska som deras modersmål. Ett 
tredje var att hävda att det språk som talades inom territorialstaten Sverige var 
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svenska och därigenom alla medborgares modersmål. Ett fjärde sätt var att hävda 
att den del av befolkningen som tidigare varit svenskar, men senare blivit förfinskade, 
inte kunde anses ha finska som modersmål trots att de enbart talade finska. De 
skulle anses ha blivit förfinskade men egentligen ha svenska som modersmål.675 

Man rörde sig alltså här med fyra definitioner för modersmålet; ett som utgick från 
det talade språket, ett annat som utgick från befolkningens vilja att tala standard
språket inom landet, ett tredje som utgick från det statsrättsliga medborgarskapet, 
ett fjärde som utgick från ras, etnicitet och härkomst. 

Det är särskilt för den sistnämnda definitionen som historierevisionen kommer 
in i bilden. För att kunna bevisa att svenskar blivit förfinskade, och därigenom 
egentligen var svenskar, var utredningen tvungen att rekonstruera kolonisations
förloppet i Bottenviksområdet och övertygande kunna påvisa vilka etniska grup
per som kommit först. Det började som så många gånger med språket. Här anknöt 
Finnbygdsutredningen till den gamla språkdarwinistiska idén från Landgrens da
gar. Om man kunde bevisa att det finska språket trängt undan det svenska språket, 
måste följaktligen svenskarna ha varit de första som tog territoriet i besittning. 

Inom parentes kan sägas att samerna överhuvudtaget inte räknades i det här 
sammanhanget. De betraktades som ett nomadfolk som inte hade territoriell be
sittningsrätt. Man började med att beskriva den nuvarande språkgränsen och defi
nierade på så vis det som kallades finnbygden. I finnbygden avskilde man de områ
den som var övervägande svensktalande. Det var Haparanda stad, Gällivare kyrkby, 
Malmberget, Koskullskulle och Kiruna. Förutom Haparanda var det alltså gruvsam
hällena i Lappland. I övrigt var befolkningen i finnbygden till övervägande delen 
finskspråkiga, men dessutom sades det finska språket även ha trängt över gränsen 
till Överkalix och Jokkmokk, där i den förra tre byar och i den senare en by räkna
des som delvis finsktalande. 

Man påpekade även att nomadlapparna norr om Luleälven talade finska vid 
sidan av samiskan. Genom att ställa samman finsktalande och svensktalande i 
finnbygds församlingarna utifrån den officiella statistiken ledde man sedan i bevis 
att från 1870 till 1919 hade först de finsktalande gått framåt på svenskans bekost
nad, men att sedan svenskan vänt utvecklingen och hävdat sin ställning. Den vikti
gaste anledningen angavs vara moderniseringen och försvenskningspolitiken. Däri
genom hade det finska språkets framträngande mot söder inom Lappland blivit 
hejdad, liksom att den på många punkter längs språkgränsen mellan Kalix och 
Torneå socknar upphört att vara förhärskande.676 Det var alltså en territoriell prin
cip man åberopade när språkgränsens rörlighet diskuterades. En vanlig förklaring 
till finskans förmåga att expandera, som återkom ända från Landgrens dagar, var 
att den var så lätt att tala och att därför de svenskar som hamnade i en finsk omgiv
ning tog till sig finskan och glömde sitt gamla modersmål. I sättet att förklara 
finskans förmåga att expandera och undertrycka svenskan blev undersökningen 
nästan lyrisk i sin beskrivning av det finska språket: 

Dess rytmiskciy näst an melodiska tonfall gör, att det så lätt glider över läpparna; dess 
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rikedom på vokaler och diftonger giver det en vacker klang färg; Det är under sådana 
forhållanden icke underligt, att det finska språket i dessa isolerade och glest befolkade 
trakter...vann stor utbredning även på orter medförut enbart svensktalande...677 

För att kunna bevisa att det tornedalska territoriet egentligen var svenskt försökte 
utredningen rekonstruera kolonisationsförloppet, men i brist på vetenskapliga un
dersökningar om finnbygdens bebyggelsehistoria betonade man att det rörde sig 
om antaganden utifrån en forskning som ännu befann sig på ett förberedande 
stadium.678 

Den forskning man syftade på var språkhistorisk forskning av K.B. Wiklund 
och den finske forskaren F.O. Wiitanen. Beskrivningen av kolonisationsförloppet i 
Norrbottens kustland kännetecknades av en djärv kronologi. Med hänsyftning till 
Wiklund påstod utredningen, att finnar kom till Bottenviken redan under de första 
århundradena efter Kristus. De slog sig ner som kolonister här och där längs kus
ten bland de svenskar som anlände samtidigt eller kanske redan tidigare hade kom
mit till trakten. Så småningom koncentrerade sig de bägge nationaliteterna inom 
olika delar av kusdandet, så att en verklig svensk-finsk språkgräns uppkom och 
redan på 1500-talet verkade gå mellan byarna Säivis och Sangis i Nedertorneå res
pektive Nederkalix socknar. 

Därefter gjorde utredningen kolonisationsförloppet längs Tornedalens älvsystem 
till en valfri tolkningsfråga. En del ansåg att den första befolkningen till betydande 
del utgjordes av svenskar. Andra menade att den utgjordes av från Finland invand
rade personer. Därefter följde en rad exempel på hur de svenska bruken under 
1600- och 1700-talen medfört invandring av ett stort antal svenskar i Tornedalen, 
hur svenska släktnamn hos finsktalande personer berättade om tidig svensk bosätt
ning. Likaså beskrev utredningen med exempel från Masungnsbyn, Svanstein och 
Gällivare hur den svenska arbetarbefolkningen där assimilerats. Man påtalade också 
områdets rasblandning genom att citera från Albert Carlgrens utredning från 1919 
om den nationella lojaliteten. Där beskriver Carlgren sig själv som den flyktige 
resenären som fick ett otvetydigt intryck av rasblandning: 

Ett inslag av svenskt blod tyckes framträda nästan överallt och alltså icke endast i de 
orter; som bevislig en varit målet för betydande svensk invandring. 

Utredningen kom fram till fyra slutsatser: 
• den omständigheten att befolkningen var finsktalande var inte något bindande 

bevis för att den var av finsk härstamning 
• finska familjenamn kunde inte tjäna som bevis för finsk härstamning 
• det finska språkets framträngande hade varit starkare än invandringen av perso

ner med finsk nationalitet 
• ett stort antal av den enbart finsktalande befolkningen var av rent svensk här

komst 
Konklusionen var att befolkningen hade både svenskt och finskt ursprung, men 
omfattningen av den svenska och finska bebyggelsen kunde däremot inte avgöras 
förrän en vetenskaplig undersökning av bebyggelsen i sin helhet blivit verkställd.679 
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Det här var naturligtvis ett utomordentligt bra dokument att sätta i händerna på en 
eventuell internationell gränskommission i Genève. På så vis blev det tornedalska 
territoriet neutraliserat utifrån nationalitetsprincipen. Dessutom gav det den svenska 
språkpolitiken en legitimitet. 

Utredningens ledamöter var emellertid inte eniga i de slutsatser som fördes 
fram i slutbetänkandet. Agronomen W.L. Wanhainen reserverade sig mot den be
skrivning som gjordes av förhållandet mellan språkgrupperna i Tornedalen, liksom 
de slutsatser man kommit fram till. Han hävdade mot utredningen att kulturen i 
Tornedalen var genuint finsk. Som bevis använde han Abraham Hülphers beskriv
ning av Tornedalen från 1758 och K.B. Wiklunds uppgifter om att hela Kalix socken, 
med ledning av ortnamnen, förmodligen tidigare varit finsk liksom hela norra kust
landet i Norrbotten. Han jämförde också Hülphers uppgifter om befolkningstalen 
i Neder- och Övertorneå socknar, som på den tiden omfattade hela Tornedalen 
nedanför lappmarksgränsen, med antalet bofasta i bruksförsamlingarna. Han kom 
då fram till a tt bruksbefolkningen, som slutbetänkandet ansåg utgjorde ett stort 
tillskott av svensk befolkning, bara utgjorde cirka 3 procent av Neder- och 
Övertorneå socknar. Om den påstådda rasblandningen, som Carlgren tyckte sig ha 
märkt skrev Wanhainen: 

Att vissa resande - som de sakkunnige anfora - "få intryck av rasblandning", kan 
kanske ha sin förklaring däri, att man jämfört befolkningen här med en mongolbild i 
den gamla goda föreställningen, att de egentliga finnarna verkligen äro mongoler och s e 
ut som typiska sådana. 

Vad gäller den gamla tesen om finskans tendens att breda ut sig hävdade Wanhainen, 
tvärt emot majoritetens åsikt, att de gamla finska ortnamnen i nuvarande svensk
bygder pekade på att finskan istället vikt tillbaka för svenskan.680 Man kan förstå av 
Wanhainens kritik av Carlgrens schablonartade rasbiologiska föreställningar, att 
Carlgren inte ville läsa dennes alternativa utredning om befolkningens nationella 
lojalitet som beskrivits tidigare. Den finska tidningen Ilkka noterade med tillfreds
ställelse Wanhainens tillrättaläggande av Finnbygdskommitténs historieskrivning.681 

Inom parentes kan sägas att Wanhainens uppfattning om en tidiga finsk befolk
ningen i Tornedalen stöds av nutida forskning.682 Det fanns uppenbara svagheter i 
bevisföringen hos de sakkunniga, ibland rena kvasivetenskapen, men ändå förde 
man fram det som utredningens resultat. Det användes både för att stärka Sveriges 
krav mot Finland om rätten till Svenska Tornedalen enligt nationalitetsprincipen, 
och till att legitimera försvenskningspolitiken mot den finskspråkiga majoriteten i 
området. 

Ett liknande försök att omdefiniera den svenska och finska folkgruppens för
hållande till territoriet och nationalstaten pågick i Finland. Eftersom det var 
nationalitetsprincipens osäkra uttolkning som var en viktig drivkraft bakom 
omdefinitionerna fick de humanvetenskaper som sysslade med insamling av spå
ren efter de första mänskliga aktiviteterna inom ett territorium en särskild bety
delse. Det är därför ingen slump att arkeologin kom att spela en så viktig roll i 
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formuleringen av de ursprungsteorier som lanserades. Språkvetenskaperna fick också 
en betydelsefull roll beroende på den vikt man tillmätte språket i skapandet av en 
nation. Åren 1895-1896 kom språkforskaren och arkeologen Gustaf Kossinnas 
första uppsatser som berör kopplingen mellan arkeologiska fynd och kända folk. 
Den svenske arkeologen Oscar Montelius höll sig borta från oreflekterat rastän
kande även om han var påverkad av tidens strömningar. Det visade sig vid ett 
föredrag som han höll i Helsingfors 1897 med titeln "När kommo svenskarna till 
Finland?" Han uttalade sig där om överföringen av svensk kultur till Finland och 
om finnarnas lägre kultursteg under yngre järnåldern. Det fanns då i Finland en 
nationell rörelse där forntidsforskningen spelade en viktig roll. Betydande verk om 
fornfynden i de nordliga finsk-ugriska områdena gavs ut av J.R. Aspelin och i Hel
singfors skapades ett museum med stora finsk-ugriska samlingar. Montelius upp
sats mötte stark kritik bland Finlands arkeologer.683 Även K.B. Wiklund blandade 
sig i debatten med en bok som hade exakt samma titel som Montelius föredrag.684 

Även i det här fallet uppvisade debatten i Tornedalen en spegelbild av den debatt 
som pågick mellan språkgrupperna i Finland. Också samerna i Sverige fick se en ny 
teori om deras ursprung ta form. I äldre forskning hade den s.k. storutbrednings-
teorin förts fram. Enligt den hade samerna en gång i tiden befolkat hela det nuva
rande svenska territoriet. Det var en hypotes som fördes fram av bl.a. Sven Nils
son. Det blev vanligt att arkeologerna gjorde etniska tolkningar av arkeologiskt 
material. Hans Hildebrand tog steget fullt ut i början av 1870-talet då han beskrev 
att tre kulturer funnits i Norden under forntiden. Det rörde sig också om tre kul
turfolk. En allmän åsikt var att "stenkulturen" tillhörde en finsk eller samisk stam.685 

Både i Sverige och Norge började storutbredningsteorin ifrågasättas på 1880-talet 
och ersattes av en invandrarteori. Enligt den hade samerna invandrat från nordöst 
och därefter brett ut sig längre och längre söderut. Det var en motsvarighet till den 
språkdarwinistiska synen på finskans utbredning. Från att i storutbredningsteorin 
varit ett svagt folk som trängts tillbaka norrut, blev det i invandrarteorin ett livs
kraftigt och aggressivt folk som trängde in i Sverige norrifrån.686 

Etnisk kategorisering i folkräkningarna 
I den vetenskapliga ambitionen att utforska nationalstatens etniska grupper ingick 
också försöket att kategorisera de etniska grupperna efter särskilda kriterier. Så
dana kategoriseringar hade gjorts under hela 1800-talet i kyrkböckerna i tornedals-
och lappmarksförsamlingarna i Norrbotten. Redan efter riksdelningen 1809 skedde 
i kyrkböckerna i Tornedalen markeringar för att skilja de svenska och finska 
tornedalingarna åt. De verkar ha vuxit fram ur rent praktiska behov, beroende på 
var församlingsböckerna hamnade vid fredsslutet. Eftersom det tog tid innan en 
ny församlingsbildning var gjord och nya kyrkor byggda fortsatte allmogen att 
besöka de kyrkor som de alltid hade gjort förut, oavsett om de låg på svenska eller 
finska sidan. För att skilja på de svenska och finska tornedalingarna skrev man i 
hus förhörslängden "rysk undersåte" för de tornedalingar som hamnat på den fin
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ska sidan. Kategoriseringen skedde alltså inte efter etnicitet utan efter nationalitet. 
Kategoriseringen i kyrkböckerna fortsatte emellertid också sedan man på båda 
sidor om riksgränsen hunnit bygga egna kyrkor och fått ordning på församlings
livet. Nu skrev man istället "finne", vilket inte längre var en nationalitetsbeteck
ning utan en etnisk kategori. Eftersom den svenska etniciteten var norm sattes 
bara beteckningar ut för finsk etnicitet. 

De etniska och språkliga markeringarna började så småningom föras in i 
folkräkningarna under kategorin främmande stam. 11855 års folkräkning var det bara 
samerna som räknades, men redan 1860 fanns också tornedalingarna med efter 
kön, ålder och civilstånd, på socken- och länsnivå. Med finnar avsågs i huvudsak 
tornedalingarna i Norrbotten. Tjugo år senare urskiljdes också zigenarna som en 
separat etnisk grupp i folkräkningen. Därefter räknades de tre grupperna i 
folkräkningarna var tionde år. Också judarna blev föremål för räkningar på grund 
av sin avvikande trosbekännelse.687 Att det inte var någon lätt uppgift att klassifi
cera de etniska minoriteterna framgår av handlingarna. Den biandkultur som un
der långt tid uppstått mellan samer, finnar och svenskar i form av språkbyten, 
namnbyten och näringsbyten gjorde att Statistiska Centralbyrån (SCB) h ade up
penbara svårigheter med att hitta enhetliga etniska kategorier att använda sig 
av.688 1 folkräkningarna från 1920 och framåt ingick mer systematiska folkräkningar 
av de etniska minoritetsgrupperna. För Tornedalens vidkommande framstod det 
som viktigt att kardägga vilken omfattning finskan hade som vardagsspråk i Tor
nedalen. I det sammanhanget diskuterades bland annat undervisningsmetoden i 
skolan samt föräldrarnas inställning till undervisningen på svenska. Höjdpunkten 
var 1930 års språk- och härkomstutredning. Det är den mest utförliga etniska folkräk
ning som hittills gjorts i Sverige. 

Bakgrunden till språk- och härkomstutredningen är en framställning från pro
fessor K.B. Wiklund till Finnbygdsutredningen rörande en undersökning om fin
ska språkets utbredning inom Norrbotten. Han var flitigt anlitad som expert för 
olika offentliga utredningsuppdrag angående de etniska minoriteterna, både på stat
ligt och eget initiativ.689 Till grund för bedömningen i frågan som Finnbygds
utredningen gjorde i augusti 1924 låg ett PM som Wiklund utarbetat. Han föreslog 
där att en statistisk-geografisk undersökning av språkförhållandena inom de finsk
talande delarna av Norrbottens län skulle göras. Som motiv angavs språkvetenskap
liga intressen.690 Där framgår att en viktig målsättning var att klargöra hur språk
gränsen mellan svenska och finska hade förändrats över tiden för att undersöka 
"...svenskans eller finskans eventuella fram- eller tillbakaryckande". Undersökningen 
skulle också "...vara ägnad att skapa en pålitlig och ovärderlig grundval för de skol-
politiska förfogandena i vår Tornedal och angränsande trakter".091 Av ekonomiska 
skäl gick K.B. Wiklunds undersökning aldrig att genomföra i början av 1920-talet 
och blev därför liggande som ett ogenomfört förslag. I samband med 1930 års 
folkräkning plockades PM:et fram igen som en stomme att arbeta vidare på. Den 
språk- och härkomstutredning som gjordes inom ramen för 1930 års folkräkning 
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var alltså en direkt uppföljning på Finnbygdsutredningen 1921 och indirekt en 
fortsättning på det språkdarwinistiska intresset för det finska språkets förmodade 
utbredning från 1870-talet. Skillnaden mellan Finnbygdsutredningen och språk-
och härkomstutredningen var att den senare inte hade i uppdrag att dra några slut
satser om språkpolitiken. Den var tänkt som en faktainsamling för eventuell kom
mande forskning. Det en av de få nutida tillämpningar som angavs för att göra en 
språk- och härkomstutredningen 1930, förutom skapandet av en bättre statistik 
och att den gynnade "...viktiga intressen på skolväsendets område". Det betyder i 
klarspråk att en utredning om tornedalingarnas språk- och utbredningsmönster var 
ett bra argument i försvenskningspolitiken. Förutom detta angavs som skäl att den 
var ovärderlig för framtida lingvistisk och historisk forskning. Den planerades och 
genomfördes av SCB i samarbete med bl.a. K.B. Wiklund och Herman Lundborg, 
chef för Rasbiologiska institutet i Uppsala.692 

En inspiration vid planeringen av 1930 års folkräkning var den utökade folkräk
ning i global form som Nationernas Förbund planerade till 1930. SCB tog därför 
upp till för slag att förbättra den etniska kategoriseringen i 1930 års folkräkning. 
Man var inte nöjd med de tidigare räkningar av "främmande stam" som gjorts och 
konstaterade att stambegreppet var oenhetligt. Den judiska folkgruppen urskiljdes 
exempelvis efter sin mosaiska trosbekännelse, medan begreppen lapp och finne ut
gjorde en blandning av härkomst, levnadssätt och språk.693 Begreppet stam använ
des allmänt från mitten av 1800-talet som beteckning på en lägre underavdelning 
av begreppet folk. Telegrafkommissarie Albert Cajanus i Luleå skriver exempelvis i 
sin 1869 utkommen bok Våra nomader att en stam är: 

...söndersplittrad i vissa slägter, som hvarför sig hafva sina behof, sina omsorger, sina 
vägar, utan något egentligt samband sinsemellan, uta n ett högre inre ändamål, utan en 
gemensam, bestämd riktning till utveckling, detta är en "stam", men det är icke ett 
Jolk".694 

För att bringa klarhet i stambegreppet vad gäller finnarna och samerna, samman
kallade beredningsgruppen för folkräkningen en sakkunniggrupp där bland annat 
professor K.B. Wiklund deltog. Man såg inga utsikter att förbättra stambegreppet 
för judarnas del, men hoppades däremot på ett mer differentierat begrepp för same
rna och finnarna och en bättre och klarare redovisning. För samernas del tänkte 
man sig ett etnografiskt stambegrepp medan det för tornedalingarnas del rekom
menderades ett rent språkbegrepp. För att komma åt stambegreppet genom språ
ket ansåg man ändå att det behövdes en härkomstutredning. Att det låg en inkon
sekvens i detta tycktes inte bekymra centralbyrån, men helt uppenbart låg det poli
tiska intressen bakom den beställda härkomstutredningen. De olika motiven till att 
utreda stam- och språkfrågan i Tornedalen framgår tydligare av det sammanträde 
som hölls den 8 november 1929 med diverse sakkunniga sammankallade. Språk
professor K.B. Wiklund framhöll där betydelsen av att fastställa tre språkgränser; 
gränsen för svenskan mot öster och norr, gränsen för finskan mot väster och öster 
samt gränsen för samiskan. Han fick medhåll av folkskolinspektören i Västerbott
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ens län John Almkvist som gärna också såg en rasbiologisk undersökning mera på 
djupet. Han påpekade också fördelen med att kunna se om antalet finskspråkiga 
personer ökade eller minskade ifall man senare återupprepade undersökningen. 

Den kontrollerande sidan av undersökningen framhölls också av nomandskol-
inspektören Bergström, som menade att man i framtiden kunde ha 1930 års folk
räkning som norm när man bestämde den lapska stammens storlek. Skolöversty
relsens representant betonade möjligheten att få en viss möjlighet att följa det fort
skridande resultatet av undervisningen i skolan, medan både Bergström, Wiklund 
och Almkvist framhöll betydelsen av att kartlägga barnens språkkunskaper före 
skolåldern, för att få ett mått på skolans betydelse för uppkomsten av tvåspråkig-
het: om det är den socioekonomiska miljön eller skolan som är den viktigaste orsa
ken bakom tvåspråkighetens utbredning.695 En ödets ironi har gjort att det är just 
den frågeställningen som är utgångspunkt för den här avhandlingen. 

Det var alltså Wiklunds gamla idé som dammades av inför 1930 års folkräkning. 
Samma aktörer som arbetat i Finnbygdsutredningen var ännu aktiva. Det gäller 
exempelvis Olof Bergqvist som fortfarande var biskop i Luleå stift och satt som 
riksdagsledamot i statsutskottet. Det gäller också K.B. Wiklund som fortfarande 
var aktiv forskare och anlitad som expert i en rad olika sammanhang. Folkskol
inspektör John Almkvist var en av de fem sakkunniga som deltog i 1921 års 
Finnbygdsutredning. Han fortsatte alltså i princip det arbeta han påbörjat då. Med 
tanke på urvalet av referenspersoner var det inte så konstigt att Språk- och härkomst
utredningen fick den rasbiologiska och språkdarwinistiska inriktning den fick. Det 
var en oavslutad frågeställning från 1921 som väntade på ett svar. Utifrån de an
givna målen utarbetades ett frågeformulär som skulle användas för att samla in 
uppgifter från de enskilda hushållen. Frågeformuläret var uppdelad i två huvud
delar, en del som rörde förhållandena i familjen och en individuell del där varje 
hushållsmedlems språkmönster skulle kardäggas. Därefter trycktes blanketten med 
frågorna i parallell text både på finska och svenska. De svenska frågorna var tryckta 
i modern antikva medan den parallella texten på finska var tryckt i ålderdomlig 
fraktur. Skillnaden får ses som symptomatisk för behandlingen av det finska språ
ket i Sverige. Inga ansträngningar hade gjorts för att modernisera finskan, utan den 
betraktades som en ålderdomlig relikt. Det var också en språkstil som de äldre 
levande tornedalingarna lärt sig läsa under sin tid i den finskspråkiga folkskolan. 
De tvåspråkiga läroböcker som togs fram på 1870-talet var omväxlande skrivna i 
gammal fraktur och i ny antikva. 

Ett PM angående bearbetningen av specialuppgifterna för den finsktalande be
folkningen skrevs av en kandidat C. Wester. Han hade jämfört instruktionerna för 
undersökningen med de uppgifter som samlats in för Karesuando. Wester drog 
slutsatsen att SCB med beteckningarna härkomst och stam avsett något slags 
antropologiskt ursprung, medan uppgiftslämnarna tolkat det som nationalitet eller 
geografisk härstamning. Fö rvirringen ökade ytterligare genom att de flesta finskta
lande visade sig vara av s.k. blandad stam, varför Wester ansåg att "...ett faststäl-
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lande av det fasbiologiska ursprunget vore ogenomförbart även om uppgifterna i 
princip gällde detta ursprung och för övrigt vore fullständiga och tillförlitliga." 696 

I en avslutande kommentar konstaterade Wester att beteckningen "stam" i under
sökningen uteslutande måste avse språket, samt att det överhuvudtaget inte existe
rade någon finsk ras, utan bara en östbaltisk ras där finnarna ingick. Han upplyste 
också om att bara en mindre del av den östbaltiska rasen talade finska och att 
många finsktalande var av annan ras. På grundval av kritiken menade Wester att det 
var omöjligt att upprätta någon statistik över "finnarna" i Sverige, såvida inte en 
kompletterande antropologisk undersökning gjordes, samt att statistiken i språk-
och härkomstutredningen enbart kunde avse de finsktalande i Sverige.697 Synpunk
ter inhämtades också från Hugo Tenerz, rektor vid småskoleseminariet i Haparanda. 
Tenerz var mycket kritisk till den första huvudundersökningen och ifrågasatte om 
kommunombuden hade varit kompetenta att utföra en vetenskaplig undersökning 
av det slaget.698 Mot det kan man säga, att de lingvistiska frågorna i frågeformuläret 
inte var särskilt svåra att ställa i den enkätform det handlade om. Det gällde frågor 
som vilket individens huvudspråk var, om han/hon dessutom behärskade ett annat 
språk, om han/hon behärskade svenska språket etc. Man kan inte sammanblanda 
de lingvistiska frågorna med de antropologiska frågorna om härkomst och stam. 
De sistnämnda var ytterst oklara och egentligen omöjliga att besvara eftersom stam
begreppet var så diffust och oklart definierat. 

Metoden för svenskinlärningen 
Med massinförandet av statliga skolor på 1890-talet introducerades en ny metod 
för att lära skolbarnen i Tornedalen att tala svenska. Den gick ut på att lärarna 
enbart skulle undervisa på svenska. Det betydde att läraren skulle undervisa bar
nen i alla ämnen på ett för dem helt främmande språk. Man kan därför fråga sig 
vilken sakkunskap de beslutande myndigheterna grundade sig på när man genom
drev den helsvenska undervisningen. Den metod som dittills använts kallades för 
översättningsmetoden och byggde på att modersmålet användes vid inlärningen av det 
främmande språket. Som hjälpmedel användes de statligt bekostade läroböcker 
med svensk och finsk parallelltext som gavs ut i mitten på 1870-talet.699 1 Finnbygds
utredningen beskrevs översättningsmetoden som en obsolet metod bl.a. genom att 
karikera en fingerad lektion i en tornedalsk skola med hjälp av metoden.700 Hugo 
Tenerz har emellertid visat att karikatyren mest troligt var gjord med exempel från 
en handledningsbok i översättningsmetoden utgiven 1865, och därifrån översatt 
till finska för att motsvara förhållandena i Tornedalen. Karikeringen i Finnbygds
utredningen var alltså en ren konstruktion som gjordes i avskräckande syfte för att 
samtidigt höja den s.k. helsvenska metoden eller direktmetoden. Tenerz vänder sig 
mot förlöjligandet av översättningsmetoden och visar att den byggde på en väl 
utarbetad pedagogik grundad på en tvåspråkig modell. Som lärobok användes 
"Ruotsinkielen Alkeiskurssi" som var skriven av pedagogen och lektorn vid normal
skolan i Helsingfors, Ferdinand Ahlman. Den var väl strukturerad och innehöll 
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systematiskt och pedagogiskt ordnade lektioner.701 När svenskan infördes som 
undervisningsspråk fanns inga riktlinjer för lärarna. Var och en fick till s tor del 
prova sig fram på egen hand. I de statliga skolorna var den helsvenska undervisning
smetoden obligatorisk men den infördes också i församlings skolorna allt eftersom. 

Genom att undervisningen skedde på ett för barnen främmande språk, byggde 
lektionerna till mycket stor del på en muntlig undervisning med åskådningsövningar. 
Läraren skulle visa på föremål, benämna föremålen på svenska och få barnen att 
direkt genom det främmande språket lära sig vad saker och ting hette. Barnen 
skulle så långt som möjligt själva ak tivera sig i samband med inlärningen. Den 
metod som användes har fått väldigt många beteckningar och exakt vad som skiljer 
dem åt är inte lätt att få grepp om. Här kommer den att benämnas efter de olika 
namn den hade i skilda kontexter. Den kallades i pedagogiska sammanhang om
växlande för direktmetoden, reformmetoden, Berlit^ka metoden, intressemetoden och i mer 
nationalistiska sammanhang den helsvenska me toden. F innbygdsutredningen talade 
om tre metoder som kommit till användning i den helsvenska undervisningen . 
Det var den Stenborgska., Berlins ka och den Wiklundska metoden. Den Stenborgska 
metoden hade namn efter den förre kyrkoherden Erik Anders Stenborg i Karl 
Gustavs församling. Vad den gick ut på framgår inte. I matrikeln för Luleå stift 
beskrivs hans pedagogiska gärning lakoniskt med orden: 

Hans nit hade en hjärtpunkt signifikativ fir hans tid\ inlärningen av det svenska 
språket i skolan i det finskspråkiga Tornedalen. En senare tid betraktar detta nit som 
ovist. Då var det progressivt,702 

Den Wiklundska metoden hade namn efter K.B. Wiklund som 1916 gav ut en 
lärobok anpassad efter den helsvenska undervisningen i Tornedalen. Den kallades 
också "intressemetoden" och utgick från att föremål och konkreta begrepp skulle 
förklaras enbart på det främmande språket. Bara i nödfall skulle översättningar 
användas. Eftersom Wiklunds läsebok inte kom ut förrän 1916 kan hans metod 
inte ha legat till grund för de dryga 25 år av helsvensk undervisning som fanns 
innan dess. Den metod som mest överensstämmer i tid med övergången till hel
svensk undervisning är den Berlitzka metoden, men inte heller den metoden be
skrivs av finnbygds sakkunniga. Den hade namn efter tysk-amerikanen N.D. Berlitz 
som år 1878 började tillämpa den vid sitt språkinstitut i New York. Metoden an
vändes för att på kort tid lära affarsanställda och resande kunskaper i främmande 
språk. Den gick ut på att eleverna skulle tala och lyssna enbart på det främmande 
språket. Inga översättningar fick förekomma och modersmålet fick inte användas. 
Eftersom metoden inte förutsatte några kunskaper i barnens modersmål passade 
den utmärkt för Tornedalens behov. Lärare utan kunskaper i finska kunde då an
ställas, vilket också blev billigt eftersom ingen utbildning i finska behövdes för 
lärarna..703 Man kan fråga sig vad som gjorde att den Berlitzka metoden ansågs så 
pedagogiskt lämplig för Tornedalen, förutom att den ansågs effektiv och blev bil
lig. En kort bakgrund till metodens introduktion i Sverige ger ett begrepp om hur 
den var tänkt att användas. Metoden kallades för "direktmetoden" eller "reform
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metoden" när den presenterades på 3:e Nordiska filologmötet i Stockholm 1886. 
Reformisterna vände sig bland annat mot den äldre översättningsmetoden. D e fyra 
punkter för språkinlärning som de presenterade var: 1. Talspråket skulle användas 
som grund och fonetisk skrift användas. 2. Översättning till det främmande språ
ket skulle avskaffas såsom onyttig och skadlig och ersättas av muntlig och skriftlig 
reproduktion och fri produktion. Översättning till modersmålet skulle inskränkas. 
3. Undervisningen skulle utgå från sammanhängande texter. 4. Grammatik
undervisningen skulle utgå från lektyren. 

På grundval av de fyra punkterna grundades den svenska Quousque tandem-
rörelsen. Deras organ blev tidskriften Verdandi som startades av Anna Sandström 
1883.704 En systematisk genomgång av Pedagogisk tidskrift 1889-1909 visar att meto
den egentligen var tänkt att användas inom språkundervisningen på gymnasienivå. 
Reformrörelsen blev emellertid inte den framgång de första entusiasterna hade 
trott. Redan 1889 kritiserade J. Young reformrörelsen i Tyskland som pågått livligt 
sedan 1882 och som framträtt första gången på Nordiska filologmötet i Stockholm 
1886. Young kritiserade också föreningen Quousque tandem för att den hade ställt sig 
på de extrema reformivrarnas program fastän kraftiga inlägg gjorts mot program
met i Tyskland. Han menade att även i Sverige var en medelväg den enda rätta.705 

Under 1890-talet fanns ingen debatt om rörelsen i Pedagogisk Tidskrift, m en 1905 
fanns en positiv artikel om hur metoden användes på ett gymnasium i Tyskland. 
Författaren F. Hallbeck beskrev hur metoden användes med ganska gott resultat i 
moderna främmande språk på de högsta stadierna på gymnasiet, men tillade: 

Det måste dock tilläggas, att en och annan lärare vid svårare och djupare gående 
förklaringar såväl som vid grammatikundervisningen i det hela betjänade sig af moders
målet706 

En utvärdering av Berlitzmetoden gjordes av den vetenskapligt skolade pedagogen 
Walter Fevrell som i Pedagogisk tidskrift 1910 summerade att metoden behövde 
modifieras och skrev: 

Vi har ännu ej hämtat oss helt från den missräkning vi kände, när den nya direkt
metoden ej visade sig hålla™ 1 

I en recension i Pedagogisk Tidskrift 1915 kritiserade lektor Enzio Edström direkt
metoden, och skrev: 

Det är en grundlig villfarelse att yrka på modersmålets avlägsnande vid undervisning i 
främmande språk; långt ifrån att innebära någon omvä g är och förblir den indirekta 
metoden, förståndigt tillämpad, en genväg™* 

Den europeiska användningen av direktmetoden var alltså utformad för elever på 
gymnasienivå som dessförinnan lagt grunden med en förberedande folkskole
utbildning på sitt eget modersmål. Ändå ansågs den lämplig att användas för smås
kolans barn i Tornedalen när de första gången stiftade bekantskap med det svenska 
språket. Av kritiken i Pedagogisk tidskrift att döma uppfattades Quousque tandem-
rörelsen som en något extrem språkpedagogisk rörelse. Det var också en relativt 
liten skara som anslöt sig till rörelsen. Den hade ett eget utrymme i tidningen 
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Verdandi som kallades Quousque tandem revy. En av dem som medverkade var Anna 
Lindhagen, känd för sitt arbete med barnträdgårdar. I medlemslistan som presen
terades i nr 3 år 1889 fanns ett annat välkänt namn, nämligen K.B. Wiklund.709 Det 
är oklart om det vid tiden för införandet av den helsvenska undervisningen i Tor
nedalen fanns någon koppling till reformrörelsen och direktmetoden. Det är däre
mot helt klart varifrån domkapidet i Luleå fick inspiration att fortsätta med den s.k. 
helsvenska undervisningsmetoden, åtminstone från den tiden då K.B. Wiklund vid 
sekelskiftet började bli ett aktat namn som forskare och expert på de etniska mino
riteterna. 

Man kan fråga sig hur de fackliga lärartidningarna tog upp den språkinlärnings
metod som introducerats i Tornedalen. En systematisk genomgång av Svensk lärare
tidningar gjorts åren 1889-1894 då direktmetoden infördes på allvar, samt 1904-
1906 då Luleå stift bildades och inledde en kraftig utbyggnad av de statliga sko
lorna. De artiklar som berörde språkfrågan i Tornedalen var väldigt få. I nr 15 1894 
fanns en kort notis om utbyggnaden av fjorton folkskolor med svenska som un
dervisningsspråk. Inga kommentarer gjordes. I nr 38 samma år beskrevs den 
fennomanska tidningen Kaikus kritik av svenskans användning som undervisnings
språk, som framställdes som ett förtryck mot den finska nationaliteten i Svenska 
Tornedalen. Som en kommentar till krit iken citerade redaktionen en insändare i 
Haparandabladet som hävdade att de svenska folkskolorna var det bästa medlet att 
höja den lågt stående finska allmogens bildning. 

Sedan undervisningen började meddelas på svenska hade skolgången blivit jäm
nare och allmännare. Redaktionens egen kommentar var att undervisningen på 
svenska var bra för den fattiga befolkningen i Tornedalen. Därigenom fick dessa 
människor större möjligheter att reda sig när de måste söka sig till svenska bygder 
för att söka arbete och livsuppehälle. På samma gång fick de tillfalle till den vida 
rikare svenska litteraturen.7101 övrigt fanns inga artiklar som berörde språkfrågan i 
Tornedalen under de tidsperioder som undersökts. En systematisk genomgång har 
också gjorts av Folkskolans vän åren 1888-1892. Där fanns inga artiklar överhuvud
taget om skolförhållandena i Tornedalen. Genomgången av de pedagogiska tid
ningarna visar att en diskussion om den använda undervisningsmetoden enbart 
fördes i Pedagogisk tidskrift s om avsåg språkinlärningen i gymnasiet. I folkskole
tidningarna förekom överhuvudtaget inga kritiska reflexioner i frågan. Däremot 
var en artikel införd i lokaltidningen Norrbottens-Kuriren den 11/6 1904 som be
handlade behovet av en särskild metodik för Tornedalens skolor. Den var under
skriven av signaturen "S.B. Lärare bland våra finnar." I artikeln påtalas bristerna i 
undervisningen genom att lärarna aldrig fått anvisningar om den rätta metoden i 
utlärning av svenska språket till de finsktalande. De blir därför tvungna att själva 
experimentera med än den ena än den andra metoden. För att avhjälpa bristerna 
efterlyste läraren lovdagar där lärarna fick träffa varandra och utbyta erfarenheter. 
En särskild metodik borde utarbetas utifrån de samlade erfarenheterna från under
visningen. Metodiken skulle sedan användas i undervisningen vid de seminarier 
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som utbildade lärare till Tornedalen. Dessutom borde lärarna i övningsskolan själva 
ha erfarenhet av undervisningen bland de finsktalande. Signaturen S.B. beskrev 
alltså ett mycket konkret förslag till förbättringar som grundade sig på praktiska 
erfarenheter, men där fanns också mer långsiktiga förslag. Ett sådant var att en 
särskild normalplan borde utarbetas för de särskilda förhållandena i Tornedalen.711 

Det var ett förslag som föregrep SÖ:s initiativ i frågan långt senare. I samband med 
den stora folkundervisningskommitténs arbete 1910-1919 skickade representanter 
från Tornedalens folkskolor 1913 en skrivelse till kommittén om att hänsyn borde 
tas till Tornedalen vid utarbetandet av en normalplan för rikets skolor.712 Skrivelsen 
förbigicks emellertid med tystnad. Ingen representant eller sakkunnig för Torne
dalens skolväsende fanns heller med i kommittén. I samband med 1921 års 
Finnbygdsutredning aktualiserades tanken på en särskild normalplan och arbetet 
på en sådan pågick under oändliga remissförfaranden och förskjutningar ända fram 
till 1931 då SÖ lade fram ett förslag om normalplan för Tornedalen.713 Det var 27 
år efter artikeln i Norrbottens-Kurien. Andra förslag var inrättande av fortsättnings
skolor och framtagning av en särskild läsebok för småskolan i Tornedalen. Man 
måste därför betrakta inlägget i Norrbottens-Kuriren som det mest framsynta som 
dittills hade skrivits om undervisningsmetoden i Tornedalens skolor. 

Språkmetodens användning i praktiken 
Som beskrivits i kapitel 3 var det tillfälligheter som bestämde i vilka skolor den 
första svenskundervisningen infördes. Det var beroende av lärarnas kunskap i 
svenska och deras håg att lära ut språket. De metoder som användes växte därför 
fram i det dagliga arbetet. När svenska infördes som undervisnings språk vid 
Matarengi och Svansteins folkskolor 1882 verkar det ha varit ett pedagogiskt expe
riment i samarbete mellan P.O. Grape och Lars Landgren. När Landgren fyra år 
senare visiterade Övertorneå beskrivs huvudsyftet med skolförhöret ha varit att 
undersöka vilken framgång införandet av svenska som undervisnings språk hade 
fått. I protokollet står: 

Efterförhörets slut förklarade Visitator sin synnerliga glädje över de resultat\ vartill 
arbetet vid denna skola lett, icke blottför dennaförsamling utan även för hela Torneda
len genom det exempel, som här åskådligen blivitgivet.1XA 

I ett särskilt PM till domkapidet med titeln Uppgifter rörande den svenska språkundervis
ningen vid skolorna inom detfinska inspektionsdistriktet beskrev Grape 1886 hur under
visningen i svenska gick till. I småskolan var målet att lära barnets tunga och öra 
vid det främmande språket, varför man mest hade uttals- och samtalsövningar och 
försökte utöka barnens ordförråd. I den mån barnen lärde sig läsa innantill fick de 
börja med innanläsnings- och översättningsövningar. Och Grape skriver: 

Uti dessa öfningar h af va alla skolans barn deltagit äfven de, somföröfvrigt velat behålla 
finskan såsom undervisnings språk. Men för de ba rn, hvilkas föräldrar så önska eller 
medgifva, har man så tidigt som möjligt tagit svenskan till undervisningsspråk,715 

I folkskolans övre klasser utökades sedan övningarna efter anvisningar i läroboken 
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Alkeisskurssi och en genomgång av grammatiska grundregler.7161 Grapes PM be
kräftas uppgiften att en del barn i Övertorneå folkskolas övre klasser haft svenska 
som undervisnings språk sedan fyra år tillbaka samt i Karl Gustavs folkskola sedan 
ett år tillbaka. De hade också hemläxorna på svenska och resultatet sades vara över 
förväntan. Att det var mindre bra i en del skolor förklarades med att många lärare 
själva va r så dåliga i svenska språket.717 Av redogörelsen framgår att den första 
svenskundervisningen var en öppen experimentell verksamhet under fullkomlig 
frivillighet från föräldrarnas sida. Även av Grapes inlaga till ecklesiastikdeparte
mentet 1887 angående förslaget till fly ttningen av Haparandaseminariet framgår 
att man fram till dess bara gått på frivillighetens och övertygelsens väg för att ut
vidga det svenska språket.718 Med införande av de helstatliga skolorna 1888 med 
enbart svenska som undervisnings språk förändrades situationen. Nu skulle det finska 
språket helst inte användas alls i enlighet med direktmetodens pedagogik. Genom 
folkskolinspektörernas berättelser kan man följa hur den Berlitzka direktmetoden 
utvecklades i Tornedalen under 1890-talet. 

I berättelsen för 1889 skrev Grape att statsskolorna i Salmis och Turtola, alltså 
de statsskolor där sågverksägarna bekostade skolbyggnaden, hade kommit igång 
under 1889 och statsskolan i Lappträsk våren 1890, medan den i Teurajärvi ännu 
inte kommit igång i brist på lämpliga lokaler. Det här var den första utvärderingen 
av stats skolor med svenska som undervisnings språk och i skrivningen framträdde 
mycket tydligt den etniska målsättningen med stats skolorna. Grape skrev apropå 
språkfrågan att de fasta skolornas antal måste utökas betydligt om man fortfarande 
ville ställa upp samma fordring på folkskolan som förut, nämligen att bevara de 
svenska föräldrarnas barn från förfinskning och att lära finsktalande föräldrars barn 
att läsa, tala och förstå svenska språket. De stora svårigheterna med svenskunder
visningen framträdde också tydligt i berättelsen. Han skrev exempelvis att de min
dre begåvade och fattiga barnen knappast kunde tvingas att bevista den helsvenska 
folkskolan, och därför måste skoldistrikten precis som förut se till att de lärde sig 
folkskolans minimum i läsning, räkning och skrivning samt kristendom på sitt eget 
modersmål. Grape såg alltså redan här de svårigheter som Wanhainen skulle på
peka i 1921 års Finnbygdsutredning, nämligen att de mindre begåvade barnen inte 
klarade den helsvenska undervisningen. Han skrev vidare att någon fortsättnings
skola var svår att inrätta eftersom den svenska undervisningen tog så mycket tid. 
Han skrev också att i de flyttande mindre folkskolorna skulle det möta stora hinder 
att införa svenska som undervisnings språk ens i den övre klassen. 

I berättelsen för år 1890 skrev Grape att den svenska språkundervisningen tog 
så mycket tid att det var svårt att hinna med normalplanens kurser, särskilt räkning, 
geometri, och naturkunnighet, men även teckning och gymnastik. Svenskan hade 
börjat bli gökungen i den tornedalska folkskolans normalplan och började nu tränga 
undan de naturvetenskapliga ämnena och övningsämnena. Nu började också tecken 
på överansträngning hos lärarna märkas. I 1893 års berättelse beskrev han hur 
mödosamt arbetet var för lärarna jämfört med i svenskspråkiga bygder eftersom 
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undervisningen skedde både i och på ett främmande språk, medan i hemmen tala
des enbart finska. Därför kunde inte barnen få hjälp med läxläsningen och lärarna 
fick det mångdubbelt mödosammare och riskerade överansträngning. Därför hade 
också en av de dugligare lärarna flyttat till en anställning i en svensk församling och 
en och annan hade uttalat samma avsikt. 

Den helsvenska metoden hade det uppenbarligen inte så lätt när den konfronte
rades med verkligheten, men Grape arbetade på. I berättelserna beskriver han hur 
möten har hållits med lärarna. Han noterar folkskolornas utbyggnad och det svenska 
språkets stadiga utbredning i vackert ifyllda tabeller. Han vill ha ordning och reda 
och konstaterar att skolreglementen finns för skolorna, men att de inte överens
stämmer med senaste normalplanen och bör revideras. Ibland följs inte heller 
reglementet och då tröstar han sig: "Men ett reglemente, som ej kan följas, är sämre 
än icke något reglemente."719 P.O. Grape var djupt troende laestadian och det är 
mycket troligt att den lagiska förkunnelsen i laestadianismen drev honom alltför 
långt i nit också inom skolväsendet. Det ledde till att han 1898 kom på kollisions
kurs med sin forna församling Övertorneå. Där hade han 1878 infört svenska som 
undervisningsämne två timmar i veckan och 1882 hade han infört svenska som 
undervisnings språk i folkskolan. Där hade 1890 en helsvensk folkskola inrättats 
vid sidan av församlingens ordinarie. Vid tiden för konflikten var Grape kyrko
herde i Nedertorneå och tillika folkskolinspektör. 

Till saken hör att Grapes position som folkskolinspektör hösten 1898 ifrågasat
tes av olika politiska krafter som ville få honom avsatt.720 Att det handlade om 
motsättningar mellan honom och den krets kring häradshövding Georg Kronlund 
i Haparanda, som just då arbetade intensivt för att grunda en folkhögskola i Torne
dalen, står helt klart. I ett utkast till b rev till överste Emil Melander våren 1898 
berättar Grape att han och Kronlund hade så olika åsikter om undervisningsväsen
det i Tornedalen att han övervägde att avsäga sig uppdraget som folkskolinspektör.721 

Samtidigt gick också rykten om att Grape inte var tillräckligt svenskvänlig och 
gynnade det finska språket för mycket.722 Det är svårt att bedöma hur pass utbrett 
missnöjet med Grape var. Bland den övervägande laestadianska allmogen hade 
han ett brett och solitt stöd, men han var ifrågasatt av den liberala falang som var 
motståndare till den konservativa laestadianismen. I det motståndet deltog även 
prosten J.A. Nyman, som inte var laestadian. I folkhögskolefrågan stödde även 
kyrkoherden och skolrådsordföranden J.P. Wallin i Övertorneå den liberala falangen. 
Wallin stod nära laestadianerna, uppvuxen som han var i ett laestadianskt hem. 
Som son till en bonde med finska som modersmål blev han anlitad till översätt
ningar av en rad skolböcker till finska.723 Han stod alltså i ett nära förhållande till 
finskans användning i skolan. Konflikten om reglementet i Övertorneå dolde alltså 
flera skikt av andra motsättningar som man måste ta hänsyn till. Upprinnelsen till 
konflikten var den revision av reglementena för olika skolor som just då pågick. 
Övertorneå skolråd, med ordförande J.P. Wallin i spetsen, hade i förslaget till nytt 
reglemente för skolorna i Övertorneå skoldistrikt skrivit in en mer flexibel använd
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ning av svenska språket i undervisningen. Svenska skulle vara undervisningsspråk 
i statsskolorna och de småskolor som utgjorde underlag för fasta småskolor, så väl 
i församlingens som i statens. I församlingens fasta folkskola skulle emellertid un
dantag från regeln göras för de barn som genom "...trög fattningsförmåga, mera 
framskriden ålder, lång väg till skolan och fattigdom..." varken kunde hinna eller 
nöjaktigt förmå att följa med i den svenska undervisningen. De skulle därför tills 
vidare få undervisning på finska språket i kristendomskunskap. I de flyttande min
dre folkskolorna skulle svenskan vara undervisningsämne i de högre klasserna..724 

Mot förslaget till reglemente reagerade P.O. Grape i egenskap av folkskolinspektör 
i en inlaga till domkapitlet i Härnösand. 

Hans viktigaste anmärkning var att den obestämda skrivningen, att svenskan 
"om möjligt" skulle användas som undervisnings språk i de fasta mindre folkskolo
rna, lämnade öppet till skolrådets godtycke att bestämma i saken. Det fanns inte 
heller någon skrivning som gav föräldrarna rätt att ha en talan om undervisnings
språket för sina barn. Så hade folkskolinspektören förnummit att föräldrarnas öns
kan om undervisning på svenska språket inte alltid hade följts. I fråga om fasta 
mindre folkskolan i Pello menade han att skrivningen "om möjligt" var ett steg 
tillbaka eftersom svenskan redan var undervisnings språk i skolan. Den andra an
märkningen av betydelse gällde det ovan beskrivna undantaget för vissa barn att få 
sin kristendomsundervisning på finska fastän undervisnings språket för övriga barn 
i skolan var svenska. 

Grape menade att det var fel mot de klenare begåvade barnen att först, enligt 
reglementet, undervisa dem på svenska i småskolan och därefter i de övre klas
serna undervisa dem på finska i kristendomskunskap. Dessutom frågade han sig 
retoriskt om inte i så fall de klent begåvade borde undervisas på finska i alla ämnen. 
Det skulle då innebära att två språk användes i undervisningen genom folkskolans 
alla klasser. Grapes anvisade istället två alternativa ändringsförslag till reglementet 
för församlingens egna fasta skolor. Enligt det första skulle enbart svenska använ
das i undervisningen från första klass, men att undantag skulle göras för den be
skriva gruppen så att de, efter föräldrarnas medgivande, undervisades i separata 
finska klasser. Enligt det andra alternativet skulle svenska bli uteslutande undervis
ningsspråk åtminstone i folkskolans tredje klass.725 

Skolrådet gick i svaromål mot Grapes inlaga. I ett något vredgat skolrådsprotokoll 
vände man sig mot hans påståenden att uttrycket "om möjligt" lämnade utrymme 
för skolrådets godtycke och insinuationen att föräldrarnas önskningar om svenska 
som undervisnings språk inte alltid följts. Skolrådet och dess ordförande förklarade 
sig, med viss ironisk underton, vara lika goda patrioter och nitiska i spridning av 
svensk språkkunskap som folkskolinspektören, även om de ansåg sig böra taga 
något mer hänsyn till omständigheterna än inspektören. Med statistik visade skol
rådet att i Pello by fanns 18 skolpliktiga barn som inte bevistade skolan. De flesta 
var 12-14 år och kunde nästan ingen svenska. För dem vore det helt bortkastad tid 
att bli undervisade på svenska om de en eller annan termin infann sig i skolan. Av 
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skolbarnen undervisades 35 på svenska och 12 på finska språket. Förhållandena 
vägde ännu mer över till finskans fördel i andra byar. Skolrådet vände sig också mot 
att Grape såg det som helt omöjligt att ha parallellundervisning på svenska och 
finska i de klasser där det ansågs nödvändigt och skrev, inte utan viss bitterhet: 

A.llt sedan folkskolorna i Tornedalen (på) 1S50-talet inrättats, har i dessa skolor 
funnits en större eller mindre minoritet svensktalande barn, hvilka blifvit tillsammans 
med finsktalande barn undervisadepå svenska utan någon anmärkning å myndigheter
nas sida. Men om, när forhållandet blifvit omvändt, så att de finsk talande barnen 
utgöra en minoritet, anses en sådan samundervisning alldeles omöjlig. En sådan samun
dervisning har existerat och existerar ännu iförsamlingens båda fasta folkskolor. 

Slutligen uttalade skolrådet sin djupa beklagan över att: 
...folkskolinspektören med sin myndighet och sitt maktspråk vill h ardt när omöjliggöra 
all undervisningpåfinska språket i församlingens egna skolor samt göra dem likställda 
med statsskolorna... 

Man avvisade det första av Grapes alternativ, nämligen att antingen skapa helt nya 
helfinska skolor, eller att läraren skulle undervisa de finskspråkiga och svenskspråkiga 
eleverna på olika tider. Likaså avvisade man det andra alternativet att inte införa 
svenska förrän i folkskolans tredje klass. Man ansåg det vara ett steg tillbaka efter
som undervisningen i folkskolans fasta folkskolor i flera år bedrivits på svenska. 
Både skolrådet och kyrkostämman, i vilka båda Wallin satt ordförande, beklagade 
folkskolinspektörens ovilja att ta hänsyn till omständigheternas krav och "...lokal
myndigheternas billiga önskan". Man befarade "...ett betänkligt bakslag för svenska 
språkets lunga och frivilliga framåtskridande..." om det finska språket i församling
ens egna skolor alltför mycket försvårades eller rentav omöjliggjordes.726 

Biskop Martin Johansson kommenterade i ett brev den 25 november: " Att 
Wallin och Ö. Torneå skulle visa sig obstinata vis a vis svenskundervisningen hade 
jag knappt trott. Kan Ni ej förmå dem att taga reson?" 727 Efter återsändning av 
reglementet till Övertorneå visade det sig emellertid att ett enigt skolråd och en 
enig kyrkostämma stod mot folkskolinspektör Grape. Därigenom hamnade dom
kapitlet i en svår situation. Grape började inse att saken var förlorad, men begärde 
återremiss till skolrådet eftersom lärarpersonalen inte fått yttra sig jämlikt folks
kolestadgans 10§, 3 mom. Kanske hade han också en vag förhoppning om att 
folkskolläraren i Matarengi C.O. Wikman, som Grape anställt 1876 och som drivit 
försvenskningen med stor energi, skulle opponera sig och få med sig lärarna. Men 
inte heller hos lärarna fick han stöd. Ett enigt lärarmöte, inklusive C.O. Wikman, 
uttalade sig för skolrådets och kyrkostämmans beslut om större flexibilitet i språk
undervisningen.728 Därigenom var saken definitivt förlorad. Domkapidet vågade 
inte gå emot den eniga folkopinionen i Övertorneå, men biskop Johanssons be
sked till G rape i maj 1899 ger en antydan hur utrikespolitiskt viktig frågan om 
reglementet i Övertorneå bedömdes vara: 

Beslutet att icke i egentlig mening tvinga Ö . Torneå församling till helsvensk undervis
ning är fattade, somjag kanskeförutnämnde, för samråd med regeringen. Manfruktar 
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för att gif va något som helst sken af att svenska språket påtvingas befolkningen mot 
dess vilja™ 

Man kan alltså säga att fennomanerna fick ett finger med i spelet i alla fall, utan att 
själva v eta om det, för det var fennomanernas kritik regeringen fruktade. Men 
Martin Johansson förslog P.O. Grape en liten hämnd som plåster på den förlorade 
prestigen. I brev den 25 maj 1899 skrev han: 

Då nu de af Eder åsyftade gratifikationerna, som ... tänkte, af se att befordra 
svenskkunnigheten, kunna de väl i regeln endast föreslåsför sådana lärare och lärarinnor, 
som uteslutande eller hufvudsakligen undervisar på svenska språket™ 

Det blev inte skolrådet eller kyrkorådet som bestraffades för sin olydnad, utan de 
lärare som råkade vara anställda på de skolor som berördes. Med den sista småak
tiga efterslängen var därigenom striden om reglementet över. Två år senare visade 
Grape sina maktbefogenheter genom att inte godkänna gratifikationen på 50 kr till 
mindre folkskolelärarinnan i Aapua eftersom barnens kunskaper befunnits vara för 
svaga. Övertorneå skolråd gick då emellan och betalade ut gratifikationen ur egen 
kassa. Med anledning av Grapes anmärkningar till domkapitlet "...rörande åtskil
liga missförhållanden i vissa af distriktets skolor...", uppdrogs åt ordföranden att 
besvara dem.731 Konflikten om reglementet blotdägger mycket av hur det faktiska 
tillståndet såg ut med svenskundervisningen i folkskolan vid den tiden, men också 
hur motsättningarna såg ut mellan olika grupper och hur de interna åsiktsskillnade
rna såg ut vad gäller försvenskningspolitiken. En sak var fullkomligt klar. Ingen av 
de inblandade parterna var emot försvenskningspolitiken som sådan, varken för
äldrar, lärare, skolråd, folkskolinspektör eller domkapidet. Däremot hade man olika 
syn på hur mål och medel gynnade respektive missgynnade de två språkgrupperna. 

Skolböcker på svenska tas fram 
Redan i den första ansökan om särskilt statligt stöd till Tornedalens skolväsende 
1874 omtalades bristen på särskilda läroböcker för den finsktalande befolkningens 
särskilda behov. Då gällde det bristen på finskspråkiga läroböcker. De tvåspråkiga 
böcker som kom i mitten på 1870-talet fyllde e tt behov utifrån den tvåspråkiga 
metod som då härskade i språkinlärningen. Men med den nya språkinlärningsmet
oden på svenska blev tornedalsbarnen tvungna att använda samma läroböcker som 
de svenska barnen i övriga Sverige, trots att de inte ens kunde tala språket när de 
började skolan. Med inrättandet av Luleå stift 1904 ökade de pedagogiska ambitio
nerna betydigt vad gäller de nationella minoriteterna. Redan det första året av sin 
verksamhet sökte domkapitlet i Luleå medel för att ge ut en ABC-bok för den 
samiska undervisningen. Utarbetandet av boken anförtroddes åt en kommitté be
stående av bland annat K.B. Wiklund.732 År 1907 uppdrog domkapitlet att utarbeta 
en lärobok i svenska språket även för skolorna i Tornedalen. Uppdraget gick återi
gen till K.B. Wiklund men genom hans många offentliga uppdrag fördröjdes arbe
tet betydligt och inte förrän 1914 påbörjades arbetet på allvar. Det är svårt att veta 
hur pass mycket av kritiken mot reformrörelsens program som Wiklund läst och 
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tagit till sig. Att han fortsatte att hämta inspiration från direktmetoden framgår av 
artiklar som han klippte ur och sparade på. En artikelserie i Vårt Land 1894 hand
lade om hur bulgariska barn i åldrarna 6-12 år lärde sig grekiska på det främmande 
språket, som också användes i kommunikationen mellan lärare och elever.733 För
hållandena var direkt översättbara till den lilla minoriteten i Tornedalen. Även om 
Wiklund även fortsättningsvis fortsatte att tro på det som nu kallades "intresse
metoden" så visar hans tillvägagångssätt när han skrev ABC-boken och 
lärarhandledningen till Tornedalen att han hade ett kritiskt förhållningssätt. Däre
mot verkar inte domkapitlet ha tagit intryck av den pedagogiska debatten, för när 
biskop Olof Bergqvist inför prästmötet i Luleå 1908 utvärderade undervisningen 
för den finsktalande allmogen skrev han: 

De erfarenheter; som gjorts af den svenska undervisningen bland finnarnas barn, är 
mycket gynnsam. Det har visat sig, att barnen i de fasta skolorna vinna godförtrogen
het med det svenska språket och lära sig att obehindradt använda det i tal samt äfven 
hjälpligt i skrift. Vid undervisningen i svenska användes den s.k. Berlit̂ ska metoden. 
Hittills har dock saknats lämplig lärobok för denna undervisning, men domkapitlet 
har uppdragit åt professor KB. Wiklund i Upsala att utarbeta en sådanPA 

Det här var första gången ett försök gjordes att översätta den helsvenska intresse
metoden i Tornedalen till en samlad metodik för lärarbruk, precis det som artikel
författaren i Norrbottens-Kuriren efterlyst 1904. I debatten om Berlitz-pedagogiken 
och reformrörelsen hade hörts kritiska röster mot att enbart använda det främ
mande språket vid inlärning av det nya språket och tydligen hade det gjort intryck 
på Wiklund. Han hade nämligen kommit fram till a tt införande av finskspråkig 
läsundervisning i det första stadierna skulle medföra avsevärda fördelar för språk
undervisningen. Därför ansökte han om och fick beviljat medel till en pedagog 
som skulle arbeta en termin för att jämföra hur utfallet blev vid språkinlärning med 
en nybörjargrupp som lärde sig svenska med finska som undervisnings språk, jäm
fört med en annan grupp som lärde sig med enbart svenska som undervisnings
språk. För det ändamålet engagerade han pedagogen och förre bygdekursledaren i 
Tornedalen Einar Spjut för att under höstterminen bedriva en experimentunder
visning vid småskolan i Vittangi kyrkby. 

En förstaklass med 15 elever delades in i två grupper. Genom tester jämfördes 
språkkunskaperna på finska för de två grupperna genom att se hur många färger de 
kunde namnge och hur långt de kunde räkna. Sedan undervisades de två grup
perna var för sig i två månader, den ena på svenska och den andra på finska. Resul
tatet jämfördes sedan med en tredje referensgrupp, en nybörjarklass som gick i en 
mindre folkskola i den närbelägna byn Kuoksu. Här är inte plats att gå in mer 
detaljerat på undersökningens resultat. Det viktigaste resultatet var att både den 
svenska och finska läsundervisningsgruppen hade lärt sig 19 olika bokstäver, där 
antalet bokstäver var kriteriet på inlärningsförmågan. Likaså hade barnen med den 
sämre skolformen i Kuoksu och svenska som undervisningsspråk, lärt sig lika många 
ord som den finska läsundervisningsgruppen i Vittangi. Spjut kom fram till e tt 
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antal slutsatser. Den första var att de lika resultaten mellan språkgrupperna visade 
att den första läsundervisningen innebar ett så pass mekaniskt inlärande av ljud
tecken att språket därför spelar en underordnad roll. Den andra var att den enspråkiga 
muntliga intressemetoden, som byggde på praktiskt deltagande av barnen i 
åskådningsövningar, var bättre än den äldre tvåspråkiga översättningsmetoden. Den 
tredje var att allt talar för att läsundervisningen från början meddelas på det språk 
som i fortsättningen ska läsas. Den fjärde var att tungt vägande praktiska skäl ta
lade för att all undervisning i småskolan försiggår på samma språk.735 K.B. Wik-
lunds inarbetade vittangiexperimentets slutsatser i sin handledning till ABC-bo-
ken. Den var i först hand avsedd för det första skolårets, särskilt den första termin
ens språkinlärning i svenska. Han menade att texterna i en ABC-bok måste handla 
om ting och förhållanden som fanns i de tornedalska barnens när miljö, inte om 
saker som bara förekom i sydligare trakter eller i södra Sverige. Dessutom hade han 
den allvarliga anmärkningen att både "innehåll och utstyrsel" i en och annan ABC-
bok alltför mycket tog sikte på överklassens värld och förhållanden och att de 
därför inte passade sig för allmogebarn och knappast ens för stadsbarn i allmänhet. 

Han slog fast att språkundervisningen måste i allt väsentligt vara muntlig under 
den första tiden. Färdigheten i att tala svenska kan enbart läras genom ständig 
praxis och bara till en mindre betydande del genom ABC-boken. För att övning
arna i att förstå svenskt tal och att tala svenska ska bli verkligt effektiva måste den 
från första början ha karaktär av åskådningsundervisning och dessutom förbindas 
med lämpliga arbetsövningar. Den viktigaste uppgiften för handledningen var där
för att visa läraren eller lärarinnan hur åskådningsundervisningen med sina 
arbetsövningar skulle gå till. Ett konsekvens av det pedagogiska programmet var 
enligt Wiklund, att undervisningen i svenska språket inte bara kunde inskränkas till 
språklektionerna utan måste genomsyra hela läroplanen. Enbart i kristendomsämnet 
borde man sätta den språkpedagogiska sidan i bakgrunden och bara rätta de allra 
nödvändigaste felen. Han ansåg att finskan kunde användas för att av pedagogiska 
skäl associera mellan svenska och finska ord, eller vid alltför svåra ord nämna ordet 
på finska "liksom i förbigående". Men den helsvenska doktrinen stod fast: 

Översättning av ord och fraser påfinska till svenska bör icke användas eller övas, utan 
böra barnen producera sig dir ekt på svenska utan förmedling av finska ord och tan
kar?36 

Till skillnad från Finnbygdsutredningens pressade tolkningar och argumentering, 
där slutmålet med undersökningen verkade givet från början, finns ingen sådan 
känsla när man läser Einar Spjuts experiment i Vittangi och K.B. Wiklunds hand
ledning till lärarna i Tornedalen. Visserligen var de från början positivt intresserade 
av intressemetoden, men samtidigt verkar testningen av metoden och jämförelsen 
mellan finskspråkig och svenskspråkig inlärning att ha varit noggrann, ärlig och 
seriös. Hugo Tenerz riktar kritik mot vittangiundersökningen och menar att den 
omfattade för få elever och under för kort tid. Han menar att både den kvinnliga 
läraren i Vittangi och Spjut efter bara en kort tid samstämmigt ansåg att det gick 
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lika bra att lära sig läsa på svenska som på finska, vilket skulle visa att de styrde 
resultatet dit de ville. Man kan ändå inte bortse från att Spjut och Wiklund gjorde 
ett seriöst arbete och faktiskt testade sina hypoteser med empiriska försök. Tenerz 
vill gärna placera dem i samma tunna som Finnbygdskommittén, men forskningen 
måste bedömas för sig och användningen av forskningens resultat för sig. Samti
digt med ABC-boken togs också en läsebok fram för de finsktalande barnens be
hov. Det var Julia Svedelius som skrev läseboken I våra by gder som publicerades 
1917, ett år efter Wiklunds ABC-bok.737 Den var skriven utifrån förhållandena i 
Tornedalen för att fungera som pedagogiskt hjälpmedel i svenskundervisningen. I 
hennes fall var det stiftelsen för arbetsstugorna som stod som förlag, men skillna
den var inte så stor. Både biskopen och landshövdingen satt i styrelsen för stiftel
sen Norrbottens läns arbetsstugor, precis som landshövdingen satt i styrelserna för 
både Bodens och Overtorneå folkhögskolor. Det fanns ett kontrollerande nät av 
försvenskningsaktörer som genom officiellt sanktionerad bildning försökte fostra 
tornedalingarna till goda och nationellt lojala medborgare. 

Undervisningsspråket i seminariet 
Nära sammanhängande med införandet av svenska som undervisningsämne och 
undervisnings språk i folkskolan var frågan om lärarnas språkkunskaper. Redan i 
det Kungliga brevet från 1875, om inrättande av ett seminarium i Haparanda, stod 
som inträdeskrav att elev skulle kunna "...rent och flytande kunna innantill läsa 
finska språket." Därför var det inte så konstigt att majoriteten av eleverna rekryte
rades från Tornedalen. Undervisnings språket var finska i den från början ettåriga 
kursen och bara fem veckotimmar var anslagna till svenska språket. Redan efter två 
år begärde och fick seminarierektor Bucht igenom att kursen blev tvåårig med sex 
veckotimmar i svenska vardera året. Med den snabba förändringen inom skolvä
sendet med en utökad undervisning på svenska blev också två år för kort för att 
lära eleverna tillräckliga kunskaper i svenska. De flesta elever hade inga egentliga 
förkunskaper i svenska när de började på seminariet. Från början var seminariet 
tänkt för att enbart undervisa finsktalande lärare och lärarinnor, men med svensk
ans införande i skolorna krävdes ett nytt tänkande. Enligt ett yttrande av P.O. Grape 
1887 hade samtliga distriktets folkskolor utom Nedertorneå både svenska och fin
ska som undervisnings språk och av distriktets 22 mindre folkskolor hade fem hu
vudsakligen svenska språket till undervisnings språk. Införandet av svenskt under
visningsspråk i Matarengis och Svansteins folkskolor påverkade också diskussio
nen om undervisnings språket i seminariet. 

I ett odaterat brev berättar Landgren för Grape att han i samtal med andra dis
kuterat om det inte var skäl att pröva om någon form av förkunskaper i svenska 
språket skulle krävas för att bli antagen till seminariet i Haparanda.738 Brevet är i 
efterhand daterat till omkring 1882, men det kan vara ännu tidigare också. Det 
visar vilken framförhållning och drivkraft biskop Landgren hade i försvensknings
frågan. Även från seminariets sida gjordes förslag i språkfrågan. Efter ansökan från 
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seminariets föreståndare förlängdes seminariet från och med höstteminen 1884 
med ytterligare ett tredje år. Samtidigt förordades att undervisningen i klass III 
skulle hållas enbart på svenska medan den i klass I och II fortfarande skulle hållas 
på finska.739 Den övningsskola som fanns i anslutning till seminariet anpassades 
från första stund efter den nya språkmetoden. Redan läsåret 1883-84 infördes där
för svenska som huvudsakligt undervisnings språk i övningsskolan.740 

Det var vid den tidpunkten som det första försöket gjordes att flytta seminariet 
från Haparanda, så övergången till svenska kan också ses som ett resultat av hotet 
att seminariet skulle flyttas från Haparanda om inte utbildningen ansågs motsvara 
de patriotiska behoven. När systemet med statsskolorna började byggas ut på 1890-
talet påverkade det också seminariets verksamhet. Det visade sig att antalet nyut
examinerade lärare vid seminariet inte kunde hålla jämna steg med folkskolans 
utbyggnad. Lärarbristen blev därför mer och mer märkbar. År 1891 upprätthölls ca 
20 lärarbefattningar av outexaminerade lärare. För att avhjälpa bristen sänktes 
intagningsåldern från 16 till 15 år från och med höstterminen 1891. Samtidigt änd
rades elevintagningen så att den nu gjordes varje år. Förut hade vart tredje år ingen 
nyintagning av elever gjorts. Från höstterminens intagning ställdes också för första 
gången krav på att eleverna skulle ha sådana förkunskaper i svenska språket att de 
kunde följa med i undervisningen, som nu meddelades enbart på svenska. 

Seminarieföreståndaren Emil Lindbäck, som anställdes som ordinarie förestån
dare 1894 efter ett tidigare vikariat, var en hängiven anhängare av den nya 
undervisningsmetoden. Det var under hans tid som övergången från översättning
smetoden till den Berlitzska metoden gjordes på seminariet.741 De utökade kraven 
på svenskkunnighet följdes sedan av motsvarande krav att ta bort bestämmelsen 
från 1875 om att eleverna måste kunna finska. År 1903 försökte Lindbäck ta bort 
finskan helt som ämne, men domkapidet ansåg inte att tiden var mogen och avslog 
ansökan. År 1912 togs frågan om finska språkets berättigande upp igen. Före
ståndaren ingav då en ny ansökan till Kungl. Maj:t med motiveringen att det finska 
språket betraktades som onödigt och föråldrat på schemat. Domkapitlet tillstyrkte 
den här gången, vilket också blev Kungl. Majrts beslut. Från och med hösttermi
nen 1912 existerade bara svenska på läsordningen.742 

Wanhainens reservation i Finnbygdsutredningen 
Också Finnbygdsutredningen tog upp frågan om undervisnings språket till behand
ling. Den föreslog att undervisningen skulle fortsätta på samma sätt som förut, 
d.v.s. att svenska skulle var det enda undervisnings språket i skolan. Även det finska 
språkets ställning inom folkskolan diskuterades ur olika aspekter. De ena åtgärder 
man föreslog för förkovran i finska språket var frivillig undervisning i fortsättnings
skolan med två-tre timmar i veckan under förutsättning att kompetent lärare fanns 
att tillgå. Man föreslog att den frivilliga finskundervisningen skulle placeras utan
för ordinarie schema och med lägre arvodering till läraren. Under utredningstiden 
arrangerade finnbygds sakkunniga en del möten med lärare och befolkning i Torne

284 



dalen för att utröna den spontana åsikten i språkfrågan. De flesta röster talade för 
svenska som undervisnings språk i skolan även om det fanns de som höjde rösten 
för att finskan borde existera parallellt. De sakkunniga tolkade likväl att en klar 
majoritet uttalade sig för att ingen finska skulle finnas på skolschemat. Man drog 
slutsatsen att undervisningen på svenska inte hämmade tornedalsbarnens kunskap
sinhämtning. 

I sin reservation opponerade sig W.L. Wanhainen mot majoritetens skrivning i 
språkfrågan. Han förklarade att befolkningens ställning till svenskan måste ses som 
betingad av den undertryckta och isolerade ställning de tidigare haft. Språkisoleringen 
spärrade alla utvägar till det utanförliggande samhället. Därför ville befolkningen 
att deras barn skulle få lära sig svenska och uppskattade att barnen i skolan fick 
möjlighet till detta. Wanhainen sa sig också vara överens med de sakkunniga om att 
språkundervisningen i folkskolan gett goda resultat för de begåvade barnen. Han 
kritiserade den nuvarande undervisningen på svenska för att den missgynnade de 
mindre begåvade barnen och menade att folkskolan blev en skola enbart för de 
begåvade barnen. Därför ville han att finska skulle användas jämsides med svenska 
i de lägre klasserna. 

Ett viktigt motiv för att använda finska var också att barnen annars riskerade att 
förlora känslan för sin egen särpräglade finska kultur och inte minst att den andliga 
känslan för kristendomen skulle bli lidande. Wanhainen anslöt sig till en petition 
underskriven av 8000 personer i Tornedalen, som överlämnats till regeringen före
gående år, med krav på att kristendomsämnet skulle få lika stort utrymme på sche
mat som förut, samt att Luthers katekes skulle behållas som lärobok i den kristna 
tros- och sedeläran. Han ansåg att deras krav under nu rådande förhållanden var 
riktiga, eftersom det var en trygghet för befolkningen att veta att barnen arbetade 
med katekesen i skolan. Han föreslog därför att katekesen med svensk och finsk 
parallelltext skulle återinföras, eller att en särskild lärobok i kristendomskunskap 
utarbetades med parallelltext på svenska och finska. Wanhainens åsikter samman
föll alltså till vissa delar med de konservativa laestadianernas kritik. Hans kritik vad 
gäller finskans ställning i småskolan och inom kristendomsämnet sammanföll med 
den ståndpunkt P.O. Grape hade i början av 1890-talet och den åsikt skolrådet i 
Övertorneå hade 1898. För Wanhainen var det angeläget att inte ta avstånd från 
den finska kulturen utan föra in den som ett naturligt element i folkskolan. 

Han kritiserade också de omständigheter under vilka mötena med befolkningen 
hade hållits. Den utrikespolitiska tillspetsningen mellan Sverige och Finland gjorde 
att utredningen fick en nationalistisk slagsida som inte var avsedd från början. 
Frågan om val av undervisningsspråk i skolan kom därför att förknippas med den 
svenska tvisten om Åland och fennomanernas krav på att Tornedalen skulle tillfalla 
Finland. De möten som de sakkunniga arrangerade med befolkningen för att dis
kutera skolutbyggnad, skolstandard och undervisningsspråk blev därför omvand
lade till e n fråga om nationell lojalitet. När befolkningen därför på mötena ut
tryckte att de ville lä ra sig svenska för att de ville a tt Tornedalen skulle tillhöra 
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Sverige, så var det svårt att veta vilken ställning de tog till det finska språkets roll i 
skolan. De sakkunniga tog den massiva opinionen för svenska som intäkt för att 
allmänheten inte ville ha finska i skolan, men Wanhainen kritiserade detta vis att 
tolka mötena. Han pekade på svårigheten att ur den nationellt infekterade stäm
ningen dra några slutsatser om befolkningens åsikter i språkfrågan. Ett annat inslag 
i Finnbygdsutredningen var en enkät till samtliga lärare i Tornedalen om hur skol
väsendet fungerade. Även här riktade Wanhainen kritik mot sättet att ställa frågor 
på, där lärarna på grund av oklarheten i frågeställning kunde förledas att svara nej 
på frågan om finska borde finns med på skolans schema.743 

Det kanske mest betydelsefulla med Wanhainens reservation är att han var den 
förste tornedaling som öppet vågade gå emot det mäktiga domkapitlet. Det var 
första gången så pass tydliga krav på hänsyn till det finska språkets ställning i folk
skolan fördes fram i en statlig utredning. Det gjorde de politiska partierna upp
märksamma på att det faktiskt fanns en språklig opposition mot den assimilerings
politik som domkapidet drev. Bland de finskspråkiga fanns ingen organiserad rö
relse som kunde artikulera ett eventuellt missnöje i språkfrågan. Det kom istället 
till uttryck i reservationen. Det hade också mycket stor symbolisk betydelse för den 
etniska mobiliseringen bland tornedalingarna själva och bidrog till den senare 
revitaliseringsrörelsen för det finska språket. 

Wanhainen hade också folkhögskolebakgrund. Han hade tillhört den första elev
kullen i Bodens folkhögskola och undervisade sedermera en period vid den nybil
dade Matarengi folkhögskola. Som framgått av tidningsdebatten hade Wanhainen 
stöd för sina åsikter om modersmålet, inte bara i den nationalistiska finska pressen, 
utan också från liberalt håll i Sverige och senare från socialdemokratiskt håll. 

Socialdemokraternas språkpolitik i Tornedalen 
De demokratiska framstegen med utökad rösträtt och en liberal regering 1911 förde 
skolpolitiken framåt på många sätt. Socialdemokraterna var delaktiga i arbetet med 
skol- och utbildningsfrågor även om det var liberalerna som var drivande. Vad 
gäller skolväsendets utformning för de nationella minoriteterna behöll däremot 
högerpartiet ett avgörande inflytande genom den centrala roll Luleå domkapitel 
med sin konservativa ledning spelade. Under det liberala reformarbetet med skol
väsendet väcktes frågan om inte Tornedalen borde ha en särskild undervisnings-
plan. Den kom till u ttryck när Sveriges folkskolor 1919 fick en ny rikstäckande 
undervisningsplan, men ingick ändå inte i direktiven till Finnbygdsutredningen. 
Man kan skönja en klyfta mellan Finnbygdsutredningens ledamöter, som hade en 
konservativ profil, och Skolöverstyrelsens tjänstemän där exempelvis utbildnings
rådet N.O. Bruce var en före detta folkskollärare som aktivt arbetat för Sveriges 
Allmänna folkskollärarförbund (SAF).744 De organiserade folkskollärarna stod för 
den förnyelse och modernisering av skolväsendet som 1914 resulterade i att kyr
kans dirketa ledning över folkskolan bröts när den nyutnämnda folkskoleöver
styrelsen trädde i funktion.745 Det var framförallt liberalerna som med sin frisin
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nade inställning tog parti i tidningsdebatten för tornedalingarnas rätt till sitt eget 
språk inom undervisningen. 

Vaktslåendet om språk och kultur var mycket outtalat i Tornedalen vid den här 
tiden. Den viktigaste folkligt förankrade rörelse till försvar för det finska språket 
var utan tvekan laestadianerna, men inte på grund av en medveten språkpolitik 
utan för att de med sin konservatism, antimodernism och institutionalisering av sin 
väckelserörelse på gräsrotsnivå, upprätthöll en vardagsmoral där det finska språket 
dominerade helt. Men konservatismen och den medvetna världsfrånvändheten var 
å andra sidan den svaga sidan i en långsiktig politisk strategi för att bevara den 
finska kulturen. Laestadianismen förblev en rörelse som visserligen kunde upple
vas som ett hot och ett hinder av andra politiska krafter, men som i debatten bara 
förblev en maktfaktor på lokal nivå. Den som tydligast förenade kravet på moder
nisering med ett försvar för den finska kulturen i Norrbotten var Wanhainen i sin 
reservation i Finnbygdsutredningen. 

Wanhainens krav måste sättas in i ett bredare revitaliseringssammanhang. Ge
nom att han var född i Erkheikki i Mellersta Tornedalen och finskspråkig sedan 
barnsben hade han en naturlig kontaktyta till befolkningen, som han utnyttjade i 
sitt arbete som agronom och jordbrukskonsulent. Hans kusin William Snell tog 
redan 1917 initiativ till a tt bilda Sveriges första lokalförening av den riksomfat
tande Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). Det var en tornedalsk förening 
som startade genom initiativ underifrån. Under 1920-talet spred sig föreningen 
över hela Tornedalen. Man kan säga att runt familjerna Wanhainen-Snell bildades 
en kärna av tornedalingar som med folkrörelsevana och uppburna tjänster i det av 
svenskt språk dominerade samhället väcktes till insikt om värdet i sin finska kultur. 
I november 1924 fick till sist SÖ i uppdrag att utarbeta en undervisningsplan för 
Tornedalens folkskolor.746 Som ett led i det arbetet gjorde utbildningsrådet N.O. 
Bruce en resa till Tornedalen. Vid deltagandet i en hembygdskurs vid Matarengi 
folkhögskola i Tornedalen sommaren 1927 uppmanade han de deltagande lärarna 
att skriftligen framföra sina tankar till Skolöverstyrelsen om utbildningens förbätt
ring i Tornedalen. 

Bruce företrädde den nya liberala pedagogiska riktningen i ecklesiastikdeparte
mentet. Han tillhörde som gammal folkskollärare SAF och var kollega med peda
gogiska föregångsmän som Alfred Dahlin och Fridtjuv Berg. Hans uppmaning 
resulterade i sin tur i att åtta tornedalslärare, däribland William Snell, 1928 skickade 
in en petition till Skolöverstyrelen om införande av undervisning i finska i folk
skolan. De krav man ställde var finskspråkig undervisning i kristendomskunskap 
under de två första åren, finskans användning som hjälpspråk under hela skoltiden 
samt undervisning i finska språkets skrivning och läsning i klasserna 5 och 6 under 
en timme per vecka. Lärarpetitionen utlöste en våldsam pressdebatt i lokaltidningarna 
liksom i svenska och finska rikstidningar. Petitionärerna blev av många beskyllda 
för att vara fennomaner och landsförrädare bara för att de begärde en viss möjlig
het till undervisning på befolkningens finska modersmål. En viktig skiljelinje gick 
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mellan den konservativa pressen på regional nivå och övrig press. Den regionala 
vänsterpressen liksom flertalet rikstidningar stödde införandet av finska i under
visningen. Hugo Tenerz, som var rektor vid Haparanda småskoleseminarium förde 
nu fram den pedagogiska sidan av saken på ett sätt som inte diskuterats förut. Han 
var själv född i ett finsktalande hem i Tornedalen och hade lärt sig svenska enligt 
intressemetoden, en metod som han karaktäriserade som ett papegojartat efterapande 
av läraren. 

I samband med den uppblossande språkdebatten infördes i februari 1929 en 
artikel i den liberala tidskriften Frisinnad ungdom som tog ställning för att tornedalinga-
rna skulle få en begränsad men grundläggande första undervisning i sitt finska 
modersmål. I artikeln kritiserades 1921 års Finnbygdsutredning. Tidskriften redo
visade också en enkät med den norrbottniske landshövdingen V. Murray, professor 
K.B. Wiklund och de tidigare sakkunniga i Finnbygdsutredningen Olof Bergqvist, 
N.J.F. Almqvist och WL. Wanhainen. Intressant är att på frågan om det var möjligt 
att i folkskolan bereda de finsktalande barnen erforderlig undervisning i finska 
stödde Wiklund och Wanhainen en sådan tanke. Wiklund hade alltså reviderat sin 
uppfattning från den tiden då Einar Spjut gjorde sitt undervisningsexperiment i 
Vittangi. Han utvecklade ytterligare sin tankegång i en artikel i Svenska Dagbladet.747 

I det sammanhanget sällade sig Svensk läraretidning till det konservativa Nja Dagligt 
Allehanda som hävdade att det inte fanns någon språkstrid i Tornedalen. Svensk 
läraretidning kommenterade: 

De svenska statsmyndigheterna ha gentemot den finsktalande befolkningen i Norrbot
ten fört en human politik. Sverige har haft lyckan att i det nordligaste stiftet äga en 
biskop, som varit fullt förtrogen med bådefinskt språk ochfinsk kultur. Den vidhjärtade 
humanism, som präglar biskop Bergqvists hela personlighet, harfått sätta sin färg på 
statsmyndigheternas åtaganden häruppe.748 

Det var det socialdemokratiska statsrådet och förre ecklesiastikministern Verner 
Rydén som var redaktör för tidskriften. Två lärarmöten hölls också för att debat
tera frågan om finska språkets ställning i folkskolan. Det första arrangerades av 
Norrbottens norra krets av Sveriges folkskollärarförbund och hölls i Vittangi den 
29 september 1929 med ett 70-tal lärare, huvudsakligen från de nordliagaste 
socknarna. Inledningstalare var W.L. Wan hainen och folkskollärare Th. Bokvist 
från Tuolluvaara. Enligt referatet i Svensk läraretidning stöd de sig Wanhainen på 
samma argument som i reservationen i Finnbygdsutredningen. 

Det som var nytt var den större betoningen på kulturarvet. Han menade att den 
högre bildningsnivån hos tornedalingarna hade skapat ett intresse för den egna 
kulturen. Det var inte så att språkfrågan löstes av sig själv när färdigheten i svenska 
blivit allmän. Tvärtom var det så att en språklig minoritet med ökad bildning kom 
till ins ikt om sin kulturella egenart. Hans krav var att åtminstone kristendomen 
borde vara på barnens modersmål, samt att ett par timmar i veckan anslogs i det 
högre stadiet i folkskolan för läsning och rättskrivning på finska. Bokvist höll med 
om att det fanns etiska skäl som talade till finskans förmån, men menade att argu
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mentet inte höll eftersom flera byar tidigare varit helt svenskspråkiga. Det var samma 
obevisade påstående som figurerat i Finnbygdsutredningen. Bokvist menade att 
praktiska skäl talade mot att införa finska i skolan. Återigen återkom 
nationalitetsprinicipen och hotet att Tornedalen skulle övergå till Finland. Ett slut
argument var att ett införande av finska i skolan kunde skapa samma förgiftade 
samvaro mellan språkgrupperna som för närvarande fanns i Finland. Om samma 
oförsonliga strid fortsatte i Finland som hittills, kunde det resultera i att de båda 
länderna genom folkomflyttningar ordnade sina minoritetsfrågor. Mötet beslutade 
att inte avge någon resolution.749 

Det andra mötet hölls i Matarengi i oktober samma år, den här gången arrang
erat av folkskoleledningen. Mötet var udyst som ett möte mellan lärarna och skol
råden med präster, lärare och folkskolinspektörer närvarande. Kyrkoherden i Ne-
dertorneå G. Fors ström, som var infödd tornedaling, talade i sitt inledningsanfö
rande för att vårda och bevara det finska språket på samma sätt som man vårdar 
gamla byggnader, forntida redskap etc., men att språket var helt onödigt i folk
skolan. Ett resolutionsförslag presenterades där finskt språk ansågs onödigt både 
som undervisningsspråk och undervisningsämne. En utredning borde tillsättas för 
att utröna behovet av undervisning i finsk rättskrivning för att vårda bygdespråket. 
I så fall borde det ledas av en ambulerande hembygdskonsulent och ligga utanför 
det ordinarie skolväsendet. 

Av de enligt uppgift hundratal lärare som var närvarande anslöt sig 68 till reso
lutionen.750 Det finska språket hade därigenom degraderats från en levande del av 
den tornedalska kulturen till ett musealt föremål att blicka tillbaka på. Lärarpetitionen 
1928 och den medföljande debatten visade att en medveten gruppering, som arbe
tade för det finska språket, hade vuxit i omfattning. På sätt och vis hade deras 
medvetenhet fötts ur försvenskningspolitiken. Genom ökade kunskaper och posi
tioner i samhället, som kom sig av deras förbättrade kunskaper i det svenska språ
ket, ökade också deras medvetenhet om den egna kulturen. En av petitionärerna, 
William Snell, har exempelvis beskrivit hur han själv var elev vid en bygdekurs i 
Erkheikki 1915 med Ragnar Sahlström som kursledare.751 Som framgått var syftet 
med bygdekurserna att bidra till försvenskningen av Tornedalen. Försvensknings-
politiken skapade i förlängningen en kritisk rörelse av tornedalingar mot den totala 
assimileringspolitiken. Deras målsättning var att vårda och högakta den finsksprå
kiga kultur som ett fadernes- och mödernesarv, eller som William Snell senare 
karaktäriserade sin målsättning som folkskolinspektör i Tornedalen: 

Hans strävan är att med svensk kärlek och finsk trohetfylla sitt ansvarsfulla kall i 
den svenska gränsbygden tillfromma förskola, hembygd och fosterland752 

De åtta petitionärerna hade däremot inte någon specifik organiserad rörelse bakom 
sig för sina krav, utan får ses som kulturintresserade som hade ett stort behov av att 
försvara den finskspråkiga kulturen från utarmning. Avsaknaden av en stark folklig 
opinion underifrån var en stor svaghet hos petitionärerna. Efter ytterligare utre
dande lämnade SÖ i november 1931 ett förslag till undervisningsplan för Torneda
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len. Man utgick i förslaget från Finnbygdsutredningens förslag från 1921 att frivil
lig finska skulle införas 60-90 lektionstimmar per läsår i fortsättningsskolan. I mot
sats till de sakkunnigas förslag skulle ämnet ingå i läsplanen.753 Den socialdemokra
tiska regering som trädde till 1932 fick på sitt bord den tornedalska språkfrågan. 
För att förstå den socialdemokratiska språkpolitiken under 1930-talet måste man 
återigen titta på förhållandena i Finland. Precis som tidigare fortsatte relationerna 
mellan finsktalande och svensktalande i Finland att utgöra en spegelbild av mot
svarande förhållande mellan svensktalande och finsktalande i Sverige. 

Mellankrigstidens politiska omorientering 
Efter uppgörelsen i Ålandsfrågan var läget mellan Sverige och Finland mycket 
spänt. Samtidigt var den finska regeringen mån om att inte i onödan förvärra de 
spända relationerna. I motsvarande grad var den svenska vaksamheten mot even
tuell finsk inblandning i svenska angelägenheter stor, särskilt vad gäller förhållan
den i Tornedalen. I april 1923 fick chefen för ecklesiastikdepartementet, Sam Clason, 
två avskrifter av artiklar införda i Hufvudstadsbladet i Helsingfors, samt en avskrift 
av ett brev från envoyén Elmqvist, Helsingfors, till envoyén Höijer. Den första 
artikeln berättade att den finska riksdagen i budgeten anslagit medel för att skicka 
en finsk präst till "Västerbotten i Sverige" för att idka själavård bland de finnar 
som bodde där. Det betydde i svensk terminologi att en finsk präst skulle skickas 
till Svenska Tornedalen för att predika. Prästen var namngiven och predikoverk
samheten skulle försiggå en månad på våren och en på hösten. Den andra artikeln 
var daterad en dag senare och bestod av en utförlig dementi av påståendet i den 
första artikeln. Det anslag som nämnts rörde själavård för finska medborgare utan
för rikets gränser, inte specifikt Tornedalen. Visserligen hade frågan om att skicka 
en präst till Tornedalen diskuterats inom utbildningsdepartementet, men inga be
slut hade tagits. 

Frågan hade inte heller diskuterats med svenska myndigheter, utan bara med 
ärkebiskop Söderblom som ställt sig positiv till e tt sådant förslag eftersom även 
Sverige hade svenska präster som höll gudstjänster med svenska medborgare i Fin
land. En motsvarande finsk präst i Tornedalen skulle uteslutande predika bland 
"finsktalande stockarbetare" och möjligen meddela konfirmationsundervisning till 
finsktalande barn. Envoyén Elmqvist uppgav att han den 17 april blivit uppringd 
av kanslichefen i kulturministeriet Loimiranta, som förklarade att saken varken 
diskuterats eller beslutats inom statsrådet. Loimiranta påminde om hur han tidi
gare hört sig för hos envoyé Elmqvist om den svenska ståndpunkten när frågan 
sommaren innan varit på tal inom kyrkliga kretsar. Det var uteslutande fråga om att 
i rent missionssyfte verka bland finska medborgare i Tornedalen.754 Av artiklarna 
och skrivelsen framgår att det huvudsakligen var finska sågverksarbetare som 
missionsarbetet gällde. Den snabba reaktionen från finskt regeringshåll mot 
Hufvudstadsbladet och uppvaktningen hos envoyé Elmqvist visar att man från 
finskt håll var försiktiga med att stöta sig med svenskarna. I bakgrunden fanns den 
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färska debatten kring Västerbottenskommitténs agerande och dunkla målsättning 
med Svenska Tornedalen. Att svenska regeringen höll noga koll på de finska tid
ningarnas skriverier om Svenska Tornedalen framgår av den digra samling över
satta artiklar från den fennomanska tidningen Ilkka, som Clason fått sig tillsänt. 
De sammanlagt tio artiklarna var publicerade i april och maj månad 1924 och hand
lade samtliga om språkpolitiken i Tornedalen i förhållande till N F:s folkrättsliga 
minoritetsprinciper. En stor del av artiklarna var direkta referat av agronom 
Wanhainens reservation i Finnbygdsutredningen 1921, en reservation som enligt 
llkka till punkt och pricka gav den fennomanska kritiken rätt angående de påta
lande missförhållandena i Svenska Tornedalen. En viktig principiell fråga som llkka 
lyfter fram ur Wanhainens reservation är frågan om befolkningens inställning i 
språkfrågan. Tidningen redovisar först Wanhainens förklaring till att befolkningen 
på grund av sitt betryckta läge, sin andliga isolering och långa underordning i det 
svenska samhället inte har förmått att sätta värde på sitt finska modersmål, och 
skriver sedan: 

Som nämnts har Sverige ej i minsta mån rättat sig efter den av folkförbundet erkända 
grundsatsen om modersmålets nyttjande ex. som ämbets- och d omstolsspråk inom mera 
enhetliga bosättningsområden.755 

Tidningen beskriver därefter de planer som svenskarna har för att göra kolonisations
verksamheten i Norrbottens finnbygder effektivare och fortsätter: 

Men än så länge är d etfinska bosättningsområdet i Norrbotten fortfarande enhetligt; 
och så länge ha vi finnar full möjlighet att med framgångförsvara Norrbottenfinnarnas 
rättigheter, inför ett mellanfolkligt forum och mellanfolklig opinion, och tvinga Sverig e 
att helt och hållet ändra sitt hittillsvarande system. Längre fram blir det svårare, som 
det nyligen har visat sig ex . i Överschlesien, där polackerna — änskön de själva äro 
herrar inom sitt område — blott med svårighet kunna driva bort de tyska kolonisterna, 
som Tysklandpå sin tid förde ditJ56 

Exemplet visar med all tydlighet den betydelse NF hade fått för en ändrad syn på 
nationella minoriteter. Domslutet som gav Åland till Finland hade också gett 
fennomanerna vind i seglet vad gäller Svenska Tornedalen. För den svenska reger
ingen som nyligen varit tvungen att vika sig i ålandsfrågan var tornedalsfrågan ett 
inte helt igenom tomt hot, med tanke på den betydelse det internationella samfun
det tillerkände språk och kultur som kriterium på minoriteters statstillhörighet. 
Man kunde bli prickad av NF ifall man inte följde rekommendationen att natio
nella minoriteter skulle ha rätt att bli undervisade på sitt eget modersmål. Den 
socialdemokratiska omorienteringen i början av 1920-talet framgår också av den 
lilla skriften Nationernas förbund såsom idé och verklighet som var en tryckt publikation 
av ett tal av utrikesminister Östen Undéns hösten 1925. Sverige hade 1920 gått 
med i NF och var sedan början av 1923 vald ledamot av rådet. Undén betraktade 
Sveriges inträde i NF som en nyorientering i utrikespolitiken och en brytning av 
den internationella isolering landet befunnit sig i de senaste hundra åren. Till de 
speciella uppgifter som enligt Undén krävde internationellt samarbete genom en 
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gemensam organisation hörde bland annat minoritetsskyddet och kontrollen över 
kolonialmandaten.757 En sådan tydlig offentlig markering av minoritetsfrågans be
tydelse från den sittande regeringens sida krävde också att regeringen tog itu med 
landets egna minoritetsfrågor. 

Den allmänna politiska oro och turbulens som kännetecknade Östersjöområdet 
åren 1918-1921 efterträddes av en lugnare period som präglades av nedrustning 
och relativ stabilitet, en gradvis omorientering från den tidigare rena neutralitets
linjen och inriktningen på kollektiv säkerhet mot bilateralt samarbete. Från 1925 
inleddes ett inofficiellt samarbete mellan de svenska och finska militära staberna, 
som i och med 1930 års försvarskommission blev formaliserat mellan Finlands och 
Sveriges generalstaber. Samarbetet blev ännu tydligare sedan Richard Sandler blivit 
utrikesminister 1932. För den stora allmänheten liksom för det socialdemokratiska 
partiet i stort var det mesta kring samarbetet hemligstämplat. Den svenska krigs
planläggningen innehöll t.ex. alternativ där Sverige gjorde sanktionsingripanden i 
Finland. Frågan om ett svenskt sanktionsingripande byggde på Versailles fredens 
överenskommelser och NF:s sanktionsinstrument. Ur det militära samarbetet växte 
tankarna på ett nordiskt försvarsförbund som bl.a. Sandler var positivt inställd till. 

Det innebar ett avsteg från den strikta neutralitetspolitik som Sverige hållit förut, 
men tanken fick ingen politisk uppslutning i Sverige. Efterhand visade det sig att 
det internationella kollektiva systemet för de små staternas säkerhet inte höll måt
tet. Då återgick också Sverige till en striktare neutralitetspolitik. Från 1937 trädde 
en ny krigsplanläggning i kraft där de tre första krigsfallen räknade med ett hot från 
Sovjet och ett fjärde avsåg ett angrepp från Tyskland mot Skåne. Krigsfall III skissade 
ett anfall via sydöstra Finland och ett över Torne älv.758 Det utökade samarbetet 
mellan Sverige och Finland mot slutet av 1930-talet hör också samman med de 
inrikespolitiska förändringarna i Finland. När det populistiska agrarförbundet, som 
hade stått för de radikalaste språkliga kraven, inledde regerings samarbete med de 
språkpolitiskt neutrala socialdemokraterna år 1937 tonades språkstriden ner.759 Det 
påverkade emellertid inte de språkpolitiska besluten om Tornedalen som tagits 
1935. Den socialdemokratiska mer positiva hållningen till det finska språket visade 
sig under 1930-talet i att den socialdemokratiska lokaltidningen Norrländska 
Soâaldemokraten (NSD) öppnade sina spalter för försvararna av finska språket, medan 
de negativa skriverierna fortsatte i de högerorienterade Haparandabladet och Norr-
bottens-Kuriren.760 

Arthur Engbergs språkpolitik 
Den nya utrikes- och försvarsstrategiska hållningen i förhållande till Finland krävde 
en motsvarande förtrolighet i de kulturella förbindelserna. Det är i det samman
hanget språkfrågan i Tornedalen kommer in. Där kom Arthur Engberg att spela en 
central roll. Han var en mångsidig politiker som arbetade på flera centrala poster i 
socialdemokratiska regeringar. I mitten av 1920-talet var han engagerad inom utri
kespolitiken. Där förespråkade han exempelvis att NF:s sanktioner skulle stär
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kas om arbetarrörelserna i de olika medlemsländerna medverkade.761 Engbergs ut
rikespolitiska erfarenheter skulle komma till användning när han som ecklesiastik
minister, först 1932-1936 och sedan 1936-1939 fick hand om språkfrågan i Tor
nedalen. Samtidigt handlade inte ställningstagandet i språkfrågan för Engbergs del 
enbart om utrikespolitisk taktik. Man måste i bedömningen av hans politik också 
väga in hans allmänna bildningsintresse och syn på modersmålet. Han var i olika 
perioder chefredaktör för tidningarna Arbetet och Soâal-Demokraten. Trots att han 
var motståndare till statskyrkan deltog han i arbetet med 1937 års psalmbok. I 
språkfrågan tog han i debattskrifter ställning för modersmålets betydelse för 
utformandet av en rik kultur.762 Hans åsikter och värderingar hade klart humanis
tiska värderingar vilket i samverkan med hans ställningstagande i fråga om moders
målet bör ha stärkt hans förståelse för de tornedalingar som ville skydda och värna 
sitt finska modersmål. 

Det av SÖ lämnade förslaget till undervisningsplan i Tornedalen, med frivillig 
finska i fortsättningsskolan lades fram som proposition till 1932 års riksdag av den 
liberala regeringen under C. G. Ekman. Därigenom var striden återigen igång. På 
biskop Olof Bergqvists förslag hänsköt man frågan till utskottet, som anhöll om 
att ecklesiastikdepartementet skulle anmoda domkapitlet i Luleå att skyndsamt in
fordra de tornedalska skolstyrelsernas utlåtande i frågan. En majoritet av skolstyrel
serna avvisade förslaget. Samtidigt pågick en insamling av argument i Luleå dom
kapitel för att påvisa att bakom de finskvänliga fanns fennomanska krafter i rörelse. 
Likaså inbjöds den dåvarande ecklesiastikministern Sam Stadener till en resa i Tor
nedalen. Propositionen föll i riksdagen, men när socialdemokraterna kom till re
geringsställning lade Arthur Engberg fram samma proposition till 1935 års riksdag. 
Han argumenterade för att förslaget fanns redan hos 1921 års Finnbygdsutredning 
samt att 1924 års riksdag godtagit principerna. Propositionen ledde slutligen efter 
stor debatt i tidningspressen till ett beslut i riksdagen 1935. Enligt beslutet skulle 
möjlighet finnas till frivillig undervisning i finska språkets läsning och skrivning 
under 60-90 timmar per läsår. Det skulle också ingå i läsordningen.763 

Under hela den långa färden från motionen i riksdagen 1917 till 1935 års riks
dagsbeslut var det liberalerna och socialdemokraterna som drev frågan om finska 
språkets ställning i Tornedalen. Som synes av SÖ:s arbete i frågan fanns det också 
där politiska krafter som arbetade för ett visst mått av finska i folkskolan. Här kan 
man spåra inflytande från folkskollärarna inom SAF som när de hamnade i ledande 
ämbetsmannaställningar påverkade politiken. Efter de språkdebatter som rasat 
mellan intellektuella i Sverige och Finland om försvenskningspolitiken i Torneda
len blev det just Tornedalen som fick spela den medlande rollen mellan de två 
länderna. Sommaren 1937 gjorde Sveriges och Finlands utrikes- och ecklesiastik
ministrar en gemensam resa genom Tornedalen för att bekräfta enigheten. Resan 
spelade en viktig symbolisk roll för den nya samförståndspolitiken mellan Sverige 
och Finland.764 I samband med resan gjordes en snabbutredning av Tornedals-
frågan. Symptomatiskt för den nya tiden var att inte domkapitlet anlitades för ut
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redningen, utan istället länsstyrelsen i Norrbotten. I direktiven ville regeringen att 
länsstyrelsen skyndsamt gjorde en utredning med förslag "...i vad mån lättnader 
och för den egentliga gränsbygden anpassade särskilda anordningar lämpligen borde 
komma till stånd i fråga om förbindelser emellan den svenska och finska gräns
bygden." 765 Det var alltså inte primärt språkfrågan det handlade om, utan att för
bättra relationerna mellan Sverige och Finland i allmänhet. Närmandet på det na
tionella planet märktes ganska snart även på det lokala planet. I protokollet till 
Övertorneå sky tteförenings årsmöte i november 1937 framgår att man nyligen inlett 
gemensamma skyttetävlingar med finska skyddskåren i Ylitornio.766 

I utredningen engagerades professorn i finsk-ugriska språk Björn Collinder som 
i november och december 1937 besökte tio av de elva skoldistrikten. Det enda som 
inte besöktes var Karesuando. Enligt Collinders uppgifter besökte han överlärare, 
lärare, präster, läkare, civiltjänstemän, arbetsledare och menige man för att utröna 
hur de ställde sig till frågan om undervisning i finska språket. Hans utgångspunkt 
var att eftersom skolmyndigheterna uppställt tvåspråkighet som mål, måste man 
fråga sig dels hur befolkningen behärskar svenska språket, dels om det kunde anses 
tillfredsställande att befolkningens finska modersmål lämnas "...helt utan all rykt 
och ansning." Han var positivt överraskad av elevernas goda kunskaper i svenska. 
I folkskolan ansåg han att de pratade svenska utan större svårighet. Han ställde sig 
kritisk till den rent imitativa metod som användes i skolan eftersom alla ämnen då 
måste ställas i språkundervisningens tjänst. Han varnade för risken att tornedalinga-
rna riskerade att språkmässigt hamna mellan två stolar och ansåg det också fanns 
ett praktiskt behov av finska.767 Collinder skrev också ett särskilt PM som beskrev 
Luleå domkapitels inställning till finska språket. Det var en mycket skarp vidräk
ning med kyrkans språkpolitik. Han kritiserar den ohistoriska föreställningen att 
finska språket gjort stora landvinningar på svenskans bekostnad och riktade sär
skild kritik mot Albert Carlgren som: 

..lyckades i sittförsvenskningsnit såtillvida som han fick domkapitlet i Luleå att driva 
en språkpolitik, som stämmer illa överens med den kristna förkunnelsens traditioner 
och som står i strid wed andemeningen i gällande lag. 

Han kritiserade ocksä domkapidet för att det många gånger förslagit till ordinarie 
tjänster personer utan tillräcklig färdighet i finska, likaså hur det funnits bristfälliga 
intyg i finska språket bland präster och att finnbygds stipendiater fått stipendium 
utan krav på intyg om kunskaper i finska. Collinder föreslog att man borde utöka 
timplanen i fortsättningsskolan med 60 timmar och som alternativ till finska införa 
exempelvis matematik, för att skapa alternativa valmöjligheter.768 Det socialdemo
kratiska regeringsinnehavet från 1932 innebar en islossning för det finska språkets 
ställning i Tornedalen, även om det var relativt små förändringar i den praktiska 
skolpolitiken. Även här låg den stora vinsten kanske på ett symboliskt plan. Samti
digt avlöstes centralfigurer inom Luleå domkapitel, som Olof Bergqvist och Al
bert Carlgren, av nya krafter som inte var lika låsta vid den tidigare förda 
försvenskningspolitiken. Carlgrens frånfällen och den nya regeringspolitiken un
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der 1930-talet bröt en sextioårig konservativ kyrklig kontinuitet inom språkpolitiken. 
Då först förlorade den konservativa assimileringspolitiken från den oscarianska 
tiden sitt grepp och avlöstes av en mer minoritetsvänlig politik som bar liberala och 
socialdemokratiska förtecken. Den sista striden fick en symbolisk avslutning med 
frågan om ny folkskolinspektör i Tornedalen. När tjänsten utlystes sommaren 1938 
fanns bland de sökande även överläraren William Snell i Paj ala. 

Trots Snells högre meriter än de övriga sökandena föreslog domkapidet i sitt 
udåtande att han inte skulle få tjänsten. Motiveringen var att det till tjänsten i Tor
nedalen krävdes långt större krav på "...försiktighet och koncilians..." än vad som 
fordrades i vanliga fall. Dessutom borde det vara en person som inte "...tagit mar
kerad del i språkdiskussionen åt ena eller andra hållet..." eftersom det kunde vålla 
denne svårigheter i arbetet. Snell underkändes alltså för att han engagerat sig i 
språkfrågan. SÖ ställde sig på samma ståndpunkt som Luleå domkapitel.769 Även 
Björn Collinder uppmanades yttra sig. 

Trots sin kritiska hållning till domkapitlet i Luleå föreslog Collinder en annan 
person till tjänsten, med hänsyn till att Snells engagemang i språkfrågan gjort ho
nom omstridd. Collinder föreslog istället att Snell fick den andre sökandens tjänst.770 

Också Hugo Tenerz yttrade sig i ett brev till Arthur Engberg, där han påtalade att 
det behövdes en folkskolinspektör som var intresserad av folkupplysning och kul
turarbete, inte bara av försvenskning. Han trodde att det skulle motverka de 
svenskspråkiga tjänstemännens hätskhet mot allt finskt, om män från allmogens 
egna led fick något att säga till om i skolfrågor.771 

I september skrev landssekreteraren vid länsstyrelsen i Norrbotten, R. Sund
berg, till Engberg och vände sig mot att Snell utmålats som en figur vilken kunde 
oroa sinnena i språkfrågan och att det drogs fram att hans skola i Paj ala var den 
enda där man hade frivillig finska i fortsättnings skolan. Han tillfogade att han själv 
var från Tornedalen och kunde finska sen barnsben.772 Även W.L. Wanhainen skrev 
ett brev till Engberg där han uttryckte sin beklämning över att domkapidets förslag 
nu blivit bekräftat av SÖ. Han berömde den socialdemokratiska politiken och skrev 
att han hade hoppats: 

...att våra s tatsmakter skulle genom att slå in på en mer human, förtroendefull och 
uppriktig väg i Tornedalens språkfråga taga ledningen och giva även andra häri Nor
den ett föredöme ifråga om behandlingen av s pråkliga minoriteter. 

Efter en beskrivning av den förföljelse av oliktänkande som genomförts av dom
kapitlet i språkfrågan avslutade Wanhainen: 

Gillandet av nämnda myndigheters ställningstagande på högsta ort skulle tvivelsutan 
komma att öka den rättslöshetför oliktänkande i språkfrågan, som faktiskt gort sig 
gällande här under en lång följd av Jr.773 

I oktober tog regeringen ställning i frågan och utnämnde William Snell till folk
skolinspektör inom Tornedalens inspektionsområde.774 Händelsen symboliserade 
det paradigmskifte som skett inom språkpolitiken i Tornedalen. 
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Arbetarrörelsen och finska språket 
Med tanke på den skillnad man kan se i värderingar mellan de två ecklesiastik
ministrarna Värner Rydén och Arthur Engberg vad gäller försvenskningspolitiken 
kan man fråga sig hur man egentligen ska känneteckna den socialdemokratiska 
politiken mot den finskspråkiga minoriteten. I hur pass hög grad handlade det om 
skillnader i personliga värderingar och hur mycket rörde det sig om skillnader i 
värderingar över tiden inom det socialdemokratiska partiet? Ett sätt att undersöka 
frågeställningen är att granska verksamhetsberättelser, kongressmotioner och 
kongressprotokoll från partiets verksamhet. Den omsluter en dryg fyrtioårsperiod 
från slutet av 1890-talet fram till andra världskriget. 

När man undersöker arbetarrörelsens roll i Tornedalen måste man tydligt skilja 
på den verksamhet som bedrevs på landsbygden och den som bedrevs i industri
samhällena. I industrisamhällena Malmberget, Kiruna och Seskarö samlades stora 
arbetarskaror från olika delar av landet. En hel del av dem var svartlistade för sina 
fackliga och politiska verksamhet och var mycket radikala. Kontrasten blev så mycket 
större på grund av laestadianernas antimodernism och högerpolitiska orientering. 
Industrialiseringen skedde i en bygd som levt mycket isolerad både vad gäller språk 
och kommunikationer. Det gäller särskilt gruvindustrierna i Lappland. 

Biskop Olof Bergqvist skriver i sina memoarer hur han 1892 började sin tjänst
göring som vice pastor i Gällivare och hur stor kontrasten då var mellan gruvar
betarna och den finsktalande allmogen. Arbetarna kom från olika håll i landet och 
även från Finland. De var för det mesta socialdemokrater och hängde noga med i 
vad som hände inom det politiska livet i landet. De fick genom sina möten i Fol
kets hus en vana vid parlamentariska former och fick på så vis en god demokratisk 
skolning. Hela andan i samhället bar den moderna tidens prägel. Allmogen stod 
däremot, enligt Bergqvist, på en kulturnivå som närmast liknade 1600-talet. De var 
till övervägande del laestadianer och hamnade därför tidigt i motsättning till arbe
tarrörelsen som var likgiltig och ibland fientligt inställd till religionen. Gruvbe-
folkningen talade mest svenska, bortsett från en del finländare och tornedalingar, 
medan allmogen talade nästan uteslutande finska.775 

Den modernisering som skedde underifrån genom arbetarrörelsens framväxt 
fick därför en språklig karaktär. Den medvetna organiseringen och samhälls-
medvetenheten kom från svenskt håll. Samtidigt blev arbetareföreningen i Malm
berget föregångare för arbetarrörelsen också i det övriga Norrbotten. Det framgår 
av den agitationsrapport som en av det socialdemokratiska partiets agitatorer skrev 
i december 1898 över agitationsresan i Norrland det året. Han beskriver hur han 
höll föredrag på två orter i Norrbotten, ett i Malmberget och ett i Luleå. I Malm
berget fanns då redan en etablerad verksamhet medan rörelsen i Luleå inte ens var 
ett år gammal.776 Arbetareföreningen i Malmberget spelade även en inte obetydlig 
roll i den nationella formeringen av arbetarrörelsen genom sin höga organisations
grad. Den var storleksmässigt den tionde största arbetareföreningen i landet av de 
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närmare 200 fackföreningar, arbetarklubbar och socialdemokratiska föreningar som 
fanns registrerade i slutet av 1896.777 

På den femte partikongressen i Malmö 1900 hade Malmberget fyra och Luleå 
ett ombud. Ett av malmbergsombuden, J.V. Kramer, engagerades 1901 av partiet i 
en tre månader lång agitationsturné i Bergslagen för att försöka rycka upp organi
sationen där.778 Inom gruvfacket betydde avdelningarna i Malmfälten oerhört mycket 
under Svenska gruvindustriarbetareförbundets uppbyggnadstid. Det visar sig ex
empelvis i att förbundets kongress 1903 hölls i Kiruna. Av de nio deltagande av
delningarna kom fyra från Malmfälten. De representerade 55 procent av förbun
dets medlemmar.779 Genom arbetarrörelsens demokratiska ideal och den nationella 
organisationen kom rörelsen att företräda en annan slags nationalstat än den som 
allmogen i Tornedalen såg framför sig. Genom religionens inverkan och den kultu
rella och politiska isoleringen från övriga Sverige levde Tornedalens allmoge kvar i 
föreställningen om en rojalistisk nationalstat med den gamla hierarkin Gud, kung 
och undersåtarna för ögonen. Det gjorde kontrasten mellan arbetarrörelsen och 
allmogen om möjligt ännu större. 

Hur kulturkrockarna mellan arbetarrörelsen och tornedalingarna kunde ta sig 
uttryck får man en bild av när man följer den fackliga och politiska organisationens 
framväxt. Det är samtidigt en beskrivning av hur arbetarrörelsen tacklade språk
frågan i Tornedalen. Bland gruvarbetarna i Malmberget och Kiruna kom en ganska 
stor andel från de angränsande tornedalskommunerna. Genom att de var finskta
lande och många gånger inte kunde tala svenska överhuvudtaget så var det därför 
svårt att nå de finsktalande för att få dem organiserade. Under de första åren gjor
des därför försök att organisera de finsktalande i egna avdelningar. Det verkar som 
att initiativet togs av de svensktalande avdelningarna i samarbetet med de finskta
lande. Förbundet lyckade därför bilda avd. 10 Finska föreningen i Malmberget, 
avd. 18 Finska föreningen i Kiruna samt även en finsk förening i Koskullskulle. De 
finska avdelningarna förde däremot en tynande tillvaro. 

Frågan om de finska avdelningarna togs upp av förbundsstyrelsen i en motion 
till 1903 års kongress i Kiruna. Av motionen framgick att den finska avdelningen i 
Koskullskulle då hade upphört och en del av medlemmarna gått in i den 
svenskspråkiga avd. 7 vid samma gruva. Vid tiden när motionen skrevs existerade 
fortfarande en finsk avdelning i Kiruna, men enligt uppgift vid "lite liv och hälsa". 
En del av de finsktalande hade gått in i den svenska avd. 112 istället. När kongres
sen senare hölls hade den finska avd. 18 utgått ur förbundet på grund av uttaxering. 
Den enda som då fanns kvar var den finska avd. 10 i Malmberget, men den sades 
ha stora svårigheter att fullgöra sina förbindelser till förbundet och till lands
organisationen. Förbundsstyrelsen drog av de gjorda erfarenheterna slutsatsen, att 
med nuvarande organisationsformer, kvartalsrapporter och låga avgifter till förbund
skassan det blev både kostbart och besvärligt att ha fristående finska avdelningar 
vid sidan av de svenska. Det hade också visat sig svårt att få de finsktalande arbe
tarna att förstå nödvändigheten att betala sina stadgeenliga avgifter i samband med 
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stora konflikter. Det hade då drabbat förbundets övriga avdelningar som fått be
tala mera. Eftersom förbundsstyrelsen antog att samma förhållanden skulle uppstå 
vid eventuella nya gruvor i Norrbotten, ville man hitta en lösning på problemet. 
Förbundsstyrelsen föreslog därför att på platser där gruvdrift inletts skulle bara en 
enda förbundsavdelning få finnas och vinna medlemskap i förbundet. Däremot 
skulle det stå de finsktalande medlemmarna fritt att bilda sektioner i enlighet med 
stadgarna. Motionen blev enhälligt antagen av kongressen. Därigenom tvingades 
den återstående finska avdelning 10 i Malmberget att upphöra med sin verksamhet. 
Medlemsförteckningen 1903 över de två avdelningarna i Malmberget visar att den 
svenska avd. 4 hade 220 medlemmar och den finska avd. 10 hade nio medlemmar. 
Förbundet hade också tagit andra initiativ för att nå de finskspråkiga arbetarna. 
Efter den föregående kongressen hade exempelvis förbundsstyrelsen tryckt upp 
de nya stadgarna i finsk översättning och våren 1903 hade man anslagit 25 kronor 
till en finsk agitator som under några veckor verkade bland den finsktalande gruvar-
betarbefolkningen i Malmberget, Koskullskulle och Kiruna.780 

Trots detta fanns i slutet av året bara en finsk avdelning kvar med en handfull 
medlemmar. Också under de kommande åren återkom frågan om de finsktalande 
medlemmarna. Vid Gruvarbetarförbundets ll:e kongress i Stockholm hade avd. 7 
i Koskullskulle lämnat in en motion där man rent allmänt beskrev den stora 
okunnigheten om arbetarrörelsen på landsbygden i Norrbotten. Det gjorde att 
bolagen lätt kunde få arbetsvilliga därifrån i händelse av en konflikt. Man begärde 
därför 500 kronor årligen till agitationsverksamhet för åren 1908,1909 och 1910 i 
Norrbotten. Förbundsstyrelsen tillstyrkte motionen med hänvisnings till de sär
egna förhållandena i Norrbotten. Efter en debatt beslutade kongressen att till
styrka motionen.781 Med tanke på laestadianernas starka inflytande i de kommuner 
som omgav gruvsamhällena kan man i motionen läsa in att med "säregna förhål
landen" öven inbegreps den finskspråkiga befolkningen. 

Det socialdemokratiska partiet hade också att ta ställning till den finskspråkiga 
befolkningen och laestadianerna. Agitatorn för Övre Norrland, John Persson, be
skrev i SAP:s verksamhetsberättelse 1904 svårigheterna med att bedriva agitation i 
Tornedalen. Språkfrågan var visserligen besvärlig men genom tolk hade han ändå 
kommit i kontakt med arbetarna. Svårare var det då med den laestadianska läran: 

En och hvar y som hyllar laestadianismen står ofördragsam gentemot arbetarerörelsen, 
motarbetar densamma allt hvad han förmår; betraktar och utskriker soâalismen så
som ett djäfvulens verk. Dessa laestadianer äro de värsta mä nniskor man gärna kan 
träffa. Upplysning är behöflig allestädes, men så mycket mer där natt råder. För att 
skingra detta mörker tarfvas arbete, mycket arbete! 1*2 

Frågan om de finsktalande arbetarna i Malmfälten togs också upp på SAP:s kong
resser. Till 1905 års kongress motionerade Kiruna arbetarekommun om behovet 
av en finsktalande agitator i Norrbotten. Man framhöll först de stora avstånden 
och dyra kommunikationerna i Norrbotten, men betonade särskilt problemet när 
de finsktalande kom i beröring med svensktalande arbetare från södra Sverige: 
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Att dessa s. k. finnar söka sig arbete i sin egen hemby gd är ju en naturlig sak, och 
hvilket äfven står dem fritt att göra, men det har visat sig att vid kritiska tillfällenjust 
denna finsktalande befolkning med forkärlek blifvit antagna i arbete, då de m akt
ägande alltför väl vet att dessa äro främmande för vår organisation och de soäalde mo-
kratiska idéerna. Men med en kraftig agitation bland dessa finnar skulle ofantligt 
mycket vara att vinna för vårt parti, ty det har visat sig, att åtskilliga af dessa finnar 
som man kommit i beröring med\ kommit till förståelse af vår sak, ställt sig solida
riska med oss. 

Därefter hänvisade motionen till att det bara var en tidsfråga innan Svappavaara 
gruvfält skulle börja brytas, med en befolkning av 300 finsktalande personer bo
ende runt omkring. Kongressdebatten koncentrerades istället kring frågan om sär
skild kvinnlig agitator, men samtliga sex motioner om särskilda agitatorer avslogs 
av kongressen, även den som gällde de finsktalande i Norrbotten.783 På kongressen 
1908 nämndes laestadianerna i samband med en motion om partiprogrammet. I en 
motion ställdes kravet att formuleringen att religionen var en "privatsak" skulle 
utgå ur partiprogrammet. Med en sådan formulering ansåg motionärerna att par
tiet inte kunde bekämpa exempelvis laestadianerna. Därefter följde en flammande 
beskrivning av kristendomens översinnlighet och frihets fientlighet, samt att den 
var byggd på osammanhängande legender och försvarade slaveriet.784 Sista gången 
agitations frågan bland de finskspråkiga dök upp var i en motion från Norrbottens 
partidistrikt till kongressen 1917. Där påtalades, precis som förut, de långa avstån
den, dåliga kommunikationerna och att den finsktalande befolkningen i Norrbot
ten till största delen stod utanför partiet på grund av att ingen agitation riktats mot 
dem. Distriktet begärde därför 750 kronor för skriftlig och muntlig agitation bland 
den finskspråkiga befolkningen. Partistyrelsen vände sig mot förslaget och påminde 
om att partiet tre somrar i rad anskaffat en finsktalande agitator som bedrivit agita
tion i Norrbotten, utan synbart resultat. Dessutom hade en fast anställd svensk
talande agitator varit verksam i Övre Norrland under en lång följd av år, också utan 
resultat. Kongressen avslog också förslaget.785 

Man kan konstatera att konflikten mellan arbetarrörelsen och de finskspråkiga 
tornedalingarna i samtliga fall rörde sig om den ideologiska konflikt som fanns 
mellan laestadianerna och arbetarrörelsen, men att det också uppfattades som en 
del i en allmän politisk omedvetenhet på den norrbottniska landsbygden. Ännu 
1917 fanns "finnagitationen" med på kongressens lista över motioner, men med 
partistyrelsens och kongressens bestämda avslag återkom den inte sedan. Intres
sant är att språkstriden och nationalitetskonflikten i samband med Ålandstvisten 
inte alls avsatte några motioner. Det var klassintresset som stod i förgrunden medan 
nationalitets frågan överhuvudtaget inte berördes. Mot bakgrund av gruvarbetar-
förbundets och SAP:s förhållande till den finsktalande befolkningen kan man på
stå att Värner Rydéns ställningstagande till fö rsvenskningspolitiken svarade mot 
traditionell socialdemokratisk politik. Språkfrågan var för socialdemokraterna var
ken en etnisk eller nationalistisk fråga, utan en klassfråga som det gällde att lösa på 
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mest praktiska sätt. Den ideologiska tvisten riktade sig istället mot religionens för
lamande och förslavande inverkan på befolkningens sinnen. När Värner Rydén 
därför 1929 höll med den konservativa tidningen Nja Dagligt Allehanda att det inte 
fanns någon språkstrid i Tornedalen, och hyllade biskop Bergqvists arbete i Torne
dalen, var det lika mycket ett uttryck för att bekämpa laestadianismen som att ut
trycka en nationalistisk konformitetsideologi.786 

År 1905 hade Rydén motionerat vid den socialdemokratiska partistämman om 
ett fullständigt skiljande av skolan från kyrkan. Han ville också avskaffa kristendoms
undervisningen i de lägre klasserna och ersätta den med undervisning i moral grun
dad på "den moderna vetenskapen".787 Även Arthur Engberg var motståndare till 
religionen, men trots det stödde han Wanhainens krav på en förbättrad ställning 
för finska språket i skolan, både i egenskap av modersmål och för 
kristendomsundervisningens skull. Engbergs åsikter motsvarade mer den liberala 
ståndpunkten om modersmålets plats i skolan som en mänsklig rättighet. På så vis 
var det en okonventionell socialdemokratisk ideologi. Dessutom hade Engberg 
starka utrikespolitiska skäl att stödja det finska språkets ställning i Tornedalen. 

Sammanfattning av Kapitel 4 och konklusion av Del II 
Tornedalens ställning som buffertperiferi fick en förnyad aktualitet efter första 
världskriget på grund av det nya globala kollektiva säkerhetssystem som skapades 
med Nationernas förbund (NF) som yttersta garant. De stater som accepterade 
den nya internationella ordningen garanterade att de inskrivna rättigheterna skulle 
gälla för nationella eller rasmässiga minoriteter. Särskilt betonades de nationella 
minoriternas rätt att använda sitt eget språk inom utbildningsväsendet och i rätts
liga sammanhang. Därigenom fick de finska nationalisternas kritik av språkpolitiken 
i Tornedalen en helt ny, internationell tyngd. Det tog sig konkreta uttryck i tvisten 
mellan Sverige och Finland där Sverige krävde att Åland i enlighet med ålänningarnas 
vilja skulle övergå till Sverige. 

De finska nationalisterna ställde som motkrav att Svenska Tornedalen i så fall 
skulle övergå till Finland. I samband med konflikten bildades 1919 den finska 
Västerbottenskommittén, vars syfte var att stödja finskt språk och finsk kultur i 
Svenska Tornedalen samt verka för att området tillföll Finland vid en eventuell 
gränsrevidering. Kommittén var en del av den s.k. äktfinska rörelsen i Finland vars 
ideologi var att skapa en helfinsk nationalstat. Den medförde en skärpt språkstrid 
mellan den finska och svenska språkgruppen i Finland, vilket motsvarades av en 
motsvarande språkkonflikt i Svenska Tornedalen. Motsättningarna märktes i 
tidningsdebatten där de konservativa tidningarna förde fram en äktsvensk ideologi 
som krävde en försvenskning av Tornedalen och finskans totala utestängande från 
folkskolan. Den liberala, och till viss del socialdemokratiska pressen, ansåg att det 
finska modersmålets användning i folkskolan var en medborgerlig och mänsklig 
rättighet. Tiden från sekelskiftet fram till första världskrigets slut medförde också 
en genomgripande sekularisering och omorganisation inom folkskoleväsendet. En 
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drivande kraft bakom den nya skolpolitiken var folkskollärarna som genom sin 
fackliga organisation Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) skaffade sig 
en politisk plattform. År 1909 togs riksdagsbeslut om att i städerna överföra ansva
ret för folkskolefrågorna från kyrkofullmäktige till stadsfullmäktige. Den slutliga 
upplösningen av sambandet mellan folkskola och kyrka genomfördes 1914 i och 
med att den nyutnämnda folkskoleöverstyrelsen trädde i funktion. Därigenom över
fördes ledningen över folkskolan alltmer från kyrkorådets och kyrkans inflytande 
till skolrådet och det borgerliga samhället. Samtidigt pågick en revision av skolans 
organisation och innehåll som 1919 ledde till en ny undervisningsplan för landets 
folkskolor. Därigenom väcktes tanken om inte Tornedalen med sin språkliga särart 
borde ha en särskilt anpassad undervisningsplan. Det var första gången staten for
mulerade pedagogiska frågeställningar som rörde försvensk-ningspolitiken i Tor
nedalen. 

En viktig del i språkpolitiken var försöken att skapa en vetenskaplig legitimitet 
till de åtgärder som staten vidtog i Tornedalen. Målsättning var att både inom lan
det och internationellt framställa språkpolitiken som en human politik mot en na
tionell minoritet, grundad på minoritetens ställning i nationalstaten och på frivillig
het. Därför producerades en rad statliga utredningar som berörde språkpolitiken i 
Tornedalen. En annan målsättning var att tillförsäkra Tornedalen en likvärdig ut
veckling som i andra delar av landet. Den nya internationella synen på nationella 
minoriteters rättigheter, liksom Västerbottenskommitténs agerande, medförde att 
två separata utredningar om tornedalingarnas nationella lojaliteter tillsattes 1919. 
Den ena genomfördes av konsistorienotarien i Luleå domkapitel, Albert Carlgren, 
efter en begäran från utrikesdepartementet. Den andra genomfördes av agronom 
W.L. Wanhainen efter tillsättning av landshövdingen i Norrbottens län. Båda ut
redningarna kom fram till a tt tornedalingarna tveklöst var nationellt lojala med 
Sverige. 

Carlgrens utredning visade också på ett brett stöd för försvenskningspolitiken. 
År 1919 tillsattes en fullständig utredning om skolväsendet i Tornedalen, den s.k. 
Finnbygdsutredningen. Utredningen avsåg att i första hand avhjälpa bristerna i 
folkskoleväsendet genom en utbyggnad av skolväsendet, inte att undersöka 
undervisningsspråkets betydelse för språkkunskaperna och folkundervisningen. En 
del av utredningen handlade om förhållandet mellan territorium, nationalitet och 
språk. Enligt nationalitetsprincipen, som NF:s kollektiva säkerhetssystem vilade 
på, gällde inte längre statens territorium som suverän avgränsning, utan staten de
lades in i de nationaliteter den bestod av. Det befintliga statliga territoriet behövde 
därför inte nödvändigtvis gälla som avgränsning för nationalstaten. Det kunde lika 
gärna vara språket och kulturen för en folkgrupp som skulle utgöra avgränsningen 
för en stats legitima territorium. Därför blev det viktigt att visa att den svenska 
folkgruppen hade lika stort historiskt berättigande till det tornedalska territoriet 
som den finska folkgruppen. Man använde sig av olika slags tekniker för att bevisa 
detta. Ett sätt var att proklamera att de finsktalande tornedalingarnas modersmål 
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var svenska genom att hävda att den finska som talades i Tornedalen bara var en 
dialekt. Ett annat sätt var att hänvisa till befolkningens egen vilja. Ett tredje sätt var 
att hävda att det språk som talades inom territorialstaten Sverige var svenska och 
därigenom alla medborgares modersmål. Ett fjärde sätt var att hävda att den del av 
befolkningen som tidigare varit svenskar, men senare blivit förfinskade, egentligen 
hade svenska som modersmål. Det sistnämnda argumentent krävde en rekonstruk
tion av kolonisations förloppet i Bottenviksområdet för att övertygande kunna på
visa vilka etniska grupper som kommit först. Här anknöt Finnbygdsutredningen 
till den gamla språkdarwinistiska idén om att det finska språket trängt undan det 
svenska språket. 

Genom olika källor försökte man bevisa att många orter i Tornedalen från bör
jan varit befolkade av en majoritet av svenskar. Konklusionen var att befolkningen 
hade både svenskt och finskt ursprung. Det var ett sätt att utifrån nationalitetsprin
cipen neutralisera det tornedalska territoriet. Dessutom gav det den svenska språk
politiken en legitimitet. Agronomen WL. Wanhainen, som var en av ledamöterna i 
utredningen, lämnade en reservation till de sakkunnigas betänkande. I reservatio
nen kritiserade han hårt de sakkunnigas empiriska underlag, deras rasmässiga 
kvasiteorier och vetenskapliga slutsatser om kolonisations förloppet i Tornedalen. 
Liknande omdefinieringar av förhållandet mellan territorium, nationalitet och språk 
pågick i Finland vid samma tid. 

I den statliga ambitionen att kontrollera nationalstatens etniska grupper ingick 
också försöket att kategorisera de etniska grupperna efter särskilda kriterier. Redan 
efter 1809 gjordes en etnisk kategorisering i folkbokföringen i vissa församlingar i 
Tornedalen. De finskspråkiga avskiljdes där som en särskild kategori. Resultaten 
började sedan överföras till folkräkningarna. Vid 1930 års folkräkning gjordes en 
särskild språk - och härkomstutredning rörande de etniska minoriteterna i norra 
Sverige. Redan i samband med tillsättandet av Finnbygdsutredningen 1919 hade 
en språk- och härkomstundersökning i Tornedalen och Lappland föreslagits av 
professor K.B. Wiklund, men utredningen kunde av ekonomiska skäl inte genom
föras förrän i samband med 1930 års folkräkning. Målsättningen var att fastställa 
språkgränserna för de olika språken i området, men det framhölls också betydelsen 
av att kartlägga barnens språkkunskaper före skolåldern för att få ett mått på sko
lans betydelse för uppkomsten av tvåspråkighet. Utredningens resultat skulle också 
utgöra underlag för framtida forskning. Utredningens metod att försöka kategori
sera etnicitet enligt ett blandat stam- och språkbegrepp kritiserades redan i samti
den och de uppgifter som rörde stambegreppet ansågs så osäkra att inga konklu
sioner överhuvudtaget drogs vid den slutliga presentationen i 1930 års folkräkning. 

Med massinförandet av statliga skolor på 1890-talet introducerades en ny metod 
för att lära skolbarnen i Tornedalen att tala svenska. Den gick ut på att lärarna 
enbart skulle undervisa på svenska. Den nya språkinlärningsmetoden hade utveck
lats av språkinlärningsinstitut för att snabbt lära vuxna människor ett nytt språk, 
eller som språkinlärningsmetod på gymnasiet. Den kallades i pedagogiska sam

302 



manhang omväxlande för direktmetoden, reformmetoden, Berlit̂ ka metoden och i mer 
nationalistiska sammanhang den helsvenska metoden. Den introducerades i Sverige på 
3:e Nordiska filologmötet i Stockholm 1886, men det är oklart om det vid den 
tiden fanns någon koppling till in förandet av den helsvenska undervisningen i 
Tornedalen. 

Metoden stöddes i Sverige av den språkpedagogiska föreningen Quousque tandem 
där bl.a. K.B. Wiklund var medlem. Inlärningsmetoden kritiserades vid olika tillfäl
len i tidningen Pedagogisk Tidskrift, men avsåg då metodens användning i gymnasiet. 
Inom de skoltidningar som berörde folkskolans verksamhet debatterades överhu
vudtaget inte den pedagogiska sidan av svenskundervisningen i Tornedalen. Den 
enda ansatsen till pedagogisk diskussion var en artikel av en tornedalslärare i en 
lokaltidning år 1904 där kravet på en särskild metodik i språkinlärningen fördes 
fram. Av folkskolinspektörens berättelser från Tornedalen på 1890-talet framgår 
att metoden i praktiken innebar stora problem när den introducerades, bland annat 
därför att den krävde bättre skolformer än vad som fanns i Tornedalen, men också 
för att barnen inte kunde få hjälp av föräldrarna med läxorna eftersom föräldrarna 
inte hade kunskaper i svenska. 

Genom sitt nitiska arbete med att införa den helsvenska undervisningen ham
nade folkskolinspektören P.O. Grape i konflikt med skolrådet och kyrkorådet i 
Övertorneå, som ansåg att en del av skolbarnen även behövde få undervisning på 
finska. Mot folkskolinspektörens och domkapitlets vilja lyckades skolrådet hävda 
sina krav. Andra åtgärder för att stärka metoden med helsvensk undervisning var 
att en särskild ABC-bok med tillhörande metodikbok för lärarna togs fram av K.B. 
Wiklund. Den kom ut 1916.1 seminariet i Haparanda infördes svenska som under
visningsspråk från höstterminen 1891. 

Också Finnbygdsutredningen tog upp frågan om undervisnings språket till be
handling. Den föreslog att undervisningen skulle fortsätta på samma sätt som förut, 
d.v.s. att svenska skulle var det enda undervisnings språket i skolan. De enda åtgär
der man föreslog för förkovran i finska språket var frivillig undervisning i 
fortsättningsskolan. En del möten ordnades med lärare och befolkning i Torneda
len för att utröna den spontana åsikten i språkfrågan. De sakkunniga tolkade dis
kussionerna som att en klar majoritet uttalade sig för att ingen finska skulle finnas 
på skolschemat. Man drog även slutsatsen att undervisningen på svenska inte häm
made tornedalsbarnens kunskapsinhämtning. Mot de sakkunnigas utlåtande reser
verade sig W.L. Wanhainen. Han hävdade att finska som undervisningsspråk var 
nödvändigt i småskolan samt för de mindre begåvade barnen som annars blev helt 
utan undervisning. Han ansåg också att kristendomskunskap i de lägre stadierna 
skulle hållas på barnens modersmål. Wanhainen kritiserade också de möten som 
hållits eftersom de av många bland ortsbefolkningen tolkats som opinionsmöten 
för frågan om Tornedalen skulle förbli en del av Sverige. I ett sådant sammanhang 
blev deras åsikter om undervisnings språket i skolan missvisande. Han kritiserade 
också utformningen på den enkät som riktats till lärarna, eftersom frågorna ansågs 
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styrande. Det kanske mest betydelsefulla med Wanhainens reservation var att det 
var första gången så pass tydliga krav på hänsyn till det finska språkets ställning i 
folkskolan fördes fram i en statlig utredning. Det gjorde de politiska partierna upp
märksamma på att det faktiskt fanns en språklig opposition mot den assimilerings
politik som domkapidet drev. 

De demokratiska framstegen med utökad rösträtt och en liberal regering 1911 
förde skolpolitiken framåt på många sätt, men vad gäller skolväsendets utformning 
för de nationella minoriteterna fick däremot högerpartiet ett avgörande inflytande 
genom den centrala roll Luleå domkapitel med sin konservativa ledning spelade. 
Den laestadianska väckelserörelsen slog vakt om det finska språket genom den roll 
det spelade i lekmannagudstjänsterna, men det fanns ingen politisk rörelse som 
drev språkfrågan på nationell nivå. Den krets av tornedalsungdomar som startade 
lokalföreningar av Jordbrukare-Ungdomens Förening (JUF) blev däremot betydel
sefull, genom att deras bildningsverksamhet fäste uppmärksamheten på värdet av 
den finskspråkiga kulturen. Skolöverstyrelsen (SÖ) fortsatte på 1920-talet arbetet 
på en särskild undervisningsplan för Tornedalens folkskolor. Tornedalslärarna upp
manades att komma in med skriftliga förslag på förbättringar inom folkskolan. Det 
resulterade i en petition 1928 av åtta lärare som krävde att finska skulle införas som 
frivilligt språk i fortsättningsskolan. Även nu hölls lärarmöten för att diskutera 
frågan. När en proposition 1932 lades i riksdagen av den liberala regeringen blev 
det avslag. 

I den socialdemokratiska regering som avlöste den liberala lade ecklesiastik-
minster Arthur Engberg 1935 en ny proposition i frågan. Då gick den igenom i 
riksdagen. Reformeringen av språkpolitiken i Tornedalen ska ses mot bakgrund av 
det utrikespolitiska närmandena mellan länderna i Norden. Det utrikespolitiska 
klimatet för språkliga reformer ökade dramatiskt i och med att Sverige och Finland 
närmade sig varandra i ett försvarspolitiskt samarbete i början av 1930-talet. Det 
fanns därigenom utrikespolitiska vinster i att en försoning nåddes vad gäller språk
frågan i Tornedalen. På ett symboliskt plan gjorde därför de svenska och finska 
utrikes- och utbildningsministrarna 1937 en gemensam resa längs Tornedalen. I 
samband med resan begärde regeringen en snabbutredning av hur lättnader i för
bindelserna emellan den svenska och finska gränsbygden skulle kunna genom
föras. 

Samtidigt gjordes en utredning av det svenska och finska språkets ställning i 
Tornedalen av professorn i finsk-ugriska språk Björn Collinder. Han riktade stark 
kritik mot det sätt försvenskningspolitiken genomförts av domkapitlet i Luleå. 
Regeringens kritik mot domkapitlet och SÖ visade sig vid tillsättningen av folks
kolinspektör i Tornedalen 1939. Trots högre meriter förbigick domkapitlet och SÖ 
överläraren William Snell med uttrycklig motivering att det berodde på hans enga
gemang i språkfrågan. Regeringen tog emellertid inte hänsyn till domkapitlets och 
SÖ:s beslut och tillsatte Snell på tjänsten. Händelsen symboliserade det paradigm-
skifte som skett inom språkpolitiken i Tornedalen. En genomgång av Sveriges so
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cialdemokratiska arbetarepartiets (SAP) samt Svenska gruvindustriarbetare
förbundets verksamhetsberättelser och kongresser visar att de finskspråkiga ut
gjorde ett problem vid arbetarrörelsens formering i Norrbotten. Försök gjordes att 
bilda finskspråkiga avdelningar inom gruvarbetareförbundet i Malmberget, 
Tuolluvaara och Kiruna i början av 1900-talet. I en motion av förbundsstyrelsen 
till f örbundets kongress i Kiruna 1903 föreslogs att bara en avdelning skulle få 
finnas på varje ort, men att det stod de finskspråkiga fritt att bilda sektioner. Moti
vet till centralisering var främst ekonomiska skäl. Både inom gruvindustriarbetare
förbundet och SAP ansågs den laestadianska rörelsen vara det svåraste hindret för 
en organisering av de finskspråkiga tornedalingarna. De finskspråkiga ansågs också 
vara alltför benägna att låta utnyttja sig som strejkbrytare vid konflikter. Därför 
sökte man upprepade gånger pengar till agitation bland den finskspråkiga befolk
ningen. Arthur Engberg representerade en okonventionell socialdemokratisk syn 
på den tornedalska befolkningens rätt till sitt modersmål. Han uttryckte närmast 
en liberal och humanistisk syn på minoriteternas rätt till sitt modersmål. 

En konklusion kan nu göras av assimileringspolitken från 1850 till 1939.1 del II. 
Kyrklig, medborgerlig och nationalistiskförsvenskningspolitik 1850-1939 har tornedalingarnas 
förändrade perifera status från 1809 fram till 1939 beskrivits. I kapitel 2 beskrevs 
den etniska kontinuiteten i folkbildningens ideologiska innehåll genom jämförel
sen mellanl 686 års kyrkolag och 1942 års folkskolestadga, samt hur den laestadi
anska väckelserörelsen under perioden 1850-1875 växte fram och framstod som 
ett hot mot Svenska kyrkans hegemoni i området. Laestadianerna byggde upp ett 
alternativt skolväsende som konkurrerade med det ordinarie folkskoleväsendet. 
För tornedalingarna blev laestadianismen en kulturell motkraft till försvensknings
politiken. 

Både laestadianismens nationsöverskridande karaktär och oåtkomligheten för 
svensk kulturell påverkan, gjorde att laestadianismen fick en politisk sprängkraft. 
Undersökningen av de olika faserna i folkskolans utbyggnad har visat att de sam
manhängde med olika politiska beslut, nämligen inrättande av det kommunala själv-
bestämmandet 1862, landstingets stöd till småskoleväsendet efter 1869 och inrät
tandet av det första statliga Finnbygds stödet 1874. I kapidet beskrevs också den 
ambivalenta språkpolitik som bedrevs kring mitten av 1800-talet, samt hur den 
begynnande moderniseringen efter 1850 ställde statsmakterna inför ett språkligt 
vägval i Tornedalen. 

Som ideologiska element i nationalstatskonkurrensen mellan Sverige och Fin
land har framhållits skandinavismen och fennomanin liksom de språkdarwinistiska 
idéer som utvecklades under senare delen av 1800-talet. Likaså påvisades hur 
fennomanins framgångar för det finska språkets ställning i Finland medförde en 
rad språkreformer för det finska språkets ställning i Svenska Tornedalen. I kapidet 
beskrevs också att Svenska Tornedalen stod på en lägre nivå jämfört med de 
svenskspråkiga delarna av Norrbotten. Det visar att det fanns en ekonomisk bak
grund, vid sidan av nationalistiska skäl, till inrättandet av det första statliga stödet 
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till Tornedalens skolväsende 1875. I kapitel 3 beskrevs hur industrialiseringen, 
nationalstatskonkurrensen och demokratiseringen framstår som de stora drivkraf
terna bakom försvenskningspolitiken i Tornedalen åren 1876-1916. Där påvisades 
hur försvenskningspolitiken växte fram parallellt med moderniseringen i Torneda
len. Järnvägens framdragning och industrialiseringen i samverkan med en ändrad 
försvarsdoktrin ledde till a tt Tornedalens ställning som buffertperiferi förändra
des. Tornedalen började betraktas som ett alltmer försvarspolitiskt intressant om
råde. I kapidet beskrevs också hur försvenskningspolitiken inom folkskolan ytt
rade sig i inrättandet av de första statliga skolorna. Motivet var till en början att 
neutralisera det laestadianska hotet, men fick allt eftersom en mer och mer nationa
listisk slagsida. Utbyggnaden av skolväsendet i Tornedalen beskrevs som en sam
verkan både ovanifrån och under-ifrån. De statliga myndigheterna hade behov av 
att assimilera och integrera de finskspråkiga i den svenska nationalstaten, medan 
tornedalingarna själva kände behov av att bryta sin kulturella, politiska och ekono
miska isolering från det övriga Sverige. Åren kring sekelskiftet 1900 utvidgades 
språkpolitiken till institutioner utanför den direkta folkskolan. 

I kapitel 4 beskrevs omsvängningen i den statliga språkpolitiken. Som de vikti
gaste orsakerna till en mer liberal syn på användningen av det finska modersmålet 
i undervisningen angavs de nationella minoriteternas ökade skydd efter första världs
kriget i samband med bildandet av NF, sekulariseringen inom skolväsendet, upp
komsten av ett utbildat skikt av tornedalingar som blev medvetna om värdet av 
den egna kulturen samt det utrikespolitiska närmandet mellan Sverige och Finland. 
Arbetarrörelsens förhållande till den finskspråkiga minoriteten i Tornedalen kän
netecknades till en början av ett klassperspektiv, men hos Arthur Engberg tog det 
sig uttryck i en mer liberal och humanistisk inställning till språkfrågan i Torneda
len. 
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III. Strategier för språkförändring 
en undersökning av Overtorneå kommun 

Tämän ilman kannen alla kasvanut on vieras Suomessa ja muukalainen Ruotsissa. 
(Den som växt upp under denna himmel är gäst i Vinland och främling i Sverige). 

(Citat av hemvändande emigrant till Tornedalen. 
Ur Sigurd Klockare, Finska språket i Sverige, 1982) 

I del III., Strategier för språkförändring 1850-1930, vänds blicken från försvenskning
saktörerna till de som blev utsatta för försvenskningspolitiken. Målsättningen är 
att göra en undersökning av hur olika moderniserings faktorer påverkade språk
bytesprocessen. De olika undersökningarna används för att analysera torne-
dalingarnas språkstrategier med utgångspunkt i Övertorneå kommun. Frågan om 
tornedalingarnas språkstrategier hänger samman med två stora skeenden. Det är 
för det första industrialiseringen och den ekonomiska utvecklingen, för det andra 
försvenskningspolitikens innehåll och utformning i folkskolorna. De utgör två si
dor av moderniseringen som tornedalingarna hade att ta ställning till. Tornedalen 
var i början av 1800-talet ett huvudsakligen finskt kulturområde. Det var bara ett 
tunt skikt av präster och högre tjänstemän och någon enstaka bland allmogen som 
var tvåspråkig i älvdalen vid delningen 1809. Gång på gång återkommer sedan i 
källorna beskrivningar över den finskspråkiga allmogens obenägenhet att lära sig 
svenska. Den finska kulturen utövade det primära inflytandet över etniciteten och 
den nationella identiteten för flertalet tornedalingar. Modersmålet var finskt, släk
tingarna var finsktalande, gudstjänsterna och skolundervisningen i den första folk
skolan hölls på finska, levnadsvanorna var finska. Man var finsk i Sverige. 

Det var inte förrän under moderniseringsprocessen som den svenska kulturen 
började utöva ett mer bestående inflytande. Därigenom utvecklades den en gång 
enhetliga kulturen i Svenska och Finska Tornedalen åt olika håll. Det märktes inte 
minst genom språkutvecklingen. På den finska sidan försiggick moderniseringen 
på finska, ett språk som under 1800-talet genomgick en radikal förändring till ett 
fullt utvecklat kulturspråk med ett modernt ordförråd. På den svenska sidan av
stannade det finska språkets utveckling och började efterhand försvenskas. En bi
dragande orsak var försvenskningspolitiken i folkskolan. Andra orsaker var urba
niseringen och migrationerna som skapade fler tvåspråkiga miljöer. Konkurrensen 
mellan nationalstatsprojekten och den ofta nationalistiskt infekterade debatten med
förde att språkfrågan också fick en laddad symbolisk roll i Tornedalen. Språkbytes
processen från finska till svenska kan därför användas både som ett sätt att mäta 
moderniseringens hastighet och för att undersöka hur det etniska innehållet i den 
nationella identiteten förändrades i Svenska Tornedalen. Det fanns push andpull-
krafter både i den gemensamma finska kulturen och i den svenskspråkiga moder
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niseringen som påverkade de svenska tornedalingarnas språkliga strategier. Det är 
just strategierna för språkförändringen som är det genomgående temat i del III av 
avhandlingen. I undersökningen har fyra områden med betydelse för språkbytes
processen undersökts. Dessa är industrialiseringen, det åvila samhällets framväxt\ folksko
lansförsvenskning samt forändrade äktenskapsmönster. De står för olika aspekter av språk-
förändringen som på olika samhällsnivåer grep in i individens liv och påverkade 
deras språkmiljö. Genom att gripa in i varandra bidrog de olika nivåerna till at t 
forma olika språkstrategier hos tornedalingarna. Språkbytesprocessen undersöks 
perioden 1850-1930. 

Språket studeras här som ett sätt att hantera förändringarna i samtiden, som ett 
politiskt och socialt redskap, ett medel för individen att bygga en framtid för sig 
själv och sin familj. Att tala om ett språkbyte från finska till svenska i Tornedalen år 
1930, som ju är avslutningen på undersökningen, är missvisande eftersom man 
hellre borde tala om en förändring från en monolingvistisk språkanvändning till ett 
tillstånd av diglossi eller tvåspråkighet. Här kommer tvåspråkighet att användas i den 
vidare betydelsen av både tvåspråkigt samhälle och tvåspråkiga individer. Kon
texten får bestämma den närmare betydelsen. Begreppet diglossi förbehålls den funk
tionella användningen av mer än ett språk eller en språkvarietet i skilda situationer, 
vare sig de skilda språken används inom olika offentliga domäner eller om den 
funktionella skillnaden ligger mellan hemmet och den offentliga sfären.788 

Som exempel kan nämnas Finland som har en språklagstiftning som garanterar 
svenskans och finskans samhälleliga existens och stöd. Det behöver inte betyda att 
alla medborgare är tvåspråkiga. Omvänt kan man säga att de svenska tornedalinga
rna tidigare var tvåspråkiga på ett individuellt plan, medan det svenska samhället i 
offentliga sammanhang var enspråkigt. Begreppet domän b etecknar inom den 
språksociologiska forskningen det funktionella område inom vilket en individ eller 
en grupp använder ett gemensamt språkbruk.789 När perioden 1890-1930 ibland 
beskrivs som en period av språkbyte ska det sättas in i ett längre perspektiv fram till 
nutiden. Det betyder att den är en etapp i en längre språkbytesprocess. Med språk
byte menas därför här språkförändringen som process oavsett hur långt gånget språk
bytet är. Den psykologiska liksom den lingvistiska aspekten av språkbytet kommer 
bara att behandlas marginellt eftersom de faller utanför syftet med avhandlingen 
och mitt kompetensområde som historiker. Syftet är istället att genom en under
sökning av individernas egna uppgivna språkkunskaper söka rekonstruera ekono
miska, politiska och sociala drivkrafter i språkbytesprocessen. Språkförändringen 
undersöks därför huvudsakligen på gruppnivå utifrån socioekonomiska och kultu
rella variabler som yrke, kön, äktenskapsmönster etc. 

En hypotes är att språkförändringen i Tornedalen berodde på befolkningens 
egen vilja att lära sig svenska, inte enbart på myndigheternas försvenskningspolitik 
i folkskolan. Hypotesen bygger på antagandet att en lång rad faktorer i samband 
med moderniseringen bidrog till ä ndrade språkstrategier bland tornedalingarna. 
Dit hör skapandet av en ny arbetsmarknad, ett mer utvecklat civilt samhälle, ett 
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ökat demokratiskt deltagande i samhället, ändrade språkliga mönster i familje
bildningen liksom den förnyade symboliska betydelse det svenska språket fick i de 
svenska tornedalingarnas nationella identitet. Det betyder att det i lika hög grad var 
befolkningens egna strategier i den civila moderniseringsprocessen som bestämde 
språkbytets förlopp och hastighet, som den försvenskningspolitik ovanifrån som 
barnen blev utsatta för under sin kanske sexåriga vistelse i folkskolan. Återigen är 
det viktigt att poängtera att det är föräldrarnas moderniserings strategier som är 
väsentliga att undersöka i det här sammanhanget, inte barnens subjektiva upplevel
ser av språkpolitiken i skolan. Familjebildningen betraktas här som en primär del 
av den kulturella reproduktionen. Giftermålen över språk- och nationsgränserna 
bidrog därigenom till att påverka språkbytesprocessen på det privata planet, liksom 
till att förändra etniciteten och det etniska innehållet i den nationella identiteten. 

Av Karta 3 framgår de områden som berörs av undersökningarna i del III. För 
att kunna undersöka språkbytesprocessen på individnivå har några områden valts 
ut för en mer ingående undersökning. Det primära undersökningsområdet är 
Övertorneå kommun som ställs i relation till andra undersökningsområden i Botten
viksområdet. Valet av övriga undersökningsområden har gjorts utifrån komparativa 
aspeker i förhållande till Övertorneå kommun. 

Karta 3. Undersökningsområden förspråkbyte, migrationer och äktenskapsmönster 
i Tornedalen 
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Med tanke på avhandlingens syfte att undersöka hur moderniseringen påverkade 
språkbytesprocessen har det varit av intresse att välja en industriort som jämförelse 
till Övertorneå kommun. På så vis kan man jämföra hur språkmönstret förändra
des i modern industrimiljö jämfört med det rurala Övertorneå. Valet har fallit på 
sågverksorten Seskarö som i början av 1890-talet började industrialiseras. Seskarö 
är beläget i Haparanda skärgård. Det är ett typiskt exempel på en liten by som i 
samband med industrialiseringen råkade ut för en kraftig inflyttning av människor 
från olika håll. Genom att Seskarö låg nära språkgränsen skedde en inflyttning av 
både finskspråkiga och svenskspråkiga arbetare. Seskarö är lämpligt som jämförelse
objekt också därför att samhället har en hanterbar storlek, vilket är en nödvändig
het för att begränsa arbetsinsatsen. 

För en jämförelse av migrationsmönstren i Övertorneå 1890 har tre näralig
gande församlingar valts ut samt fyra mer avlägset liggande regionala centra av 
olika slag. De tre näraliggande församlingarna är Överkalix, Korpilombolo och 
finska Ylitornio. De avlägset liggande områdena är Nederkalix (sågverksdistrikt), 
Haparanda stad (utbildningsstad) samt Gällivare (gruvverksamhet i Malmberget). 
Därigenom kan migrationerna över nationsgränsen mot Finland (där modersmålet 
är gemensamt) jämföras med migrationerna över språkgränsen mot de 
svenskspråkiga församlingarna (där nationalstaten är gemensam). Det är framför
allt arbetsmigrationerna och äktenskapsmigrationerna som undersöks. Familje
bildningen betraktas i sammanhanget som en primär del av den kulturella 
reproduktionen. Det förändrade äktenskapsmönstret används därför som ett medel 
att undersöka hur den kulturella reproduktionen förändrades under inflytande av 
nationalstatskonkurrensen mellan Sverige och Finland. Undersökningen av 
giftermåls- och äktenskapsmönstren begränsas till Övertorneå, Överkalix och 
Ylitornio församling.790 

5. Det kommunikativa samhället 
I kapitel 5 undersöks hur kommunikationen mellan det finskspråkiga och 
svenskspråkiga områ "et i norra Sverige påverkades i en moderniseringskontext. I 
det ena fallet undersöks hur migrationsflödet i To rnedalen såg ut i förhållande till 
industrialiseringen. I det andra fallet undersöks skrivkunnighetens utveckling i Torne
dalen i ett komparativt perspektiv. Både migrationerna och skrivkunnigheten utgör 
grundläggande förutsättningar för moderniseringen.791 Den föränderliga arbets
marknaden skapade en rörlighet i samhället som påverkade språkkontakterna. Ge
nom att undersöka migrationsmönstrena på lokal och regional nivå får man en bild 
av hur kombinationen språk-etnicitet-migrationer samverkade till att utforma de 
språkliga strategierna. Man kan tala om två slags viktiga migrationsrörelser som har 
betydelse för hur vardagsspråkets användning förändras. Det ena är arbetsmigrationer 
som innebär att språkkontakter mellan olika språkgrupper sker i en vidare samhäl
lelig kontext. Den andra formen av migrationer är äktenskapsmigrationer. Det är 
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en form av migrationer som får en omedelbar verkan i familjelivet och som påver
kar den mest intima formen av språkliga strategier. Migrationerna belyser också på 
ett annat sätt än skolväsendet det civila samhällets betydelse för språkbytesprocessen, 
liksom befolkningens inre drivkrafter i det föränderliga samhället. Medan skol
gången reglerades av skolplikt, styrdes flyttningarna och giftermålen av individu
ella överväganden. Det var inte bara de flyttande individerna som blev påverkade 
av migrationsflödena, utan också de kvarboende, eftersom de ökade migrationerna 
skapade en öppenhet för tanken att kunna flytta. Dessutom består de inflyttade 
alltid av en viss andel återflyttare. Allt detta påverkade språkanvändningen och 
språkstrategierna i vardagslivet. 

Läs- och skrivkunnighetens utveckling i Tornedalen undersöks i förhållande till 
Övre Norrland samt Sverige och Finland på riksnivå. För att aktivt kunna delta i 
den offentlighet som tog vid utanför Tornedalen krävdes skrivkunnighet på svenska. 
Förhållandet mellan skrivkunnighetens utveckling på finska och svenska beskriver 
därför skillnaden mellan ett samhälle begränsat till kognitiva kommunikationer i en 
lokal kontext och ett samhälle införlivat i en nationell kontext. 

Sågverk och gruva: två industriområden i Tornedalen 
Vid sekelskiftet 1900 hade två stora industriområden vuxit upp i Tornedalen. Det 
var sågverksindustrin vid kusten och gruvindustrin i Malmfälten. Den tidiga 
sågverksindustrin hade sina rötter i den tidiga industrialiseringen i Tornedalen från 
mitten av 1700-talet med Övertorneå kommun som något av ett centrum.792 Ingen 
av sågarna blev särskilt stor i sin ursprungliga lokala miljö, men två av dem flytta
des ner till kusten när sågverksindustrin tog fart på 1890-talet och kom där att bilda 
stommen i den tornedalska sågverksindustrin. Det var ägarintressenter bakom 
Svansteins såg och Ruskola ångsåg som lade grunden till de två sågarna Granvik och 
Sandvik på Seskarö. De två övertorneåsågarna hade tidigare använt Seskarö för 
tvättning och utskeppning av nerflottat virke. Nu förlades själva sågverksindustrin 
dit. Decennierna kring sekelskiftet 1900 pågick en hård konkurrens mellan olika 
svenskägda och finskägda företag och både svenska och finska företag startade 
dotterbolag på motsatta sidan om riksgränsen.793 Efter en rad uppköp och fusioner 
av trävaruföretagen på Seskarö drevs efter 1910 både Sandviks och Granviks såg 
av finska dotterbolag. Efterhand blev industripolitiken alltmer nationalistisk. Detta 
tog sig bland annat uttryck i att Kalix kommun argumenterade för statligt stöd till 
sulfatindustrin i Karlsborg, med argumentet att det skulle bidra till a tt försvara 
språkgränsen mot Svenska Tornedalen.794 Sågverken delades upp i ett uttalat 
finskspråkigt och svenskspråkigt område i kustområdet mellan Haparanda och Kalix. 

Den andra stora industribranchen i Tornedalen var gruvindustrin som etablera
des i Malmberget i slutet av 1880-talet och i Kiruna i början av 1900-talet. 
Gruvnäringen erbjöd alternativa arbetstillfällen vid sidan av sågverksnäringen vid 
kusten. Särskilt för den finskspråkiga befolkningen i Gällivare och Jukkasjärvi blev 
gruvarbetet en möjlighet för den övertaliga arbetskraften på landsbygden att skaffa 
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sig en försörjning, men även för befolkningen i de nedre finskspråkiga socknarna i 
Tornedalen. Arbetsomsättningen var hög både inom gruv- och sågverksindustrin. 
Av provinisalläkarnas beskrivningar från sågverken i Norrbotten och Västerbotten 
framgår att så mycket som hälften av arbetsstyrkan ofta var säsongsanställda, och 
att ett stort antal av sågverksarbetarna bodde i angränsande byar.795 En del av dem 
kunde därigenom på ett annat sätt än gruvarbetarna få ett tillskott från jordbruket 
i form av ett potatisland eller liknande. Det fjällnära området i Malmberget och 
särskilt Kiruna var ett så pass marginellt ekologiskt område för odlingar att man 
kan bortse från odlingarnas betydelse för gruvarbetarnas levnadsstandard. Det fanns 
inte heller någon större jordbruksbygd i närheten. Därför blev Malmberget och 
Kiruna från första början mer stadsliknande samhällen än sågverksamhällena vid 
kusten.796 

Det korsvisa svensk-finska ägande som fanns inom sågverksindustrin i Tornedalen 
existerade inte alls inom gruvnäringen. Gruvindustrin betraktades i mycket högre 
grad som ett nationellt intresse genom de stora ekonomiska värden den 
representerade. För att teckna en bakgrund till de individuella drivkrafter som låg 
bakom arbetsmigrationerna har lönenivån inom den svenska och finska industrin i 
Bottenviksområdet jämförts. Det är de två sågverken Munksund och Skuthamn i 
den svenskspråkiga delen av Norrbotten, sågverket Karihaara i Uleåborgs län samt 
Kirunavaaragruvan i Övre Tornedalen som jämförs med varandra, se Diagram 9. 

Diagram 9. Medeldagslönen bland försågare, ramsågare och gruvborrare i norra 
Sverkje och Finland 
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Det perifera läget i gränslandet mellan myr och fjäll och det extrema klimatet gjorde 
att gruvbolaget var tvunget att konkurrera med högre löner än på andra håll. Lö
nerna i Malmfälten var höga också när man jämför med den allmänna lönenivån 
inom den svenska gruvnäringen. Löneskillnaderna visar vilken dragkraft lönenivån 
i Malmfälten måste ha utövat på människorna, inte bara på Svenska Tornedalen 
utan också på finländarna. Trots att antalet jämförda sågverk inte är så många ger 
det en anvisning om skillnaden i lönenivå bland sågverken på den svenska och 
finska sidan. Om de Svenska Tornedalingarna gick efter lönen så borde därför inte 

- Karihaara 
-Munksund 
-Skuthamn 
- Kirunavaara 

312 



de finska sågverken ha verkat attraherande. Det fanns alltså starka ekonomiska 
drivkrafter för de svenska tornedalingarna att orientera sig mot den svenska indu
strin, förutom de motiv som den långa historiska kontinuiteten inom Sverige ut
gjorde. Samtidigt fanns starka ekonomiska krafter som verkade för Tornedalens 
integrering i Sverige. Detta beror på att industrierna i Tornedalen hade så stor 
betydelse i Norrbottens industrialisering. En jämförelse av hur olika aktiebolag 
ägde fastigheter i Norrbottens län år 1900 visar att 39 procent av taxeringsvärdet i 
de aktiebolagsägda fastigheterna låg i tornedals socknar.797 Merparten av investera
rna var sågverksbolag som också gjorde trevande investeringar i den nya gruvindu
strin. Tornedalens roll var emellertid råvaruleverantörens. De enda 
industriinvesteringarna i området, förutom de stora investeringarna i Malmfälten, 
var sågverken och bryggeriet på Seskarö. En liknande bild ger genomgången av 
kommerskollegiums närings statistik för Torneå fögderi åren 1902-1907. Yrkes
statistiken visar att de två sågverken Sandvik och Granvik hade 318 anställda. I 
fögderiet fanns i övrigt 9 industrianställda samt 88 hantverkare som i sin tur hade 
37 anställda.798 Näringsstrukturen visar mycket tydligt hur den ensidiga jordbruks
strukturen skapade en mycket svag industrialisering på det lokala planet i Torneda
len. 

Sammanställningen visar också vilket tryck både sågverken och gruvorna ska
pade i Tornedalen. Allt detta bör också ha fått betydelse för språkstrategierna bland 
den höga andelen inhysingar och backstugusittare i Tornedalen. Dessa hade ingen 
jord och i byarna längs Tornedalen fanns i princip bara ett begränsat antal hantver
kare för varje by. Om man ville ha arbete inom industrierna i Tornedalen måste 
man flytta till kusternas sågverk eller till gruvorna i Malmfälten som var språk-
blandade områden. Annars måste man söka sig ännu längre bort till de rent 
svenskspråkiga trakterna. 

Befolkningsförändringen i Norrbotten 1890-1930 
En bild av dynamiken i befolkningsförändringen i Norrbotten får man om man 
jämför invånarantalet i de norrbottniska församlingarna 1890 och 1930. Då fram
träder tydligt de tillväxtområden som uppstod i Norrbotten decennierna kring se
kelskiftet. Diagram 10 ger därför en bild av urbaniseringsprocessen i Norrbotten. 
Församlingarnas folkmängdsuppgifter 1890 är hierarkiskt ordnade i en fallande 
skala (vita staplarna), där befolkningsförändringarna mellan 1890 och 1930 mot
svaras av tilläggen till staplarna (svarta markeringen). Av diagrammet framgår att 
befolkningen i Norrbotten år 1890 var koncentrerad till de svenskspråkiga kust
församlingarna. Det kustnära Nedertorneå församling och Haparanda stad i Tor
nedalen hade i det sammanhanget en undanskymd plats. Av tornedalsförsamlingarna 
var det bara Paj ala och Gällivare som kom upp i nivå med de medelstora 
svenskspråkiga församlingarna med ungefär lika stort invånartal som Överkalix 
och Luleå stad. Resten av tornedalsförsamlingarna låg längst ner i hierarkin med 
färre invånare än de svenskspråkiga församlingarna, med undantag av det 
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svenskspråkiga Arjeplog som var i samma storleksordning som de små tornedals-
församlingarna. Det är också påtagligt hur få invånare de norrbottniska städerna 
hade. Även i det avseendet låg det tornedalska Haparanda lägst av de tre städerna, 
men också Piteå och Luleå stad låg i nivå med små eller medelstora landsbygds
församlingar. Under de närmaste fyrtio åren skedde en dramatisk befolknings
förändring i en del av församlingarna. Den mest påtagliga förändringen är den 
explosionsartade både nominella och relativa befolkningsökningen i Gällivare och 
Jukkasjärvi, som ju berodde på den inledda gruvbrytningen i Malmfälten. Torne
dalen som tidigare hade varit orienterat mot kusten fick inom en tjugoårsperiod 
tillskott av två nya industricentra i Övre Tornedalen. En paradox är den obetydliga 
ökningen i Haparanda stad. Det medförde att Gällivare och Kiruna som 1930 hade 
mångdubbelt fler invånare än Haparanda ändå inte hade status som städer. 

Diagram 10. Befolkningsförändringen i Norrbotten 1890 till 1930 
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Källa: Umeå universitet, Forskningsarkivet. Folkräkningen 1890, Norrbottens län. Bearbet
ning av det datoriserade råmaterialet, samt folkräkningen 1930. 

Ett annat mönster i befolkningsförändringen är den starka ökningen i luleåregionen 
vid kusten. Den yttrade sig bland annat i att Överluleå församling och Luleå stad 
nästan fördubblade sin befolkning från 1890 till 1910.1 Överluleå sammanhängde 
ökningen med Bodens strategiska utbyggnad som järnvägsknutpunkt och militärt 
centrum i Övre Norrland. Luleås befolkningsökning hörde till stor del ihop med 
Malmbanans dragning till Luleå och den expansion det innebar för staden. Även 
Piteå landsförsamling och Nederkalix med sina sågverksindustrier ökade befolk
ningen betydligt medan Piteå stad bara ökade obetydligt. Varken Nedertorneå för
samling eller Haparanda stad hade någon nämnvärd befolkningsökning. Detsamma 
var fallet var med övriga tornedalsförsamlingar. Man kan urskilja två sorters polari-
sering i länet som helhet. Den första är polariseringen mellan de expansiva industri
regionerna i Malmfälten och Luleåregionen jämfört med övriga delar av länet. Den 
andra polariseringen är den mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga försam
lingarna. Inom Tornedalen låg hela befolkningsökningen i gruvförsamlingarna. Där 
kännetecknades befolkningsökningen av en kraftig inflyttning av en svenskspråkig 
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befolkning. I Mellersta och Nedre Tornedalen var däremot befolkningsökningen 
mycket svag, betydligt svagare än i de svenskspråkiga församlingarna. De enda 
tornedalsförsamlingar som hade en något större befolkningsökning var Paj ala och 
Nedertorneå men i Övertorneå var ökningen relativt liten och Karesuando var den 
enda församling i länet som faktiskt minskade sin befolkning något. Inom Torne
dalen skedde en ojämförligt stor polarisering mellan de traditionella jordbruksom
rådena och de nya industriorterna i den lappländska delen. Den demografiska och 
språkliga förskjutningen inom Tornedalen bör ha fått konsekvenser för språkstrate
giernas utformning. 

Tornedalingarnas migrations flöden kan undersökas genom att i folkräkninga
rna jämföra individens födelseförsamling med hennes boendeförsamling. Ifall de 
två uppgifterna inte överensstämmer med varandra betyder det att personen ifråga 
någon gång däremellan har flyttat från födelseförsamlingen till den nuvarande 
boendeför samlingen. Det ger ett mått på migrations flödet inom ett givet område. 
Tornedalingarnas migrationer fram till 1890 är huvudsakligen en fråga om interna 
migrationer inom det finskspråkiga området. Bara tre av de tio största inflyttnings
församlingarna låg i svenskspråkig bygd. Den största mottagaren var kustregionen 
i Nedre Tornedalen. 

Den största svenskspråkiga mottagaren av tornedalingar var Nederkalix med 
240 av de tornedalingar som flyttat utanför sin hemförsamling. Överkalix hade 181 
och Luleå stad 130 inflyttade tornedalingar. Bearbetningen av statistiken visar att 
nästan var tionde tornedaling som flyttade utanför sin födelseförsamling flyttade 
till Nederkalix, var sjätte till Överkalix och var femte till Luleå.799 1 den här under
sökningen är det bara rörelser från en födelseförsamling till en annan församling 
som räknas som migration. Antalet tillfälligt bosatta i sågverksdistrikten bör dess
utom vida ha överstigit de officiellt inflyttade eftersom ett stort antal tornedalingar 
varje sommar arbetade som säsongsarbetare vid sågverken i Nederkalix och Ne
dertorneå församlingar.800 Det migrationsmönster som träder fram på grundval av 
utflyttning från födelseförsamlingen talar inte om när i tiden migrationerna skett. 
Man kan enbart konstatera att innan 1890 handlade migrationerna huvudsakligen 
om interna migrationer. Detta bör ha bidragit till att upprätthålla det finska språket. 

Skrivkuîinighet för en offentlighet 
Läs- och skrivkunnighet är helt avgörande för den allmänna moderniseringen, både 
ur ett samhällsperspektiv och från individens synvinkel. Det är färdigheter som 
krävs för att kunna ta del av det utökade skriftliga informationsflödet som känne
tecknar ett modernt samhället, men också för att individen själv ska kunna fungera 
som medborgare i ett rättssamhälle som kräver olika former av organisationer, 
skriftliga kontrakt etc. Det är också en allmän förutsättning för att kunna hävda sig 
inom den växande tjänstemannasektor som industrialiseringen förde med sig. Till 
skillnad från arbetstillfällena inom industrin var tjänsterna inom den offentliga sek
torn helt beroende av kunskaper i det svenska språket. En förutsättning för 
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tornedalingarnas aktiva deltagande i det svenska samhället var därför att läs- och 
skrivkunnigheten på det svenska språket ökade. På 1870- och 80 talet började en 
borgerlig offentlighet ta form i Tornedalen utöver den högkultur som prästerska
pet, tullarna och ett fåtal andra offentliga tjänstemän stått för. Framväxten av en 
offentlighet var en viktig del av moderniseringen och ställde ökade krav på förbätt
rade kommunikationer, både i form av infrastrukturens utbyggnad och genom in
rättandet av mediala plattformar för att öka utbudet av kunskap och olika åsikter. 
Den lokala moderniseringen var en del av en synkron nationell utveckling. Den 
berodde inte minst på tekniska framsteg som integrerade regionerna och lokal
samhällena i det svenska nationalstatsprojektet. Industrialiseringens och de tek
niska framstegens samtidighet över hela landet skapade en ökad känsla av nationell 
gemenskap.801 

Den första telegraflinjen i Sverige drogs 1853 och redan 1857 hade förbindelsen 
nått Haparanda.802 Med de tekniska möjligheterna att kommunicera snabbt och 
effektivt över hela landet ökade naturligtvis det standardiserade språkets betydelse 
för en effektiv kommunikation. Strävan mot ett gemensamt nationellt språk låg 
inte bara i statsmakternas intresse, utan också i tornedalingarnas eget intresse. Att 
kommunicera enbart på finska kunde man bara göra inom Tornedalen eller med 
Finland. I Tornedalen uppstod med nödvändighet en tvåspråkig offentlighet efter
som så stor del av befolkningen bara kunde tala och läsa på finska. 

Den första tidningen i Tornedalen var den tvåspråkiga Riksgränsen som gavs ut 
första gången 1870. Tidningen gavs ut på svenska av Gustaf Carl af Klerker, känd 
tidningsutgivare även i andra städer. På grund av en ögonsjukdom kunde han inte 
ge ut tidningen mer än i ett och ett halvt år. Efter ett uppehåll på två år kom sedan 
Nyaste Riksgränsen utgiven av Alfred Lundgren. Redaktör var kollegan vid Haparanda 
lägre elementarläroverk Theodor Grape. Tidningen innehöll både svensk och finsk 
text och var Sveriges första tvåspråkiga tidning. Lundgren och Grape gjorde också 
1875 ett försök med den helt finskspråkiga tidningen Rajalata (övers. Från grän
sen). Den upphörde emellertid redan efter några månader. Experimenterandet med 
olika språk och utgåvor på 1870-talet visar en pragmatisk inställning till språk
frågan. Det var aldrig frågan om att diskriminera det finska språket, tvärtom gjor
des ett försök att möta den stora finskspråkiga läsekretsen. 

Från juli 1882 startade Haparanda-Bladet som ersättare för Nyaste Riksgränsen 
som skulle läggas ner. Ny och ensam ägare till Haparanda-Bladet blev Theodor 
Grape. Tidningen kom ut onsdagar och lördagar, ena gången på finska och andra 
gången på svenska. Den tidigare ägaren Alfred Lundgren började 1885 ge ut den 
konkurrerande tidningen Nya Riksgränsen som upphörde 1887. Även den finsk
språkig tidningen Po/olan Sanomia (övers. Norrländska Nyheter) kom ut från Lund
grens tryckeri 1886-1888. Likaså utgavs åren 1896-1898 den finskspråkiga Po/olan 
Sanomalehti Pojoiskansoille (övers. Norrlands Nyhetsblad till Nordens folk). Hapar
andabladet blev den tidning som behöll kontinuiteten. De båda separata finsk- och 
svenskspråkiga upplagorna slogs samman till en tidning 1923, med halva tidningen 
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på svenska och den andra halvan på finska. Haparandabladet var från 1912 liberal, 
från 1914 moderat liberal och från 1916 moderat. Som motvikt bildades 1917 den 
socialdemokratiska svenskspråkiga Haparanda Nyheter och den finska Haaparannan 
Sanomat (övers. Haparandanyheterna) men ingen av dem blev långlivade.803 Hapar
andabladet bidrog otvivelaktigt till att skapa en särskild känsla av gemenskap till 
Tornedalen med sin alltmer utpräglade tvåspråkighet under förra delen av 1900-
talet. Med sin konservativa partifärg placerade den in Tornedalen i en nationalistisk 
blågul kontext. 

Läs- och skrivkunnigheten i Tornedalen 
Den undersökning som görs av läs- och skrivkunnighetens utveckling i Torneda
len har som syfte att belysa på vilket sätt utvecklingen av läs/ skrivkunnigheten i 
Tornedalen skilde sig från den svenskspråkiga delen av Sverige, samt undersöka 
vad övergången från finska till svenska innebar för elevernas kunskaper i läs- och 
skrivkunnighetsämnen. Man skulle kunna kalla det för en konsekvensundersökning 
av försvenskningspolitiken. Den enda egentliga större undersökning av läs- och 
skrivkunnighetens utveckling i Tornedalen är den som Egil Johansson gjort på 
grundval av bl.a. 1930 års folkräkning. Utifrån angivna källor i Diagram 11 samman
ställde Johansson ett diagram som skissade fram skiftet mellan nedgången i läskun
nighet på finska och växande läs- och skrivkunnighet på svenska i Tornedalen. Den 
visade på en kraftig eftersläpning i läs- och skrivkunnighet jämfört med de 
svenskspråkiga delarna av Norrbotten och övriga Sverige. 

Diagram 11. Läskunnigheten på finska (fält markerat A och C) samt läs- och 
skrivkunnigheten på svenska (linje B) hos den finsktalande befolkningen i Torneda
len, 15 år och äldre. 
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Källa: Från Johansson 1998 s 58-60. Diagrammet är enligt originaltexten en fri skiss utifrån 
folkräkningen 1930 V, Tabe ll 16, 20 och 22 samt Jaakola 1973 och Johansson & Wikström 
1970. 
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Enligt Johanssons beräkningar i Diagram 11 ovan var ca 20 procent av den finsk-
talande befolkningen läs- och skrivkunniga på svenska år 1880. Andelen hade år 
1900 stigit till 50 procent men full läs/skrivkunnighet uppnåddes inte förrän på 
1940-talet. En jämförelse med skrivkunnigheten i Norrbottens län under samma 
period visar att skrivkunnigheten i Tornedalen 1880 var cirka 55 procentenheter 
under nivån för Norrbotten som helhet. Vidare tog det omkring 40 år innan 
tornedalingarna kom upp i samma skrivkunnighetsnivå som den norrbottniska ni
vån.804 Vid en granskning av de angivna tabellerna i 1930 års folkräkning som Dia
gram 14 bygger på kvarstår en del oklarheter i hur skrivkunnigheten på svenska 
egentligen har beräknats.805 Tabell 16 i folkräkningen anger mycket riktigt bildnings
graden för den finskspråkiga befolkningen över 10 år indelad i femårskohorter. På 
så vis kan man antedatera både läs- och skrivkunnigheten hos befolkningen. Den 
springande punkten är hur man kan avgöra att läs/skrivkunnigheten i bildning
sundersökningen avser svenska språket. Det kan ju lika väl vara läs/skrivkunnigheten 
på finska som avsågs när extrakolumnen i folkräkningen fylldes i. Eftersom finska 
var undervisnings språk i tornedals skolorna och finskt undervisningsmaterial an
vändes fram till början av 1900-talet, talar alltför att en stor del av dem som var 10-
15 år vid ingången till 1890-talet, och hade gått i folkskolan, lärde sig läsa och 
skriva på finska.806 I hemundervisningen kan man utgå från att de som lärde sig 
skriva gjorde det på finska. 

Om vi översätter ett sådant resonemang till ålderskohorterna i bildningsunders
ökningen, innebär det att den läs- och skrivkunniga kohorten född 1875-80 hu
vudsakligen bör ha haft sina läs/skrivkunskaper på finska. Med tolv år i folkskolan 
skulle personerna ha gått ut folkskolan 1887-1892. De var alltså över 50 år vid 
tidpunkten för folkräkningen 1930. Skrivkunnighetens språkrelatering går att testa 
i folkräkningen genom att sammanföra de åldersrelaterade uppgifterna om skriv
kunnighet med uppgifterna om befolkningens bildningsgrad efter huvudspråk och 
bispråk i folkräkningen. I Tornedalen uppgav 3372 personer i kohorten över 50 år 
att de var skrivkunniga (Tabell 16 i folkräkningen 1930). De bör enligt ovanstående 
resonemang i så fall ha varit skrivkunniga huvudsakligen på finska. Om man istället 
tittar på den finskspråkiga befolkningens bildningsgrad efter huvudspråk och bi-
språk (Tabell 22 i folkräkningen 1930), finner man att 5580 av de skrivkunniga 
angav att de hade finska som enda språk. Uppgiften gäller samtliga "finnar" som 
överhuvudtaget hade angett sig som skrivkunniga, vare sig de lärt sig skriva hemma 
eller i skolan.807 Det är betydligt fler än de 3372 personer över 50 år som uppgav sig 
vara skrivkunniga i bildningsundersökningen ovan. Om man schablonmässigt tän
ker sig att läs/skrivkunnigheten på svenska ökade linjärt efter ålder så bör man 
söka de 5580 skrivkunniga på finska inom en yngre ålderskohort, alltså bland de 
tornedalingar som 1930 var yngre än 50 år.808 En gradvis utökning av ålderskohor
ten skrivkunniga i femårsintervaller till dem som var yngre än 50 år ger en anvis
ning om i vilka åldrar man bör söka de 5580 skrivkunniga med finska som enda 
språk, se Tabell 8. Uppskattningsvis bör skrivkunnigheten på enbartfinska enligt en 
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sådan beräkning sökas ungefär i ålderskohorten 40 år och äldre, som närmast över
ensstämmer med de 5580 skrivkunniga med finska som enda språk.809 Det betyder 
att om genomsnittsåldern vid skolslut i Tornedalen var 14 år, som i Matarengi 
folkskola 1888-95, så bör de som var 40 år 1930 ha slutat skolan omkring år 1904.810 

Tabell 8. Skrivkunniga tornedalingar 1930 i ackumulerade ålderskohorter 

Ålderskohorter 1930 (ackumulerade) 
>35 år >40 år >45 år >50 år 

Skrivkunniga 7477 5900 4469 3372 

Källa: Folkräkningen 1930 del V. Tabell 1 0. 

Beräkningen av läs/skrivkunnigheten i 1930 års folkräkning kan jämföras med de 
uppgifter som finns i samtida källor i Härnösands domkapitel på 1870- och 1880-
talet. Det handlar om dels konsistoriernas stadstik om skolundervisningen, dels 
folkskolinspektörernas uppgifter. Bägge bygger i grunden på skollärarnas uppgif
ter. I konsistoriernas uppgifter om skolväsendet från 1870- och 80-talet finns ib
land infört uppgifter om hur många barn som undervisades på svenska i de meller
sta och nedre tornedalsförsamlingarna. Uppgifterna för 1871 och 1874 varierar 
emellertid väldigt mycket bland de få församlingar som anger någon undervisning 
på svenska, varför den måste betraktas som mycket otillförlitlig. Det antal skol
elever som undervisades på svenska år 1874 var enligt statistiken i Haparanda 15, 
Karl Gustav 7, Hietaniemi 3 och Övertorneå 26. Det var 51 av 3116 skolpliktiga 
barn, alltså bara en liten bråkdel.811 Åtta år senare började bilden hastigt förändras, 
se Diagraml2. Då finns mycket mer tillförlitliga uppgifter i folkskolinspektörens 
berättelser. Åren 1882-1884 var P.O. G rape folkskolinspektör i Tornedalen. Ge
nom sitt intresse för svenskkunnighetens spridning samlade han noggrann statistik 
över dem som undervisades i svenska i varje skoldistrikt. 

Diagram12. Undervisning i svenska språket av samtliga skolpliktiga barn 
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Av Diagram 12 framgår hur stor andel av de skolpliktiga barnen i Nedre och Mel
lersta Tornedalen som undervisades i svenska åren 1882, 1884 och 1885. Ur dia
grammet kan man urskilja några mönster. Haparanda skilde sig 1882 från landsbygds
kommunerna genom att 65 procent av samtliga skolpliktiga barn undervisades i 
svenska. I Övertorneå och Hietaniemi undervisades runt en femtedel av de skol-
pliktig barnen i svenska och i de övriga kommunerna under 10 procent. Den tydli
gaste ökningen fram till 1885 kan man urskilja i Övertorneå med en ökning till 51 
procent av de barn som undervisades i svenska. Även Carl Gustaf och Tärendö 
visade en tydlig ökning, men det finns inga enhetliga mönster i Tornedalen som 
helhet. 

I Korpilombolo beslöt sockenmännen 1860 att även ha undervisning i svenska. 
Samma beslut togs i Karl Gustafs skoldistrikt 1875.812 I Nedertorneå, Vittangi, 
Pajala och Gällivare infördes svenska på 1880-talet.813 Ändå var det mindre än en 
femtedel av barnen i Korpilombolo och Nedertorneå som 1885 undervisades i 
svenska. Hietaniemi hade en stadig nedgång i svenskundervisningen. I den gene
rella nedgången i Tornedalen från 1884 till 1885 kan man möjligen spåra den mas
snedläggning av skolor som skedde i Tornedalen som en protest mot indragningen 
av landstingsbidragen 1884. Åren 1884-85 drogs sju småskolor och 13 mindre folk
skolor in i tornedals församlingarna, däremot ingen i Övertorneå som beskrivits i 
kapitel 3. Neddragningen av skolorna inverkade inte bara på antalet skolor utan 
också på andelen elever som undervisades i svenska. Det var alltså ett klart bakslag 
för försvenskningspolitiken i Tornedalen. De initiativ som kommunerna själva ta
git till svenskundervisning, uppmuntrade av landstingsbidraget, gick därigenom till 
viss del i stå men återhämtade sig snart. 

De genomsnittliga nivåerna för skrivkunnighet på svenska åren 1882-85 för Nedre 
och Mellersta Tornedalen stämmer mycket bra med de nivåer Egil Johansson har 
angett vid samma tidpunkt i Diagram 11 ovan. Bland de skolpliktiga barnen i de 
åtta tornedals församlingarna undervisades åren 1882,1884 och 1885 i genomsnitt 
16,6,31,2 och 32,9 procent i svenska.814 Med tanke på beskrivningarna av det sämre 
undervisningsväsendet i Övre Tornedalen, måste man tänka sig att den genom
snittliga nivån på skrivkunnigheten i svenska måste justeras något neråt, ifall den 
ska gälla för hela Tornedalen. 

I ett särskilt PM till biskop Landgren 1886 berättade P.O. Grape att en av anled
ningarna till det klena resultatet i svenska var att många lärare själva var okunniga i 
svenska språket och ovana vid att lära ut det.815 Av hans folkskolinspektions-
berättelser åren 1882-1899 framgår att resultatet av svenskundervisningen till stor 
del också berodde på de undermåliga skolformerna med alltför lite tid anslagen till 
svenskundervisningen. I de flyttande skolorna blev kunskaperna i svenska mycket 
skrala och ofta obefintliga. Bedömningen av skrivkunskaperna i svenska är därför 
nära relaterad till bedömningen av den allmänna nivån på skolväsendet. Två käll
material från slutet av 1890-talet belyser relationen mellan finsk- och svensktalande 
i undervisningen i Tornedalen. Det ena är folkskolinspektionsberättelserna 1896-
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1899. Det andra är Övertorneå skolråds besvärsskrift med anledning av tvisten om 
skolreglementet 1898. Av Diagram 7 framgick förut att andelen hemundervisade 
elever sjönk dramatiskt i hela Tornedalen från en nivå på omkring 50 procent 1890 
till en nivå på bara omkring 15 procent 1896. Men förhållandena varierade mellan 
olika skoldistrikt. Av inspektionsberättelsen för 1897 framgår att i hela Tornedalen 
saknade 20 procent av de skolpliktiga skolbarnen helt skolundervisning och 21 
procent gick i flyttande skolformer. Folkskolinspektören P.O. Grape besökte 1899 
samtliga skolor i Tornedalens skoldistrikt, utom Nedertorneå där han var kyrko
herde. Av beskrivningen framgår att undervisningen i svenska språket var bristfäl
lig i många fasta mindre folkskolor. I många fall hölls undervisningen på finska 
eller samiska. 

I Gällivare var 25 procent av skolorna mindre folkskolor med oexaminerade 
lärare. I inspektionsberättelsen för 1896 påvisade Grape också att både den lovliga 
och olovliga frånvaron bland barnen kunde vara hög. Ofta kunde barnen vara borta 
mellan två och tre veckor, ibland upp till en och en halv månad. Hälften av frånva
ron var olovlig.816 En konkret bild av hur språksituationen såg ut i Övertorneå 
kommun får man av skolrådets besvärsskrift 1898 mot Grape. Bakgrunden är att 
folkskolinspektör Grape hade anmärkt på att skolrådet i förslag till nytt reglemente 
i vissa fall tillät d et finska språket i undervisningen. Grapes anmärkningar föran
ledde skolrådet att ge följande konkreta beskrivning av förhållandet mellan 
språkgrupperna i församlingens skolor. 

Pello fasta mindre folkskola: Av de 65 skolpliktiga barnen i Pello har 47 stycken 
besökt folkskolan höstterminen 1898. Av de 47 folkskolebarnen har 35 undervi
sats på svenska och 12 på finska. De återstående 18 skolpliktiga barnen, som inte 
besökt skolan under terminen, var huvudsakligen i åldrarna 12-14 år. I min egen 
beräkning nedan av undervisningen på respektive språk förutsätts att dessa fått 
hemundervisning på svenska. En beräkning av undervisningen för samtliga 65 
skolpliktiga barn i Pello visar då att att 46 procent av de skolpliktiga barnen under
visades på finska och 54 procent på svenska. 

Flyttande mindre folkskolan i Övre Kuivakangas: Skolan flyttar på två stationer. 
Proportionen mellan de svensk- och finskläsande barnen är här ännu mer förskju
ten åt de finsktalandes håll. Det betyder att de som undervisades på finska bör ha 
varit kanske 60 procent och de som undervisades på svenska 40 procent av samt
liga skolpliktiga barn. 

Matarengi fasta folkskola: Under höstterminen 1898 har sex barn undervisats på 
finska. Det genomsnittliga antalet inskrivna elever läsåren 1892-1895 var enligt 
skolmatriklarna i Matarengi folkskola 59 elever per termin. Av samtliga skolpliktiga 
barn i Övertorneå skoldistrikt utgjorde de hemundervisade år 1896 13 procent och 
1897 16 procent. För enkelhetens skull kan man under 1898 räkna med ca 15 
procent hemundervisade barn i Övertorneå. Det skulle i så fall för Matarengi inne
bära att det med beräkning utifrån de 59 eleverna fanns 69 skolpliktiga barn i 
Matarengis upptagningsområde. Av dem var 10 hemundervisade på finska (15%) 
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och med de sex finskundervisade eleverna i folkskolan blir det då 16 undervisade 
på finska, vilket är 23 procent av samtliga skolpliktiga barn. Det betyder att 77 
procent blev undervisade på svenska. 

Juoksengi fasta folkskola: Under höstterminen 1898 har av skolbarnen 31 barn 
undervisats på finska och 18 barn på svenska, alltså 63 procent på finska och 37 
procent på svenska.817 

Man kan också utgå från att de hemundervisade till hundra procent blev under
visade på finska, huvudsakligen i läsning. En beräkning av de som undervisades på 
svenska i Övertorneå kommun år 1898 av samtliga skolpliktiga barn blir enligt 
ovanstående: I Pello 54 procent, i Övre Kuivakangas ca 40 procent, i Matarengi 77 
procent och i Juoksengi långt under 37 procent eftersom de hemundervisade måste 
adderas till de skolbarn som undervisades på finska. Läraren vid Tornedalens folk
högskola, Elisabeth de Vylder, beskriver i sina memoarer att vid sekelskiftet 1900 
skedde undervisningen i de ambulerande skolorna enbart på finska i trakterna kring 
Matarengi.818 

Nu kan en ungefärlig beräkning göras av använt undervisnings språk i Torneda
len 1898 utifrån uppgifterna från Övertorneå. För skolbarnen i Pello, Matarengi 
och Juoksengi finns faktiska sifferuppgifter på undervis-nings språket. Genom att 
lägga samman elever med samma undervisningsspråk kan andeln undervisade på 
respektive språk räknas fram. Eftersom även det totala antalet skolpliktiga barn 
finns angivna i Pello och Matarengi beräknas först de finsk- och svenskundervisade 
barnen i förhållande till samtliga skolpliktiga barn i dessa skolor. Till de finsk-
undervisade räknas här också de som undervisades i hemmen. Beräkningen ger för 
Pello och Matarengi 68 procent undervisade barn på svenska och 32 procent på 
finska. En beräkning för enbart skolbarnen i Pello, Matarengi och Juoksengi ger 66 
procent undervisade på svenska och 34 procent på finska. 

Med denna rekonstruktion av andelen undervisade på svenska får man fram att 
66-68 procent (medeltal 67 procent) av barnen blev undervisade på svenska i 
Övertorneå kommun 1898, alltså en viss ökning jämfört med andelen 1885. Vid 
överföringen av beräkningen i Övertorneå 1898 till hela Nedre och Mellersta Tor
nedalen måste en viss nedskrivning göras. En jämförelse år 1885 visar att av samt
liga skolpliktiga barn i Övertorneå kommun undervisades det året 51,5 procent i 
svenska. Motsvarande medeltal för samtliga församlingar i Nedre och Mellersta 
Tornedalen var 32,9 procent.819 Andelen undervisade på svenska i hela Nedre och 
Mellersta Tornedalen 1898 räknas därför ner med en låg nedskrivning på tio pro
cent, från 67 till 57 procent svenskundervisade. 

Nu kan andelen undervisade på respektive språk för åren 1882, 1885 och 1898 
användas för att rekonstruera andelen skrivkunniga på respektive språk i 1930 års 
folkräkning under 1870-1890-talen. För ålderskohorten 1870-1880 räknas 6,6 pro
cent skrivkunnighet på svenska (1882 års nivå), för 1880-1890 räknas 32,9 procent 
(1885 års nivå) och för 1890-1900 räknas 57 procent (1898 års nivå). Andelen 
svenskspråkiga i Övre Tornedalen var lägre om man bortser från förhållandena i 
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gruvsamhället Gällivare. Vid en överföring av förhållandena i Nedre och Mellersta 
Tornedalen till Övre Tornedalen bör man därför skriva ner de svenskspråkigas 
andel ytterligare något. I det här sammanhanget begränsas emellertid beräkningen 
av andelen skrivkunniga på svenska och finska till Nedre och Mellersta Torneda
len. 

I Digram 13 kan nu visas hur skrivkunnigheten i Tornedalen förändrades på 
finska och svenska i jämförelse med svenskspråkiga områden från tiden innan 1870 
fram till 1930. Årsintervallerna betecknar när ålderskohorterna var i 10-20 års ål
dern. De som var 40 år 1930 var alltså 10-20 år i årsintervallet 1900-1910. De fyra 
områden som jämförs är Tornedalen, den svensktalande delen av Norrbottens län, 
det svenskspråkiga Västerbottens län samt Sverige som helhet.820 Den totala höj
den på staplarna motsvarar andelen skrivkunnigheten i hela Tornedalen utifrån 
angivelserna i 1930 års folkräkning. Andelen skrivkunniga på finska och svenska 
anges i svart och vit färg inuti varje stapel. De bygger på uppgifter från de enskilda 
årtalen 1882, 1885 och 1898 i folkskolinspektörernas berättelser. Det betyder att 
den totala stapelns höjd beskriver läs/skrivkunnigheten i hela Tornedalen, medan 
proportionerna mellan skrivkunnighet på svenska och finsak inuti stapeln egentli
gen avser Nedre och Mellersta Tornedalen. Andelen svenskspråkiga skulle därför 
egentligen justeras ner ytterligare för att kompensera för den lägre skrivkunnigheten 
i svenska i Övre Tornedalen. 

Diagram 13. Skrivkunnigheten på finska och svenska i norra Sverige 1930 i ålder
skohorter 10-20 år 
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Skrivkunnighetens utveckling i Tornedalen kan nu jämföras med Egil Johanssons 
beräkning från tidigare i Diagram 10. Det visar sig att skrivkunnigheten på svenska 
på ett mycket likvärdigt sätt följer Johanssons kurva. Både nivåerna och förloppet 
överensstämmer med varandra. Här har även skrivkunnigheten på finska beräk
nats, vilket ger en kompletterande bild till s krivkunnighetens utveckling. Beräk
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ningarna visar att den utveckling av skrivkunnigheten som skedde under senare 
delen av 1800-talet gjordes huvudsakligen på finska språket. I Tornedalen var ut
vecklingen snabbare och mer dynamisk än inom det svenskspråkiga Norr- och 
Västerbotten. Skrivkunnigheten på svenska utvecklades under 1880-talet långsam
mare än på finska men hade på 1890-talet en motsvarande ökningstakt. Resultatet 
i Diagram 12 visar att den intensifierade försvenskningspolitiken inte gav en mot
svarande större ökning av antalet skrivkunniga på svenska. Ökningnen på finska 
och svenska var i princip parallell fram till sekelskiftet 1900. De pedagogiska pro
blemen med svenskundervisningen framgår av de samtida folkskolinspektions-
berättelserna. Här finns det anledning att fråga sig om det dåliga utfallet berodde 
på den pedagogiska metod som introducerades, som gick ut på att lärarna så fort 
som möjligt skulle använda det för barnen främmande språket svenska som enda 
undervisnings språk. Det var en metod som var anpassad för muntlig inlärning av 
det talade språket, men vad gäller skrivkunnighet verkar den ha gett sämre utdel-
ning. 

Det finns också yttre faktorer som inverkar, framförallt den dåliga kvaliteten på 
undervisningsväsendet som inte var anpassad efter den resurskrävande språk
inlärningsmetoden, men också lärarnas ibland bristfälliga kunskaper i svenska. En 
annan faktorer var att barnen inte kunde få hjälp av sina föräldrar med läxorna 
eftersom föräldrarna inte behärskade svenska. När man jämför den generella 
skrivkunnighetsnivån mellan Tornedalen och övriga Norrbotten var skillnaden stor 
år 1870, men därefter låg skrivkunnigheten på finska drygt 20 procentenheter un
der motsvarande skrivkunnighet på svenska i övriga Norrbotten. Samtidigt som 
skrivkunnigheten i finska ökade snabbt efter 1870 och den totala skrivkunnigheten 
närmade sig den svenskspråkiga nivån, så ökade klyftan vad gäller färdigheten att 
skriva på finska och svenska. 

Den låga skrivkunnigheten på svenska fanns kvar till långt efter sekelskiftet i 
förhållande till övriga Norrbotten och Västerbotten. Problemet för tornedalinga-
rna var inte att de var okunniga i att skriva, utan att de flesta under senare delen av 
1800-talet skrev på finska. Försvenskningspolitikens alltmer nationalistiska karak
tär efter 1885 medförde att införseln av finska tidningar och finsk litteratur inte 
uppmuntrades. Därigenom blev finskan alltmer ett språk för religionen och privat
livet. Om man betraktar svenska som det mest strategiska språket för moderniserings
processen och för den ekonomiska utvecklingen så var eftersläpningen i skrivkun
nighet på svenska naturligtvis ett stort handikapp. 

Det betyder att den höga skrivkunnighetsnivå, som vid sekelskiftet 1900 fortfa
rande till stor del var en finskspråkig färdighet, därefter kvarstod men efterhand 
omvandlades från finska till svenska. Omvandlingen kom med hela det batteri av 
försvenskningsåtgärder som egentligen inte sattes in förrän från sekelskiftet 1900 
och framåt. Den beskrivning av ett bildningsmässigt efterblivet Tornedalen som 
ibland utmålats måste alltså revideras. Det är en etnocentrisk vrångbild som bara 
utgått från bildningsnivån på svenska. Vad som kanske är mest uppseendeväck
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ande är att den stora ökningen av skrivkunnigheten i Tornedalen skedde under den 
finskspråkiga tiden i skolväsendet. I beskrivningar av försvenskningen av skolvä
sendet i Tornedalen har det ofta framställts som att det var med den svenskspråkiga 
undervisningen som skolutvecklingen och kunskapsutvecklingen kom igång på all
var. Här visas en motsatt bild. Det stora kunskapslyftet skedde under den finsk
språkiga folkskoletiden. Skrivkunnighetsnivån på finska var år 1870-80 fortfarande 
lägre i Tornedalen jämfört med den på svenska i Norrbotten och Västerbotten, 
men skillnaden krympte snabbt. Eftersläpningen i skrivkunnighetsnivå på respek
tive modersmål var bara cirka tio år mellan Tornedalen och Norrbotten på 1870-
talet. När den svenskspråkiga undervisningen intensifierades på 1880-talet kunde 
nästan 90 procent av skolbarnen i Tornedalen skriva, men huvudsakligen på sitt 
eget modersmål. 

I undersökningen av skrivkunnigheten urskiljer man också ett nord-syd mönster 
som visar att de två nordligaste länen hade en lägre skrivkunnighet 1870 än Sverige 
som helhet. Eftersläpningen är alltså inte bara ett tornedalskt eller norrbottniskt 
mönster. Det finns ett nord-syd mönster där nordligaste Sverige totalt sett ligger 
på en lägre nivå än övriga Sverige. Mönstret är mycket likartat i den svensktalande 
delen av Norrbotten som i Västerbotten, bortsett från den något lägre startnivån i 
Norrbotten. Strax före 1900 har Norrbotten och Västerbotten nått samma 
skrivkunnighetsnivå som Sverige som helhet. Upphämtningen är alltså bara obe
tydligt snabbare än i Tornedalen. 

En jämförelse mellan läs/skrivkunnighetens utveckling i Finland visar på ett 
betydligt eftersläpande mönster på den finska sidan. Eftersom jag inte haft tillgång 
till primärmaterialet för de noteringar för läs/skrivkunnighet som finns i de finska 
folkräkningarna från 1880 och framåt, utan bara summerade uppgifter från Finsk 
statistisk årsbok 1940 så har inte en direkt jämförelse kunnat göras mellan Svenska 
och Finska Tornedalen. Eftersom Finska Tornedalen var ett helt övervägande 
jordbrukssamhälle så bör däremot uppgifterna för läs/skrivkunnigheten på den 
finska landsbygden ge en anvisning om utvecklingen. Uppgifterna visar att 
skrivkunnigheten på finska landsbygden steg med jämn fart från en nivå på 13 
procent 1890 till 67,5 procent 1930.821 Slutsatsen är att moderniseringen, som den 
kan tolkas utifrån skrivkunnighetens utveckling, gick långsammare i Finska Torne
dalen än i Svenska Tornedalen. Under perioden efter sekelskiftet ökade framförallt 
skrivkunnigheten i svenska på den svenska sidan. 

Sammanfattning 
I kapitel 5 beskrevs moderniseringens förlopp i Tornedalen genom att undersöka 
några moderniseringsfaktorer som påverkade kommunikationen mellan de finsk-
och svenskspråkiga områdena i Norrbotten. Först beskrevs det viktigaste draget i 
Tornedalens industrialisering mellan 1890 och 1930 samt den befolkningsförändring 
och folkomflyttning som följde med detta. Därefter beskrevs den borgerliga 
offentlighetens framväxt och undersöktes skrivkunnighetens utveckling i ett 
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komparativt perspektiv. I slutet av 1800-talet växte två industricentra upp i Torne
dalen. Det var gruvindustrin i Lappland och sågverksindustrin vid kusten. 
Aktiebolagens kapitalplaceringar vid sekelskiftet 1900 visar att industrialiseringen 
huvudsakligen var lokaliserad till sågverksindustrin vid kusten, både i Tornedalen 
och övriga Norrbotten. De två sågverken Sandvik och Granvik på Seskarö i 
Haparanda skärgård bildade Tornedalens största sågverksindustriområde. Både 
svenska och finska ägarintressen var inblandade i olika faser av sågverksindustrins 
expansion. Det medförde en kraftig inflyttning av både svensk och finsk arbets
kraft. Efterhand blev de industripolitika argumenten alltmer nationalistiska. Det 
tog sig bland annat uttryck i att Kalix kommun argumenterade för ekonomiskt 
stöd till sulfatindustrin i Karlsborg, med argumentet att det skulle bidra till a tt 
försvara språkgränsen mot Svenska Tornedalen. Den viktigaste industrin både i 
Tornedalen och i Norrbotten var den gruvindustri som etablerades i Malmfälten i 
Övre Tornedalen. 

De största befolkningsområdena i Norrbotten låg innan 1890 uteslutande i de 
svenskspråkiga kustområdena i de södra delarna av länet. Det kustnära Nedertor-
neå församling och Haparanda stad hade däremot ett jämförelsevis lågt invånartal. 
Mellan 1890 och 1930 skedde en polarisering av befolkningen i Norrbotten där en 
kraftigt ökad befolkning i Malmfälten och Luleåregionen stod mot det betydligt 
långsammare befolkningsutvecklingen i övriga Norrbotten. En tydlig skillnad syns 
också mellan de svagt utvecklade landsbygdsförsamlingarna i Tornedalen jämfört 
med de svenskspråkiga församlingarna. De svenska tornedalingarnas migrationer 
var fram till 1890 huvudsakligen interna omflyttningar inom torne-
dalsförsamlingarna. Av de tio församlingar som 1890 hade flest inflyttade 
tornedalingar efter födelseförsamling låg bara tre i svenskspråkig bygd. Två av dem 
var Nederkalix och Luleå, vilket hade ett tydligt samband med industrialiseringen. 
Den tredje var Överkalix. Det var de finskspråkiga församlingarna i Nedre Torne
dalen som drog till sig flest inflyttade tornedalingar. En jämförelse av löneutveck
lingen mellan svensk och finsk industri visade att det för de svenska tornedalingarnas 
fanns goda ekonomiska skäl att i sina arbetsmigrationer hålla sig till den svensk 
sidan. Löneutvecklingen var där betydligt bättre både inom sågverks- och gruvin
dustrin. 

Med de inflyttade industrimän, lärare och tjänstemän som industrialiseringen 
förde med sig växte också en ny offentlighet fram i tätorterna i Tornedalen. Från 
början av 1870-talet gavs den första tornedalska tidningen ut på svenska, men den 
blev snart tvåspråkig och därefter gavs tidningar ut som hade text både på svenska 
och finska. Det inflyttade tjänstemännen var svenskspråkiga och ibland tvåspråkiga 
och med dem började en ny uppfattning om nationen att ta plats i lokalsamhällena. 
Det var en etnocentrisk bild där den svenska kulturen och det svenska språket 
skulle vara allenarådande. 

Undersökningen av skrivkunnighetens utveckling i Tornedalen visade att den 
hade ett delvis annorlunda förlopp än tidigare forskning antagit. Det beror på att 
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den finskspråkiga skrivkunnigheten helt har förbigåtts i tidigare forskning. Därige
nom har skrivkunnigheten i Tornedalen indirekt utpekats som mer eftersläpande 
än vad den egentligen var. Den totala skrivkunnigheten (på både finska och svenska) 
i Svenska Tornedalen låg år 1880 cirka 55 procentenheter under den totala 
skrivkunnigheten i det svensktalande Norrbottens och Västerbottens län, men hade 
vid sekelskiftet 1900 kommit upp på ungefär samma nivå. Samtidigt kan man ur
skilja ett nord-sydligt mönster med en lägre skrivkunnighet i Norrbotten och Väs
terbotten jämfört med Sverige som helhet. Den lägre skrivkunnigheten i Torneda
len var alltså en del i ett norrländskt mönster och inte enbart etniskt bestämd. 

Att skrivkunnigheten på svenska utvecklades långsammare än på finska kan för
klaras på många sätt. En orsak är att skrivkunnigheten på finska fortsatte att ut
vecklas även efter att den statliga försvenskningspolitiken inletts på allvar i slutet av 
1880-talet. Den största ökningen av skrivkunnighetsnivån under senare delen av 
1800-talet skedde på finska språket. Ännu vid sekelskiftet 1900 undervisades 50-
60 procent av skolbarnen i Nedre och Mellersta Tornedalen på finska med undan
tag för Matarengi, Haparanda och Svanstein. Det betyder att den stora upphämt-
ningen av skrivkunnigheten i Tornedalen skedde under den finskspråkiga tiden i 
skolväsendet. I takt med att den allmänna skrivkunnigheten ökade i Tornedalen 
under senare delen av 1800-talet minskade klyftan mellan skrivkunnighet på finska 
och svenska. 

Andra orsaker till den svagare utvecklingen av skrivkunnighet på svenska är att 
svenska var ett för de finskspråkiga barnen främmande språk, att den pedagogiska 
metoden var anpassad för muntlig inlärning, att undervisningsväsendet inte var 
anpassat efter de stora pedagogiska behoven i de finskspråkiga områdena, att lä
rarna hade bristande språkkunskaper på svenska samt att de finskspråkiga föräld
rarna inte kunde hjälpa barnen med läxorna på svenska. Samtidigt som 
skrivkunnigheten i norra Sverige uppvisade ett centrum-periferi mönster som sam
verkade med tornedalingarnas etniska underordning, så var de nationella skillna
derna mellan Sverige och Finland ännu större. Medan den totala skrivkunnigheten 
på landsbygden i Finland år 1890 var närmare 15 procent, så var den i Svenska 
Tornedalen omkring 80 procent. Skillnaden berodde på Sveriges och Finlands olika 
politiska struktur efter 1809 och det därmed sammanhängande finska 
folkskoleväsendets senare utveckling. Den finskspråkiga moderniseringen i Fin
land var alltså inget bra alternativ för de svenska tornedalingarna jämfört med mo
derniseringen på svenska i Sverige. 
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6. Modernisering och 
språkbyte i Övertorneå kommun 
I kapitel 6 görs en undersökning av hur moderniseringen påverkade språk
användningen i Övertorneå kommun. Först beskrivs folkskolans utveckling i kom
munen där särskilt intresse riktas på införandet av svenska som undervisnings
språk. Därefter beskrivs det allmänna språkmönstrets förändring i Övertorneå från 
1890 till 1930 efter olika folkskolegenerationer, samt mer detaljerat efter kön, mig
rationer och det civila samhällets framväxt. Slutligen tolkas övertorneåbornas språk
strategier mot det förändrade språkmönstret och moderniseringen. Ur det övergri
pande mönstret lyfts olika aspekter av språkförändringen fram. Beskrivningen av 
försvenskningspolitiken i del II bildar en allmän ideologisk bakgrund till moderni
seringen av Övertorneås folkskoleväsende. 

Folkskolan och moderniseringen 
Övertorneå skolstyrelse hade sitt första protokollförda sammanträde den 13 juli 
1846. Den följande verksamheten fram till andra världskriget återspeglar på samma 
gång folkskolans professionalisering som den allmänna moderniseringen i samhäl
let. Vid det första sammanträdet använde man den imposanta beteckningen "folk-
skole Direktionen" om sin verksamhet.822 Det är en smula komiskt med tanke på 
att den första läraren inte anställdes förrän åtta år senare. I den första folkskolan i 
Matarengi anställdes den tjugofemårige Abraham Montell. Han var född i 1829 i 
finska Nedertorneå socken och var alltså 25 år när han 1854 blev folkskollärare i 
Matarengi. Förutom tjänsten som folkskollärare, kantor och organist som han hade 
från 1854 till 1876 var han också postmästare i Övertorneå socken åren 1855 till 
1880.823 Det visar vilken betydelsefull roll folkskollärarna ofta hade i bygdens mo
dernisering. Under hans första år som lärare anskaffades bänkar, kartor och griffel-
tavlor till skolan. Skolböcker bands in och tabeller och kartor klistrades och fernissa
des. Likaså upprättades reglemente och läsordning för skolan. 

Skolan hölls på för- och eftermiddagen medan måltiderna intogs hemma för 
dem som bodde på nära håll. Skolan började vid åttatiden och höll på till mörkrets 
inbrott på hösten. Barnen i skolan var från Matarengi, Haapakylä. Kuivakangas och 
Juoksengi. Undervisningen hölls enbart på finska i ämnena biblisk historia, katekesen 
och geografi. Det var en form av växelundervisning där de som hunnit längre fick 
undervisa de yngre eleverna.824 Dessutom fanns en privat skola i Matarengi som 
leddes av den kvinnliga organisten i församlingen. Den var avsedd för 
"ståndspersonernas barn" som mest troligt var svenskspråkiga. I Hietaniemi annex 
fanns två offentligt stödda småskolor, en fast småskola vars lärare enligt uppgift 
arbetade oregelbundet och en ambulerande småskola i de mer avlägsna byarna.825 

Under Montells period som folkskollärare utvecklades folkskoleväsendet betydligt 
inom kommunen. Anskaffandet av den första skollokalen löstes provisoriskt ge
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nom att man hyrde ett rum av häradsdomaren Isak Tornéus i hans gård. Ett år efter 
att den första skolklassen börjat sin verksamhet tog skolrådet initiativ till en omfat
tande reparation av gamla fogdestugan för att göra om den till skolhus. Ny skol-
byggnad fick man 1862 då sockenstämman beslutade att flytta dit ett äldre tingshus 
som byggdes om för sin nya funktion. På övervåningen inrättades en lärarbostad 
och en bostad för barnmorskan. På nedervåningen inrättades en skolsal. Samma år 
inrättades en ambulerande småskola. De närmaste åren var den verksam i bland 
annat Pello, Juoksengi, Jänkisjärvi, Ylinenjärvi, Turtola, Olkamangi och Aapua.826 

Lärare i den ambulerande skolan var backstugusittaren Salomon Isaksson Hell
berg. Han blev sedan verksam i över tjugo år som ambulerande lärare, med några 
enstaka korta uppehåll.827 Under 1860-talet tillkom inga nya skolor. Orsaken får 
bland annat sökas i de svåra missväxtåren vid slutet av decenniet. Enligt 
folkskolinspektören Zacharias Grape berodde det dåliga skolväsendet i Torneda
len vid den tiden på den allmänt utbredda nöden, befolkningens fattigdom, bristen 
på finskkunniga lärare och skolrådens bristfälliga uppsyn över skolorna. De ambu
lerande skolornas skolrum beskrevs som trånga och kalla. Där saknades bord, bän
kar, böcker, griffeltavlor, ja allt som hade kunnat skapa en ändamålsenlig skolmiljö. 

Genom att landstingsanslag började utgå 1867 till lärarnas avlöning och statsan
slag till skolornas verksamhet 1871 vände emellertid trenden.828 År 1871 beslutade 
sockenstämman i Övertorneå att 25 småskolor skulle inrättas i en rad byar runt om 
i socknen med tre till fem veckors undervisning per år. Under 1880-talet inrättades 
också en ambulerande och en fast folkskola i Turtola samt enbart ambulerande i 
Juoksengi och Kuivakangas. Mindre folkskolor inrättades i Jänkisjärvi, Hirvijärvi 
och Ruokojärvi. Under 1870-talet och 1880-talet delade fyra lärare på tjänsterna i 
de fyra distrikten. Dessutom inrättades 1881 en småskola i Matarengi.829 Av 
skolväsendets utveckling ser man att det första initiativet togs av socknen men att 
de följande större utbyggnaderna var ett resultat av regionala och statliga stödåt
gärder. 

Svenska förs in i undervisningen 
Första gången svenska infördes i undervisningen i Övertorneå var läsåret 1865-66 
då en svenskspråkig skola ordnades i Puostijärvi, Ylipää, Hirvijärvi och Raitajärvi i 
västra delen av Övertorneå socken. Det är byar som gränsar till det svenskspråkiga 
Överkalix. Som lärare anställdes H.W Wikström. Det framgår emellertid inte om 
undervisningen också fortsättningsvis var på svenska eller om det var en tillfällig
het. Enligt folkskolinspektörernas berättelser fanns 1871 en enskild folkskola med 
svenskundervisning i Övertorneå, kanske av samma slag som Gustava Hackbeils 
privatskola i Matarengi 1854.830 Kopplingen mellan svensk språkinlärning och 
professionaliseringen av skolväsendet är mycket tydlig i Tornedalen. För kyrkoherden 
och folkskolinspektören P.O. Grape var det två olika sidor av samma mynt. Genom 
Grapes intresse för folkskolefrågan blev Övertorneå något av ett föregångsdistrikt 
för moderniseringen av skolan. Det är ingen slump att vid P.O. Grapes första möte 
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som skolrådsordförande i Övertorneå i augusti 1877 avhandlades två frågor som 
hade med disciplinering att göra. Det första var beslutet att begära in läsordningar 
för småskolorna och folkskolorna. Det andra var att köpa ett väggur till skolan.831 

Klockan spelade en viktig roll i moderniseringen, både för att den på ett mentalt 
plan bidrog till föreställningen om en linjär och mer "effektiv" tideräkning, till 
skillnad från den cykliska föreställning om tid som fanns i bondesamhället, men 
också för att den bidrog till disciplineringen av landsbygdens människor som i de 
nya industrierna var tvungna att passa tider på ett mer exakt sätt än förut.832 

Likaså bidrog den linjära tiden till att skapa en känsla av samtidighet över det 
nationella territoriet, som tillsammans med dagstidningens samtidighet bidrog till 
att skapa känslor av nationell gemenskap.833 Skoluret i Matarengi folkskola hade 
alltså många funktioner att fylla. D et är heller ingen slump att skolrådet under 
ledning av P.O. Grape i september 1879 diskuterade den pedagogiska skillnaden 
mellan att använda bokstavsmetoden jämfört med ljudmetoden vid stavning. Den 
sistnämnda hade enligt skolrådsprotokollet fört med sig allt annat än gynnsamma 
resultat. Genom att föräldrarna inte kände till ljudmetoden kunde de inte följa upp 
den i hemmet. Följden blev att barnen "... glömt i hemmet hvad de lärt i skolan." 
Därför föreskrev skolrådet att samtliga småskollärare skulle använda den s.k. bokstav
smetoden vid stavning.834 Bokstavsmetoden är en äldre syntetisk metod som utgick 
från att barnen lärde sig bokstävernas namn och beteckning för att sedan sätta ihop 
dem till enskilda ord. I ljudmetoden, som är en analytisk metod, utgick man istället 
från ordens helhet. Från mitten av 1800-talet kom ljudmetoden ofta att kombine
ras med bokstavsmetoden på olika sätt.835 Återgången till bokstavsmetoden i 
Övertorneå 1879 innebar att man återgick till en äldre kyrklig läsinlärningsmetod 
som stod föräldrarnas kunskaper närmare. Grapes inställning visar att han hade en 
pragmatisk inställning till pedagogiken. Det är också möjligt att föräldrarna hade 
klagat på den nya ljudmetoden. 

Med tanke på den medvetna pedagogiska hållningen måste införandet av svenska 
i undervisningen sättas in i en pedagogisk kontext. Det var inte enbart ett 
nationalistiskt påfund från domkapidet eller ecklesiastikdepartementet, utan också 
i högsta grad en medveten pedagogisk politik som drevs på underifrån på skolråds
nivå. Införandet av svenska i undervisningen var en moderniseringsåtgärd vars 
syfte var att förbättra undervisningen och göra Tornedalens befolkning tvåspråkig. 
Införandet av svenska som undervisningsämne i folkskolan i Matarengi var resul
tatet av en rad samverkande faktorer. En sak är att biskop Landgren var en energisk 
pådrivare till införande av svenskt språk och kultur i Tornedalen, men den avgö
rande förutsättningen på det lokala planet var P.O. Grapes inställning till sp råk
politiken samt den nya läraren C.O. Wikmans inträde i Matarengi folkskola. Wik-
man var född i Hietaniemi men var svenskspråkig från barnsben.836 Han ingick 
efter några månader i skolstyrelsen tillsammans med kyrkoherde P.O. Grape, post-
expeditören och förre folkskolläraren Abraham Montell, de två kyrkvärdarna Carl 
Olof Heikkilä och P. Rantahetta, handlandena Erik Asp och Johan Planting samt 
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hemmansägaren och nämndemannen Johan Henriksson Nikki. Det var Övertorneå 
kommuns välbesuttna som satt i skolrådet, men det var i och för sig ingen garanti 
för att de skulle vara obetingat entusiastiska till försvenskningsprogrammet som 
började ta form. När beslutet fattades om svenska språkets läsning två timmar i 
veckan 1878 var både den nye läraren C.O. Wikman och den avgångne Abraham 
Montell närvarande vid skolrådsmötet. Övriga var P.O. Grape och P. Rantahetta. 
C.O. Wikman röstade tillsammans med majoriteten för införande av svenska men 
Montell reserverade sig mot beslutet.837 När Grape ett år senare föreslog att små-
skolläraren Maria Ylinenpää skulle få 25 kronor i gratifikation för att hon på egen 
bekostnad rest till en svensktalande socken för att lära sig svenska avslog skolrådet 
däremot hans begäran.838 Grape var en tydlig pådrivande kraft bakom försvensk
ningspolitiken i Övertorneå kommun och i hela Tornedalen. Händelsen visar att 
även enskilda lärare tog initiativ och gjorde egna uppoffringar för att förbättra 
svenskundervisningen. 

Det direkta impulsen till att införa svenska som undervisnings språk kom varken 
från domkapitlet eller från skolrådet. Det var genom initiativ av förvaltaren Axel 
Müller vid Haparanda Export AB som en folkskola 1881 inrättades i Svanstein 
med både svenska och finska som undervisnings språk. Müller framhöll i sin skri
velse till skolrådet att flertalet barn vid sågverket var svensktalande och i behov av 
undervisning på svenska. Därför behövde det anställas lärare kunniga i svenska 
språket. Skolrådet anställde således en lärare kunnig i både finska och svenska till 
Svansteins folkskola. Även vid folkskolan i Matarengi infördes 1882 både finska 
och svenska som undervisnings språk.839 Markeringarna för språkkunskaper i 
skolmatriklarna i Matarengi folkskola, liksom skolrådets anmärkning 1898 i sin 
svarsskrivelse till folkskolinspektören, visar att tvåspråkig undervisning i praktiken 
hade existerat under lång tid i församlingens skolor utifrån de enskilda elevernas 
behov, kanske från folkskolans begynnelse.840 Det var alltså inget nytt påfund, men 
i början av 1880-talet blev svenskundervisningen institutionaliserad på ett annat 
sätt än förut och en del i ett pedagogiskt program. 

Genom sin tillträdda tjänst som folkskolinspektör fick Grape utökade makt
befogenheter att driva en mer medveten och konsekvent språkpolitik och profes-
sionalisering av folkskolan. Det innebar att lärare som inte höll måttet blev avske
dade. Det ödet drabbade exempelvis den förre ambulerande läraren Salomon Hell
berg. Han blev 1881 anställd som småskollärare i Matarengi, men det skulle inte bli 
långvarigt. År 1883 fick han avsked med motiveringen: "...enär Hellberg icke kan 
anses motsvara berättigade fordringar på en lämplig och skicklig lärare." 841 Vad 
formuleringen egentligen avsåg framgår inte, om det berodde på att skolrådet inte 
ansåg Hellberg kompetent nog för den nya skolans behov eller om det berodde på 
misskötsel av tjänsten. Hellberg fick i alla fall avsk ed och därigenom hade de två 
trotjänarna från den första folkskoletiden slutat efter mer än tjugo år i tjänst var
dera.842 Man kan här skönja övergången till en ny fas i skolväsendet i Övertorneå. 
När C.O. Wikman 1876 tillträdde sin tjänst som folkskollärare anställdes också de 
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två första utexaminerade småskollärarna, Robert Johansson Pekkala och Maria Josef
ina Bäfver. Det fanns då sammanlagt fyra småskollärare och en folkskollärare i 
Övertorneå kommun. Året efter utsågs tillsyningsmän för de olika distriktens sko
lor. I den nya skolform som växte fram passade varken Montell eller Hellgren in, 
men av olika skäl. År 1889 tog skolrådet i Övertorneå beslut om att svenska om 
möjligt skulle användas i de flyttande folk- och mindre folkskolorna. År 1890 in
fördes en helsvensk avdelning vid folkskolan i Matarengi.843 

Det svenska språkets införande i undervisningen och folkskolans professionali-
sering gick alltså hand i hand. Att förbättra folkskolesystemet kostade pengar och 
man kan därför fråga sig hur stor andel av de ökade kostnaderna som skattebeta
larna i kommunen stod för jämfört med externa finansiärer. Fram till och med 
1880 fanns landstinget och staten med som externa finansiärer i Övertorneå 
kommuns skolbudget, men därefter drogs landstingsbidraget bort. Landstings
bidraget utgjorde 1880 närmare en tredjedel av budgeten medan staten stod för 42 
procent och kommunen för den sista tredjedelen. Landstingsbortfallet var alltså 
ganska betydande. Den föreställning man ofta fått av den statliga politiken i Torne
dalen är att staten tog över mesta delen av skolbudgeten, och att kommunerna 
därför kände sig ekonomiskt tvingade att gå med på att ta emot erbjudandet om 
statliga skolor. I erbjudandet ingick det ovillkorliga kravet att svenska infördes som 
undervisnings språk. För att granska hur pass beroende kommunerna blev av stats
bidraget har förhållandet mellan den kommunala och statliga finansieringen under 
två av folkskolans utbyggnads faser undersökts. 

Den första perioden 1880-1892 täcker in den tid då försvenskningsprogrammet 
infördes på allvar i Övertorneå kommun. Den andra perioden 1904-1909 omfattar 
åren då Luleå stift tog över ansvaret för skolväsendet i Tornedalen och inledde en 
kraftig utbyggnad av skolväsendet. Den budget som diagrammet återspeglar inne
fattar samtliga kostnader för skollokaler, lärarlöner, pensioner etc. I undersökningen 
finns inte den stora statliga satsningen 1894 då ett fyrtiotal folkskolor byggdes ut 
med statligt stöd. Undersökningen av den första perioden visar att statsbidraget 
mellan 1880 och 1883 höjdes från 43 till 52 procent. Den kraftigaste höjningen av 
statsanslaget gjordes från 1886 till 1887 då bidraget höjdes från 45 till 80 procent. 
Det ligger nära till hands att tolka det ökade statliga engagemanget just vid den 
tidpunkten som ett sätt att blidka tornedalskommunerna. Åren 1884-86 gjordes 
nämligen en massindragning av småskolor i Tornedalen som en reaktion på det 
indraga landstingsbidraget. 

Den genomsnittliga statliga procentandelen för åren 1883-1892 var 61 procent. 
Sammanställningen visar att statsbidraget visserligen höjdes kraftigt från 1880 till 
åren efter, men när man räknar in landstingsbidragets bortfall så framgår också att 
kommunens andel av skolbudgeten ökade ännu mer, närmare bestämt från 29 pro
cent av budgeten 1880 till ett genomsnitt för 1883-1892 på 39 procent. Under den 
efterföljande expansionsperioden 1904-1909 var kommunens genomsnittliga an
del av skolbudgeten 36 procent, d.v.s. i stort sett oförändrad från början av 1890-
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talet.844 Det betyder att den kraftiga utbyggnad av skolväsendet som gjordes i bör
jan av 1900-talet bekostades till lika stor andel som tidigare av kommunen. Det 
motsäger bilden av ett passivt skolråd som av staten tvingades bygga ut skolväsen
det och ger istället bilden av ett skolråd som utifrån en ganska begränsad ekonomi 
ändå satsade målmedvetet på folkskolans utbyggnad. 

Försvenskningspolitik vid Matarengi folkskola 
Från mitten av 1880-talet skedde en förnyelse av skolrådet i Övertorneå. Den änd
rade sammansättningen återspeglar moderniseringens förlopp i bygden. En ny grup
pering av entrepenörer och tjänstemän tillkom nu i rådet. Det var handlanden Walfrid 
Sandberg, postmästaren Johan Matinheiki och länsman Magnus Ström som samt
liga var inflyttade i församlingen. Ström var fosterson till handlande Utterström 
som han fått ärva. Släkten Sandberg var en entreprenörsläkt som drev affärer och 
industriverksamhet. I närbelägna Ruskola bodde handlanden Clas Wilhelm Sand
berg som var tre år yngre än Walfrid och inflyttad från Råneå församling liksom 
denne. Den mest namnkunnige var Leonard Sandberg som drev ångsåg i Ruskola. 
Sågen flyttades i början av 1890-talet till Seskarö där den ombildades till Sandviks 
såg AB. Johan Matinheiki var inflyttad från Haparanda, gift med en stockholmska 
och hade i sin tjänst en piga från Nederkalix vid namn Josefina Sandberg. Som 
representanter för den burgnare bofasta delen av den finskspråkiga befolkningen i 
skolrådet fanns kyrkoherden P.O. Grape kvar, medan hemmansägaren, kommunal
nämndens ordförande och häradsdomaren Johan Heikkilä samt kyrkvärden Johan 
Wilhelm Rowainen tillkom. 

Sandberg och Matinheiki var bara tillfälligt en gagerade i skolrådet åren kring 
1890 då den helsvenska avdelningen infördes vid Matarengi folkskola. I oktober 
1889 beslöt P.O. Grape, Matinheiki och Ström på skolrådsmötet att ändra reglementet 
för distriktets flyttande folkskolor, så att svenska skulle användas som undervis
ningsspråk i skolans översta klass om det på grund av omständigheterna var möj
ligt.845 Våren 1890 inlämnade Matinheiki, Sandberg, Ström och Grape en gemen
sam motion till skolrådet. De fyra begärde att skolrådet skulle inrätta en helsvensk 
avdelning vid Matarengi folkskola från höstterminen 1890. Frågan hänsköts till 
kyrkostämman som också beslutade enligt förslaget. Anledningen till frågans upp
komst var att landshövdingeämbetet begärt in yttrande över fler ställen som kunde 
vara i behov av statliga skolor med svenska som undervisnings språk. Som grund 
för ansökan angavs de jämförelsevis få skolorna i kommunen kombinerat med det 
stora barnantalet och de dubbelspråkiga avdelningarna i skolorna. Dessutom fram
hölls språkförhållandena, folkmängden i de respektive byarna och deras läge i för
hållande till språkgränsen och de övriga byarna i församlingen. 

I samband med rekryteringen till den nya helsvenska avdelningen fördes lärar
nas språkkompetens fram som särskilda kvalifikationskriterier. När kyrkorådet god
känt beslutet om särskild svenskspråkig avdelning beslutade därför skolrådet att 
godkänna ordförandens åtgärd att säga upp lärarinnan Maria Brännström från smås
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kollärarinnebefattningen vid skolan i Matarengi. Samtidigt fick han i uppdrag att 
anskaffa lärare eller lärarinna för den helsvenska avdelningen. Vid samma möte 
antogs examinerade småskollärarinnan Anna Harila tillsvidare till lärarinna för små
skola eller mindre folkskola inom församlingen. Det förefaller som att skolrådet 
bara hade att bekräfta vad Grape redan utfört. De som tog beslutet i skolrådet var 
Grape, Matinheiki och Ström. De två småskollärarna fick året därpå 25 kronor var 
i premier, bland annat för att de "...med synnerlig framgång meddelat undervisning 
i svenska språket."846 

Till den utlysta tjänsten som folkskollärare fanns sex sökande och av dem fanns 
två kvar till slutomgången. Samtliga i skolrådet, utom Ström, förordade H. Juntti. 
Enligt Ström räknades det till nackdel för Juntti att han var tvåspråkig. Juntti hade 
visserligen fler betygsenheter än motkandidaten Mellström från seminariet, men 
Mellström hade högre betyg i svenska språket och hade inga kunskaper i finska 
språket vilket enligt Ström borde meritera honom till tjänsten vid den helsvenska 
folkskolan.847 Det var alltså Juntti som trots allt fick tjänsten, men diskussionen 
visar hur det pedagogiska tänkandet vid den här tiden var influerat av tron på att 
undervisningen i ett främmande språk blev bättre om läraren inte kunde barnens 
modersmål. Majoriteten röstade ändå för den mer allmänbildade och tvåspråkiga 
Juntti. 

Precis som tidigare var det samhällets etablerade skikt som satt i skolrådet, men 
man kan inte påstå att det var enbart inflyttade svensktalande tjänstemän som styrde 
och ställde i språkfrågan. Kontinuiteten i skolrådet under 1890-talet upprätthölls 
av Grape, Heikkilä, Rowainen och Ström. De tre förstnämnda var uppvuxna i den 
finsktalande kulturen, vilket man också kan säga om Ström. Man bör snarare be
trakta de fyra som intresserade av att sprida bildning och kunskap i bygden, men 
också att bryta kommuninvånarnas isolering från den svenskspråkiga delen av 
Sverige. Magnus Ström blev senare riksdagsman under en period och arbetade 
bland annat hårt för att få järnvägen förlängd till Matarengi, vilket så småningom 
också lyckades.848 Johan Wilhelm Rowainen avgick 1894 i samband med att Grape 
lämnade Övertorneå för kyrkoherdetjänsten i Nedertorneå, men Heikkilä och Ström 
fortsatte att fullgöra sina plikter. Heikkilä tillträdde 1882 och Ström 1884. De satt 
i skolrådet i mer än tjugofem år vardera och upprätthöll på så vis kontinuiteten från 
Grapes tid till en bra bit in på 1900-talet, även om de vid schismen om skol
reglementet 1898 kom på kollisionskurs med honom. Den sistnämnda schismen är 
belysande för hur Grape genom sin alltmer kompromisslösa försvenskningspolitik 
och alltför stora maktfullkomlighet kom på kollisionskurs med dem som tidigare 
stött honom. Den är också ett exempel på hur en lokal opposition kunde formeras 
för en politik som visade respekt för den finskspråkiga kulturen, även om det var 
mer undantag än regel. 

Försvenskningsförloppet vid Matarengi folkskola kan till viss del följas genom 
de markeringarna för läskunnighet på svenska som gjordes i skolmatriklarna. En 
sådan registrering fanns redan i den första folkskolematrikeln som Montell förde, 
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men försvann ett antal år vid senare delen av 1870-talet för att komma tillbaka 
1882 vid tidpunkten för P.O. Grapes inledda försvenskningsoffensiv. Under 1880-
talet förde C. O. Wikman av och till en mycket noggrann registrering av elevernas 
språktillhörighet. Här har markeringarna bara följts under Montells tid som lärare. 
I matriklarna ser man att kunskaperna i svenska inte har samband med läskuns-
kaperna. En elev som är noterad som svenskkunnig kan befinna sig på en elemen
tär nivå vad gäller läskunnighet. Det förefaller därför som att noteringen "sw." 
anger om eleven behärskar att läsa på svenska eller inte, oavsett graden av läskuns-
kap. Intressant är att tre elever med kunskaper i svenska och fyra elever med kun
skaper i finska samtidigt kan vara noterade under läsning av de bibliska berättel
serna. Det förefaller som att undervisningen till viss del fördes parallellt både på 
finska och svenska, vilket bekräftar uppgifterna om en lång kontinuitet av parallell
undervisning på finska och svenska. Undersökningen av skolmatriklarna åren 1854-
1862 visar att andelen elever som behärskade svenska varierade från 0 till 38 pro
cent.849 Procentandelen varierade mycket efter storleken på klasserna. Man kan dra 
slutsatsen att det inte var svenskundervisningen som förändrades under perioden 
utan att antalet skolbarn med förkunskaper i svenska varierade något över åren. 
Matriklarna visar att det fanns en flytande tvåspråkighet där finskan dominerade. 
Efter 1890 finns inga markeringar i skolmatriklarna från Matarengi folkskola som 
berör språktillhörighet. Det ansågs antagligen inte nödvändigt. 

Läroböckerna i Tornedalen hade tidigare varit på finska och skrivna av finländ
ska läroboksförfattare. Under en övergångsperiod användes läroböcker med paral
lell text på finska och svenska. Den första läroboken med parallell text på finska 
och svenska var Luthers lilla katekes som trycktes med statliga medel 1876. Däref
ter översattes under 1880- och 90-talet både Odhners och Starbäcks historiska 
berättelser liksom läroböcker i biblisk historia och geografi. De var direkta över
sättningar av motsvarande svenska läroböckerna och användes en bra bit in på 
1900-talet parallellt med de helt svenskspråkiga läroböckerna som togs in i under
visningen.850 

På så vis länkades läroböckerna i Tornedalen in i de svenska läromedlens all
männa utveckling. Att fler medborgerliga ämnen lades in i undervisningen betyder 
inte att läsämnena blev mer nationalistiska vid övergången till en mer sekulariserad 
undervisning i mitten av 1870-talet. En sådan nationalistisk mobilisering blev inte 
synlig i läromedlen förrän i början av 1900-talet, strax före upplösningen av unio
nen med Norge.851 Då engagerades författare som Selma Lagerlöf och Verner von 
Heidenstam som läseboks författare i folkskolans tjänst. I Ni/s Holgerssons underbara 
resa genom Sverige tecknade Selma Lagerlöf en nationalistiska idealbild av Sveriges 
landskap och kulturområden. Där fick samerna som nationell minoritet stort ut
rymme, men Tornedalen förbigicks med tystnad. Man kan tolka det som att den 
finska kulturen inte passade in i den nationella idealbilden vid den tiden.852 När 
ansträngningar gjordes att på 1910- och 1920-talet utforma särskilda läseböcker 
för Tornedalens behov tog de sig uttryck i en regional mobilisering kring Torne
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dalens kultur, men översatt i svensk språkdräkt. De särskilda handböcker och 
läseböcker som skrevs särskilt för Tornedalens behov av K.B. Wiklund och Julia 
Svedelius var inte mer nationalistiska än andra läseböcker vid samma tid. De bör 
snarare fogas in i den tidens kulturellt mobiliserande hembygdslitteratur som sam
tidigt gav uttryck för en regionalt förankrad nationalism.853 När man beskriver folk
skolans nationellt mobiliserande funktion i Tornedalen måste hänsyn tas till den 
särskilda betydelse språkpolitiken hade för skapandet av ett nationellt medvetande. 
En nationell mobilisering i skolan behöver inte vara omedelbart synlig i läroböck
erna eller enbart bestå av den kulturella överföring som sker via böcker. Den kan 
också bestå av indirekta handlingar i form av ritualer, sånger, fysiska aktiviteter etc. 
Sådana handlingar produceras individuellt, lokalt och nationellt i en samlad kon
text. Den ena nivån är därför inte överordnad den andra. I den betydelsen blir den 
nationella identiteten en berättad och tänkt identitet som förenas med vardagens 
erfarenheter.854 Den konkreta åtgärden att lära barnen att tala svenska i Matarengi 
folkskola var en sådan nationellt mobiliserande handling där själva språkinlärningen 
blev en del av det nationella identitets skapandet. Den nit läraren visade i att proto
kollföra språkkunskaperna i betygsmatriklarna begränsades till Matarengi folkskola. 
I församlingens övriga skolmatriklar finns inga sådana språkmarkeringar.855 

Försvenskningspolitiken med sin nationalistiska underton fördes alltså ut från 
Matarengi som kommuncentrum till de perifera byarna. Det fanns ett tydligt cen
trum-periferi mönster i försvenskningspolitiken också på lokal nivå. 

Det allmänna spräkmönstrets förändring 
Mot försvenskningspolitiken i folkskolan ska nu ställas språkmönstret som det såg 
ut i olika åldersgrupper i Övertorneå 1930. Som beskrivits i metodavsnittet har 
samtliga 2778 individer som bodde i Övertorneå församling 1930 excerperats ur 
Språk- och härkomstutredningens primärmaterial och lagts in i en databas. Under
sökningen av språkmönstret har sedan gjorts utifrån en indelning i sexåriga ålders
kohorter, som alltså motsvarar det antal år skolbarnen skulle gå i skola ifall de 
följde folkskolans norm. Diagram 14 visar därför en idealbild av hur barnens tid i 
folkskolan kan ha påverkat deras språkmönster. Med utgångspunkt i individernas 
ålder 1930 är de inplacerad i det årsintervall då de var 12 år och i ideala fall avslu
tade folkskolan. Diagrammet visar alltså hur språkmönstret såg ut år 1930 men 
differentierat efter olika folkskolegenerationer. 

Om man vill veta kohorternas födelseår ska årtalen alltså minskas med 12 år. 
Kohorterna har fördelats i sexårsintervaller framåt och bakåt i tiden med utgångs
punkt i 1890 som en brytpunkt. År 1890 har valts som brytpunkt dels för att 
försvenskningspolitiken intensifierades från den tiden, dels för att en länkning har 
gjorts mellan 1930 års och 1890 års folkräkning. Diagrammet beskriver det huvud
språk som de olika ålderskohorterna angivit 1930. Det betyder exempelvis att om
kring 70 procent av de fyra äldsta kohorterna, som angett enbart finska som huvud
språk, har behållit finska som vardagligt samtalsspråk sedan tolvårsåldern (de an
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givna årtalen i diagrammet) fram till 1930. Efter ålderskohorten 1880-85 börjar 
andelen enbart finsktalande att minska. Det betyder att den generation som gick ut 
folkskolan åren 1880-85 (och som 1930 var i åldern 52-57 år), behöll ett övervä
gande monolingvistiskt finskspråkigt mönster. Där någonstans går en brytpunkt 
mellan ett äldre ganska stabilt finskt språkmönster och utvecklingen mot tvåsprå-
kighet. Förändringen mot tvåspråkighet inträffar i den kohort som lämnade folk
skolan 1886-1891, som alltså började skolan 1880-1885. Det är precis de år då 
svenskspråkig undervisning infördes i Svanstein och Matarengi och P.O. Grape 
inledde sitt program för att förbättra folkskolan och utbreda svensk språkkunskap. 
Från ålderskohorten 1880-85 till 1886-1891 ökade de tvåspråkiga med drygt 15 
procentenheter, en ökningstakt som sedan höll i sig. På så vis finns ett tydligt sam
band mellan språkpolitiken i folkskolan och språkbytesprocessen, men förändringen 
kan också bero på faktorer som påverkat individen i vuxen ålder. 

Diagram 14. Språkanvändningen i Övertorneå församling år 1930 efter åldersko
horter (N=2778) 
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1867 1873 1879 1885 1891 1897 1903 1909 1915 1921 1927 1933 

Kohorter efter den ålder då barnen beräknades gå ut folkskolan (12-år) 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolknings statistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Det intressanta är att finskan som monolingvistiskt språk inte heller tidigare når en 
högre nivå än runt 70-75 procent. Eftersom den extra språkundersökning av 
Övertorneå som gjordes 1933 (Specialundersökningen) visade att den svenska språk
kompetensen överdrivits i Språk- och härkomstutredningen 1930 (Huvud
undersökningen) så kan andelen enbart finskspråkiga höjas en aning. Möjligtvis 
kan man addera 5-10 procentenheter finskspråkiga för dem som inte har uppgett 
något huvudspråk, men i vilket fall ligger andelen svenskspråkiga eller tvåspråkiga 
kring 20 procent. Omkring en femtedel av befolkningen som 1930 var i den övre 
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medelåldern använde svenska som vardagligt samtalsspråk, antingen mono-
lingvistiskt eller som tvåspråkiga. En annan tendens är att andelen individer med 
enbart svenska som samtalsspråk först ökar bland de ålderskohorter som går ut 
folkskolan 1892-1897 och därefter lägger sig på en högre nivå än tidigare. Det bör 
betyda att en inflyttning av svenskspråkiga skedde vid den tiden. Ser man till den 
ackumulerade summan av svenskspråkiga och tvåspråkiga ser man att de gick ut 
skolan åren efter sekelskiftet började ingå i en tvåspråkig kultur som var domine
rande i samhället. Med ålderskohorten som gick ut 1916-1921 blev de enbart finsk
språkiga färre än de enbart svenskspråkiga. Uppgifterna i Språk- och härkomst
utredningen kan jämföras med de uppgifter om språkkunskaper som lämnades vid 
de regelbundet återkommande prästmöten i Luleå stift. I Diagram 15 har 
språkkunskaperna i Övertorneå församling sammanställt åren 1907-1933 enligt 
uppgifterna i prästmöteshandlingarna. 

Diagram 15. Språkkunskaperna i Övertorneå församling åren 1907-1933 

finska 

svenska 

svenska 
och 

1907 1913 1920 1926 1933 

i  i  tvåspråkiga 

tvåspråkiga 

Källa: Handlingar rörande prästmötet i Luleå 1908, 1914, 1921, 1926, 1934. Luleå. 

Skillnaden mellan de två diagrammen är att i Diagram 14 visas befolkningens språk
mönster 1930 efter indelning i ålderskohorter. I Diagram 15 visas det förändrade 
språkmönstret för hela befolkningen som det såg ut de angivna åren, utan indel
ning i ålderskohorter.856 De två diagrammen kan alltså inte jämföras med varandra 
rakt upp och ner. Ändå ser man samma tendens. Hela samhället var i relativt snabb 
takt på väg att bli tvåspråkigt. Jämförelsen visar en generationsskillnad mellan en 
höga andelen tvåspråkiga vuxna år 1930 som deras språkmönster såg ut indealde i 
olika "folkskolegenerationer" (Diagram 14), jämfört med den betydligt högre an
delen enbart finskspråkiga i hela befolkningen (Diagram 15). Enligt prästernas upp
gifter till p rästmötena var halva befolkningen fortfarande enbart finsktalande år 
1920 och omkring en tredjedel 1933. Det är intressant att nu jämföra språkbytes
processen med den tidigare gjorde beräkningen av skrivkunnighetens utveckling i 
Diagram 12. Språkbytesundersökningen avser de muntliga färdigheterna i respektive 
språk utifrån de språk som användes som huvudspråk respektive bispråk i varda
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gen, medan skrivkunnigheten mera är ett mått på förmågan till abstrakt kommunikation 
över tid och avstånd,, en förmåga som med tiden blev mer och mer viktig att behärska. 
Jämförelsen visar att det muntliga tvåspråkigheten tillägnades betydligt snabbare i 
Övertorneå än färdigheten att skriva på svenska. Andelen tvåspråkiga personer 
hade ökat till strax under 80 procent hos den generation som gick ut folkskolan 
1898-1903. Det ska jämföras med de ca 50 procent som kunde skriva på svenska i 
den ålderskohort som gick ut folkskolan 1890-1900. Det innebär att en stor del av 
tornedalingarna som samhällsaktörer var begränsade till d e lokala finskspråkiga 
sammanhangen vad gäller skrivkunnighet trots att de mündigen behärskade det 
svenska språket. 

Språkförändringen från 1890 till 1930 
De olika ålderskohorternas språkmönster i Diagram 14 ger en synkron bild av hur 
språkmönstret såg ut hos olika generationer 1930, men säger ingenting om hur den 
enskilde individens språkförändring såg ut över livscykeln. För att kunna göra det 
har de individuella uppgifterna från Språk- och härkomstutredningen 1930 länkats 
samman med de individuella uppgifterna i 1890 års folkbokföring. Utgångspunk
ten är det språk som talades i familjen år 1890 enligt 1890-års folkräkning. Utifrån 
korskörning av databaserna från 1890- och 1930 års folkräkning har individernas 
språk följts från 1890 till 1930. Spårningen har skett från folkräkningen 1930 till
baka till 1890 års folkräkning.857 

Av de 697 individer i 1930 års folkräkning som var födda 1890 eller tidigare har 
343 individer identifierats. Det betyder att 49 procent eller nästan hälften av dem 
som levde i församlingen 1890 kunde återfinnas 1930. De kallas i undersökningen 
de återfunna över 40 år. Genom att de har kunnat spåras från 1890 till 1930 har deras 
familjeförhållanden 1890 kunnat länkas samman med deras familjeförhållanden 
1930. Det inkluderar också deras språkrepertoar. Det går alltså att följa de 343 
individernas familjesituation, språkliga status, yrke etc. från 1890 till 1930. På så vis 
kan förändringen i det sociolingvistiska mönstret följas under den fas då moderni
seringen på allvar påverkade Övertorneå kommun. Till skillnad från den synkrona 
undersökningen av språkmönstrets förändring, där förändringen över tiden har 
rekonstruerats genom att beskriva språkanvändningen hos olika ålderskohorter 1930, 
kan man i språkbytesprocessen hos de återfunna över 40 år se den verkliga föränd
ringen över tid. Det man ser i Diagram 16 och 17 nedan är alltså språkbytesprocessen 
hos de enskilda individerna från 1890 till 1930. Samma kohortindelning i 
sexårsintervaller har gjorts som tidigare. Det som särskilt studeras är övergången 
från en monolingvistisk språkanvändning till tvåspråkighet för att se hur det 
tvåspråkiga samhälle, som var en förutsättning för moderniseringen, växte fram på 
individuell nivå. För samtliga kohorter gäller förstås att deras övergång från sitt 
modersmål till tvåspråkighet inte behöver ha skett i samband med folkskolan eller 
strax därefter. Det kan ha skett när som helst mellan de två mättillfällena 1890 och 
1930, vilket gör att man i tolkningen får söka efter mönster och tendenser istället 
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för definitiva orsakssamband. Det intressanta med den länkade kvarboendegruppen 
är att den beskriver en språkbytesprocess som skedde hos både barn och vuxna. År 
1890 var de två sista folkskolegenerationerna 1892-1897 och 1898-1903 i åldrarna 
0-5 respektive 6-11 år. De övriga kohorterna var åldrarna 12 år och uppåt. Det 
betyder att hos ett övervägande antal av de återfunna där ett språkbyte kunnat 
konstateras, skedde övergången i vuxen ålder efter det att de gått ut folkskolan. 
Undersökningen är alltså intressant på två sätt. För det första beskriver den språk
bytesprocessen i huvudsak som den utvecklades hos vuxna individer under infly
tande av det civila samhället efter att individerna gått ut folkskolan. För det andra be
skriver den språkbytesprocessen över en livscykel hos de folkskolegenerationer som gick 
i folkskola under den period då övergången från ett finskspråkigt till ett 
svenskspråkigt skolväsende påbörjades. Undersökningen visar, något överraskande, 
att bland de äldre ålderskohorterna skedde övergången från ett monolingvistiskt 
mönster till tvåspråkighet både från finska och svenska som det ursprungliga moders
målet. Det gäller både männen och kvinnorna, se Diagram 16 och 17. Det bekräf
tar till v iss del Finnbygdsutredningens påståenden att finskan under 1800-talet 
bredde ut sig på svenskans bekostnad i Tornedalen, d.v.s. att finskan var det domi
nerande språk som även många av de svenskspråkiga anpassade sig efter.858 I de 
äldsta kohorterna bland männen, som 1890 var i åldrarna 23 år och äldre, skedde 
språkbytet från 1890 till 1930 enbart från svenska till finska. Ännu i den kohort 
som 1890 var 5-10 år gammal och alltså i folkskoleålder, skedde språkbytet i lika 
hög grad från svenska till finska som tvärtom, se Diagram 16. 

Diagram 16. Språkbyte bland män från 1890 till 1930 (N=196) 
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Kohorter efter den ålder då barnen beräknades gå ut folkskolan (12-år) 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolknings statistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Över tor neå (H1ACA:8). 

Det betyder att folkskolan inte kan ha varit den allenarådande försvensknings-
institution som den ibland utmålats som. Kvinnornas språkbyte präglas i de äldre 
ålderskohorterna av en högre andel övergångar från svenska till tvåspråkighet än 
bland männen, se Diagram 17. Övergången från finska till tvåspråkighet är å andra 
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sidan betydligt lägre i de yngre ålderskohorterna än bland männen. För kvinnornas 
del sammanfaller inte övergången från finska till svenska så tydligt med 
försvenskningspolitiken i folkskolan. Den börjar så tidigt som med folkskoleko
horten 1874-1879 och tar inte fart förrän med kohorten i slutet av 1880-talet. Det 
ligger närmare till hands att tänka sig att den tidigare övergången har med äktenskaps
mönster att göra än med folkskolan. Dessutom hade inte försvenskningspolitiken 
kommit igång så tidigt. Sammantaget är det en något högre andel kvinnor som går 
över från svenska till tvåspråkighet än från finska till tvåspråkighet. 

Diagram 17. Språkbyte bland kvinnor från 1890 till 1930 (N=135) 
50 

45 

40 

35 

30 

I 25 
o 20 

15 

10 
5 

0 

Kohorter efter den ålder då barnen beräknades gå ut folkskolan (12-år) 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Bilden av hur språkbytet såg ut över en fyrtioårsperiod ger ett nytt perspektiv på 
det synkrona språkmönster 1930 som beskrivits tidigare. Jämförelsen med den ti
digare undersökningen i Diagram 14 visar exempelvis att den kraftiga ökningen i 
tvåspråkighet hos folkskolekohorten 1886-1891 inte enbart berodde på en över
gång från finska till tvåspråkighet, utan i lika hög grad från svenska till tvåspråkig
het. De svenskspråkiga lärde sig finska för att klara sig bättre i den finskspråkiga 
miljön. Det är inte förrän i den sista ålderskohorten som de finskspråkigas över
gång till tvåspråkighet börjar dominera. Övergången från finska till tvåspråkighet 
sammanfaller här mycket tydligt med folkskolinspektör P.O. Grapes ansträngningar 
att sprida kunskaper i svenska språket från början av 1880-talet och framåt. 

Jämförelsen mellan kvinnor och män bekräftar de finskspråkiga männens snab
bare övergång till t våspråkighet i det tidiga skedet av språkbytesprocessen, som 
kan kopplas direkt till skilln aden i yrkesstruktur mellan könen. Männen kom på 
bred front ut i yrkeslivet och blev påverkade av den tvåspråkiga miljön ute i sam
hället som blev alltmer och mer omfattande. Samtidigt visar språkbytesprocessen 
att det åtminstone bland dem som gick i folkskola fram till sekelskiftet 1900 fanns 
en så pass utbredd och etablerad finskspråkighet, att mellan 10-25 procent av de 
svenskspråkiga skolkohorterna fram till 1930 lärde sig finska för att klara sig i 
vardagsmiljön. En sådan inlärning av finska kan ha skett i relativt unga yrkesaktiva 
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år eller inom familjen. Rent källkritiskt är det svårt att bedöma hur väl språkangivelse
rna 1890 stämmer med de verkliga förhållandena hos de olika individerna i varje 
familj. Många av de yngre kan till exempel ha varit tvåspråkiga redan 1890 fastän 
prästen i folkräkningen betecknade hela familjen som finskspråkig. Vad man kan 
udäsa ur undersökningen om språkbytesförloppet mellan 1890 och 1930 är därför 
inte det exakta individuella språkbytesförloppet, utan mer översiktligt hur den 
tvåspråkiga miljön i Övertorneå förändrades med de olika generationerna. Där ser 
man en tydlig tendens, särskilt i de generationer där de finskspråkiga börjar bli 
tvåspråkiga. Det skedde bland männen från och med den ålderskohort som teore
tiskt gick ut folkskolan 1880-85 och hos kvinnorna bland dem som gick ut folk
skolan 1874-79. 

Tvåspråkigheten växte fram bland de åldersgrupper som var i ungdomsåren och 
tidigt vuxenliv vid slutet av 1870-talet. År 1890 var de helt unga män och kvinnor 
som nyligen lämnat tonåren. Undersökningen visar att det från den tiden fram till 
1930 inte var självklart att det var de finskspråkiga som skulle anpassa sig för att 
förstå den andra språkgruppen. Det gällde i lika hög grad för de svenskspråkiga. 
Ömsesidigheten i språkbytet hos de finsk- och svenskspråkiga måste alltså poäng
teras. Det fanns på båda håll en vilja att lära sig det andra språket. Det talar för att 
det tidigt fanns en språkmiljö som kännetecknades av tvåspråkighet eller diglossi. 
Det verkar ha varit funktionellt lönande för både svenskspråkiga och finskspråkiga 
att lära sig det andra språket för att därigenom bli tvåspråkiga. Individerna i den 
äldsta kohorten var 1890 mellan 36 och 41 år gamla och hade 1930 hunnit bli 
mellan 76 och 81 år. Förändringen från enbart svenskspråkighet till tvåspråkighet 
skedde alltså för en del från medelåldern fram till ålderdomen. 

Men också bland de yngre kohorterna, som gick i folkskola fram till de första 
åren på 1900-talet, var övergången från monolingvistisk språkanvändning till två
språkighet likvärdig bland de svensk- och finskspråkiga. Folkskolan kan därför inte 
ha haft den ensidigt språkassimilerande funktion som den ibland getts sken av att 
ha. Otvivelaktigt utformades i folkskolan från mitten av 1870-talet en medveten 
tvåspråkighetsideologi, men den tidigare beskrivningen av den praktiska utform
ningen har visat att ideologin inte var så lätt att genomföra i praktiken. Förkunskape
rna i svenska bland de finskspråkiga eleverna var för dålig, den finskspråkiga mil
jön alltför dominerande, de tornedalska lärarnas kunskaper i svenska alltför svaga, 
skolformerna för primitiva, läroböckerna och metodiken alltför diffusa, elevernas 
skolgång alltför kort, föräldrarnas inställning till skolan för oengagerad. 

Det fanns en lång rad faktorer som gjorde att det svenska språket hade svårt att 
vinna insteg hos den finskspråkiga befolkningen. Det faktum att lika många 
svenskspråkiga som finskspråkiga kvinnor blev tvåspråkiga mellan 1890 och 1930 
visar att försvenskningspolitiken i folkskolan inte var så effektiv som instrument 
för att styra språkutvecklingen. Det krävdes andra samverkande faktorer för att de 
finskspråkiga i större utsträckning än de svenskspråkiga skulle bli tvåspråkiga. Sam
tidigt ska man vara medveten om att den grupp som här har behandlats är den 
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grupp över 40 år som kunnat återfinnas i både 1890- och 1930 års folkräkningar. 
De utgör alltså den äldre halvan av de undersökta i 1930 års folkräkning, samtidigt 
också den del av den äldre halvan som står för en boendekontinuitet mellan 1890 
och 1930. Mycket talar därför att de borde ha det mest konservativa språkmönstret 
bland samtliga undersökta. 

För att få en bild av hur hela samhället påverkades av språkpolitiken och moder
niseringen måste mer noggranna undersökningar göras av hur språkmönstret såg 
ut i hela befolkningen. En viktig faktorer som påverkade språkanvändningen inom 
befolkningen är migrationerna. Den ökade rörligheten i samband med industriali
seringen skapade nya kontaktytor mellan den finskspråkiga och svenskspråkiga 
gruppen Ì Övertorneå, som i sin tur bidrog till att skapa nya språkliga strategier. 
Det är därför av intresse att undersöka hur migrationsmönstren ändrades i 
Övertorneå kommun i förhållande till språkbytesprocessen 

Språkförändring och migrationer 
För att bedöma migrationernas inverkan på språkförändringen görs två slags un
dersökningar av övertorneåbornas migrationsmönster. Den första är en undersök
ning av flyttningsmönster efter angiven födelseförsamling i samtliga församlingar i 
Norrbottens län 1890. Den andra är en sammanställning av den s.k. Myrdalgruppens 
migrationsundersökning åren 1895-1930 där Övertorneå församling valts ut för en 
analys. För att undersöka rörligheten mellan den svensk- och finskspråkiga kultu
ren har en svensk och en finsk församling som gränsar till Övertorneå valts ut i 
1890 års folkräkning. På den finska sidan har Ylitornio församling valts ut. Den 
utgjorde tidigare en gemensam socken med svenska Övertorneå. Den ingår nu
mera i Uleåborgs län. I det svenskspråkiga området har Överkalix församling valts 
ut som den närmast angränsande till Övertorneå, se Tabell 9. 

Tabell 9. Individer efter födelseförsamling och boendeförsamling i Norrbottens län 
1890 

Födelseförsamling Till andra församlingar i Norrbotten 
Överkalix 524 
Övertorneå 406 
Ylitornio 135 

Källa: Umeå universitet, Forskningsarkivet. Folkräkningen 1890, Norrbottens län. Bearbet
ning av det datoriserade råmaterialet. 

Eftersom de tre församlingarna ligger nära varandra betraktas de i undersökningen 
som ett gemensamt närområde. Genom att jämföra migrationsmönstret i de tre 
församlingarna i Övertorneå, Ylitornio och Överkalix ser man hur etnicitet, språk 
och nationalitet samverkade i migrationsmönstret. I Tabell 9 visas utflyttningen 
från den egna församlingen till samtliga församlingar i Norrbotten 1890. Tabellen 
visar att antalet utflyttade individer utanför den egna församlingen var högre bland 
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överkalixborna jämfört med övertorneåborna, även om skillnaden inte var så stor. 
Den kan också förklaras med att Övertorneås befolkning bara var ungefär 65 procent 
av den i Överkalix, som kommer att framgå längre ned. Ylitornioborna hade däremot 
ett betydligt lägre antal som flyttade in i de norrbottniska församlingarna och 
städerna, vilket i och för sig inte är så konstigt eftersom en flyttning till Norrbotten 
för dem också innebar att flytta över en nationsgräns.Utifrån det totala 
migrationsflödet från de tre utvalda utflyttningsförsamlingarna i Tabell 9 har sju 
största mottagarförsamlingarna valts ut. Det är fyra stycken närliggande landsbygds
församlingar och tre mer avlägset liggande urbana områden. De närliggande 
landsbygdsförsamlingarna är Övertorneå, Överkalix, Korpilombolo, och Hietaniemi. 
Att Ylitornio inte finns med beror på att den som finsk församling inte finns med 
i 1890 års folkräkning i Sverige. I Ylitornios fall är det alltså bara antalet inflyttade 
individer i svenska församlingar som syns. De urbana församlingarna är Gällivare, 
Nederkalix och Haparanda stad. I tabell 10 har migrationsflödet från samtliga 
församlingar i Norrbottens län undersökts med avseende på personernas födelse
församlingar 1890. 

Tabell 10. Migrationer i Norrbottens län 1890 efter boende- och födelseförsamling 

B oendeförsamling Födelseförsamling B oendeförsamling 
Sverige Finland 

B oendeförsamling 

Överkalix 
(N=524) 

Övertorneå 
(N=406) 

Ylitornio 
(N=135) 

Ruralt Korpilombolo 11 15 3 Ruralt 
Överkalix (sv.språkigt) - 11 -

Ruralt 

Övertorneå 5 - 14 

Ruralt 

Hietaniemi 12 26 34 
Urbant Gruvsamhälle 

Malmberget 
- 3 33 Urbant 

Sågverksdistrikt 
Nederkalix 

49 3 7 

Urbant 

Utbildningsstad 
Haparanda 

1 10 -

Källa: Umeå universitet, Forskningsarkivet. Folkräkningen 1890, Norrbottens län. Bearbet
ning av det datoriserade råmaterialet. 

Samtliga personer födda i Övertorneå, Överkalix och Ylitornio har räknats sam
man var för sig. Därefter har deras migrationsmönster rekonstruerats i förhållande 
till de sju migrationsorterna (boendeförsamlingarna). Eftersom Tabell 10 återspeg
lar utflyttningen från Övertorneå, Ylitornio och Överkalix till samtliga Norrbot
tens församlingar år 1890, så beskriver den hur den begynnande industrialiseringen 
och moderniseringen påverkade omflyttningarna inom närområdet i förhållande 
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till de urbana centra som växte upp. År 1890 hade inflyttningen till gruvindustrin i 
Malmberget, Gällivare församling, precis inletts. Även till s ågverksindustrierna i 
Nederkalix församling hade en inflyttning inletts, liksom säsongsvisa arbetsmig-
rationer. Haparanda stad var Tornedalens enda stad med handel, service och högre 
utbildning i form av ett seminarium och ett läroverk. Undersökningen visar på 
betydande skillnader. 

I Överkalix flyttade nästan hälften av samtliga utflyttare till sågverksdistriktet 
Nederkalix. Det var samtidigt en omflyttning inom det egna språkområdet (och 
dialektområdet) och inom samma älvdal. Nederkalix som låg nere vid kusten var 
det gamla centrumet för Kalix älvdal. Av tornedalsförsamlingarna dominerade de 
mest näraliggande Hietaniemi, Korpilombolo och Övertorneå med mellan 5-10 
procent av utflyttarna. Mellan 5-10 procent flyttade också till de svenskspråkiga 
Luleå och Råneå, men i övrigt var det en mycket obetydlig utflyttning till övriga 
församlingar. 

När man jämför migrationerna mellan grannsocknarna Överkalix och Övertorneå 
kan man konstatera att procentuellt fler (11,3 procent ) flyttade från Övertorneå till 
Överkalix jämfört med från Överkalix till Övertorneå (5,0 procent). Det kan vara 
så att det svenskspråkiga Överkalix hade en större relativ attraktionskraft än det 
finskspråkiga Övertorneå, men migrationsmönstret kan också bero på andra bak
omliggande orsaker. En annan tydlig skillnad är att en högre andel av övertorne-
åborna flyttade inom sitt eget språkområde jämfört med överkalixborna. Medan 
78,6 procent av övertorneåborna flyttade inom finskspråkiga församlingar, flyt
tade bara 66,4 procent av överkalixbornas inom svenskspråkiga församlingar. 

Om man räknar in Hietaniemi (finskspråkigt) och Korpilombolo (finskspråkigt) 
flyttade alltså överkalixborna förhållandevis mer över den finskspråkiga språkgränsen 
än övertorneåborna åt motsatt håll, men om man enbart jämför Överkalix och 
Övertorneå så var det fler övertorneåbor som flyttade till Överkalix. Övertorne
åborna flyttade mest till grannsocknarna Hietaniemi och Korpilombolo. Ser man 
till yli tornioborna flyttade de nästan uteslutande till de finskspråkiga församling
arna i Norrbotten med en mycket tydlig dominans för gruvsamhället Gällivare och 
det näraliggande Hietaniemi. På tredje plats kom det närmast liggande Övertorneå. 
En mindre andel flyttade till det svenskspråkiga Nederkalix och Råneå. Det uppse
endeväckande med ylitornioborna är att de på ett helt annat sätt än övertorneåbo
rna och överkalixborna flyttade till gruvindustrin i Gällivare. Överhuvudtaget ser 
man en mycket stor rörlighet av ylitorniobor över riksgränsen. Sammantaget gick 
den mesta strömmen till de två näraliggande församlingarna Hietaniemi och 
Övertorneå i Svenska Tornedalen, men till Överkalix flyttade inte någon ylitorniobo. 
En kompletterande granskning har gjorts för att se hur många som enligt 1890 års 
folkräkning flyttade in till Övertorneå församling från de svenskspråkiga försam
lingarna i Norrbotten, jämfört med de som flyttade in från Finland. Det totala 
antalet inflyttade var sammanlagt 113 personer. Av dem kom 63 från svenskspråkiga 
församlingar i Norrbotten och 50 från Finland. Språkpåverkan från finskt och från 
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svenskt håll var alltså år 1890 ganska lika om man räknar efter antalet inflyttade. Av 
de inflyttade från Finland var ca två tredjedelar kvinnor medan hälften av de inflyt
tade från svensktalande Norrbotten var kvinnor. 

En övervägande majoritet av de inflyttade kvinnorna hade inget yrke angivet 
medan det var tvärtom för männen. Tolv av de 14 personer som exempelvis angavs 
ha flyttat till Svansteins sågverk kom från svenskspråkiga församlingar i Norrbot
ten, två från Finland och ingen från övriga tornedalska församlingar. De två från 
Finland var kvinnor utan yrkesangivelse medan svenskarna till större delen var 
män och hade yrken som rättare, sågställare, timmertummare och bruksarbetare. 
Det är verkar som att en medveten rekrytering av svenska arbetare gjordes till 
sågverket i Svanstein, men det kan också vara en tradition som påbörjats med de 
svenska arbetare som bruksinspektören Axel Muller rekryterade vid etableringen 
av sågverket på 1850-talet.859 

Migrationsmönstret 1895-1930 
Perioden från 1890-talet fram till andra världskrigets utbrott är en period av stora 
folkomflyttningar. Genom det demografiska s.k. Myrdalmaterialet är det möjligt 
att följa migrationerna i Övertorneå på församlingsnivå från 1895 till 1930.860 När 
man betraktar den totala in- och utflyttningen i Övertorneå församling under pe
rioden 1895-1930 i Tabell 17 ser man en tydlig skillnad i det manliga och kvinnliga 
mönstret. Av de som flyttade in i Övertorneå från annan församling inom landet 
utgjorde männen 40 procent och kvinnorna 60 procent. Av dem som flyttade ut till 
annan församling inom landet utgjorde männen 39 procent och kvinnorna 61 pro
cent. I totala siffror innebar det ett flyttningsunderskott för männen på 77 indivi
der och för kvinnorna ett underskott på 207 individer, se Tabell 11 nedan. 

Tabell 11. In- och utflyttning i Övertorneå församling 1895-1930 

Migrationer Inom Immigr./ Totalt Överskott/ 
landet emigr. underskott 

Män Kvinnor 
Inflyttning män 942 277 1219 
Utflyttning män 1019 318 1337 -118 
Inflyttning kvinnor 1402 326 1728 
Utflyttning kvinnor 1609 377 1986 -258 
Källa: Demografiska databasen, Umeå. Myrdalmaterialet 1895-1930. 

Trots kvinnornas procentuellt högre rörlighet både vad gäller in- och utflyttning så 
blev resultatet alltså ett högre nettounderskott i in- och utflyttningsbalansen. Även 
vad gäller immigrationen och emigrationen var in- och utflyttningen procentuellt 
högre bland kvinnorna. Nettoresultatet var här ett flyttningsunderskott på 41 män 
och 51 kvinnor. Övertorneå församling kännetecknades alltså under perioden 1895-
1930 av ett överskott utflyttade kvinnor jämfört med männen. Eftersom det inte 
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av myrdalsexcerpterna framgår hur personerna flyttade inom landet så går det inte 
att göra en mer detaljerad analys av varför det var ett så stort överskott av kvinnor 
som flyttade. De kan ha flyttat till närliggande landsbygdsförsamlingar, till Haparanda 
eller Kiruna eller till s venskspråkiga bygder inomlandet. Det går heller inte att 
konstatera hur många av de inflyttade som var svensktalande. Här får man nöja sig 
med att konstatera att det fanns en rörlighet över församlingsgränserna som med 
all säkerhet bidrog till att medvetandegöra även de kvarboende kvinnorna om nöd
vändigheten att lära sig svenska. I Diagram 18 syns den totala in- och utflyttningen 
i Övertorneå församling över tiden. Fram till första världskriget kan man urskilja 
en generellt högre omsättning av både in- och utflyttade kvinnor jämfört med 
männen, en skillnad som ytterligare förstärks under första världskriget. En höjd
punkt nås 1920. Kring mitten av 1920-talet förbyts utflyttningsöverskottet i ett 
inflyttningsöverskott under ett antal år, för att sedan vända till ett underskott igen. 

Diagram 18. Total in- och utflyttning i Övertorneå församling 1895-1930 

Infi, män 
Utfl.. män 
Infi, kvinnor 
Utfl. kvinnor 

Källa: Demografiska databasen, Umeå. Myrdalmaterialet 1895-1930. 

Bland männen ligger den generella nivån för in- och utflyttade betydligt lägre än 
bland kvinnorna. Männen var med andra ord mer trögrörliga. Även för männens 
del var utflyttningen generellt högre än inflyttningen, med undantag för vissa ströår 
och ett period i mitten av 1920-talet då inflyttningen var högre. Det svår missväxt
året 1902 då arbets s tugurörelsen tog sin början resulterade i en låg inflyttning av 
män och en ökad utflyttning av kvinnor och män åren efter. Likaså resulterade 
storstrejksåret 1909 i en både lägre inflyttning och högre utflyttning av män och 
kvinnor. Första världskriget är inledningen till en turbulent period på 1920-talet 
med en förhöjd in- och utflyttning. Just tiden kring första världskriget är intressant 
att granska lite närmare. Järnvägen drogs fram till Övertorneå (Matarengi) 1914 
och invigdes i december. I samband med världskriget blev Karungi söder om 
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Övertorneå (Matarengi) transitostation för all tågtrafik mellan Ryssland och konti
nenten eftersom kriget blockerade alla andra järnvägsförbindelser med Europa. 
Det blev en tid av våldsam svartabörshandel, smuggling över gränsen och en kraf
tigt utökad godstrafik.861 Direkt på världskriget följde finska inbördeskriget våren 
1918. Samtidigt eskalerades konflikten mellan Sverige och Finland om Åland. 
Västerbottenskommittén bildades 1919 och samma år tillsattes de tre utredning
arna om Tornedalingarnas nationella lojalitet och folkskoleväsende. I det samman
hanget är det intressant att närmare titta på förhållandet mellan immigrationer, 
emigrationer å ena sidan och in- och utflyttningar inom landet å andra sidan. Den 
enda grupp som tydligt går att identifiera i migrationsflödet är just immigranterna. 
Folkräkningarna visar med all tydlighet att den absoluta merparten av immigran
terna i Övertorneå var finländare följda av en liten grupp återinvandrare från Ame
rika.862 

De två perioderna 1895-1906 och 1912-1923 har valts ut för att undersöka 
migrationsflödena i Övertorneå lite närmare. Den första perioden infattar sågverks
industrins utbyggnad på Seskarö och försvenskningspolitikens första större 
expansionsfas med utbyggnad av svenskspråkiga folkskolor och folkhögskolans 
etablering 1899. I Diagram 19 och 20 visas det kvinnliga migrationsmönstret un
der de två perioderna. Under den första perioden ser man två tydliga tendenser. 
Det första är den kraftiga både in- och utflyttningen vid samma tidpunkt som 
folkhögskolan grundas i Matarengi 1899. Det andra är emigrationstopparna efter 
nödåret 1902. 

Diagram 19. In- och utflyttning kvinnor i Övertorneå församling 1895-1906 
100 

ë 50 

]Emigration 

Ilmmigration 

-Utflyttning 
inom landet 

-Inflyttning 
inom landet 

Källa: Demografiska databasen, Umeå. Myrdalmaterialet 1895-1930. 

För männen ser fluktuationerna likadan ut 1895-1906 som för kvinnorna, men på 
något lägre nivå för samtliga typer av migrationer.863 Även om inflyttningen till 
folkhögskolan var begränsad till Matarengi med omnejd, så innebar den en impuls 
för den finsktalande ungdomen att lära sig svenska, som beskrivits tidigare. I stort 
sett höll sig in- och utflyttningen på samma nivå under den här perioden. Jämförel
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sen mellan Diagram 19 och 20 visar att emigrationen och immigrationen låg på en 
något högre nivå åren 1895-1906 jämfört med 1912-1923. Särskilt emigrationen 
var högre under den första perioden. Det verkar som att den under den andra 
perioden övergått i en högre utflyttning till andra församlingar inom landet. Under 
den andra perioden ökade utflyttningsöverskottet betydligt. Det som under den 
första perioden hade varit ett utbyte av in- och utflyttade blev under den senare 
perioden ett tydligt utflyttningsöverskott. 

Diagram 20. In- och utflyttning kvinnor i Övertorneå församling 1912-1923 

i i Emigration 

I Immigratio 
n 

-Utflyttning 
inom 
landet 

-Inflyttning 
inom 
landet 

C M C O ^ - l O C O I ^ C O O J O i - C M C O  
T —  i - T - i - i - i - i - i - C \ I C \ I C \ i C \ l  0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 > 0 ) 0 )  

Källa: Demografiska databasen, Umeå. Myrdalmaterialet 1895-1930. 

Jämför man vidare Diagram 20 och 21 ser man att männens och kvinnornas 
migrationsmönster också under perioden 1912-1923 är ganska likartat. 

Diagram 21. In- och utflyttning män i Övertorneå församling 1912-1923 

Emigration 

llmmigratio 
n 

-Utflyttning 
inom 
landet 

-Inflyttning 
inom 
landet 

Källa: Demografiska databasen, Umeå. Myrdalmaterialet 1895-1930. 

För det första ser man hur järnvägsinvigningen 1914 omedelbart följs av en ökad 
utflyttning till a ndra församlingar i landet. Det gäller särskilt för kvinnorna där 
ökningen är markant. Det kan knappast vara en statistisk slump utan berodde sä-
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Eert på den allmänt ökade rörligheten som järnvägen medförde. En annan likhet är 
emigrationens nedgång i samband med världskriget så att den 1918 och 1919 är 
nästan obefintlig. Däremot ligger kvinnornas både ut- och inflyttningsnivå betyd
ligt högre än männens.Också finska vinterkriget återspeglar sig i migrationsmönstret. 
För det första minskar inflyttningen bland både män och kvinnor till ett minimum 
i slutfasen av första världskriget 1917. För det andra ökar immigrationen kraftigt 
1918 och 1919. Bland immigranterna får man nog till största delen räkna in finlän
dare som flydde över gränsen under och efter inbördeskriget 1918. Däremot mins
kar invandringen kraftigt efter 1919. Eftersom så gott som alla invandrare i Torne
dalen var finländare så är det mycket som talar för att det har samband med Ålands
krisen och Västerbottenskommitténs agitationer. 

I den utredning av tornedalingarnas nationella lojalitet som konsistorienotarie 
Albert Carlgren gjorde 1919 framkom åsikter från gruvarbetarhåll i Malmberget 
där man var mycket kritisk till regeringens invandrarfientliga politik mot bl.a. Fin
land.864 Det kan också ha samband med de kraftigt försämrade ekonomiska kon
junkturerna direkt efter första världskriget. I början på 1920-talet ökar så omflyt
tningen i församlingen både i form av in- och utflyttningar. Hjulen började återi
gen snurra efter krigsårens både politiska och ekonomiska besvärligheter. Mot slu
tet av perioden ökar också emigrationen igen efter att under fyra till fem år ha varit 
nästan obefintlig. 

De slutsatser man kan dra om språkförändringen av migrationsmönstret 1895-
1930 är att det under hela perioden fanns ett utflyttningstryck från Övertorneå. 
Utflyttningsöverskottet var nästan dubbelt så stort för kvinnorna som för männen. 
Utflyttningsöverskottet gäller för männens del särskilt det första decenniet efter 
sekelskiftet då utflyttningen var betydande. För kvinnorna gäller det under hela 
perioden, men särskilt efter järnvägens framdragning till Övertorneå (Matarengi) 
1914. Under den främre hälften av 1920-talet ser man däremot en förhöjd inflytt
ning av både män och kvinnor jämfört med utflyttningen. Man kan anta att en hel 
del av utflyttningen gick till tvåspråkiga urbaniserade områden eller till helt 
svenskspråkiga områden. Av den tidigare redovisade skillnaden mellan födelse-
och boendeförsamlingar ser man visserligen att tornedalingarna ännu 1890 rörde 
sig huvudsakligen inom Tornedalen när de flyttade, se Diagram 13, men vid den 
här tiden hade Malmfältens och Luleås kraftiga expansion knappt börjat. 

Som Diagram 10 visade var befolkningsökningen i Norrbotten mest påtaglig i 
de svenskspråkiga industriorterna vid kusten och de tvåspråkiga gruvorterna i Lapp
land mellan 1890 och 1930.1 tornedalsförsamlingarna var den tvärtom ytterst svag. 
Den betydligt lägre lönenivån i Finland som redovisats i Diagram 9 visar att Fin
land inte var något utflyttnings alternativ. Det betyder att en stor del av de 
tornedalingar som flyttade efter 1890 bör ha flyttat till o mråden där kravet på 
svenskspråkighet var stort. Det gällde i synnerhet det stora överskott av kvinnor 
som flyttade. Det beskrivna språkmönstret år 1930 i Diagram 14 visade att andelen 
enbart svenskspråkiga i Övertorneå ökade bland de ålderskohorter som decen
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nierna kring sekelskiftet 1900 var i tolvårsåldern. Det behöver inte betyda att de 
flyttade till Övertorneå vid den tidpunkten. De kan också ha rört sig om 
svenskspråkiga som flyttade in vid en senare tidpunkt i vuxen ålder, men det visar 
hur språkinnehållet i befolkningen försköts mot svenska och tvåspråkighet med de 
yngre generationerna efter sekelskiftet. Samtidigt ökade tvåspråkigheten kraftigt 
bland de ålderskohorter som var i tolvårsåldern i mitten av 1880-talet och fram till 
strax före 1910-talet. Tillsammans med den ökade rörligheten bör det ha påverkat 
beredskapen att lära sig svenska i betydligt högre grad än tidigare. 

Den slutsats man kan dra är att den ökade tvåspråkigheten inte enbart hör sam
man med försvenskningspolitiken i folkskolan utan också med den ökade 
omflyttningen på 1890-talet särskilt efter järnvägens framdragning till Övertorneå 
(Matarengi) och första världskrigets utbrott. Man måste ha i minnet att Tornedalen 
under första världskriget tidvis fungerade som en internationell järnvägsknutpunkt 
mellan Ryssland och västvärlden. Det förde bokstavligt in världen i Tornedalen. 
Den ökade svenskspråkigheten i olika ålderskohorter år 1930 ska jämföras med 
skrivkunnigheten på svenska som redovisats i Diagram 13. Den visar att den ökade 
muntliga färdigheten i svenska inte motsvarades av en motsvarande skrivkunnig
het på svenska. 

Fram till sekelskiftet och med all säkerhet en bra bit därefter dominerade 
skrivkunnigheten på finska ganska stort bland dem som vid den tiden var mellan 
10-20 år. Skrivkunnighet är en färdighet som kräver mer målmedveten träning till 
skillnad från talfärdighet som kan läras in mer intuitivt. De ökade migrationerna 
kunde alltså inte hjälpa upp skrivkunnigheten i någon högre grad. Till det krävdes 
bättre skolformer och bättre undervisningspedagogik. Som tidigare beskrivits ut
formades undervisningen i de svenskspråkiga skolorna efter en pedagogik som var 
utarbetad för muntlig inlärning. De som på 1890-talet hade barn i skolåldern bör 
alltså ha känt av den ökade rörligheten i samhället vid den här tiden. Det gäller i 
högre grad kvinnorna än männen. Genomgången av yrkesstrukturen i 1890- och 
1930 års folkräkning visar i hur liten grad det fanns yrken för kvinnor i Torneda
len.865 De yrken som fanns handlade till största delen om läraryrken och i viss mån 
inom vård- och serviceyrken. Utflyttningen av betydligt fler kvinnor än män, i 
kombination med den självständighet läraryrket gav till kvinnorna, bör ha gett de 
kvinnliga lärarna en god motivation att arbeta för försvenskningspolitiken, både 
med tanke skolbarnens och deras egna barns framtid. Det bör ha skapat strategier 
för att lära sig svenska. Omflyttningarna i samhället bidrog därigenom till en 
mentalitets förändring i synen på de språkkunskaper som var nödvändiga. Till detta 
ska fogas det symbolvärde svenska språket fick i samband Ålandskrisen. 

Språkmönstret efter kön 
Tidigare konstaterades att omkring hälften av de som var födda i Övertorneå före 
1890 kunde återfinnas år 1930. Man kan vända på det och säga att det faktum att 
bara hälften kunde återfinnas visar på en rörlighet och dynamik i samhället, vilket 
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kontrasterar mot den bild av tröghet i det tornedalska samhället som förmedlades 
av försvenskningsaktörerna. En sådan dynamik bekräftas också av 
migrationsmönstrena. Frågan är om skillnaden mellan män och kvinnor som syn i 
migrationerna återspeglar sig i språkmönstrets förändring. Indelningen av de un
dersökta grupperna följer indelningen i återfunna- respektive icke-återfunna över 40 år 
samt gruppen und er 40 år. Här nedan görs en jämförelse mellan språk och kön i 
relation till boendekontinuitet och rörlighet. 

Språk efter kön hos de återfunna över 40 år 
I Diagram 22 visas huvudspråket bland de återfunna männen över 40 år. Antagan
det är som förut att de bodde kvar på orten under de fyrtio år som gick mellan 
folkräkningarna. Det viktiga är emellertid inte om de någon period bodde utanför 
kommunen, utan att de representerar en kontinuitet och tradition i kommunen. 
För de återfunna männen över 40 år kan man säga att ökningen av andelen 
tvåspråkiga på allvar börjar med den kohort som lämnade folkskolan 1886-1891. 
Det motsvarar födelseintervallet 1873-78. 
Förändringen i språkmönster började alltså i den folkskolegeneration som gick i 
skola vid den tid då P.O. Grape med stor kraft drev på inlärning av svenska i folk
skolan. Från 1880 användes svenska som undervisnings språk enbart i kyrkbyn 
Matarengi medan svenska och finska användes parallellt i Svanstein. Samtidigt gjordes 
ansträngningar att införa svenska på schemat och som undervisningsspråk i så många 
skolor som möjligt, som redovisats ovan. 

Diagram 22. Huvudspråk b land de återfunna männen över 40 år (N=201) 
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Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Genom att så gott som inga enbart svenskspråkiga finns registrerade bland de 
återfunna männen över 40 år så blir den ökande tvåspråkigheten en ren spegelbild 
av finskans minskade dominans. Den kraftigaste förändringen av tvåspråkigheten 
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skedde med den folkskolegeneration som föddes 1879-1884 och alltså var i tolv
årsåldern 1892-1897, jmf. Diagram 14 tidigare. De tvåspråkiga männen ökade alltså 
med omkring 30 procentenheter jämfört med kohorten innan. Det var den första 
generationen folkskoleelever som gick ut efter satsningen på de statliga skolorna 
och den intensifierade försvenskningspolitiken. Förändringen i språkmönster hos 
de återfunna männen över 40 år överensstämmer alltså ganska väl med den statliga 
försvenskningspolitikens förlopp. Bland de återfunna kvinnorna över 40 år visar 
språkbytesprocessen en något mer oregelbunden bild, se Diagram 23. Hos kvin
norna dröjer sig finskan kvar som enda huvudspråk ända fram till den sista kohorten. 
I kohorten kvinnor som föddes 1885-1890 (och var i tolvårsåldern 1898-1903) var 
finskan det enda språket hos mer än hälften av kohorten Dessutom verkar variatio
nerna i språkmönstret vara mer slumpmässigt. 

Diagram 23. Huvudspråk bland de återfunna kvinnorna över 40 år (N=142) 
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Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Över tor neå (H1ACA:8). 

Av Diagram 22 och 23 framgår att bland de äldre ålderskohorterna är finskan nå
got vanligare som huvudspråk bland männen än bland kvinnorna. Å andra sidan 
minskar finskan som huvudspråk betydligt snabbare bland de yngre männen än 
bland de yngre kvinnorna. Man ser också en gemensam trend till ökad tvåspråkig-
het hos de som föddes i intervallen 1873-1878 och 1879-1884, vilket skulle tala för 
att det är försvenskningspolitiken i skolan som ger ett sådant utslag. Oregelbun
denheten i det kvinnliga mönstret över hela perioden, liksom tendensen att behålla 
finskan som enda språk, gör däremot att folkskolan som enda orsak till tvåsprå-
kigheten måste betvivlas. En genomgång av skolmatriklarna i Matarengi och 
Svans teins folkskola visar att det var lika många flickor som pojkar som gick i 
folkskola.866 Skillnaden kan alltså inte sökas i skolgången. Därför måste skillna
derna sökas utanför skolan. Den närmaste förklaringen är att kvinnorna efter folks
koletiden inte kom ut i arbetslivet utanför hemmet i samma utsträckning som män
nen. Det betyder att den ökade tvåspråkigheten istället måste sökas i männens 
större kontaktytor som gjorde att de tränade sig på att tala svenska. Oregel
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bundenheten i det kvinnliga mönstret kan exempelvis sökas i den högre in- och 
utflyttningen som konstaterats för kvinnorna. Överlag hade kvinnorna en större 
benägenhet att använda svenska som huvudspråk jämfört med männen, även om 
användningen av svenska inom olika åldersgrupper framstår som oregelbunden 
och beroende av mer slumpmässiga faktorer än någon enhetlig påverkans faktor. 
Man kan tänka sig att finsktalande kvinnor som bodde kvar, men gifte sig med 
svenskspråkiga män, anammade svenska som sitt huvudspråk. Det kan också röra 
sig om flickor från svenskspråkiga familjer som behållit sitt modersmål över tiden. 
Man kan också tänka sig att föräldrarna blev påverkade och lärde sig en del svenska 
av sina barn när dessa blev svenskspråkiga i skolan, liksom av kontakterna med det 
omgivande samhället. 

Språk efter kön hos de icke-återfunna över 40 år 
Jämförelsen mellan de återfunna männen över 40 år och de icke-återfunna männen 
över 40 år visar på en gemensam likartad linjär utveckling vad gäller finskans tillba
kagång som enda huvudspråk. Skillnaden är att utvecklingen hos de icke-återfunna 
männen över 40 år är betydligt mer dramatisk. Den börjar med en enbart finsk
språkig ålderskohort för att sedan år efter år minskar i regelbunden takt med 15-20 
procentenheter för varje folkskolegeneration. Minskningen inleds redan med de 
som föddes på 1850-talet och fortsätter sedan stadigt, se Diagram 24. 

Diagram 24. Huvudspråk bland de icke-återfunna männen över 40 år (N=154) 
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Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Minskningen av finska i de första ålderskohorterna beror enbart på att de finsk
språkiga har ersatts av tvåspråkiga. Det är med andra ord en utveckling som har att 
göra med inre förändringar inom gruppen finskspråkiga, inte med påverkan från 
inflyttade svenskspråkiga i samma åldersgrupp. I de senare kohorterna ingår ett 
markant inslag av enbart svenskspråkiga, som i exempelvis födelsekohorterna 1879 
till och med 1890 utgör 24 till 36 p rocent av samtliga i kohorten. Det betyder att 
finskans nedgång i de senare kohorterna inte enbart beror på att de finskspråkiga 
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lärt sig svenska och gått över till den tvåspråkiga gruppen, utan också på en inflytt
ning av svenskspråkiga familjer. Med tanke på folkskolans undermåliga kvalitet 
och den dålig skolgången på 1870- och början av 1880-talet är det omöjligt att 
förklara finskans nedgång och den ökade tvåspråkigheten enbart med 
försvenskningspolitiken i skolan. Storleken på den monolingvistiska svenskspråkiga 
gruppen visar att inflyttningen varit stor. Det behöver inte betyda att andelen 
svenskspråkiga barn ökade dramatiskt vid den tidpunkt då kohorterna gick i folk
skola. En enbart svenskspråkig individ i födelsekohorten 1879-1884 räknas som 
svenskspråkig vare sig han/hon gick i skola i Västergödand de aktuella åren och i 
vuxen ålder flyttade till Övertorneå, eller kanske var född av svenskspråkiga för
äldrar i Övertorneå och behöll sitt svenska modersmål utan att lära sig finska. Med 
födelsekohorten 1879-1884 har andelen finska som enda huvudspråk sjunkit till 13 
procent. Språkmönstret hos de icke-återfunna kvinnorna över 40 år är mer oregel
bunden än hos männen, precis som bland de återfunna kvinnorna över 40 år, se 
Diagram 25. 

Diagram 25. Huvudspråk bla nd de icke-återfunna kvinnorna över 40 år (N=197) 
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Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Visserligen är andelen finsktalande betydligt lägre i de två äldre kohorterna bland 
de icke-återfunna över 40 år, men det stora mörkertalet utan uppgift om språk talar 
för att siffrorna skulle justeras upp i nivå med de återfunna kvinnorna över 40 år. 
Precis som hos de återfunna över 40 år finns en topp av finsktalande i födelse
kohorten 1867-1872,_ om än en något lägre andel, men därefter är minskningen 
bland de finsktalande mycket snabbare och mer linjär bland de icke återfunna kvin
norna över 40 år. Likaså är andelen svensktalande något högre hos de icke åter
funna över 40 år. Den tvåspråkighet på 15-30 procent som börjar utveckla sig hos 
män och kvinnor i de tidigare ålderskohorterna kan ha sin förklaring i de uppgifter 
som landshövding Adolf Widmark gav i femårsberättelserna 1871-75 och i ett PM 
till ecklesiastikdepartementet 1888 om allmogens vana, särskilt i Övertorneå, att 
sända sin barn på arbete till svenskbygder för att lära sig svenska. Det skulle ha 
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berott på den livliga handeln mellan de finsk- och svensk-språkiga i gränssocknarna. 
Dessutom anställde många bönder i svenskbygderna finskspråkiga ladugårdspigor 
från tornedals socknarna.867 En jämförelse av födelseförsamling för gruppen åter
funna och icke-återfunna män och kvinnor över 40 år bekräftar en skillnad i rörlig
heten, se Tabell 12. 

Tabell 12. Bosatta i Övertomeå kommun 1930 efter födelseförsamling 

Födelseförsamling 
Spårade från Över Övriga Finland Övriga Övriga Summa 
1890 till 1930 torneå Torned. Sverige 
Återfunna 93 4 1 2 0 100 
Icke återfunna 46 23 13 17 1 100 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Över tornea (H1ACA:8). 

Av tabellen framgår att de återfunna över 40 år till 93 procent kom från hem
församlingen. Det bekräftar det gjorda antagandet om kvarboende och kontinuitet 
hos gruppen. Räknar man inflyttningen från andra tornedalska församlingar och 
från Finland uppgår invånarna bland de återfunna över 40 år till 9 8 procent av 
personer från det finskspråkiga området i Tornedalen eller Finland. Det betyder att 
de förändringar i språkmönstret som skedde bland de återfunna över 40 år fram till 
1930 i stort sett utgjordes av ett förändrat beteende inom den bofasta befolk
ningen. Även bland de icke-återfunna över 40 år kom en stor andel av befolk
ningen från finsktalande församlingar, men det finns två viktiga skillnader mellan 
de två grupperna. 

Den ena är att det bland de icke-återfunna över 40 år fanns ett betydande till
skott på 17 procent inflyttade från de svenskspråkiga delarna av Sverige som bi
drog till att höja andelen svenskspråkiga och kanske också tvåspråkiga. Den andra 
skillnaden är att 13 procent bland de icke återfunna över 40 år kom från Finland 
mot bara en procent bland de återfunna över 40 år. Sammantaget ser man en större 
rörlighet bland de icke-återfunna. Bara 46 procent var födda i Övertorneå, att jäm
föra med de återfunna där hela 93 procent var födda inom församlingen. De åter
funna hade alltså ett mer konservativt och trögrörligt beteende, vilket måste ha 
bidragit till att en monolingvistisk finsk språkkultur bevarades under längre tid. Av 
kvinnorna bland de återfunna över 40 år var 78 registrerade som hustrur. Av dem 
kom 73 från Övertorneå församling (94 procent), 4 från Övriga Tornedalen och 1 
från Övriga Sverige (Töre). Av kvinnorna bland de icke-återfunna var 136 registre
rade som hustrur. Av dem kom 58 från Övertorneå, 30 från övriga Tornedalen, 25 
från Finland, sex från Överkalix och 17 från övriga svenskspråkiga församlingar i 
Norrbotten eller andra delar av landet. En relativt hög andel av hustrurna kom 
alltså från Svenska Tornedalen, närmare bestämt 88 av totalt 136. Räknar man in de 
finskfödda hustrurna så kom 113 av de gifta kvinnorna från finskspråkigt område 
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(83 procent). När man jämför de gifta parens sammansättning framstår det som att 
den rörliga gruppen var öppnare i sitt giftermålsmönster. Bara 43 procent av hus
trurna kom från Övertorneå församling medan resten hade flyttat in från både 
svensk- och finskspråkigt område. Det förklarar också varför de inte har kunnat 
spåras från 1890-års till 1930-års folkräkning. Det verkar alltså som att rörligheten 
och giftermålsmönstret hos kvinnorna ganska påtagligt påverkade övergången från 
finska till tvåspråkighet. 

Språk efter kön hos gruppen under 40 år 
Gruppen under 40 år består av de individer i 1930 års folkräkning som var födda 
efter 1890. Språkmönstret i gruppen under 40 år kännetecknas av två väsentliga 
förändringar. Det första är att språkmönstret hos män och kvinnor nu är mycket 
likartat. I Diagram 26 redovisas därför endast språkmönstret hos gruppen kvinnor 
under 40 år. Det andra är att de enbart finskspråkiga nu är en mycket liten minoritet 
jämfört med den relativt höga nivå som exempelvis rådde hos de återfunna kvin
norna över 40 år, som var i skolålder i slutet av 1890- och början av 1900-talet. 

Diagram 26. Huvudspråk för kvinnor under 40 år (N=1042) 
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Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Jämfört med 1890-talet är utvecklingen en naturlig fortsättning på den kontinuer
liga nedgången i antalet monolingvistiska finskspråkiga för alla de undersökta grup
perna, men nedgången stabiliseras också hos skolålderskohorterna vid övergången 
till 1900-talet. Den kraftiga nedgången enbart finsktalande kan jämföras med upp
gifterna från Luleå stifts prästmöten om antalet undervisade barn på finska och 
svenska språket. Där uppges att 1907 är det sista året då skolbarn i Övertorneå 
kommun blev undervisade på finska. Därefter var undervisnings språket enbart 
svenska. Samma förhållande gällde även för de övriga tornedalskommunerna.868 

Det verkar som att den allmänna undervisningsnivån i svenska vid den tiden 
nått den gräns där finskan övergavs som undervisningsspråk. Till saken hör emel
lertid att just det förhållandet kritiserades av WL. Wanhainen i Finnbygdsutredningen 
1919 för att han ansåg att de mindre begåvade finskspråkiga barnen därigenom 
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fick en undermålig undervisning. Man kan alltså tänka sig att det var mer nationa
listiska än pedagogiska skäl som låg bakom övergången. På grund av domkapidets 
intensifierade nationalistiska språkpolitik efter bildandet av Luleå stift 1904 bör 
kanske prästernas uppgifter om språkförhållandena tolkas med viss försiktighet, 
men uppgifterna stöder den bild man får av språkmönstrets förändring i 1930 års 
språk- och härkomstutredning. 

Homogeniseringen mellan könen och den låga andelen enbart finskspråkiga hos 
ålderskohorterna i gruppen under 40 år pekar på faktorer i samhällsutvecklingen 
som påverkade båda könens språkanvändning på ett kraftfullt och likartat sätt vid 
sekelskiftet. Med tanke på hypotesen om moderniseringens betydelse för språk
bytesprocessen finns det anledning att undersöka på vilket sätt det förändrade språk
mönstret hör samman med tillkomsten av nya yrken och en förändrad yrkesstruktur. 
Det ger indirekt också en bild av hur språkbytet genomfördes inom olika sociala 
grupper. Yrkesstrukturen visar på vilket sätt moderniseringen influerade befolk
ningen i valet av yrke, men också hur arbetsmarknadens förändring fick konse
kvenser för språkliga strategier och utbildningsstrategier. 

Yrkesdifferentiering och språkanvändning 
För att skapa en referens till språkutvecklingen i det agrara Övertorneå har språk
mönstrets förändring i sågverks samhället Seskarö jämförts med Övertorneå. De 
1230 seskaröbor som intervjuades i 1930 års språk- och härkomstutredning har ex-
cerperats ur primärkällorna och lagts in i en databas som analyserats utifrån samma 
slags kohortindelning och periodisering som Övertorneå. Den dominerande nä
ringen innan sågverksrörelsen var jordbruk kombinerat med strömmings- eller lax
fiske. Under 1910- och 1920-talet hade Seskarö sin storhetstid. Då bodde ca 3000 
personer på ön.869 Invandringen till Seskarö tog fart på 1890-talet i samband med 
sågverksindustrins expansion. Det är känt att många sågverksarbetare som blivit 
fackligt trakasserade i Sundsvallsområdet sökte sig upp till Seskarö när sågverks
industrin kom igång där. De var svenskspråkiga, men eftersom sågverken på Seskarö 
hade sin bakgrund i Tornedalen och dessutom från 1910-talet hade finska ägare, så 
var invandringen av finskspråkiga sågverksarbetare ganska stor både från Svenska 
Tornedalen och från Finland.870 Det enklaste sättet att jämföra språkutvecklingen i 
Övertorneå och Seskarö är att jämföra nedgången i andelen enbartfinsktalande. Ef
tersom övriga var enbart svenskspråkiga eller tvåspråkiga så polariseras därigenom 
den svensk- och tvåspråkiga språkmiljön mot den enbart finskspråkiga. I Diagram 
27 har hela befolkningen i Övertorneå och på Seskarö sammanställts efter de som 
enbart talade finska. De har som tidigare grupperats i kohorter efter när de beräk
nades gå i folkskola, alltså den tidsintervall då de var i åldern 7-12 år.871 Trots 
skillnad i nivå är utvecklingen hos de finsktalande ålderskohorterna förvånansvärt 
likartad i de två undersökningsområdena. Då ska man betänka att Övertorneå var 
en ganska vidsträckt kommun med många glesbefolkade byar omväxlande med 
några större kyrkbyar. Seskarö bestod till övervägande del av sågverkssamhället. 
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Diagram 27. Enbart finsktalande i Övertorneå församling och på Seskarö efter ålder
skohorter och födelseförsamling 1930 
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Kohorter efter den ålder då barnen beräknades gå ut folkskolan (12 år) 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8) samt Seskarö (H1ACA:6B). 

Innan det fortsatta resonemanget måste en justering av Overtorneås ålderskohor
ter göras. Till skillnad från Seskarö finns i Övertorneå ett ganska hög andel indivi
der utan något angivet huvudspråk som ibland når ända upp till 20 procent av hela 
kohorten. Det gäller särskilt de tre sista ålderskohorterna i diagrammet. En när
mare kontroll av de barn som var födda 1903-1930, och alltså även innefattar de tre 
sista kohorterna i Diagram 27, visar att av de 447 individerna utan uppgift om 
huvudspråk var 426 registrerade som barn (95%). Det betyder att de på ett helt 
annat sätt än de vuxna reflekterar samtalsspråket i familjen. Därigenom har det 
varit möjligt att bestämma språket för barnen genom att undersöka vilket eller 
vilka språk som talades i familjen. 

En gruppering av barnen i de tre sista kohorterna efter hushåll ger sammanlagt 
147 hushåll. Bedömningen av familjens samtalsspråk har utgått från kombinatio
nen av uppgivet familjespråk och hushålls föreståndarens språk. I första hand har 
uppgivet familjespråk använts och när det saknats har hushållsföreståndarens indi
viduella språkkombination använts. Kontrollen visade att av de 226 barnen växte 
106 av dem upp i en monolingvistisk finskspråkig familj och de övriga antingen 
tvåspråkiga eller svenskspråkiga. 

Det betyder att 47 procent av individerna utan uppgift om språk i de tre sista 
kohorterna ska föras över till de enbart finskspråkiga. Efter en genomsnittlig över
föring för de tre åren från "ej uppgift "-gruppen till finska gruppen kommer de 
finsktalande i de tre kohorterna genomsnittligt upp i mellan 15-20 procent. Man 
kan därför räkna upp de monolingvistiska finskspråkiga i skolålderskohorterna 1916-
1933 i Diagram 27 till ungefär 15-20 procent utan att ange en mer bestämd nivå.872 

Med en sådan tänkt justering kan man konstatera att Övertorneå och Seskarö fram 
till 1930 stannar på olika nivåer enbart finsktalande bland de olika folkskolekohorte
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rna.873 Man ser att de tvåspråkiga miljöerna ökade dramatiskt i båda samhällena 
bland de folkskolegenerationer som gick ut folkskolan på 1890-talet. En påtaglig 
skillnad mellan Övertorneå och Seskarö är att medan Övertorneå i den yngre gene
rationen finskspråkiga stannar på en tjugoprocentig nivå så går Seskarös nivå ner 
till några få procent. Med tanke på att den beräknade uppjusteringen till tj ugo-
procentsnivån av enbart finskspråkiga i Övertorneå inte underskrids, varken av de 
barn som 1930 gick i folkskolan eller av de äldre, så är det troligt att det är den nivå 
som är den mest intima nivån i språkanvändningen, den som reproduceras inom 
familjen och som förändras ganska långsamt. Det måste tolkas som att det fanns 
fler familjer i Övertorneå än på Seskarö som använde finska som enda samtals
språk, vilket reflekteras i barnens språkmönster. 

Efter ett inledande konstaterande av nivåskillnaderna kan man fråga sig vad som 
förorsakade den gemensamma nedgången i skolålderskohorterna 1886-1891 och 
1892-1897. En granskning av yrkesstrukturen i övertorneåkohorten visar att av de 
69 individer som uppgav sig ha finska som enda språk i kohorten var det 35 som 
uppgett yrke. Av dem var 22 hemmansägare eller lantarbetare av annat slag, elva var 
arbetare eller hantverkare. Dessutom fanns två gränsridare. I motsvarande kohort 
på Seskarö hade 17 individer uppgett sig ha finska som enda språk. Av de sex som 
uppgett yrke fanns tre hemmansägare/lantarbetare och tre arbetare, varav en båt
byggare. I nästa skolåderskohort 1892-1897 ökade den svenskspråkiga miljön be
tydligt både i Övertorneå och på Seskarö. I Övertorneå uppgav 40 personer finska 
som enda språk, varav 16 med yrken. Av dem var nio hemmansägare, sex arbetare 
eller hantverkare samt en lärare. Andelen hemmansägare hade alltså minskat från 
62 till 40 procent. På Seskarö var i samma kohort åtta personer bland de finskta
lande enbart två sågverksarbetare, de enda med angivet yrke. Resten var hustrur. 

I kohorten 1892-1897 i Övertorneå uppgav 36 personer finska som enda språk, 
varav 16 med yrken. Av dem var tio hemmansägare/lantarbetare, fyra arbetare, en 
handlande och ett hembiträde. Här var det alltså återigen 62 procent som var inom 
lantbruket. På Seskarö hade fyra personer finska som enda språk. Av dem var alla 
hustrur utan yrken. Tre var födda i Finland. I övriga kohorter på Seskarö domine
rade kvinnorna stort bland de monolingvistiska finsktalande. Bara två var män. 
Tidigare har konstaterats att språkbytet i Övertorneå visserligen inleddes med in
förandet av svenska som undervisningsämne och undervisnings språk i skolorna, 
men att skolan inte kan förklara hela skeende. 

Något liknande får man säga om Seskarö. Där fanns en ambulerande skola från 
1891 som tre år senare förvandlades till en fast mindre folkskola. Sandviks sågverk 
bidrog med lokalhyran. År 1906 lyckades prosten J.A. Nyman övertala Granviks 
såg att bidra med hjälp att ordna lokal samt bidra med 450 kronor till lärarlönen så 
länge sågen var igång. Lokalfrågan löstes länge genom att kommunen hyrde in sig 
i laestadiankapellet, baptistkapellet och Folket Hus samt i början också hos en
skilda.874 Om man ser till skoletableringen 1891 sammanfaller det med den första 
kraftiga nedgången hos de finsktalande skolkohorterna, men samtidigt visar den 
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sneda könsfördelningen att det finskspråkiga mönstret hade att göra med kvinnor
nas bundenhet vid hemmen. Männen som arbetade utanför hemmet blev snabbare 
tvåspråkiga. De finsktalande på Seskarö var till helt övervägande del kvinnor. De 
utgjordes till öv ervägande del också av invandrade från Finland, se Diagram 27 
(svart markering i stapeln). Som framgår av diagrammet blev andelen invandrade 
finska kvinnor med tiden större bland de enbart finskspråkiga. 

Vad det gäller övergången till tvåspråkighet måste man också beakta att Seskarö 
aldrig nådde någon hög nivå av enbart finsktalande under industrialiseringsperio
den. Det fanns alltså hela tiden en aktiv tvåspråkig miljö runt om som understödde 
inlärningen av svenska. Det fanns också på Seskarö en mycket livaktig folkrörelse
verksamhet som bidrog till att människor på en liten geografisk yta kom i en inten
siv kontakt med varann. Likaså bidrog säkert att i takt med att övriga Tornedalen 
blev mer och mer tvåspråkigt så flyttade under 1900-talet inte så många mono-
lingvistiska finsktalande längre in med ursprung i Svenska Tornedalen. Det var i 
stället Finland som tog över den rollen. 

Om vi återvänder till Övertorneå och betraktar de finsktalande kvinnornas roll 
där, så ser man också en påtaglig skillnad i proportionen mellan könen jämfört med 
Seskarö. I de tre jämförda kohorterna var bara mellan 46-63 procent av de finskta
lande av kvinnligt kön, mot 70-100 procent på Seskarö. Gemensamt för båda om
rådena är däremot att de finsktalande kvinnorna bara i undantagsfall hade yrken 
utanför hemmet. I Övertorneå var det bara 1-2 kvinnor i varje kohort som hade 
yrken som arbeterska, småskollärare och hembiträde. Det ska jämföras med att det 
totala antalet finsktalande i de tre jämförda kohorterna var mellanl8 till 32. Det 
stödjer antagandet att tillgången till yrken utanför hemmet var den faktor som var 
viktigast för att främja tvåspråkighet. 

Språkanvändning inom olika yrken bland kvinnorna 
Tittar man närmare på yrkesstrukturen bland kvinnorna i Övertorneå kan man 
konstatera att det även där var betydligt färre som hade självständiga yrken jämfört 
med männen. Av de totalt 1383 kvinnorna var det bara 127 som hade angivit själv
ständiga yrken. Dessutom var tio kvinnor angivna som änkor efter sina mäns yr
ken, mestadels som hemmansägaränkor eller arbetaränkor. För jordbrukets del måste 
man tänka på att kategoriseringen i folkräkningen bara gäller de som hade anknyt
ning till hemmansägare i egenskap av ägare eller som exempelvis "hemmansägar-
dotter". De kvinnor som arbetade på ett jordbruk som hustru hade alltså inget yrke 
angivet. 

En provkörning mellan manliga hemmansägare och hustrur visar mycket riktigt 
att många parallella hushållsnummer dyker upp, vilket visar att kvinnornas arbete 
inom jordbruket måste skrivas upp betydligt om man jämför med de drygt 200 
hemmansägare och torpare som ingår under kategorin jordbruksarbete för män. 
En sådan parallell sökning på hemmansägare, torpare och arrendatorer och deras 
hustrur har gjorts och värdena har adderats i den första kolumnen i Tabell 13.875 
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Det betyder att antalet kvinnor med angivet yrke ökat till 280 i Tabell 13 jämfört 
med 127 i den officiella statistiken. Den kvinnliga yrkesstrukturen blir därigenom 
mer jämförbar med den manliga i Tabell 14. 

Tabell 13. Kvinnornas yrkesstruktur 1930, exklusive änkor (N=280) 

Spårade från Jord Ind./ Hot./ Samf/ Off. Priv. Övr. Sum. 
1890 till 1930 bruk hantv. rest. kom. tjänst tjänst 
Återfunna 73 9 3 2 3 5 5 100 
Icke återfunna 70 8 2 0 13 6 1 100 
Födda 1890< 38 3 7 0 22 29 1 100 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Fördelningen mellan de tidigare undersökta kategorierna återfunna- och icke åter
funna över 40 år samt gruppen under 40 år visar på ett intressant förhållande mel
lan de två grupperna över 40 år. Tidigare konstaterades att den geografiska rörlig
heten var mycket större bland de icke-återfunna över 40 år, samtidigt som de i 
mycket högre grad var gifta med personer födda utanför församlingen. Den skill
naden har däremot ingen betydelse för andelen kvinnor sysselsatta inom jordbru
ket. Den är istället generationsbunden. Bland de över 40 år var omkring 70 procent 
av kvinnorna sysselsatta inom jordbruket medan det bara var 38 procent bland de 
under 40 år. Likaså fanns en högre andel hantverkare i den äldre generationen. I 
motsvarande grad arbetade bara 13 procent av de återfunna kvinnorna över 40 år 
och 21 procent av de icke-återfunna kvinnorna över 40 år inom tjänstemanna
sektorerna hotell/restaurang, samfärdsel/kommunikation, offentlig och privat tjänst. 
Motsvarande andel hos gruppen under 40 år är 58 procent. 

Här finns en förklaring till den ökade tvåspråkigheten hos den yngre generatio
nen vid sidan av språkinlärningen i folkskolan. Det är särskilt påtagligt eftersom 
det var kvinnorna i de äldre ålderskohorterna som hade ett eftersläpande finskt 
språkmönster jämfört med männen. I Tabell 13 syns tydligt hur skapandet av en 
svenskspråkig tjänstemannasektor för kvinnorna sammanfaller med övergången 
till tvåspråkighet som beskrivits tidigare. Det man ser är en förskjutning av 
kvinnoyrkena från kroppsarbeten till tjänstemannayrken. Man måste alltså skilja på 
två urskiljbara faktorer som låg till grund för skillnaderna mellan de tre grupperna. 
Den viktigaste skillnaden är uppkomsten av en kvinnlig tjänstemannasektor hos 
den yngre generationen, som förutom ökad svenskspråkighet bland de kvinnliga 
anställda också utökade de tvåspråkiga domänerna i samhället och därigenom på
verkade språkanvändningen utanför den rena yrkesgruppen. Den andra faktorn, 
som hade mindre betydelse, är att den minst rörliga gruppen som hade det mer 
konservativa äktenskapsmönstret också höll kvar vid finska språket längst. Om 
försvenskningspolitiken i folkskolan varit huvudorsak till språkförändringen hos 
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de två grupperna över 40 år skulle rimligtvis de finsktalande i de två äldre grup
perna ha minskat lika snabbt, men det gjorde de inte. Skillnaderna låg i det fallet 
inte så mycket i skillnader i yrkesstrukturen som i den allmänna rörligheten och 
öppnare äktenskapsmönstrena. Dessutom utgjordes gruppen icke-återfunna kvin
nor över 40 år till en del av inflyttade från svenskspråkiga trakter, men utgjordes 
samtidigt av inflyttade finländare. 

En granskning av de finsktalande kvinnornas födelseförsamling visar att bland 
kvinnorna över 40 år kom bara 2 procent från icke-finskspråkiga församlingar medan 
motsvarande andel för gruppen under 40 år var 3 procent.876 Undersökningen visar 
att 92 procent av samtliga finsktalande kvinnor var sysselsatta inom hemmet. För
utom handelsbiträdet och de två småskollärarna fanns övriga yrken helt inom kate
gorin okvalificerat arbete. De nya yrkena för kvinnor inom tjänstesektorn fanns 
uppenbarligen inom den tvåspråkiga eller svensktalande befolkningen. Det visar 
också vilken drivkraft kvinnorna måste ha haft för att lära sig svenska. 

För de övertaliga kvinnliga ungdomarna på landsbygden som inte hade något 
jordbruk att falla tillbaka på blev svenskspråkigheten en förutsättning för att få ett 
yrke och kunna tjäna egna pengar. Kvinnorna inom tjänstemannasektorn var bero
ende av att lära sig svenska för att överhuvudtaget komma in på de utbildningar 
som gav dem tillträde till tjänsterna. Inom kategorin offentlig tjänst utgjordes över 80 
procent av lärartjänster. Resten låg inom sjukvården. Det betyder att folkskolan 
bidrog till försvenskningspolitiken också i egenskap av en institution som genere
rade möjlighet till ekonomiskt oberoende och en ny livsstil jämfört med den gamla 
agrara livsstilen. 

Språkanvändning inom olika yrken bland männen 
Bland männen fanns sammanlagt 1395 män med 487 angivna med yrken. Männen 
var alltså yrkesverksamma i mycket högre grad än kvinnorna. De olika yrkeskategorie
rna fördelar sig mellan de två grupperna enligt Tabell 14 nedan. Även bland män
nen skilde sig yrkesstrukturen mellan de olika grupperna. 

Tabell 14. Männens yrkesstruktur 1930 (N=487) 

Spårade från Jord Ind./ Hot./ Samf/ Off. Priv. Övr. Sum. 
1890 till 1930 bruk hantv. rest. kom. tjänst tjänst 
Återfunna 69 22 1 0 5 0 3 100 
Icke återfunna 33 36 6 3 17 2 3 100 
Födda 1890< 24 41 2 15 14 3 1 100 

Källa: Statistiska centralbyrån. Arkivkod 917. l:a avd. byrån för befolkningsstatistik. 1930 års 
folkräkning. Material till språk- o härkomstundersökningar i Övre Norrland 930. Norrbottens 
län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Den tydligt agrara karaktären hos de återfunna männen över 40 år framstår tydligt 
i tabellen. Om man slår samman jordbrukare med industri/hantverk utgjorde de 
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91 procent av samtliga yrkesverksamma. Bara sex procent fanns inom den samlade 
service- och tjänstemannasektorn. Det var yrken som gränsridare, folkskollärare, 
kronojägare och kyrkvaktmästare. Bland de icke återfunna männen över 40 år ser 
man ett betydligt modernare mönster med en större andel yrkesverksamma inom 
industri och hantverk, men också inom alla yrken med anknytning till service och 
tjänster av olika slag. Det var yrken som gränsridare, gränspolis, gränsuppsynings-
man, kyrkoherde, inspektör, agronom, rektor, folkhögskoleföreståndare, folkhög
skolelärare, folkskolinspektör, jägmästare, krono jägare, prov insialläkare, distrikts
lantmätare. 

Inom gruppen offentlig tjänst fanns också de högre tjänstemännen inom skol
väsendet som hade viktiga funktioner i assimileringsarbetet. Dit hörde folkskole
rektorn Carl Carlström från Stockholm, folkhögskoleföreståndaren Ossian Svens
son och folkhögskoleläraren Karl Serner. De två sistnämnda var båda födda i 
Övertorneå men enbart svensktalande. Inom skolväsendet fanns också 
folkskolinspektören Ragnar Sahlström, som även arbetat med bygdekurser i 
försvenskningsarbetet. Han var född i Luleå och enbart svensktalande. Till tjänste
männen räknas också kyrkoherde Petter Boreman som var tvåspråkig. Av samtliga 
33 tjänstemän i offentlig tjänst inom den rörliga gruppen kom 23 stycken från 
Tornedalen, varav elva från Övertorneå. Räknar man in samtliga 50 anställda inom 
service- och tjänstesektorn kom 30 från tornedalsförsamlingar, varav 15 från 
Övertorneå. Av dessa 50 var 27 tvåspråkiga, 15 enbart svensktalande, sex enbart 
finsktalande och två utan uppgift. De enbart finsktalande fanns inom yrkena gräns
ridare, handlande, kyrkvaktmästare och födorådstagare. 

Som framgår kom omkring 60 procent av tjänstemännen inom service- och 
tjänstesektorn från Tornedalen. Den ökade tvåspråkigheten inom tjänstesektorn 
kan därför inte enbart förklaras med en högre andel inflyttade svensktalande tjäns
temän. Den hör samman med nya yrkes- och språkstrategier som gjorde att fler 
tornedalingar utbildade sig för att få tillgång till de nya yrkena. Här hade 
försvenskningen av folkskolan en initial betydelse för att skapa en bred grund för 
tvåspråkighet, men den räcker inte för att förklara den nya tvåspråkiga 
ämbetsmannaklass som uppstod. Den måste också förklaras med den personliga 
drivkraft som fanns hos de som valde att utbilda sig till de nya yrkena. Den ökade 
tvåspråkigheten inom tjänstemannasektorn hör alltså samman med ett förändrat 
språkmönster bland tornedalingarna själva, inte enbart med invandrade 
svenskspråkiga tjänstemän. 

För bedömningen av språkförändringen bland den äldre generationen över 40 
år finns en tydlig överensstämmelse mellan skillnaden i språkförändring mellan 
män och kvinnor, som den visats i Diagram 22-26, och yrkesstrukturen i Tabell 13 
och 14. Bland de återfunna männen och kvinnorna över 40 år var andelen anställda 
inom jordbruket 73 respektive 69 procent, alltså en ganska likartad fördelning. Det 
återseglar sig hos båda grupperna i en relativt likartad språkförändring, om än nå
got snabbare och rakare hos männen. Hos de icke-återfunna männen och kvin
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norna över 40 år är skillnaden i yrkesstruktur mer påtaglig. Hos kvinnorna är ande
len inom jordbruket fortfarande 70 procent men hos männen bara 33 procent. 
Andelen hantverkare/arbetare och anställda i offentlig tjänst utgör för männen 
sammanlagt 53 procent. Skillnaden i yrkesstruktur innebar att männen hade en 
mycket större kontaktyta ut mot det övriga samhället. Det visar sig också i en något 
snabbare och mer distinkt minskning av andelen finskspråkiga hos männen jäm
fört med kvinnorna vilket framgår av Diagram 24 och 25. 

I gruppen under 40 år arbetade 38 procent av kvinnorna och 24 procent av 
männen inom jordbruket. I den yngre generationen hade alltså kvinnorna på ett 
annat sätt än tidigare yrken som öppnade sig mot samhället. Det visar sig också i 
det nästan identiska språkmönstret bland män och kvinnor som beskrivits i anslut
ning till Diagram 26. Man kan alltså konstatera ett tydligt samband mellan yrkes
strukturens förändring hos de olika grupperna och deras språkförändring. Sam
bandet ser emellertid något olika ut hos männen och kvinnorna. Trots att männen 
genom åren behöll en hög andel yrken inom den kroppsarbetande sektorn så lärde 
de sig svenska snabbare än kvinnorna. 

Man kan säga att männen med automatik blev tvåspråkiga i och med att de 
genom sina yrken hade mer kontakter mot det omgivande samhället som blev 
alltmer tvåspråkigt. Det var yrken inom yrkeskategorier som medförde kontakter 
ut mot samhället, men inte nödvändigtvis krävde kunskaper i svenska, exempelvis 
den höga andelen inom industri/hantverk och samfärdsel/kommunikationer. Yrkes
strukturen som förklaring till det snabbare språkbytet hos männen gäller emeller
tid bara under den första fasen av språkbytet. Som framgått ovan var andelen 
tvåspråkiga lika stor bland män och kvinnor i de folkskolekohorter som gick ut 
folkskolan vid sekelskiftet 1900 trots att få kvinnorna vid den tiden är noterade för 
yrken utanför hemmet jämfört med männen. 

Vid sekelskiftet måste man alltså söka en annan förklaring till den ökade kvinn
liga tvåspråkigheten. Den måste sökas i den allmänt ökade tvåspråkigheten i sam
hället, liksom den yngre kvinnliga generationens orientering mot den svenskspråkiga 
kulturen. Kvinnornas väg ut mot samhället gick i högre grad över yrken som krävde 
uttrycklig förmåga att behärska svenska, exempelvis yrken inom hotell/restaurang, 
offentlig tjänst och i viss mån privat tjänst. Därför fanns starkare incitament för 
kvinnorna att lära sig svenska. Deras språkstrategier bör därför ha varit mer utta
lade än hos männen. En särskild karriärväg till det svenskspråkiga samhället gick 
för männens del via anställning inom det militära. Tidigare har beskrivits hur mili-
tariseringen av Norrbotten på 1890-talet gav den första impulsen till att bilda Norr
bottens första folkhögskola. Det fanns vid ingången till 1890-talet fyra kompanier 
i Norrbotten. Det var Lifkompaniet, Piteå, Kalix och Torneå kompani. I Torneda
len fanns inget indelningsverk, så Torneå kompani bestod av värvat manskap, mest 
från Tornedalen men även från annat håll. De utbildades i den särskilda volontär-
skola som åter runt var förlagd till Notviken utanför Luleå. Dessutom fanns ett 
antal värnpliktiga som bara deltog under beväringstiden. Där undervisades de vär
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vade soldaterna i militära ämnen, humaniora och i svenska språket. Det värvade 
manskapet kunde därför i regel prata svenska någotsånär även om de sinsemellan 
alltid pratade finska, men värre var det med de värnpliktiga. Enligt kapten Emil 
Melander som 1888 blev chef för Torneå kompani kunde de inte ett ord svenska 
när de ryckte in.877 Det visar att de allmänna språkkunskaperna i svenska i slutet av 
1880-talet ännu var mycket begränsade i Tornedalen, åtminstone hos den vuxna 
del av den manliga befolkningen som blev rekryter. Med en rekrytålder på mellan 
18 och 25 år återspeglar det språkkunskaperna bland dem som var i folkskoleålder 
från slutet av 1870-talet till slutet av 1880-talet. 

Namnrullan för Nr 4 Torneå kompani som är daterad till 1870- eller 1880-talet 
visar att det fanns 105 inskriva volontärer vid den tiden. Den enda översiktliga be
dömning man kan göra av etniciteten bland de värvade är att gå efter om det är 
finska eller svenska efternamn. En sådan genomräkning visar att 40 av de 105 
inskrivna hade finska efternamn. Dessutom fanns några som hade svenska efter
namn men var mantalsskrivna i tornedals socknar, från Soppero i Jukkasjärvi socken 
längst i norr till Nedertorneå i söder. Befälet var oftast utbildat i Rosersberg. Var
ken i Lifkompaniet, Piteå eller Kalix kompani fanns åren 1880-1895 några finska 
namn. De bestod vid den tiden helt av svensktalande kompanier. Den etniska hie
rarkin inom militärväsendet var glasklar.878 Därefter börjar de finska namnen dyka 
upp och visar hur tvåspråkigheten också här skapade möjligheter till försörjning. 

Utbfldriingen och det civQa samhället 
Ett sätt att undersöka utbildningens roll i moderniseringsprocessen är att följa 
utbildningsinstitutionernas förändrade betydelse i det civila samhället. Folkskolan 
hade inte bara betydelse som kunskapsförmedlare, utan spelade också en roll som 
koordinator i det civila samhället. När nya funktionella skolhus byggdes i byarna 
blev skolbyggnaden ofta den enda offentliga byggnad i byn som var lämplig att 
använda som möteslokal. Kyrkbyn och kommuncentrat Matarengi var härvidlag 
bättre utrustat eftersom man också hade folkhögskolan att tillgå. Till viss del an
vändes också arbetsstugor som möteslokaler av skoltjänstemän, samma sak gällde 
också de senare skolhemmen. Dessutom fick läraren en betydelsefull position i byn 
eftersom läraren hade en viss utbildning och var skrivkunnig på svenska språket. 
Lärarna anlitades också till uppgifter som hade med privatlivet att göra och kunde 
spela en betydelsefull roll i bygdens liv. Genom folkhögskolans etablering i Matarengi 
1899 kom ett nytt element in i samhället, framför allt genom den folkrörelseanda 
som folkhögskolelärarna hade. Folkhögskolan fick därför en alldeles särskild bety
delse för folkrörelsernas framväxt. 

Det civila samhället närmar sig skolan 
Skolan blev inte bara en plats för kunskapsförmedling till skolbarn, utan också en 
social arena som det civila samhället använde sig av. Det blev inte alltid helt konflikt
fritt, vilket en händelse i mars 1897 visar. Någon av lärarna hade uppenbarligen 
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medverkat till att ordna en musikkonsert i skolan söndagen den 14:e och månda
gen den 15:e vilket upprörde vissa församlingsmedlemmars sinnen. Med anled
ning av konserterna sammankallades därför skolstyrelsen dagen innan den första 
konserten. Två personer med finska namn fanns med bland skolrådsledamöterna, 
uppenbarligen som representanter för det laestadianska motståndet till konserterna. 
Hur diskussionen i frågan gick framgår inte av protokollet men beslutet blev att 
skolsalen stängdes för de planerade konserterna, och så skrev skolrådet: 

...får skolrådet återkalla det af somliga ledamöter möjligen meddelade tillståndet, eme
dan en stor och allmän föra rgelse deraf befaras uppkomma inom församlingen,879 

Därefter tog det lång tid innan nya försök gjordes att använda skolan till publika 
ändamål utanför skolverksamheten, och när en sådan ansökan dök upp var den väl 
anpassad till bygdens kristna etik. Det var gränsridaren Haapaniemi som i maj 1913 
ansökte om att få använda Pello folkskola till bönesammankomster söndagar och 
helgdagar under sommaren. Ansökan tillstyrktes av skolrådet under förutsättning 
att mötesarrangörerna var rädda om inventarierna och städade efter sig.880 Under 
det första decenniet av 1900-talet var det fler människor med direkt anknytning till 
skolan som deltog i skolrådet. Det berodde till stor del på att lärare och personal 
från den 1899 bildade folkhögskolan i Matarengi engagerade sig i folkskolans verk
samhet. Skolbyggnaderna började vid den här tiden också anlitas av privatpersoner 
för att ordna bildningskurser för befolkningen. 

Våren 1912 ansökte personer från Juoksengi, Svanstein och Kuivakangas om att 
skolrådet skulle ansöka hos Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran om att 
anordna skolkökskurser i de tre byarna. De ansökte nu om bidrag från försam
lingen till detta. Skolrådet var i princip positiva eftersom kurserna ansågs nyttiga 
och instruktiva för allmogedöttrar. För Juoksengis del var man lite tveksamt efter
som kursen tillkommit utan skolrådets hörande, men man beslutade ändå att hos 
kyrkostämman begär 40 kronor per kurs utöver de som just då hölls.881 Det märks 
att en ny slags föreningsaktivitet blivit en del av vardagslivet i Tornedalen. Det 
gäller också de politiska aktiviteterna. Det föranledde skolrådet att i maj 1914 göra 
en markering över vad som var tillåtet och inte tillåtet i skolorna. Man tog då "på 
förekommen anledning" ett beslut att inga politiska föredrag därefter skulle få 
hållas församlingens skolhus. Rörande andra "världsliga sammankomster" skulle 
särskilt tillstånd begäras av skolrådet för varje gång.882 Formuleringen om de världs
liga sammankomsterna bär omisskännliga drag av den laestadianska antimoderna 
och djupt religiösa inställningen till samhällslivet. 

Den nya lagen från den 14 juni 1917 att skolråden även skulle fungera som 
barnavårdsnämnd gjorde att antalet ärenden över enskilda individer ökade. Skol
styrelsen skulle nu också utse barnavårdsmän för barn födda utom äktenskapet.883 

Den nya utökade sociala funktionen hos skolrådet gjorde att ärendena till viss del 
ändrade karaktär, exempelvis ansökan av enskilda föräldrar om skodon till si na 
barn så de kunde gå i skolan och ansökningar och överklaganden om inackorderings
bidrag. Efter första världskriget tog Röda Korsets verksamhet fart i landet. En 
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anhållan från föreningen om att få hålla basar i skolsalarna i Matarengi folkskola 
bifölls av skolrådet.884 Däremot fick Frälsningsarmén avslag när man ville använda 
skollokaler 1-2 gånger per månad till sammankomster. Motiveringen till avslaget 
var inte religiösa eller ideologiska, utan att lärarna bodde där och att de flesta sko
lor var inrymda i hyrda lokaler.885 Som sökande till att använda skollokalerna fanns 
också Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF), det kanske mest livaktiga ungdoms
förbundet på landsbygden i Tornedalen. Genom Gunnar Hietala i Torakankorva 
ansökte föreningen om att få använda skollokalen i Övre Kuivakangas till ungdoms
möten. Skolrådet beslutade inhämta lärarinnornas och hyresvärdarnas udåtande, 
men om JUF fick mötestillstånd framgår inte av skolrådsprotokollet.886 

I mitten av 1930-talet började också idrotten och idrottsrörelsen att märkas i 
skolan. I december 1934 tog exempelvis skolrådet beslut att till skolhemmet i 
Matarengi köpa in 40 par skidor från Mörtbergs skidfabrik i Risudden. I januari 
1935 ansökte både Kuivakangas sportklubb och Övertorneå idrottsförening om 
att få låna lokaler i skolan för att ordna skidtävling. Det beviljades i båda fallen mot 
att lön betalades till vaktmästaren. Senare på våren fick Matarengi nybildade musik
kår tillstånd att använda skolan för att fram till den 1 maj få använda lokal i folk
skolan till övningar två kvällar i veckan. Det beviljades under samma villkor som 
tidigare.887 Om musikkåren hade anknytning till a rbetarrörelsen framgår inte av 
protokollet. Skolstyrelsen beviljade nu tillstånd till alla möjliga slags sammankoms
ter i skollokalerna. 

Ett märkbart inslag under 1920- och 30-talet var att skolor började dras in i vissa 
av de mindre byarna och att man istället satsade på utökade skolskjutsar till större 
skolor. Samtidigt var det fler enskilda personer som av rättviseskäl och medborge
rliga skäl begärde skolor till sina byar. Efter de avgörande besluten på 1890-talet 
och schismen med P.O. Grape 1898 märktes inte heller språkfrågan så mycket i 
skolrådets vardagliga arbete. Det var istället folkrörelserna som började utnyttja 
skolan som en arena i det civila samhället. Det är i det sammanhanget man får se 
befolkningens krav på fler skolor. 

Kunskap for medborgarsamhället 
Folkhögskolan i Matarengi kan i sammanhanget räknas som delvis tillhörigt det 
civila sam hället. Det var en frivillig utb ildningsinstitution med ett tydlig fol kbil
dningsideal. I målsättningen för folkhögskolan ingick att den skulle bli en folkhög
skola för Tornedalens särskilda behov. Till ganska stor del lyckades man också med 
det. Under åren 1904-1914 kom i medeltal 51 procent av de manliga eleverna och 
66 procent av de kvinnliga eleverna från Svenska Tornedalen. I Tabell 15 syns den 
genomsnittliga procentuella fördelningen på Övre och Nedre Tornedalen, de 
svenskspråkiga delarna av Sverige samt Finland. Likheten mellan män och kvinnor 
ser man i den låga andelen elever från Övre Tornedalen. En skillnad är att kvin
norna i betydligt högre grad kom från de närliggande kommunerna i Nedre Torne
dalen. Det är särskilt påtagligt åren 1904-1908 då mellan 50 till 80 procent av de 
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kvinnliga eleverna kom från Nedre Tornedalen. Tre av kvinnorna kom från Fin
land, men ingen av männen.888 

Tabell 15. Andel elever från olika språkområden 1904-1914 (%) 

Övre Nedre Övriga Finland Summa 
Tornedalen Tornedalen Sverige 

Män 16 35 49 0 100 
Kvinnor 13 53 32 2 100 

Källor: de Vylder, Ludvig, Redogörelse för verksamheten vid Tornedalens lantmanna- och 
folkhögskola : avgiven på uppdrag av skolans styrelse, Luleå 1911; Bossom, Gunnar, Redogö
relse för Svenska Tornedalens folkhögskoleförenings och Stiftelsen Tornedalens folkhögskolas 
med tillhörande läroanstalters verksamhet, under tid tiden 1 juli 1911-31 augusti 1914, Lund 
1916. 

Folkhögskolan var en frisk fläkt i en bygd som var starkt påverkad av konservativa 
värderingar och nationell isolering. Ludvig de Vylder sammanfattade motståndet 
mot folkhögskolan i 25 -års skriften efter öppnandet: 

Det var de fins ktalandes misstänksamhet, det var det norrländska misstroendet mot 
"herrarna", det var laestadianismens motvilja mot allt vad kultursträvanden - såsom 
en gammalpredikant frågade mig helt trohjärtat: "Tycker inte pastorn ändå, att den 
här bildningen har djävulen till farV889 

Balansgången mellan den fria åsiktsbildning som de Vylder ville uppmuntra och 
allmänna hänsyn till laestadianerna var ingen lätt balansgång. Ett exempel på hur 
hårt laestadianismen höll befolkningen i sitt grepp ger följande artikel från en tid
ning. Den får naturligtvis tas med en portion källkritik eftersom de bär prägel av 
sägen, men ger en tidsbild som bekräftas också från andra källor. Den var införd i 
Norrbottens Kurien i februari 1906 och handlade om att laestadianerna i Korpikylä 
avbrutit en gymnastiklektion. Det ansågs som särskilt syndigt att barnen under 
gymnastiklektionen hade marscherat. Till oroliga föräldrar fick nu lärarinnan över
sätta vad de sjungit och barnen fick berätta om de märkt något oegentligt. Flera 
föräldrar hade under dagens lopp kommit till skolan under hot om anmälan till 
präst, skolråd och folkskolinspektör.890 

I folkhögskolans uppdrag i Tornedalen fanns en nationalistisk mission inbyggd. 
Det var på propagandan om en folkhögskola som bålverk mot Ryssland och 
fennomanerna som man lyckats samla in pengar till grundandet. Att Ludvig de 
Vylder var mycket misstänksam mot fennomanerna framgår av ett brev från lands
hövding Karl Bergman till biskop Martin Johansson i december 1902. Anledningen 
till b revet var att prosten Nyman hos biskopen kritiserat Emil Melander för att 
bedriva illojal konkurrens med folkhögskolan i Matarengi genom att annonsera 
efter elever till Bodens folkhögskola i Haparandabladet. Bergman som satt som 
ordförande i båda folkhögskolornas styrelser såg sig föranledd att skriva till bisko
pen i saken. I sammanhanget påtalade han de Vylders allmänt misstänksamma lägg
ning och skrev att även prosten Nyman hade kritiserat de Vylder för överdriven 
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misstänksamhet beträffande den fennomanska agitationen.891 Att de Vylder var 
kritiskt inställd till fennomanerna framgår också av en artikel som han skrev i Svenska 
Folkhögskolans årsbok 1909. Titeln på artikeln är "Det andliga försvarsarbetet i 
översta Norrland" och de Vylder menar att titeln har en dubbelmening som "vi 
norrbottningar är väl förtrogna med". Därefter beskriver han symboliskt hur ett 
folk för att ha inmutningsrätt naturen rikedomar alltid måste utföra vissa försvar
sarbeten. 

Vi har i vår Tornedal ett stycke framtidsland, för vilken detfordras av oss kulturellt 
försvarsarbete, om vi önska behålla inmutningen. Målet för detta försvarsarbete liksom 
för allt kulturarbete i Norrbotten kan blott vara ett: att befolkningen upp på e tt högre 
trappsteg på den mänskliga kulturutvecklingens väg.892 

Både beskrivningen att det handlade om en specifik norrbottnisk fråga och att det 
handlade om ett kulturellt försvarsarbete pekar på fennomanerna, inte på ryssarna. 
Det fanns ingen rysk kritik av försvenskningspolitiken i Norrbotten. Den stod 
fennomanerna för. Man får snarare se det som att gränsen vid Torne älv stod för 
två parallella hotbilder. Den politiska och militära hotbilden stod Ryssland för. 
Den kulturella hotbilden stod fennomanerna för. 

Att medvetenheten om den politiska sidan av folkhögskolan fanns också hos 
Elisabeth de Vylder framgår av hennes besök på Askovs folkhögskola i Danmark i 
samband med en studieresa till svenska och danska folkhögskolor 1902. Skolans 
rektor Ludvig Schröder som var en pionjär inom den danska och nordiska folk
högskolerörelsen var mycket nyfiken på hur arbetet i Tornedalen gick. Han såg en 
parallell i Askovs folkhögskola som var en utpost i södra Danmark mot Tyskland 
och Tornedalens folkhögskola som låg alldeles v id ryska gränsen som en utpost 
mot öster.893 

Den förre landshövdingen och infödde tornedalingen Ragnar Lassinantti reage
rade mot att Tornedalens folkhögskola av många beskrivits som ett fäste och ett 
bålverk för svensk kultur och språk riktat mot Finland. Han menade att man lika 
gärna kunde se skolans bildande som en solidaritetshandling för Finlands folk i 
samband med den ryske kejsarens februarimanifest, som därigenom ville göra slut 
på Finlands politiska självbestämmande och kulturella egenart.894 Förutom den kro
nologiska överensstämmelsen finns det inte mycket som talar för en sådan slutsats, 
utan får snarare ses som ett argument i Lassinanttis nordistiska strävanden på 1960-
talet. Den fennomanska kritiken av den svenska språkpolitiken i Tornedalen på
gick kontinuerligt från 1860-talet fram till mitten av 1930-talet, vilket gjorde att en 
svensk avoghet mot finsk kultur fördjupades. Det finns heller ingenting i källorna 
som talar för att skolan tillkom som en protesthandling mot russifieringen i Fin
land. Det fanns många nationalistiska inslag i folkhögskolan, exempelvis Svenska 
festen som ordnades varje vinter, men ett minst lika viktigt inslag i verksamheten 
var den demokratiska och medborgerliga fostran som ingick i folkhögskolans mål
sättning. På så vis bröt folkhögskolan med den invanda synen på utbildning som 
folkskolan stått för. Redan i motsättningen mellan den konservativa och liberala 
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falang, som uttalade sig för och emot en folkhögskola i Tornedalen, syntes skillna
den i bildningsideal. Den liberala falangen med Kronlund, de Vylder, C.O. Berg
man och andra ville ha modernisering, industriell utveckling utbyte av åsikter i ett 
demokratiskt klimat. Den konservativa falangen med Melander och Grape ville 
framförallt fostra kristna och dygdiga medborgare i kyrkans hägn. Man kan också 
se det som två nationella ideal, ett mer traditionellt och ett modernare. 

Den medborgerliga sidan av folkhögskolans målsättning och verksamhet kom 
till uttryck i både innehållet och formerna för undervisningen. Ett tydligt exempel 
är att eleverna fick öva sig i hur de demokratiska institutionerna fungerade och i att 
framföra egna åsikter. De föredrag som eleverna höll för varandra ger en inblick i 
hur den aktuella samhällsdebatten tog sig uttryck. Nedanstående exempel är tagna 
åren 1899-1910. I december 1899 talade exempelvis A. Eriksson kring ämnet "Är 
allmän rösträtt nyttig?". WL. Wanhainen som då var lärare på skolan framhöll röst
rätten som en folkets rättighet. Som det nu förhåller sig hade man endast skyldig
heter inga rättigheter. 

Föreståndaren Ludvig de Vylder skildrade verkningarna av rösträtten i andra 
länder som Tyskland och Amerika och menade att fördelarna inte var så stora som 
väntat. Han ansåg att allmän rösträtt under vissa förhållanden kunde vara nyttig, 
men var för sin del mera för ett ekonomiskt rösträtts streck på 500 kronor. Ett 
kompletterande ämne var "Bör kvinnan erhålla politisk rösträtt?". En typisk 
bildnings fråga gällde vad man kunde vänta sig av folkbiblioteken. Här framträdde 
de Vylder romantiska syn på folkkulturen som illitterat. Han angrep den över
drivna läsningen i nutiden som satt "...en hop teorier i hufvudet på folk." Han 
talade om de gamla goda tiderna då man inte läste men skötte sitt arbete desto mer 
och sa: 

Ingen här ville v älpåstå, att vi kunde jämföras med våra hugstora förf äder. 
Det föranledde Wanhainen att yttra sig: 

Hvarför sitter inte den föregående talaren och täljer med benknif i träskifvor; utan 
skrifver med blyerts? Hu ru skulle uppfinningar; som göras, bli bekanta om ej genom 
böcker. Genom böcker spridas andra människors tankar. 

Även andra talare hade en liknande åsikt som Wanhainen om nyttan av bibliotek. 
Det föranledde de Vylder att be de andra arbeta för åstadkommandet av små-
bibliotek, särskilt i byarna. Ett liknande föredrag handlade om tidningsläsning, men 
där hade Wanhainen och de Vylder samma åsikt. De ansåg båda att tidningsläsning 
var onyttigt, de Vylder menade att de inte hade någon nytta av att veta hur det står 
till i andra länder eller världsdelar och Wanhainen menade att tidningsläsande för
störde ögonen. De enda nyttiga tidningarna var enligt hans mening 
lantmannatidningar. Den livliga diskussionen för och emot mynnade ut i att mötet 
tog en resolution: 

Mötet anser att tidningsläsning om det sker med måtta ej kan räknas som skadlig utan 
tvärtom nyttig och nödvändig, och at hvar och en bör hålla sig med den ti dning, som 
förfäktar åsikter; hvilka öfverensstämma med hans egen öfvertygelse. 
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Dialogen är typisk för atmosfären på skolan som hade ett högt tak för debatten. 
Det finns i föredragsämnena och yttrandena en kombination av ungdomlig naivitet 
och seriositet som gör att man förstår den betydelse folkhögskolan hade för att 
vidga ungdomens vyer. Emigrationsfrågan återkom i ämnen som "Vilka äro orsa
kerna till emigrationen från Sverige till andra länder framförallt Amerika och vilka 
åtgärder böra i Sverige vidtagas för att minska densamma?" eller "Bör en ung man 
och kvinna söka sin utkomst i främmande land?". Andra gånger diskuterades 
värnplikts frågan och kriget bl.a. om det var rätt att " ...de kristna och civiliserade 
nationerna lugnt åse det nuvarande kriget mellan Ryssland och Japan". 

Till mer lokalt färgade frågor hörde frågan om nyttan av marknader i Matarengi 
eller frågan om hemslöjdens stödjande. Den laestadianska problematiken kan man 
kanske läsa in i föredraget "Är det lämpligast för ungdomen leka än att dansa och 
i så fall hvilka lekar äro mest att rekommendera?" . En annan fråga av privat natur 
var "Hur skall en ung man och en ung kvinna uppföra sig så att de icke af folk 
blifva kallade högfärdiga?".895 Exemplen på elevernas och lärarnas föredrag visar i 
hur hög grad folkhögskolan var riktad mot det civila samhället. 

En särskild förening kallad Övertorneå Jordbrukarungdom bildades.896 Bland ett av 
de första mötena som verkar ha hållits i början av 1921 angavs syftet med fören
ingen vara att ordna syaftnar, en läsecirkel samt föreläsningar i så stor utsträckning 
som möjligt. Från den 8 mars 1925 kallades föreningen för Övertorneå 'Elevförbund. 
Av protokollsboken framgår att mötena hölls i folkhögskolans lokaler.897 Att folk
högskolan var mycket populär framgår av de uttryck för uppskattning som ma
karna de Vylder fick när de flyttade från Matarengi och folkhögskolan. Elisabeth 
de Vylder har i sina memoarer gett målande bilder av de elever som gick på skolan 
och de starka vänskapsband som uppstod mellan elever och lärare. Också i materi
ellt hänseende kunde det vara två världar som möttes. Rörande är det brev som 
Elisabeth de Vylder fick från en f.d. elev som hade blivit omvänd till laestadian. 
Hon ville nu bekänna en synd för att få samvetsfrid. En gång när det var folktomt 
i köket tog hon med sig en vetelängd som låg framme, för att modern och sysko
nen skulle få smaka. De hade aldrig ätit vetebröd förut.898 

Folkhögskolan och de lokala föreningarna 
Skolan var inte bara en undervisningsanstalt utan tog också aktiv del i bygdens 
göranden och låtanden. Det var exempelvis lärare från folkhögskolan som tillsam
mans med skolstyrelseledamöter deltog i den lokala nödhjälpskommitté som vin
tern 1903 koordinerade den ditsända hjälpen från övriga Sverige.899 Hösten 1899 
när det nymanska hemmanet i Matarengi gjordes om till folkhögskola var kyrkbyn 
fortfarande i mycket hög grad en typisk tornedalsk bondby. Det fanns inte något 
egentligt föreningsliv förutom de förhandlingar som föranleddes av den kommu
nala och kyrkliga verksamheten. Ett år efter folkhögskolans bildande tog ett antal 
bönder initiativ till att bilda Nedre Kuivakangas Mejeriförening. Det verkar ha varit 
ett genuint initiativ från böndernas sida. Sju borgensmän stod som undertecknare 
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till l ånehandlingarna. Föreningsbildandet är ett typiskt exempel på hur språklig 
diglossi fungerar. Handlingarna i avtalet med Övertorneå Sparbank var skrivna på 
svenska medan alla interna handlingar inom mejeriföreningen var skrivna på fin
ska, den sista daterad 15/7 1910.900 

Ytterligare ett år senare, i maj 1901, bildades Övertorneå skytteförening. Bak
grunden var de anslag till frivilliga skytteväsendet som delades ut på extra stat. Det 
framgår av de utdrag ur kungligt brev m.m. om det frivilliga skytteväsendet som 
finns i de bevarade handlingarna. Den nybildade föreningen tecknade sig för sju 
gevär med Centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skytteföreningar. Som underteck
nare för de sju gevär stod rektor Ludvig de Vylder, doktor Planck, postmästare A. 
Martineli, folkskollärare C.O. Wikman, folkhögskolelärare Josef Thorson, hem
mansägare Emil Heikkilä, hemmansägare E. Kerttu.901 

Av protokollen framgår att man ordnade förbundstävlingar genom Norrbottens 
skytteförbund och ordnade faltskjutningar och lotterier. Man hade 1905 gjort i 
ordning en skyttepaviljong, och planerade att dra telefonledning dit. Tydligen hade 
man ändå problem med aktiviteten inom föreningen. På föreningens möte 29/10 
1905 beslöt man att sänka avgiften för passiva medlemmar från 10 kr till 1 kr per år. 
Sommaren 1906 ordnade man en basar för att få in pengar till verksamheten bl.a. 
för anskaffning av nya gevär och omladdning av patroner m.m.902 Med skytte
föreningen bildades ett litet nätverk för kontakter bland ett ledande skikt intellek
tuella i Matarengi. De flesta hade anknytning till skolväsendet på ett eller annat sätt. 
Hemmansägare Heikkilä satt exempelvis i skolstyrelsen liksom doktor Planck, för
utom lärarfolket. Skytteföreningen fick lite grann karaktär av rotaryrörelse i kyrk
byn. Dit anslöt sig senare den nye postmästaren A. Öhrman, gränsridaren C.G. 
Tuovila, byggmästaren Isak Lax, bagare Lundström och andra. 

Folkhögskolan hade ett kontinuerligt inflytande i skytteföreningen. Åren 1901-
1910 satt Ludvig de Vylder som ordförande, därefter postmästare Öhrman 1911-
1913. Den ny rektorn på folkhögskolan från 1911 var C. Fr. Carlström. Också han 
engagerade sig i föreningen som sekreterare , kassaförvaltare och vice ordförande 
i olika omgångar för att åren 1922-1937 sitta som ordförande. Av protokollet från 
14 november 1937 framgår att man nyligen hade inlett gemensamma skyttetävlingar 
mellan skytteföreningarna i Övertorneå och finska skyddskåren i Ylitornio.903 

Folkhögskolan tog också initiativ till bildandet av Övertorneå hushållsgille. 
Hushållsgillen bildades på den norrbottniska landsbygden redan 1866 som under
avdelningar till Norrbottens Hushållningssällskap. Särskilt gillen i 
lappmarkssocknarna samt i Pajala, Tärendö och Junosuando socknar visade storar
tade resultat. Det berodde bland annat på att allmänningsfonderna tillsköt stora 
belopp. Hushållsgillena har därför bidragit kraftigt till uppryckningen inom jord
bruket.904 Det var alltså ingen ny form av organisation som folkhögskolan bidrog 
till. Det första verksamhetsberättelsen är från 1910, underskriven av ordföranden 
Ludvig de Vylder i januari 1911. Det var för övrigt hans sista termin i Matarengi 
innan flyttningen till en ny tjänst som rektor vid Hallands folkhögskola. 
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Det viktigaste resultatet av föreningens verksamhet var initiativet till bildande av 
Övertorneå andelsmejeriförenig 1909. Det hade uppenbarligen kommit igång ge
nom tillmötesgående från Tornedalens Lantmanna- och Folkhögskola. Hushållsgillet 
hade 1910 tretton medlemmar.905 Inga verksamhetsberättelser finns efter 1910 be
varade förrän för år 1917. Det verkar som att verksamheten låg mer eller mindre 
nere sedan de Vylder flyttat. Nu tog den nya rektorn på folkhögskolan C. Fr. Carl
ström initiativ till en uppryckning. 

Gillets viktigaste åtgärd var utan tvekan bildandet av mejeriföreningen "Meller
sta Tornedalens Mejeriförening m.b.p.a". Nu tog man också initiativ till att uppföra 
ett gemensamt större andelsmejeri för Övertorneå och Hietaniemi socknar, som 
skulle anläggas i Matarengi by. Det ledde till att antalet nyanmälda medlemmar i 
hushållningssällskapet inom gillesområdet år 1925 ökade från tidigare 70 till 404 
medlemmar.906 Andelsmejerierna var försök till ett mer rationellt ekonomiskt sam
arbete mellan jordbrukare i Norrbotten. Under de första åren efter sekelskiftet 
nedlades samtliga mejerier i Tornedalen medan andra kom till i de svenskspråkiga 
delarna av Norrbotten. Man ser här tydligt hur de bättre kommunikationerna i de 
södra kustdelarna av Norrbotten gynnades av närheten till de växande städerna 
och de bättre kommunikationerna till Malmfälten. Det var där mejeriprodukterna 
fick sin största avsättning, men Tornedalen var genom sina dåliga kommunikatio
ner och sitt avsides läge helt avstängd från den typen av affärer. 

Ytterligare en svårighet för mejerinäringen i Tornedalen var konkurrensen från 
Finland, både i fråga om mjölkförsäljningen till Haparanda och sågverken vid kus
ten, men också vad gäller smörförsäljningen. Konkurrensen från Finland upphörde 
emellertid när den finska mejerihanteringen fick en övergripande organisation. Den 
inhemska regionala konkurrensen skärpets istället genom att de olika mejerierna 
och privata leverantörer pressade priserna. För att höja prisnivån tog landshövding 
Bergström och länsmejerskan Anna Gustafsson initiativ till b ildandet av Mjölk-
försäljningsbolaget på Malmfälten. Hushållningssällskapet hade aktiemajoriteten i 
bolaget. Ganska snart fick bolaget läggas ner för att det inte var tillräckligt lönsamt. 

Ett nytt försök gjc :des istället med den nybildade föreningen Mejeriernas Cen
tralförening som bestod av tio mer konkurrenskraftiga mejerier i de södra delarna 
av länet. År 1911 bi'iades slutligen Norrbottens läns mejeriidkare- och mjölk-
producentförening som sedermera år 1917 blev Norrbottens läns Producentförening 
(NLP). Det visade sig att producentföreningen på 1920-talet fick konkurrens om 
försäljningen på Malmfälten av andelsmejerierna i Tornedalen, som organiserades 
av Hushållningssällskapet. Tornedalsmejerierna underhandlade direkt med 
konsumentorganisationerna i Malmfältet och pressade därigenom priserna. Samti
digt förekom konkurrens på Malmfälten från västerbottensmejerier som ville bli av 
med sitt överskott. Tornedalsbönderna anslöt sig emellertid till N LP åren 1924-
1927, samtidigt som man bildade mer konkurrenskraftiga andelsmejerier.907 

Som framgått ovan var det en kombination av böndernas eget intresse för en ratio
nellare mejerihantering och folkhögskolepersonalens initiativ som drev fram andels
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mejeriet, hushållsgillet och skytteföreningen i Övertorneå (Matarengi). Folkhög
skolan spelade alltså en viss betydelse för föreningsbildandet i byarna närmast 
Övertorneå (Matarengi), men förekomsten av skytteföreningar, gillen och 
andelsmejerier på andra håll visar att folkhögskolan inte spelade någon avgörande 
betydelse för Tornedalen som helhet. Utvecklingen i Tornedalen var en del i en 
samtida regional utveckling. Säkerligen spelade det svenska språkets framväxt en 
viktig roll för att Tornedalen kunde utveckla det regionala samarbetet med de 
svenskspråkiga delarna av Norrbotten. 

Folkhögskolans viktigaste del i utvecklingen var att den bidrog till att skapa ett 
intellektuellt klimat för förändringar. I Övertorneå hushållsgille användes finska 
och svenska parallellt som mötesspråk. När statskonsulent Helge Ryd höll före
drag på ett årsmöte i november 1938 tolkades föredraget till finska av jordbruks
konsulenten WL. Wanhainen. Denne höll sitt eget föredrag på finska. Vid ordina
rie sammanträde med hushållsgillet i december 1938 utsågs hemmansägaren Isak 
W Muotka, Kuivakangas till tolk.908 Det visar hur en del av moderniseringen skedde 
på finska i sitt lokala sammanhang. Att tvåspråkighet upprätthölls i hushållsgillet 
berodde med all säkerhet på Wanhainens engagemang för det finska språket och av 
pragmatiska skäl. 

Domkapidet verkar däremot inte ha haft något intresse av att stödja det finska 
språket inom föreningslivet. Hugo Tenerz har beskrivit hur han 1923 deltog i bil
dandet av den kulturella föreningen Tornedalsgillet som i sin tur var ansluten till 
Norrbottens hembygdsgille. Han upplevde då ett mycket ljummet intresse för 
hembygdsarbete bland folkhögskolefolket i Övertorneå (Matarengi). Biskop Olof 
Bergqvist klargjorde i ett samtal med Tenerz att förutsättningen för att folkhög
skolan skulle stödja hembygdsrörelsen var att den skulle ha sin verksamhet på riks
språket.909 Tenerz tillhörde den grupp tornedalska intellektuella som verkade för 
den finskspråkiga kulturen i Tornedalen. 

Äktenskapsmönster och famüjebfldning 
Som en del i granskningen av språkbytesprocessen i Övertorneå kommun görs nu 
en undersökning av hur äktenskaps- och giftermålsmönstret i kommunen förändrade 
sig över tiden, dels som en synkron granskning av giftermålsmönstret 1890, dels 
som en diakron undersökning av giftermålsmönstret. Ett sätt att sätt att skilja på de 
olika sätten att undersöka giftermålen är att dela in dem i äktenskapsfält och 
giftermålsfält. Som äktenskapsfält betecknas ett geografiskt område som rymmer både 
födelseorten och hemorten för de gifta personerna inom en församling vid en viss 
given tidpunkt. Om avståndet mellan födelseorten och hemorten är stort innefattar 
alltså äktenskapsfältet en stor geografisk yta. Som giftermålsfält betecknas ett avgrän
sat undersökningsområde för undersökningen av giftermål under en viss angiven 
tidsrymd. Giftermåls falten speglar de aktuella kontakterna med och inflytelserna 
från omgivningen under en begränsad period, medan äktenskapsfälten summerar 
kontakter som tagits under en lång följd av år. Äktenskapsfälten är alltså synkrona 
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undersökningar vid givna tidpunkter och giftermålsfalten diakrona undersökningar 
för avgränsade tidsavsnitt.910 Genom att beteckningarna äktenskap s fält och 
giftermålsfalt kan associeras till kohorter lika väl som till geografiska områden så 
används de inte som beteckningar här, men distinktionen mellan de två metoderna 
är lika relevant ändå. De beteckningar som används i avhandlingen är istället 
äktenskapsmönster respektive giftermålsmönster. De får därför en vidare definition än 
den kulturgeografiska definition som beskrivits ovan, genom att de kan uttrycka 
olika former av samband knutet till giftermålet, exempelvis ålder, språk, nationali
tet, anknytningen till geografiskt område etc. 

En undersökning utifrån äktenskapsmönster och giftermålsmönster ger olika 
resultat eftersom de använder sig av olika slags källmaterial. För att undersöka 
äktenskapsmönstren får man förlita sig på källmaterial som mantalslängder, folk
räkningar, församlingsböcker eller husförhörslängder. Man får då uppgifter om 
äktenskapsmönstret inom en samlad population med varierande ålder. På så vis 
speglar källmaterialet den just då boende befolkningens äktenskapsmönster inom 
ett avgränsat undersökningsområde. Genom att indela de gifta personerna i ålder
skohorter kan man också undersöka förändringen över tiden. Däremot kan man 
inte säga någonting om hur det totala giftermålsmönstret såg ut ett särskilt år efter
som man inte har tillgång till alla ingångna giftermål det särskilda året. En fördel är 
man kan använda sig av ett källmaterial där stora kvantitativa undersökningar kan 
göras. 

För att undersöka giftermålsmönstret ett särskilt år, eller under en följd av år, 
måste man gå till lysnings- och vigselböckerna. Där finns uppgifter om alla in 
gångna giftermål under ett år. Giftermålsmönstret speglar därför den årliga för
ändringen bland de som gifte sig. Eftersom det är betydligt mer arbetskrävande att 
ta fram giftermålsmönstrena så kräver de mer avgränsade undersökningsområden. 
Man kan uppnå olika syften med de två olika metoderna. Genom att undersöka 
äktenskapsmönstrena får man en ögonblicksbild av det etniska och nationella inne
hållet i äktenskapen för samtliga åldersgrupper, återspeglade vid en viss tidpunkt. 
Man kan av den bilden gå vidare och dra slutsatser om olika slags kulturpåverkan, 
särskilt om äktenskapsmönster vid olika tidpunkter undersöks. Genom att under
söka giftermålsmönstrena under en följd av år kan man analysera giftermålsmönstrets 
förändring inom den giftasvuxna befolkning som gifte sig då. Det ger därför en 
mer detaljerad bild av hur giftermålen förändrades inom ett avgränsat område. 
Genom att samtliga giftermål registreras under ett år är det möjligt att studera 
konjunkturell förändringar inom den vuxna befolkning som då var i färd med att 
bilda familj. Det har förefallit mig användbart att kombinera de två metoderna i 
undersökningen av Övertorneå kommun eftersom ett makro- och mikroperspektiv 
då har kunnat kombineras. Övertorneå låg i gränsområdet mellan finsk och svensk 
kultur. Tidigare har migrationsmönstret mellan de tre parallellt liggande 
församlingarna Övertorneå, Ylitornio och Överkalix beskrivits. Migrationsmönst-
ren ställer frågan hur många av de inflyttade kvinnorna som var gifta med yrkes
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verksamma män och hur många som flyttade till Övertorneå för att de gifte sig 
med en övertorneåbo. Det har stor betydelse för vilket samtalsspråk som användes 
i familjerna, men för att få svar på frågan måste äktenskaps och giftermålsmönstrena 
undersökas. Äktenskapsmönstret mellan Övertorneå, Ylitornio och Överkalix grun
dar sig också här på 1890 års databaserade folkräkning. Det betyder att det är 
giftermålsmönstret vid mättillfället 1890 som beskrivs. På så vis täcker folkräkningen 
upp alla då levande generationer av gifta personer som bodde kvar i församlingen. 

Födelseåldern på männen och hustrurna låg mellan 20 och 72 år vilket ger en 
lång kontinuitet i det mönster som granskas. Äktenskapen var långvariga institutio
ner på den tiden och skilsmässor var nästan helt uteslutna på landsbygden i Torne
dalen vid den här tiden. Därför kan man påstå att de avspeglar ett relativt långvarigt 
kulturmönster i förhållandet mellan det svenskspråkiga och finskspråkiga områ
det. Resultatet tenderar emellertid att bli osäkrare ju längre tillbaka i tiden man går, 
eftersom man då inte vet hur många som har avlidit eller flyttat från församlingen. 
En genomgång av olika variabler knutna till äktenskapen visar på två tydlig möns
ter i de tre församlingarna. Det första är att utflyttningen var större från öster till 
väster. Det andra är att det var fler kvinnor än män som flyttade vid giftermål.911 

Vad gäller det geografiska mönstret är utbytet mellan Övertorneå och Överkalix 
ganska likartat. Det var något fler, både män och kvinnor, som flyttade från 
Övertorneå till Överkalix men skillnaden var så liten att den inte kan sägas utgöra 
ett tydligt mönster.912 Ett sätt att granska språkets betydelse för äktenskapsmönstret 
är att ganska noteringarna för etnicitet. I folkbokföringslängderna i Övertorneå 
församling är etniciteten för de finskspråkiga utsatta med ett "finne". Tyvärr sak
nas motsvarande anteckningar i Överkalix församling förutom några beteckningar 
som "rysk" på personer inflyttade från Finland. Inte heller efternamnet går att 
använda för en säker bedömning av språkanvändningen. En kontroll av efternamn 
och etnisk beteckning i Övertorneå församling visar att många av de ingifta över-
kalixborna hade svenska efternamn fastän de kallades finnar. 

Man får därför utgå från att samma osäkerhet vidlåter Överkalix församling. 
Med tanke på den kompakt finskspråkighet som fanns i Tornedalen och ännu mer 
i Finland bland de individer som var i äktenskapsålder 1890, så ger ändå flyttninga
rna över församlingsgränserna en bild av sambandet mellan språk, äktenskap och 
migrationer. I Tabell 16 beskrivs antal män och kvinnor som flyttat på grund av 
giftermål, utifrån den födelseförsamling de är registrerad på. 11890 års folkräkning 
anges att Överkalix hade 4841 invånare medan Övertorneå hade 3133 invånare.913 

Övertorneå hade alltså bara 65 procent av invånarantalet i Överkalix. Det måste 
man ta hänsyn till när man bedömer migrationsflödet i Tabell 16. Å andra sidan 
visar genomgången av folkräkningen 1890 att de flesta giftermål över kommun
gränsen skedde mellan närbelägna byar. U r den etniska aspekten på giftermålen 
behöver därför inte Överkalix större storlek betyda någonting. Ett eventuellt et
niskt motstånd för giftermål över språkgränsen berörde inte de från språkgränsen 
längst bort liggande byarna. Det handlar med andra ord inte om storlek utan om 
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etniska preferenser i byarna närmast språkgränsen. Med den reservationen kan 
man konstatera att balansen mellan äktenskapsmigrationerna i Övertorneå och 
Överkalix är väldigt likartad. 

Tabell 16. Antal giftermål mellan Överkalix, Övertorneå och Ylitornio församlingar 
år 1890 

Från Övertorneå Från Överkalix Från Ylitornio Från Ylitornio 
till Överkalix till Övertorneå till Överkalix till Övertorneå 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
13 20 10 17 0 0 3 9 

Källa: Umeå universitet, Forskningsarkivet. Folkräkningen 1890, Norrbottens län. Bearbet
ning av det datoriserade råmaterialet. 

Ur tabellen kan man utläsa att utbytet av män och kvinnor mellan Övertorneå och 
Överkalix var ganska likartat. Något fler övertorneåbor flyttade till Överkalix för 
äktenskap men skillnaden är marginell. Samtidigt kan man konstatera att tre gånger 
så många män och ungefar dubbelt så många kvinnor flyttade från det svenskspråkiga 
Överkalix till Övertorneå, jämfört med från det finska Ylitornio till Övertorneå. 
Inga giftermål gick från Ylitornio till Överkalix. Det fanns alltså en etnisk gräns 
mot Överkalix, men det var finländarnas gräns mot Överkalix inte de svenska 
tornedalingarnas. Det är svårt att veta vad som är orsaken till att varken män eller 
kvinnor från Ylitornio gifte sig med överkalixbor. Om det berodde på språk
skillnaderna så borde inte heller övertorneåborna har gift sig med överkalixborna, 
men det gjorde de bevisligen. 

Det är också tänkbart att de övertorneåbor som gifte sig med överkalixbor i hög 
grad var svenskspråkiga. I så fall g ifte de sig inte över någon språkgräns, utan 
tillbaka till ett språkområde som de behärskade. Man kan också tänka sig att de var 
tvåspråkiga, även om det inte var någon vanlig företeelse. Det vanligaste mönstret 
var att präster, tjänstemän och handelsmän var tvåspråkiga, medan allmogen oftast 
bara behärskade finska. Konklusionen måste bli att nationsgränsen redan 1890 
hade blivit en spärr för giftermål mellan Sverige och Finland. I det ljuset får man 
betrakta den omtalade frimodigheten över riksgränsen som delvis en myt, i alla fall 
om man tänker sig gränskontakten i bilder av båtar som ros över till finska sidan 
och återvänder med en fru från den finska grannkommunen. 

Resultatet visar att det inte var språkgränsen som var det största hindret för 
äktenskap, utan nationsgränsen. Med tanke på de släktskapsförbindelser som äk
tenskapen skapade mellan Övertorneå och Överkalix så måste man konstatera att 
det mellan de två kommunerna skapades en vardaglig kontaktyta som överskred 
språkgränsen. Det stöder också de iakttagelser som landshövding Widmark gjorde 
1875 om den finskspråkiga befolkningens vana att sända sina barn på tjänst till 
svenskspråkiga socknarna för att lära sig svenska.914 Ett sådant kontaktnät fanns 
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uppenbarligen redan genom giftermålen mellan Övertorneå och Överkalix. En 
utökad undersökning till samtliga norrbottniska församlingar kan ge svar på om 
utbytet mellan Övertorneå och Överkalix var en lokal företeelse eller om det ingick 
i ett regionalt mönster. 

I Tabell 17 har en sådan jämförelse gjorts. Ser man till balansen mellan det 
svenskspråkiga Norrbotten och Tornedalen så är den förskjuten jämfört med i 
Tabell 22. Det var mer än dubbelt så många kvinnor som flyttade från Tornedalen 
till Överkalix än från samtliga svenskspråkiga församlingar till Övertorneå. Mönst
ret var nästan likartat för männen. Omvänt så ökade antalet ingifta från hela Fin
land till Övertorneå jämfört med i Tabell 16. Antalet ingifta kvinnor från Finland 
till Övertorneå var lika högt som från det svenskspråkiga Norrbotten till Övertorneå. 
Däremot kvarstod den låga inflyttningen från Finland till Överkalix. 

Tabell 17. Antal giftermål över språk- och nationsgränsen i Överkalix och Övertorneå 
år 1890 

Från Tornedalen Fr. sv.spr. Från Finland Från Finland 
Norrb. 

till Över calix till Övertorneå till Över] calix till Övertorneå 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
54 68 31 32 4 2 19 31 

Källa: Umeå universitet, Forskningsarkivet. Folkräkningen 1890, Norrbottens län. Bearbet
ning av det datoriserade råmaterialet. 

När äktenskapsmönstrena utökades till en undersökning av hela Norrbotten visar 
det sig att mönstret såg annorlunda ut. Bara 31 män och 32 kvinnor flyttade från 
det svenskspråkiga Norrbotten till Övertorneå på grund av äktenskap, och då ska 
man komma ihåg att av dem kom 10 män och 17 kvinnor från Överkalix. Det 
betyder att det var gränsen mellan Överkalix och övriga svenskspråkiga församlingar 
som var den avgörande gränsen för hur äktenskapsmönstrena såg ut. Som vi såg 
var ju balansen mellan Övertorneå och Överkalix mycket jämn. 

Om man tolkar giftermålen i etniska termer så kan man säga att det fanns balans 
mellan det finskspråkiga och svenskspråkiga i det lokala området men inte region
alt. Ser man till giftermålskontakterna mellan Tornedalen och Överkalix försam
ling skulle man kunna säga att den etniska och språkliga gränsen för giftermål inte 
gick vid gränsen mellan Övertorneå och Överkalix utan mellan Överkalix och de 
svenskspråkiga församlingarna. Det förändrar även synen på språkbytesprocessen. 
Den skarpa språkgräns som försvenskningsaktörerna försökte suggerera fram ge
nom att placera statsskolor på gränsen till Överkalix kommun existerade inte i 
verkligheten. Den var betydligt mer utdragen åtminstone vad gäller uppkomsten 
av blandspråksäktenskap som måste ha blivit följden av giftermålen över kommun
gränsen. Det är uppenbarligen så att det fanns ett kontaktnät mellan byarna i gräns
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området mellan Överkalix och Övertorneå som gynnade giftermål över språk
gränsen, även om mönstret skilde sig något i de två församlingarna. När man går 
igenom giftermålen i folkräkningen 1890 ser man att de överkalixbor som gifte sig 
med övertorneåbor oftast flyttade till någon av gränsbyarna d.v.s. geografiskt korta 
sträckor. För övertorneåborna kunde giftermålssträckorna vara längre. 

Det finns mycket som talar för att den geografiska närheten till stor del var 
bestämmande för giftermålsmönstrena. En opublicerad undersökning av G. Nergård 
över giftermålsmönstret i Korpilombolo församling åren 1870-75, 1920-25 och 
1955-60 visar på en stark kontinuitet för ingifte inom församlingen och inom enskilda 
byar. För församlingarna var procenttalen för ingifte ovan angivna år 45, 45 och 
drygt 50 procent. För byarna var motsvarande tal 23, 19 och 19 procent. 
Undersökningar från andra håll i regionen och i landet visar att skillnaden mellan 
mobiliteten i mitten av 1800-talet och mitten avi 900-talet inte alltid har varit så 
stor.915 I Skellefteåbygden har Anders Brändström gjort en longitudinell 
undersökning av äktenskapsmönster och migrationer som bekräftar den synkrona 
bilden av ett trögrörligt samhälle i 1890-års folkräkning.916 

Yrke, språk och giftermål 1930 
För att förstå språkbytets förlopp inom familjerna i Övertorneå måste man under
söka äktenskapens sociala, språkliga och nationella sammansättning. För att göra 
det har därför de gifta männen och kvinnorna separerats från de övriga för att 
studera hur de bildade familjer med olika språklig och yrkesmässig profil. Den 
sociala sammansättningen blir då synonym med det aktuella yrkena hos de gifta 
individerna och bedömningen av den sociala status som olika yrken kan ha påräknat. 
Eftersom det är familjebildningens betydelse för språkmönstrets förändring som 
här studeras så är det bara gifta par som räknas. Det fanns också hushållsföreståndare 
som var ensamstående. Här har de räknas bort liksom änklingarna. Man kan visser
ligen hävda att de 86 änkorna och änklingarna genom tidigare familjebildningar 
gjort äktenskapsval som fått implikationer för språkmönstrets utseende. 

Problemet är att man i folkräkningen inte ser vem den avlidna makan eller ma
ken var och hur dennes språkbild såg ut. Därför har samtliga ensamstående valts 
bort. Betydligt fler ogifta är gifta kvinnor var yrkesverksamma. Av de ogifta var 117 
angivna med yrken och av de gifta kvinnorna bara 20 stycken. Bland de gifta kvin
norna var 16 personer lärare. Det visar läraryrkets dominans bland de kvinnorna 
som kombinera äktenskap med ett yrke utanför hemmet. Samtliga lärarinnor utom 
en var födda i Tornedalen. Bland de ogifta kvinnorna var yrkena mer differentie
rade men 69 procent av yrkena fanns inom tjänstesektorn, 23 procent inom jord
bruk, industri och hantverk samt 8 procent inom övriga. Bland de gifta männen 
hade 342 personer angivna yrken. Eftersom deras yrkesstruktur är så likartad som 
bland männen som helhet så redovisas inte deras yrken närmare här, utan hänvisas 
istället till beskrivningen ovan av männens yrkesstruktur. 
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Familjebildningen mellan nationaliteter 1930 
Av särskilt intresse är de finska invandrarna bestående av män och kvinnor som 
flyttade till Övertorneå för arbete eller giftermål. På så vis kan man bedöma på 
vilket sätt finnarna bildade familj i Sverige med avseende på kön och social ställ
ning. Genom att undersöka hur stor andel finnarna utgör av de gifta paren jämfört 
med svenskar utanför Tornedalen får man en bild av hur de nationella och etniska 
äktenskapspreferenserna såg ut i Övertorneå. 
En granskning av det språkliga mönstret i de svensk-finska äktenskapen ger också 
en bild av hur språkmönstret i Övertorneå påverkades av kontakterna med Fin
land. Frågan är exempelvis om den finländska invandringen bidrog till att bibehålla 
det finska språket i Svenska Tornedalen.Även här är det enbart gifta individer som 
tagits med i urvalet för att se hur mötet mellan svenskt och finskt tog sig uttryck i 
sociala preferenser i val av äktenskapspartner. De ensamstående från Finland handlar 
alltså utanför undersökningen. De utgjorde bara sex personer, varav fem änkor och 
en arbetare som bodde inneboende hos en familj. 

Karaktären på invandringen från Finland skiljer sig åt mellan könen. Dubbelt så 
många kvinnor som män finns i invandrargruppen. Bland kvinnorna handlar det 
nästan uteslutande om äktenskapsinvandring. Av de 48 invandrarna från Finland 
var 38 angivna som gifta. (Av männen var alla u tom en gifta). Bland de kvinnor 
som inte var gifta var sex angivna som änkor och fyra som ogifta. Av de 38 gifta 
finländarna var 12 finländare gifta med varandra d.v.s. sex gifta par. Övriga 26 var 
följaktligen gifta med svenskar eftersom svenskar och finländare är de enda an
givna nationaliteterna. Av de finska hustrurna angav sju att de hade både svensk 
och finskt påbrå på antingen fadern, modern eller båda två. Femton av dem kom 
från Finska Tornedalen, varav tio från Ylitornio. 

En märklig omständighet är att samtliga ingifta kvinnor från Finland finns i den 
rörliga gruppen. Ingen av de gifta kvinnorna i kvarboendegruppen kom från Fin
land. Samma mönster går igen hos männen där samtliga inflyttade män från Fin
land finns i den rörliga gruppen. Frågan är hur man ska tolka skillnaden. Det ver
kar som att de som flyttade minst också var mest benägna att gifta sig med kvinnor 
från den egna socknen, alltså ett konservativt äktenskapsmönster. Det går inte att 
förklara med språkliga skillnader eftersom de kvarboende borde ha samma prefe
renser för finska äktenskapspartners som den rörliga gruppen. En möjlig förkla
ring är att de som bodde kvar i hög grad blev kvar på en gård och att det i ett sådant 
mönster var mindre vanligt att gifta sig med inflyttade från Finland. En 
hemmansägarson eller hemmansägardotter skulle helst gifta sig med någon som 
också ägde jord för att hitta ett bra parti. En annan tänkbar förklaring är att de som 
aldrig flyttade blev mer mottagliga för nationalistisk propaganda från prästerskapet 
och därför inte ville gifta sig med finnar. Fördelningen av giftermål mellan män 
och kvinnor visar på en tydlig tendens. Det fanns betydligt fler finska kvinnor än 
svenska kvinnor i de svensk-finska äktenskapen, liksom fler svenska män än finska 
män. De svensk-finska parens sammansättning framgår av Tabell 18. 
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Tabell 18. Äktenskapspar efter kontrahenternas nationalitet 1930 (N=36) 
Antal par Procent 

Finska kvinnor/svenska män 21 58 
Finska kvinnor/finska män 4 11 
Svenska kvinnor/finska män 11 31 
Summa 36 100 

Källa: RA. Statistiska centralbyrån, arkivkod 917, l:a avd. byrån för befolknings statistik. 1930 
års folkräkning, material till språk- och härkomstundersökningar i Övre Norrland 1930, Norr
bottens län, Övertorneå (H1ACA:8). 

Undersökningen av huvudspråket bland männen och kvinnorna i de svensk-finska 
familjerna visar med tydlighet att den finska migrationer bidrog till att bevara det 
finska språket i Övertorneå. Det fanns ingen, varken man eller kvinna, bland de 
svensk-finska paren som hade svenska som huvudspråk. Däremot varierar graden 
av tvåspråkighet, se Tabell 19. 

Tabell 19. Huvudspråk bland de svensk-finska paren 1930 födda före1891 (%) 
(N=72) 

Nationalitet/kön Tvåspråk. Finska Svenska Ej uppg. Summa 
Finska kvinnor 28 64 0 8 100 
Svenska kvinnor 45 36 0 18 100 
Finska män 40 60 0 0 100 
Svenska män 38 62 0 0 100 

Källa: RA. Statistiska centralbyrån, arkivkod 917, l:a avd. byrån för befolknings statistik. 1930 
års folkräkning, material till språk- och härkomstundersökningar i Övre Norrland 1930, Norr
bottens län, Övertorneå (H1ACA:8). 

I bedömningen av språkmönstret finns ett visst mörkertal bland kvinnorna där åtta 
procent av de finska kvinnorna och 18 procent av de svenska kvinnorna inte gett 
någon uppgift om språk. Med tanke på svenskans höga status jämfört med finska 
kan man utgå från att kvinnorna borde ha angett tvåspråkighet ifall de varit svensk
kunniga. Det betyder att man mest troligt får skriva upp andelen enbart finskta
lande bland de svenska och finska kvinnorna. Den mest intressanta kolumnen är 
därför den som anger tvåspråkighet eftersom den för kvinnornas del antagligen 
ligger ganska nära sanningen och för männens del helt återspeglar förhållandena i 
Övertorneå 1930. 
Eftersom språkmönstret anger förhållandena år 1930 så återspeglar det de sociala 
och interetniska förhållandena i Övertorneå under den första tredjedelen av 1900-
talet. Det framgår exempelvis att de finska kvinnorna bör ha levt i en relativt stabil 
finskspråkig miljö eftersom bara 28 procent anges vara tvåspråkiga. Eftersom näs
tan ingen av de finska gifta kvinnorna hade egna yrken så återspeglar språkmönstret 
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till stor del förhållandena i hemmet. Det som kan ha påverkat kvinnornas språk
användning är ifall barnen i stor utsträckning började använda svenska språket. De 
språkliga strategierna kunde vara mer eller mindre tydligt uttalade. Vissa föräldrar 
bestämde sig medvetet för att lära barnen tala svenska genom att själva försöka tala 
svenska, andra fortsatte kanske att tala finska men blev påverkade av förändringen 
i samhället eller på arbetsplatsen att tala mer svenska ifall de hade rudimentära 
kunskaper. 

Undersökningen av barnens huvudspråk i de svensk-finska familjerna visar att 
barnen hade en betydligt högre andel tvåspråkighet än föräldrarna. Av de 115 per
soner som i folkräkningen betecknades som barn var medelåldern 19 år och median
åldern 17 år. Det är alltså huvudsakligen barn och ungdomar födda första decen
niet efter sekelskiftet 1900 samt på 1910 talet. Av dem var 69 procent tvåspråkiga, 
10 procent finskspråkiga, 4 procent svenskspråkiga och 17 procent utan uppgift 
om språk.917 Andelen tvåspråkiga var nästan dubbelt så hög bland barnen som 
bland föräldrarna. Dessutom talade fyra procent av barnen enbart svenska trots att 
ingen av föräldrarna angav att de gjorde det. Det betyder att det var kombinationen 
av skolundervisning på svenska och den tvåspråkiga miljön som gjorde att barnen 
lärde sig svenska. 

De gifta finländska männens yrken 
Bland de 72 män och kvinnor som levde i blandäktenskap fanns bara 15 finska 
män. Av dem arbetade elva stycken som hantverkare, två inom jordbruket och en 
som gränsridare. Det finns ett fall där ett finskt hantverkarpar flyttat till Övertorneå. 
Det gäller en skräddar med hustru som båda kom från Sääsmäki i Finland. De var 
bosatta i Matarengi. Det urbana mönstret i den manliga finska invandringen fram
går av att samtliga hantverkare och arbetare utom två var bosatta i centralorten 
Matarengi i Övertorneå kommun samt byarna Ruskola och Haapakylä i direkt an
slutning till Matarengi. 

Den enda tjänstemannen med Finland som födelseort var en gränsridaren bo
satt i Ruskola med sin familj. Han var gift med en kvinna från Byske i Västerbott
ens län. Bland hantverkar- och arbetargruppen var 36 procent tvåspråkiga och 55 
procent finskspråkiga samt 9 procent utan uppgift (en person). De två jordbru
karna var enbart finskspråkiga. Den ena var torpare i centralbyn Kuivakangas vid 
Torne älv och den andra hemmansägare i Kuurajärvi, en mindre by i nordvästra 
delen av kommunen. 

Gränsridarefamiljen var tvåspråkig. Allt tyder på att det för finska män innebar 
högre status att gifta sig med en svenska än med en finska eftersom elva av de 15 
finska männen var gift med svenskor. Samtidigt är det svårt att dra enkla slutsatser 
om status i det här sammanhanget. För att värdera statusaspekten måste i så fall 
motsvarande förhållande undersökas på den finska sidan d.v.s. hur många svenska 
män som under motsvarande tidsperiod gifte sig med finska kvinnor. Samma sak 
gäller kvinnorna. Det är svårt att bedöma om övervikten av svenska kvinnor beror 
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på att det var större status för en finsk hantverkare att gifta sig med en svensk 
kvinna än med en finsk, eller om det bara är en slump. Det lilla urv alet med 15 
finska män gör att det är svårt att dra några statistiska slutsatser. Sammanställ
ningen av de finska männen yrken i kombination med brudens nationalitet visar att 
de tre finska män som var blivit hemmansägare i Sverige samtliga var gifta med 
svenskor. Bland hantverkarna och arbetarna var sju gifta med svenskor och fyra 
med finskor. Den ena tjänstemannen var gift med en svenska. Tendensen var att de 
finnar som hade högst yrkes status gifte sig med svenskor. 

Finska kvinnors äktenskap efter männens yrke 
De finska kvinnorna gifte sig mestadels med svenska män (84 procent) när de 
flyttade till Övertorneå. Den högsta andelen finska kvinnor gifte sig med hem
mansägare. Av de 25 gifta finska hustrurna var det 10 som gifte sig med en hem
mansägare (40 procent). Sex finskor gifte sig med arbetare, fyra med hantverkare 
och fyra med gränsridare. Man ser här hur ett gammalt och nytt giftermålsmönster 
möter varandra. Att gifta sig med en hemmansägare var ett gammalt mönster på 
landsbygden. Det var jorden som drog och utsikterna att bli husmor på en självä
gande gård. 

En vanlig kontaktyta bör ha varit när finska kvinnor tog anställning som pigor i 
svenska gårdar. Det var tidigare ett vanligt kvinnligt yrke med tanke på animalie-
produktionen och smörtillverkningen i Tornedalen och en vanlig kontaktyta för 
giftermål också i senare tider. Det behöver inte vara ett utpräglat svenskt-finskt 
mönster, för samma mönster fanns säkerligen på den finska sidan också. Att bli 
husmor på ett hemman var en attraktiv ställning. Det bör säkert också ha förekom
mit att de svenska männen aktivt sökte en hustru på finska sidan. I det fallet var det 
kvinnan som aktivt sökte sig till Sverige. 

Ett nytt yrke efter 1809 var tulltjänstemannayrket. Det var ett högstatusyrke och 
tullarna bör ha varit attraktiva på äktenskapsmarknaden. Med sitt rörliga yrke hade 
tulltjänstemännen också stora kontaktytor både på svenska och finska sidan. Det 
kan vara en anledning till att så pass hög andel tullare hade finska fruar. Av 16 
tulltjänstemän i Övertorneå församling födda 1890 eller tidigare var en fjärdedel 
gifta med finskor. Av de tre gifta tulltjänstemän födda efter 1890 var två gifta med 
tornedalskor och en med en kvinna från svensktalande delen av Norrbotten. Om 
ser till samtliga 34 inflyttade finskor födda 1890 och tidigare, hade fyra yrkes
angivelser. Det var sömmerska, kompanjon, mejerska och hemmansägareänka. Av 
de 25 gifta kvinnorna med finskt påbrå var sju tvåspråkiga. Resten hade finska som 
enda språk, förutom två där ingen uppgift finns. 

En jämförelse med de 27 finskor som var födda efter 1890 visar att 19 var gifta 
och åtta ogifta. Bland de ogifta hade tre kvinnor yrken som köksbiträde, hembi
träde och butiksbiträde. De övriga bodde i Övertorneå genom familjeanknytning. 
Bland de gifta kvinnorna var det ingen som hade något yrke. De finska kvinnorna 
som gifte sig till Övertorneå upprätthöll alltså ett traditionellt hemmamönster medan 
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de svenska kvinnorna gjorde yrkeskarriär inom tjänstemannasektorn, som fram
gått av yrkesanalysen. Både genom sitt levnadsmönster och genom språkmönstret 
konserverade därigenom de finska kvinnorna en äldre kvinnoroll. Sammanfatt
ningsvis kan man säga att all migration från Finland till Övertorneå församling var 
knutet till giftermål. De äktenskapsmönster för 1930 som har beskrivits ovan vi
sade att det 1930 bodde 43 gifta kvinnor och 25 gifta män födda i Finland. Över
vikten av kvinnor som gift sig till Övertorneå var alltså stor. Lägger man till de sju 
finska änkorna blir antalet kvinnor mer än dubbelt så stort. 

Giftermålsmönstrets förändring i Övertorneå 1860-1919 
Ett bättre bild av de etniska preferenserna i de ingångna äktenskapen får man om 
man följer giftermålens förändring över tiden, istället för att enbart betrakta den 
synkrona bilden vid ett enda tillfälle som är fallet vid folkräkningarna. För att stu
dera de etniska och nationella valen av äktenskapspartner har därför samtliga gif
termål under tre decennier i Övertorneå församling studerats. Det gäller de tre 
decennierna 1860-69, 1890-99 samt 1910-19. Det omfattar 620 ingångna äkten
skap i den databas som lagts upp.918 

De tre decennierna skiljer sig både ekonomiskt, politiskt och kulturellt från var
andra och motsvarar också olika faser i den svenska språkpolitiken i Svenska Tor
nedalen. Det ger en indikation på om utvecklingen i nationalstatsprojekten i Sverige 
och Finland kan ha påverkade giftermålen mellan män och kvinnor i Svenska och 
Finska Tornedalen. 

Det ger också en indikation på hur den svenska och finska språkgruppen i Svenska 
Tornedalen gifte sig med varandra och bildade familj under den sextioåriga perio
den från 1860 till 1920. Både de nationella och språkliga preferenserna i valet av 
äktenskapspartner har stor betydelse i bedömningen av språkbytesprocessen på 
familjenivå. Ända från 1809 och framåt registrerades i vigsellängderna vilka part
ner i ett äktenskap som kom från Finland.919 Det är därför lätt att följa hur gifter
målen över riksgränsen förändrades över tiden. Vad gäller giftermålen mellan svensk-
och finskspråkiga i Svenska Tornedalen är det enbart 1860-talet och åren 1894-94 
samt 1897 som kan jämföras med varandra. 

Giftermål efter nationalitet 
Inflyttning av finska pigor till Svenska Tornedalen ofta angetts som ett typiskt 
fenomen efter andra världskriget.920 Det har bidragit till en föreställning att fin
ländska kvinnor i alla ti der har gift sig med svenskar i högre grad än finländska 
män. Jämförelsen i Tabell 20 visar på ett rakt motsatt mönster för de tre decen
nierna. Tendensen är istället att en större andel finländska män som gifte sig med 
kvinnor från Svenska Tornedalen.921 
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Tabell 20 . Genomsnittlig andel finländska brudgummar och brudar av samtliga 
brudgummar och brudar under 1860-, 1890- och 1910-talet i Övertorneå försam
ling (%). 

1860-talet 1890-talet 1910-talet 
Brudgummar 14,4 14,8 11,4 
Brudar 0,0 3,8 2,2 

(Antal giftermål 1860-talet=150 ; 1890-talet=224 ; 1910-talet=246) 
Källa: BiSOS. Vigsellängder för Övertorneå församling 1860-1919. 

Det verkar som att de finländska männen hade högre status på äktenskapsmarknaden 
i Övertorneå kommun än de finländska kvinnor. Man kan fråga sig om orsakerna 
var socioekonomiska d.v.s. att det var gynnsammare för finländska män att hitta en 
försörjning i Sverige som gjorde det möjligt att ingå äktenskap med en svenska, 
eller om det låg andra orsaker bakom. I Tabell 21 har en mer detaljerad samman
ställning gjorts av giftermålen för att se i vilken grad språk, etnicitet och nationali
tet samverkade i äktenskapsmönstret. 

Tabell 21. Giftermål efter nationalitet i Övertorneå församling 1860-1919 (%) 

1860-talet 1890-talet 1910-talet 
Brudgummen från Brudgummen från Brudgummen från 

Bruden från Sv.Torn. Finland Sv.Torn. Finland Sv.Torn. Finland 
Sv. Tornedalen 89 11 82 13 89 9 
Finland - - 4 1 2 -

(Antal giftermål 1860-talet=150 ; 1890-talet=224 ; 1910-talet—246) 
Källa: BISOS. Vigsellängder för Övertorneå församling 1860-1919. 

De två tabellerna visar att det var betydligt fler finländska män än finländska kvin
nor som gifte sig med de svenska tornedalingarna. Man ser också att de finländska 
männen i princip gifte sig enbart med kvinnor från Svenska Tornedalen både på 
1860-, 1890- och 1910-talet. Till viss del kan finländarnas val av svensk äkten
skapspartner förklaras med kombinationen av arbetsmigrationer och social status. 
Man kan tänka sig att den gynnsammare ekonomiska och politiska utvecklingen i 
Sverige gjorde att det upplevdes som högre status för en finländare att gifta sig 
med en svensk kvinna än med en finländsk kvinna.922 Den sociala statusens för
ändring kan delvis undersökas genom att granska hur giftermålen skedde mellan 
olika sociala grupper. I Tabell 22 och 23 har därför en sammanställning gjorts av 
hur giftermålen gjordes med avseende på äktenskapspartnernas yrken. Den rela
tiva nedgången i giftermåls frekvens hos både finländska kvinnor och män på 1910-
talet jämfört med 1890-talet kan höra samman med den sjunkande sociala statusen 
hos de finländare som gifte sig i Övertorneå församling. Det blev en allt högre 
andel arbetare och inhyseshjon som gifte sig med varandra och en allt lägre andel 
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bönder/hemmansägare. Nedgången i giftermåls frekvens och den sjunkande so
ciala statusen hos finländarna måste ställas i relation till den sociala statusens för
ändring hos svenskarna i Övertorneå församling. Eftersom de finländska kvinnor
nas andel av giftermålen är så låg och de så sällan har ett yrke angivet, så har jämfö
relsen av yrkesstrukturens förändring koncentrerats till brudgummarnas yrken.923 1 
tabellerna har yrkesstrukturens förändring jämförts mellan finländare och svenskar. 
I den etniska jämförelsen måste man väga in att merparten av svenskarna i 
Övertorneå församling var finskspråkiga. 

Tabellerna visar att både de finländska och svenska brudgummarna till övervä
gande del var knutna till kroppsarbete, antingen som jordbrukare eller också som 
arbetare. Under de tre decennierna utgör de sammantaget mellan 86-96 procent av 
samtliga yrken både bland svenskar och finnar. Tjänstemannainslaget var också 
ganska likartat. Det var egentligen bara bland företagarna som de svenska brud
gummarna dominerade på ett tydligt sätt. Däremot ser man hur den relativa statu
sen bland arbetare och lantbrukare förskjuts till en högre status för svenskarna. 

På 1860-talet var 46 procent av de svenska brudgummarna lantbrukare mot 59 
procent av de finländska brudgummarna.924 Samtidigt var 50 procent av de svenska 
tornedalingarna arbetare mot bara 29 procent av finländarna. De finländska brud
gummarna hade alltså på 1860-talet högre social status än brudgummarna från 
Svenska Tornedalen om man med högre status räknar det självägande bondeyrket 
jämfört med lönarbetare. Under 1890-talet skedde en förskjutning i relativ status. 
Man ser man en tydlig modernisering i Övertorneå genom den mer differentierade 
yrkesstrukturen. Till de nya yrkena hörde tjänstemannayrken av olika slag liksom 
företagare och fastighetsägare. Nu var 45 procent av brudgummarna från Svenska 
Tornedalen arbetare av olika slag jämfört med 61 procent av brudgummarna från 
Finland.925 

Motsvarande procentandel för lantbrukarna var 42 procentenheter för de svenska 
tornedalingarna och 36 procentenheter för finländarna.926 Tendensen från 1860-
talet till 1890-talet är alltså att de finländska brudgummarnas status hade sjunkit i 
relation till de svenska tornedalingarna. De finländska brudgummarna hade rela
tivt sett proletariserats. Det är ännu tydligare när man jämför tjänstemannayrkena. 
Bland tjänstemännen, arbetsledarna och företagarna fanns på 1860-talet en enda 
finländare, en brofogde.927 På 1890-talet fanns inga finländare bland de 
yrkeskategorierna. 

Tabell 22. Yrken för de svenska brudgummarna i Övertorneå (%) 

Arbet. Lantbr. Tj. man Arb.led. Företag. Ej uppg. Summa 
1860-tal 50 46 3 0 1 0 100 
1890-tal 45 42 5 2 5 1 100 
1910-tal 34 53 7 2 4 0 100 

BiSOS.Vigsellängder för Övertorneå församling 1860-1919. 
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Tabell 23. Yrken för de finländska brudgummarna i Övertorneå (%) 

Arbet. Lantbr. Tj. man Arb.led. Företag. Ej uppg. Summa 
1860-tal 29 59 6 0 0 6 100 
1890-tal 61 36 0 0 0 3 100 
1910-tal 52 34 7 7 0 0 100 

BiSOS.Vigsellängder för Övertorneå församling 1860-1919. 

På 1910-talet skedde ytterligare en differentiering av de svenska brudgummarnas 
yrkesstruktur inom tjänste- och entrepenörssektorn. Nu tillkom även en del tjäns
temän och arbetsledare bland de finländska brudgummarna. Man ser här hur mo
derniseringen på den finska sidan under det turbulenta världskrigsdecenniet slår 
igenom i giftermålsmönstret i Svenska Tornedalen. De tre olika decennierna som 
undersökts hade mycket olika både ekonomisk och politisk prägel. Trots de stora 
politiska och ekonomiska skillnaderna mellan de tre decennierna uppvisar gifter
målen över riksgränsen en förvånansvärd stabilitet. Man skulle kunna säga att den 
kulturella kontinuitet som valet av äktenskapspartner representerar förblev obe
rörd av världskrig, nationalistisk propaganda och assimileringspolitik. Det visar 
sammanställningen i tabellerna ovan. 

Giftermålsmönstret visar däremot en motsägelsefylldhet i giftermålslängderna 
jämfört med folkräkningarna som gör källorna svårtolkade. Både i 1890 års folk
räkning och 1930 års folkräkning finns enligt Tabell 18 och 19 betydigt fler fin
ländska kvinnor än finländska män registrerade som gifta i Övertorneå församling. 
I församlingens vigsellängder på I860-, 1890- och 1910-talet är det precis tvärtom, 
se Tabell 24 och 25. Där är det under samtliga tre decennier en högre andel fin
ländska män som gifter sig med svenskor än finländska kvinnor som gifter sig med 
svenska män. Vad skillnaden beror på är oklart. Det kan vara en statistisk slump, 
men sannolikheten för en sådan är ganska liten när tendensen är likadan i tre av sex 
decennier åren 1860-1919. En tänkbar orsak till a tt fler kvinnor med finländskt 
ursprung finns registrerade i folkräkningarna kan vara att familjerna med finländ
ska män, i högre grad än de med finländska kvinnor, flyttade ut från församlingen 
mellan giftermålet och folkräkningstillfallet. De finländska män som exempelvis 
gifte sig på 1890- eller 1910-talet flyttade kanske i högre grad än de finländska 
kvinnorna ut ur församlingen med sina familjer innan 1930-års folkräkning. En 
annan anledning kan ha varit att de dog tidigare än kvinnorna. I det här samman
hanget kan bara konstateras att det finns en motsägelsefullhet mellan det 
longitudinella giftermålsmönstret i vigsellängderna och det synkrona äktenskaps
mönstret i folkräkningarna. 

Giftermål mellan svensk- och finsktalande 
Jämförelsen av hur den svensk- och finskspråkiga gruppen gifte sig med varandra 
i Svenska Tornedalen kan följas under de år på 1860- och 1890-talet då en etnisk 
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kategorisering gjordes i vigsellängderna. De omfattar hela 1860-talet samt åren 
1894-95 samt 1897. Det gör att undersökningen har ett begränsat förklaringsvärde. 
Ändå kan de sammanlagt 219 giftermålen under de tretton åren ge en antydan om 
förhållandet mellan svenskspråkiga och finskspråkiga förändrades på något marke
rat sätt från 1860- till 1890-talet. I korstabellerna nedan går det att avläsa de olika 
kombinationerna av språk och nationalitet som går att avläsa ur den nyanserade 
etniska registreringen som gjordes under de aktuella åren. 

Tabell 24. Giftermål efter språk och nationalitet i Tornedalen 1860-1869 (%) (N=150) 

Brudgummen 
Bruden 

Brudgummen Finsktalande Svensktalande Finländare 
Finsktalande 87 - -

Svensktalande - 2 -

Finländare 11 - -

Källa: BiSOS. Vigsellängder för Övertorneå församling 1860-1869 

En tydlig tendens på 1860-talet var att de finsktalande tornedalingarna mestadels 
gifte sig med sin egen språkgrupp. Men i elva procent av fallen gifte sig en fin
ländsk brudgum med en tornedalsk kvinna. De svensktalande gifte sig däremot 
enbart med sin egen språkgrupp. Valet av äktenskapspartner bland männen och 
kvinnorna i Svenska Tornedalen förändrades något från 1860- till 1890-talet, som 
framgår av Tabell 24 och 25. De finländska männens giftermål med finsktalande 
tornedalskvinnor hade på 1890-talet ökat till 16 procent. Samtidigt var spridningen 
av giftermål mellan de olika språk- och nationsgrupperna lite mer differentierad. 
Man kan säga att den etniska polariseringen minskade något, vilket också talar för 
en större kontakt mellan olika språkgrupper i samhället. 

Tabell 25. Giftermål efter språk och nationalitet i Svenska Tornedalen 1894-95 och 
1897 (%) (N=69) 

Brudgummen 
Bruden 

Brudgummen Finsktalande Svensktalande Finländare 
Finsktalande 71 2 3 
Svensktalande 4 3 -

Finländare 16 - 2 

Källa: BiSOS. Vigsellängder för Övertorneå församling 1860-1869 

I jämförelsen måste man betänka att tabellen för 1860-talet omfattar tio år medan 
den från 1890-talet bara omfattar tre år. En trend i Svenska Tornedalen på 1890-
talet är uppkomsten av språkblandade äktenskap. Det stöder hypotesen att de två 
språkgrupperna influerade varandra. Det nya var att svensktalande män och kvin-
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nor gifte sig med finsktalande, men fortfarande bara med personer från Svenska 
Tornedalen. Nationsgränsen var en mycket tydlig barriär mellan könen. Ifall en 
finländare gifte sig i Svenska Tornedalen så gifte han sig med en svenska inte med 
en finländska. Mot slutet av 1930-talet ökade andelen finländska kvinnor i äkten
skap på den svenska sidan. De utgjorde i genomsnitt 27 procent av samtliga kvin
nor i ingångna äktenskap åren 1925-1938. De finländska kvinnornas giftermål var 
störst i de nedre tornedalsförsamlingarna längs riksgränsen mot Finland. Den höga 
andelen på upp till 71 procent finländska kvinnor av samtliga äktenskap visar att 
den kulturella förbindelsen med Finland snarare ökade än minskade över åren.928 

Den nationalistiska försvenskningspolitiken och de hårda debatterna om språk
politiken i slutet av 1920- och främre delen av 1930-talet verkar inte ha påverkat 
den mest fundamentala familjebildningsprocessen. 

En av förklaringarna till d et ökade antalet giftermål med finska kvinnor bör 
sökas i den kvinnoflykt från Svenska Tornedalen som redovisats i migrations-
mönstret tidigare. Det var en utflyttning som var parallell med moderniseringen 
och den växande svenska språkkunnigheten. För kvinnorna blev försvensknings
politiken en emanciperande faktor, vare sig de bodde kvar i Tornedalen och utbil
dade sig till lärare eller flyttade. Det gav dem nya möjligheter som tidigare saknats. 
Utflyttningen och övergången till mer tjänstebetonade yrken skapade en efterfrå
gan på kvinnor som jordbrukarhustrur eller som arbeterskor. Den tidigare genom
gången av yrkesstrukturen visade att sådana arbeten togs av finska kvinnor. Däri
genom fortsatte det kulturella utbytet mellan den svenska och finska sidan, men på 
ett mycket privat plan inom familjebildningen. Det bidrog till en bevarad finsk 
etnicitet i Svenska Tornedalen, men det var en etnicitet som var komplex och mot-
sägelsefylld. Den nationella identiteten som tidigare fyllts med en finsk etnicitet, 
fylldes alltmer med svenskt språk och kultur. 

Sammanfattning 
Utifrån de undersökningar av språkbytesprocessen som gjorts kan nu en samman
fattning göras av Kapitel 6.1 kapidet har moderniseringen, försvenskningspolitiken 
i folkskolan och språkbytesprocessen undersökts mer detaljerat i Övertorneå kom
mun från 1850 till 1930. Den försvenskningspolitiken som skedde i kommunens 
folkskolor kan inte ses isolerad från den allmänna moderniseringen i samhället. 
Skapandet av en tvåspråkig befolkning i de många byarna och samhällena var i 
verkligheten en del av moderniseringen. Den tog sig bland annat uttryck i en ökad 
professionalisering inom skolväsendet. Till en början handlade det om att bygga ut 
antalet skolor och utrusta dem med den nödvändigaste undervisningsmaterielen. 
Efterhand avskedades outexaminerade lärare och ersattes av examinerade lärare. 
Från slutet av 1870-talet kom svensk språkinlärning in som en del i folkskolans 
professionaliseringen. Redan innan dess hade svenska använts som undervisnings
språk i enskilda skolor vid språkgränsen mot Överkalix och i en del privat ordnade 
skolor. Införandet av svenska som undervisnings språk var inget enkelt diktat uppi
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från. Det första initiativet togs av förvaltaren Axel Müller vid sågverket i Svanstein. 
På hans begäran anställde skolrådet 1881 en lärare som var kunnig i både finska 
och svenska eftersom många svenskspråkiga arbetade vid sågen. I gengäld höll 
sågverket med skolbyggnad och ved. Från 1882 blev svenska undervisningsspråk i 
Matarengi folkskola. I praktiken hade tvåspråkig undervisning existerat under lång 
tid utifrån de enskilda elevernas behov. 

I skolrådet satt de mest förmögna och inflytelserika bland allmogen, företagarna 
och tjänstemännen i Matarengi. Vid mitten av 1880-talet tog fler tjänstemän och 
industrientrepenörer plats i skolrådet. De genomdrev en helsvensk avdelning vid 
Matarengi folkskola. En genomgång av skolrådets budget visar att kommunens 
andel av budgeten förblev i stort sett oförändrad från slutet av 1880-talet fram till 
1910-talet trots det kraftigt utökade statliga stödet. Det visar att kommunen tog ett 
ansvar för och hade intresse av utbyggnaden av skolväsendet. När förenings
bildningen tog fart skedde också ett samarbete mellan det civila samhället och 
skolan. Många föreningar fick nu hyra möteslokal i skolan. Skolan blev därför en 
institution i det civila samhällets demokratiseringsprocess utöver att vara en enbart 
kunskapsförmedlande institution. Försvenskningspolitikens nationalistiska ideo
logi var inte särskilt påtaglig i skolrådets verksamhet. Deras verksamhet handlade 
mer om att anpassa skolan efter det moderna samhällets krav. I den omvandlingen 
ingick införandet av svenska i undervisningen som en självklar del. Folkhögskol
ans personal bidrog aktivt till att skapa ett föreningsväsende med anknytning till 
jordbruket men också andra slags föreningar. Utbildningsväsendet spelade därige
nom en viktig roll i demokratiseringsprocessen. 

Kyrkoherden och folkskolinspektören P.O. Grape drev från mitten av 1870-
talet försvenskningspolitiken med stor kraft. Han förde en medveten pedagogisk 
linje som präglades av en balansgång mellan tradition och modernisering. Han 
återgick till den äldre bokstavsmetoden i språkinlärningen för att den bättre be
härskades av föräldrarna. Samtidigt såg han till att svenska infördes som undervis
ningsämne och undervisningsspråk i fler och fler skolor. Övergången från en finsk
språkig kyrklig undervisning till en mer sekulariserad svenskspråkig undervisning 
sammanföll med att den nye folkskolläraren C. O. Wikman tillträdde 1877. Det 
märktes i läsordningens förändring som innebar att fler sekulariserade ämnen fick 
plats på schemat och att det gamla kyrkliga betygssystemet ersattes av moderna 
bokstavsbetyg. De moderna naturvetenskapliga och humanistiska ämnena inför
des parallellt med svenska språket. 

Fram till slutet av 1880-talet fanns i matriklarna sporadiska markeringar för elev
ernas kunnighet i svenska, men därefter försvann de helt. Det nationalistiska inne
hållet i undervisningen förstärktes under 1890-talet genom tvånget att enbart an
vända det svenska språket i de inrättade stats skolorna. Undersökningen av den 
synkrona skillnaden i språkmönster mellan olika ålderskohorter i språk- och 
härkomstutredningen 1930 visade ett starkt generellt samband mellan försvensk
ningspolitikens förlopp och språkbytesprocessen. Genom en indelning av befolk
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ningen i sexåriga ålderskohorter gick det att följa språkmönstret förändring bakåt i 
tiden efter olika "folkskolegenerationer". En indikator på sambandet mellan språk
byte och försvenskningspolitik är att tvåspråkigheten bland de finskspråkiga bör
jade öka bland de åldersgrupper som gick ut folkskolan under senare delen av 
1880-talet. En annan indikator är att den sjunkande andelen enbart finskspråkiga i 
det agrara Övertorneå och det industriella Seskarö skedde parallellt vid samma tid. 
Det talar för skolan som viktigaste påverkansfaktor eftersom samhällena i övrigt 
var så olika varandra. Seskarö blev snabbt sekulariserat genom arbetarrörelsens 
stora inflytande. Övertorneå hade en traditionell jordbrukskaraktär med en svag 
folkrörelsetradition. 

Den generella ökningen av tvåspråkiga sammanfaller också med industrialise
ringen i Malmfälten och malmbanans framdragning till Gällivare. Därför kan inget 
absolut samband fastställas mellan försvenskningspolitiken i folkskolan och språk
bytesprocessen. Det skedde vid den här tiden en snabb modernisering av Norrbot
ten som påverkade språkstrategierna i Tornedalen. Genom att spåra individerna 
från folkräkningen 1890 till 1930 kunde det faktiska språkbytet i olika ålderskohor
ter från 1890 till 1930 undersökas. Den visade att bland den vuxna befolkning, 
som 1890 var över 24 år och 1930 alltså över 54 år, skedde språkförändringen från 
ett språk till tv åspråkighet uteslutande från svenskspråkighet till t våspråkighet. De 
finskspråkiga behöll alltså sitt monolingvistiska mönster. 

Med de ungdomsgrupper som gick ut folkskolan i mitten av 1880-talet inleddes 
en process av språkbyte från finska till tvåspråkighet. Även där kan man konstatera 
ett samband med den nationalistiska och sekulariserade försvenskningspolitik som 
inleddes i mitten av 1880-talet. Bland männen var övergången från finska till två
språkighet betydligt större än från svenska till tvåspråkighet i ungdomsgrupperna 
på 1890-talet, men bland kvinnorna fortsatte övergången till tvåspråkighet att i lika 
hög grad ske bland svensk- och finskspråkiga. Det visar att det inte fanns ett "cen
traliserat" assimileringsmönster som dikterades uppifrån, men också att de två 
språkgrupperna fram till sekelskiftet 1900 verkar ha haft ganska likvärdig status. 
Männen blev i snabbare takt tvåspråkiga än kvinnorna. 

För att närmare undersöka språkmönstrets förändring utifrån boendekontinuitet 
kontra rörlighet delades personerna i 1930 års språk- och härkomstundersökning 
upp efter de som gått att spåra från 1890 års folkräkning till 1930, de som inte gått 
att spåra samt de som var födda efter 1890. De tre grupperna benämndes de åter
funna över 40 år,; de icke-återfunna över 40 år samt gruppen under 40 år: Den mer detalje
rade undersökningen av den synkrona skillnaden i språkmönster 1930 mellan de 
tre grupperna visade på skillnader i språkmönstret som inte kan höra samman med 
försvenskningspolitiken i folkskolan. Det visade sig att i gruppen de återfunna över 
40 år var mer än 90 procent födda i Övertorneå församling och till helt övervä
gande del gifta med personer från den egna församlingen. I den gruppen skedde 
också övergången från finska till tvåspråkighet långsammast. Det fanns alltså hos 
de mest stationära individerna ett konservativt giftermåls- och språkmönster som 
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samverkade. Genom att jämföra yrkesstrukturen hos de tre grupperna och koppla 
den till ålder och kön framträdde några tydliga förklaringar till att tvåspråkigheten 
utvecklades olika snabbt i de tre grupperna. För det första visade sig en generell 
skillnad i språkförändring mellan könen hos de två grupper som 1930 var över 40 
år. I båda grupperna skedde övergången till tvåspråkighet snabbare hos männen än 
hos kvinnorna. Eftersom andelen flickor och pojkar i folkskolan var i stort sett lika 
över tiden så är slutsatsen att det måste vara faktorer utanför skolväsendet som 
medförde skillnaderna mellan män och kvinnor i de äldre ålderskohorterna. 

Det visade sig att det fanns ett direkt samband mellan andelen utåtriktade yrken 
bland männen och den snabbare övergången till tvåspråkighet. I gruppen de åter
funna över 40 år arbetade 73 procent av kvinnorna inom jordbruket mot 63 procent 
av männen. Däremot arbetade betydligt högre andel män inom industri- och 
hantverkssektorn och även något högre andel inom offentlig tjänst. Skillnaden syntes 
i en snabbare övergång till tvåspråkighet. Inom den andra gruppen, de icke-återfunna 
över 40 år; var skillnaderna betydligt större. Medan kvinnorna fortfarande till 70 
procent arbetade inom jordbruket så var motsvarande andel för männen bara 33 
procent. Förskjutningen hade skett mot arbete inom industri och hantverk samt 
offentlig tjänst. Den förändrade yrkesstruktur innebar att männen fick en mycket 
större kontaktyta ut mot samhället än kvinnorna. Det visade sig också i en snab
bare och mer distinkt ökning av andelen tvåspråkiga män jämfört med kvinnor i 
den gruppen. Man ser alltså ett tydligt samband mellan kön, yrkesstruktur och 
språkförändring i det två grupper som 1930 var över 40 år. 

En jämförelse av kvinnornas yrkesmönster i de två gruppen som 1930 var över 
40 år visar att de arbetade inom jordbruket i ungefär lika hög grad. Ändå hade 
kvinnorna i gruppen återfunna över 40 år en långsammare övergång till tvåspråkig
het. Skillnaden förklaras till viss del av att de icke-återfunna över 40 år i större utsträck
ning var anställda inom offentlig tjänst där svenska språkkunskaper var nödvän
diga. En annan förklaring är att den sistnämnda gruppen hade en högre rörlighet, 
vilket bör ha påverkat deras språkmönster. Kvinnornas väg ut mot samhället gick i 
hög grad över yrken som krävde uttrycklig förmåga att behärska svenska, exempel
vis yrken inom hotell/restaurang, offentlig tjänst och i viss mån privat tjänst. Små-
skolläraryrket var ett typiskt sådant yrke. Därför fanns starka incitament för kvin
norna att lära sig svenska. 

En stor andel av de offentliga tjänsterna som skapades i Tornedalen var knutna 
till nationellt gränsdragande verksamhet, dels upprätthållandet av den geografiska 
gränsen mot Finland, dels vidmakthållandet av den mentala gränsen mot finskt 
språk och kultur. En särskild karriärväg till det svenskspråkiga samhället gick för 
männens del via anställning inom det militära. Inom den tredje undersöknings-
kategorin,^/^)^ under 40 år,; hade språkmönstret utjämnats mellan könen. De en
bart finskspråkiga utgjorde här bara mellan tio och femton procent i varje ålders
grupp medan tvåspråkigheten i motsvarande grad var högre, med en svag ökning 
även av de svenskspråkiga. Kvinnornas radikalt ökade tvåspråkighet i de yngre 
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åldersgrupperna och likheten med männen kan inte enbart förklaras med en mot
svarande förändring i yrkesmönstret, för de flesta kvinnor var trots allt fortfarande 
hemmafruar. Eftersom det här är den yngsta undersökningsgruppen hade dess
utom en del ännu inte börjat skolan och många var i skolålder vid undersöknings
tillfället 1930. Den kraftiga ökningen av tvåspråkiga måste istället förklaras med en 
kombination av svenskundervisningens utbredning i all undervisning och samhäl
lets allmänna modernisering som följde med industrialiseringen, den offentliga 
sektorns och det civila samhällets utbyggnad samt den svenska språkkulturens ut
bredning. En viktig faktor bakom det ökade språkbytet var att det fanns en bered
skap från båda språkgruppernas sida att byta språk, vilket det ömsesidiga språk-
bytesmönstret från 1890 till 1930 visade. En annan påverkande faktor är den ökade 
rörligheten i samhället. 

Migrationsmönstret i Övertorneå församling mellan 1895 och 1930 visar att det 
fanns ett utflyttningsöverskott av både kvinnor och män, men med en betydande 
övervikt vad gäller kvinnorna. Kvinnorna hade överhuvudtaget en större rörlighet 
i samhället än männen. Efter att järnvägen dragits fram till Övertorneå (Matarengi) 
1914 ökade klyftan mellan in- och utflyttade kvinnor betydligt. Den ökade 
tvåspråkigheten i kommunen sammanfaller alltså med den ökade omflyttningen i 
samhället. Utflyttningen av betydligt fler kvinnor än män, i kombination med den 
självständighet egna yrken gav till kvinnorna, bör ha stimulerat tornedalskvinnorna 
att lära sig svenska. Deras språkstrategier bör därför ha varit mer uttalade än hos 
männen. Det är också bland kvinnorna den snabbaste utvecklingen mot tvåsprå-
kighet sker bland de generationer som gick i skola vid sekelskiftet 1900. 

Jämförelsen mellan tvåspråkighetens ökning under 1900-talet första decennier i 
hela befolkningen och ungdomskullarna som gick ut folkskolan visar att det upp
stod en generationsklyfta mellan en ungdomlig tvåspråkig kultur och en äldre mono-
lingvistisk finskspråkig kultur. Det svenska språket måste därför också betraktas 
som del i en ungdomskultur som strävade att markera sig mot den äldre generatio
nen. Det blev mode och status i att kunna prata svenska.929 Till detta bidrog folk
högskolans etablering 1899 som blev en livfull del av ungdomskulturen. Ungefär 
hälften av eleverna i folkhögskolan kom från svenskspråkiga bygder. Folkhögskol
ans personal bidrog också till utvecklingen av föreningsverksamheten i Matarengis 
omnejd samt i Mellersta och Nedre Tornedalen. Till den svenskspråkiga kulturens 
utbredning bidrog även Tornedalens utökade organisatoriska kontakter med de 
svenska bygderna, inte minst genom den tornedalska ungdomsrörelsen JUF: s verk
samhet. Där användes svenska som en del i föreningslivet tillsammans med finska. 

Undersökningen av det synkrona äktenskapsmönstret i Övertorneå församling 
visar att det innan 1890 skedde ömsesidiga äktenskapsmigrationer mellan Övertorneå 
och det svenskspråkiga Överkalix. Likaså skedde ett likadant utbyte med den fin
ländska grannförsamlingen Ylitornio, men i något mindre skala. Mellan Ylitornio 
och Överkalix gick däremot en etnisk gräns för giftermål. Man kan dra slutsatsen 
att Tornedalen innan 1890 hade en slags kulturell mellanställning mellan det finska 
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och svenska språkområdet. Den longitudinella undersökning av giftermålen under 
1860-, 1890- och 1910-talet visar att det var betydligt vanligare att finska män gifte 
sig med kvinnor från Svenska Tornedalen, än att finska kvinnor gifte sig med män 
från Svenska Tornedalen. Det är tvärt emot gängse föreställningar om ett överskott 
av kvinnliga äktenskapsmigrationer från Finska till Svenska Tornedalen. De fin
ländska brudgummarnas giftermålsfrekvenser visade en stabil nivå under de tre 
decennierna, vilket talar för en kulturell kontinuitet mellan Svenska och Finska 
Tornedalen trots de stundtals hårda nationella motsättningarna mellan Sverige och 
Finland. De finländska kvinnorna hade en mer traditionell yrkesprofil i hemmet än 
de svenska tornedalskvinnorna. Därigenom bidrog de finländska kvinnorna till att 
bevara ett traditionellt familjemönster i Svenska Tornedalen. En obesvarad fråga i 
äktenskapsmaterialet är att de synkrona undersökningarna i 1890- och 1930 års 
folkräkningar i Övertorneå församling visar ett överskott av finländska kvinnor i 
de svensk-finska äktenskapen, medan den longitudinella undersökningen på 1860-
samt 1890- och 1910-talet visar på ett överskott av finländska män i de svensk
finska äktenskapen. 

Sammanfattningsvis kan man utläsa en rad starka drivkrafter bakom uppkom
sten av nya tvåspråkiga miljöer i Svenska Tornedalen: försvenskningspolitiken i 
folkskolan, den ökade yrkesdifferentieringen, arbets- och äktenskapsmigrationer, 
folkhögskolans etablering i Matarengi, folkrörelsernas framväxt samt den svenska 
språkkulturens karaktär av ungdomskultur. Man kan säga att utvecklingen i det 
civila samhället samverkade med den statliga och kommunala språkpolitiken till en 
modernisering av Tornedalen. I en sådan kontext kan bytet av undervisnings språk 
i folkskolan från finska till svenska betraktas som en progressiv och emanciperande 
åtgärd. Det försvarar inte de kulturella övergrepp som gjordes i Tornedalen genom 
den stelbenta etnocentriska pedagogik som staten förespråkade, men det kan bidra 
till a tt förklara vilka drivkrafter befolkningen faktiskt kan ha haft till a tt lära sig 
svenska, drivkrafter som måste ha bidragit till försvenskningspolitikens genomför
ande. 
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IV. Det etniska innehållet 
i den nationella identiteten 

Det är nu dags att göra en konklusion och diskutera avhandlingens resultat. I den 
första delen av avhandlingen beskrevs syftet med avhandlingen som tre integre
rade delsyften. Det gemensamma målet för de tre delarna var att undersöka hur 
etniciteten och det etniska innehållet i tornedalingarnas nationella identitet 
omdefinierades och förändrades i Tornedalen genom försvenskningspolitiken, språk
bytesprocessen och tornedalingarnas historiska roll i nationalstaten. Detta har tagit 
sig uttryck i en rad undersökningar av de processer som påverkade identitetens 
förändring från 1850 till 1939 där de två huvuddelarna består av en undersökning 
av försvenskningspolitiken i Tornedalen och språkbytesprocessen i Övertorneå 
kommun. Två hypoteser formulerades i anslutning till syftet. Den första hypotesen var 
att assimileringspolitiken påverkades både av moderniseringen och av de etniska 
gruppernas långa kontinuitet i nationalstaten. Den andra hypotesen var att den all
männa moderniseringen spelade en likvärdig roll för språkbytesprocessen som språk
politiken i folkskolan. De två hypotesernas relevans kommer att diskuteras i anslut
ning till konklusionen nedan. 

I avhandlingen har försvenskningspolitiken i Tornedalen betraktats som en del 
av moderniseringen. I moderniseringen fanns en uttalad statlig ambition, inte bara 
att assimilera minoritetskulturerna i den svenska kulturen, utan också att förbättra 
minoriteternas materiella levnadsstandard och demokratiska möjligheter till utveck
ling samt integrera de stora och glesbefolkade områdena i det svenska nations-
bygget. Det statliga målet med moderniseringen kan ytterst beskrivas som en strä
van att utveckla nationalstatens konkurrenskraft i ett internationellt sammanhang, 
ett mål som har både en intern och en extern sida. Det interna målet var att inte
grera olika perifera regioner i det svenska nationalstatsbygget för att uppnå större 
effektivitet och rationalitet. Detta gäller exempelvis infrastrukturens utbyggnad i 
form av järnvägar, vägnät, postgång och telegraflinjer, skolväsendets utbyggnad 
och utvecklingen av en läs- och skrivkunnighet inom utbildningsväsendet på ett 
för alla medborgare gemensamt språk. Det externa målet var att förstärka nationen 
mot ett upplevt hot från omvärlden, både i ekonomisk, militär och kulturell form. 
Undersökningarna av försvenskningspolitiken har tagit sin utgångspunkt i utbild
ningens betydelse för formandet och reproduktionen av en nationell identitet. 

Det var genom folkskolan som tornedalingarna skulle dras in i den moderna 
nationella sfären och fostras till s venska medborgare. Det var i folkskolan den 
etnocentriska synen på nationen tog sig uttryck, framförallt i språkpolitiken. I av
handlingen har beskrivits hur den utformades under påverkan av industrialiseringen, 
sekulariseringen, demokratiseringen och nationalismen. Den nationalistiska språk
politiken i Tornedalen ingick i en allmän västerländsk utvecklingsfas som präglades 
av föreställningen att en nationalstats språk och territorium borde sammanfalla, 
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den s.k. nationalitetsprincipen. I den modernisering som följde med industrialise
ringen blev därför nationalismen den kraftfulla ideologi som beledsagade moder
niseringen i nationalstaten. Nationalismen var den ideologi som gjorde modernise
ringen unik för varje land. 

I synen på etnicitetens föränderliga innehåll har de etniska gruppernas egna 
gränsdragningar mot andra etniska grupper tagits som utgångspunkt. Grund
förutsättningen för etniska gränsers upprätthållande är dikotomisering av etnisk 
status. Det är etnicitetens funktionella värde som avgör om gränsen mellan de 
etniska grupperna upprätthålls eller inte. Det görs genom självkategoriseringar och 
kategoriseringen av andra etniska grupper.930 De yttre skillnader som i det för
moderna samhället markerade Tornedalens avvikande kultur från de svenskspråkiga 
delarna hörde bland annat byggnadsskick, matvanor och jordbruksredskap. Samti
digt ingick den tornedalska kulturen i ett större norrländskt kulturmönster. De 
ekonomiska skiljelinjerna i Övre Norrland gick mellan de mer välbärgade kust
områdena och det fattigare inlandet. Det är i inledningen till moderniseringsfasen 
som skillnaderna inom jordbruket började skönjas. Under hungersnöden på 1860-
talet var mortalitet och andelen jordlösa i Svenska Tornedalen högre än i de 
svenskspråkiga delarna av Norrbotten. 

I början av 1900-talet är det omvittnat från många håll hur ålderdomliga 
brukningsmetoderna levde kvar i Svenska Tornedalen jämfört med övriga Norr
botten. Även antalet backstugusittare och inhyseshjon var ovanligt högt i Torneda
len. Man kan vid den här tiden beskriva Tornedalen som en buffertperiferi där den 
språkliga isoleringen blev alltmer påtaglig ju snabbare samhället moderniserades. 
Eftersom moderniseringen i så hög grad var nationell så innebar det att de innova
tioner som infördes i det svenskspråkiga området dröjde i det finskspråkiga Torne
dalen. Entrepenörer som behärskade handeln och investerade i den första indu
strialiseringen var svenskspråkiga eller tvåspråkiga. De hade sin kulturella bakgrund 
i svenskspråkiga familjer. 

Den industrialisering som skedde i stor skala från 1890-talet och framåt hade 
inte samma lokala karaktär som jordbruket, utan skedde med likartad teknik som i 
andra delar av landet när den infördes i Tornedalen. När man beskriver 
moderniseringens karaktär i Tornedalen måste man därför skilja på de urbaniserade 
delarna och landsbygden. Det fanns inga säregenheter i industrialiseringen som 
kunde fungera som markering av etnicitet. Det mer ålderdomliga jordbruket i Tor
nedalen fungerade i och för sig som en etnisk markör även om den inte var så 
tydlig. De tydligaste etniska markörerna var istället den laestadianska väckelserörelsen 
och språket De kan inte skiljas från varandra när man ska undersöka det kulturella 
innehållet i etniciteten, inte heller när man vill analysera etnicitetens förändring 
eller förändringen av det etniska innehållet i den nationella identiteten. De ingick i 
en gemensam kontext där de fungerade som gränsupprätthållande kriterier både 
mot svenskarna och finnarna. Språkets funktion i moderniseringsprocessen har 
därför undersökts både ur en instrumenteli och symbolisk aspekt. Den instrumentella 
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betydelsen av språket är strävan att göra sig förstådd i de sociala sammanhang där 
det är nödvändigt. Därigenom fick den första läs- och skrivkunnigheten på finska 
under den finskspråkiga folkskoleperioden inte så stor inverkan på tornedalingarnas 
integration i den svenska moderniseringen. Det finska språket hade en mycket 
begränsad lokal användning i Svenska Tornedalen. Omvänt framstod behovet av 
att lära sig svenska så mycket större hos de tornedalingar som önskade en rikare 
framtid åt sina barn. Moderniseringens anknytning till nationalstatsprojektet gjorde 
både läs- och skrivkunskaper i svenska språket nödvändiga om man ville följa med 
i utvecklingen. De svenska tornedalingarnas kulturella underordning i den svenska 
nationalstaten bidrog till att det finska språket blev stigmatiserat. Det var en stig-
matisering som förstärktes av fennomanernas kritik av försvenskningspolitiken och 
deras pretentioner på det tornedalska territoriet. Därigenom blev det finska språ
ket negativt associerat med det konkurrerande nationalstatsprojektet i Finland. De 
som försökte bevara och underhålla det finska språket i Svenska Tornedalen blev 
fördömda som fosterlandsförrädare. Språkfrågan blev därigenom inte bara en fråga 
som handlade om att integrera den finskspråkiga minoriteten i den svenska national
staten. Den blev också en symbolfråga där språkfrågan blev synonym med en loja
litets förklaring till den svenska nationen. Språket blev därigenom också en uttalad 
markör för det etniska innehållet i den nationella identiteten. 

Språk, etnicitet och nationsmedvetande 
I avhandlingen har redogjorts för olika sätt att teoretiskt definiera nationalismen. 
Här betraktas nationalismen som det myt-symbol-komplex som överförts av en 
eller flera etniska grupper från den förmoderna staten till den moderna national
staten i en europeisk kontext. Formeringen av etniska grupper inom staten, liksom 
deras relationer till varandra, skedde långt innan industrialiseringen och den mo
derna nationalismen tog form. I nationalstatens utveckling finns därför en etnisk 
kontinuitet som sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än moderniseringspe
rioden. Begreppet ethnie sammanfattar denna kontinuitet och kan översättas med 
"etnisk sammanslutning och dess symbolism", eller "etniska enheter och senti
ment från tidigare eror".931 Formen och innehållet hos de etniska gruppernas my
ter, symboler och historiska minnen skapar centrala värden inom kulturen (myt
symbol-komplex) som sprider sig i en given population och överförs till framtida 
generationer. Det är bara på det sättet man kan förstå den etniska identitetens 
unika karaktär inom nationalstaten. När en dominerande ethnie en gång etablerat 
sig inom ett territorium tenderar myt-symbol-komplexet att bli extremt varaktigt, 
vilket också sammanhänger med att den dominerande etniska gruppen i en natio
nalstat också etablerar det egna språket som standardspråk.932 Det är viktigt att i 
sammanhanget skilja på den elit-nationalism som föregick moderniseringen, och 
den moderna mass-nationalism som är så typisk för industrialiseringen, moderni
seringen och globaliseringen. I nationalstaten formar ethnie den långa kontinuitet 
som binder de två faserna samman. Det öppnar också för att betrakta folkskolans 
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ideologiska innehåll ur ett etniskt perspektiv i ett längre tidsperspektiv d.v.s. att se 
hur folkskolans etniska innehåll har sina rötter i nationens dominerande ethnie. Ett 
sådant synsätt blockeras om man vill betrakta folkskolans ideologiska innehåll som 
enbart bundet till moderniseringen. 

Den svenska nationalstaten tillhör de äldsta territorialstaterna i Europa vilket 
gör att de etniska gruppernas förhållanden till varandra i den svenska nationen kan 
undersökas i ett mycket långt tidsperspektiv. Tolkningen av nationen som en et
niskt och kulturellt sammansatt gemenskap med mycket lång kontinuitet skapar 
nya perspektiv på förhållandet mellan Sverige och Finland. Jonas Nordin har visat 
hur den svenska staten på 1600- och 1700-talet skapade ett officiellt etnocentriskt 
nationsmedvetande där den svenska riksdelen tillmättes en större betydelse än den 
finska. Hans slutsatser är att Finland betraktades som en separat geografisk storhet 
i riket, att området ansågs ha införlivats i riket genom erövring, att dess befolkning 
ansågs kulturellt åtskild från svenskarna och att denna bestämning gjordes både på 
språkliga och historiska grunder.933 För att beskriva det känslomässiga förhållandet 
mellan Sverige och Finland bör man därför tänka sig två storheter sida vid sida. 

Av särskilt intresse i analysen av assimileringspolitiken i Tornedalen är hur 
etniciteten kommer till uttryck i den svenska utbildningsdoktrinen i ett långsiktigt 
nationalstatligt perspektiv. I avhandlingen har därför det etniska innehållet i 1686 
års kyrkolag jämförts med 1842 års folkskolestadga. Den folkbildningstanke som 
kom till uttryck i 1686 års kyrkolag byggde på det partikularistiska kyrkliga pro
grammet från reformationen, där folkspråkens egenvärde poängterades. Därige
nom respekterades de etniska gruppernas modersmål i folkbildningen eftersom 
undervisningen byggde på att föräldrarna eller hushållsföreståndarna undervisade 
sin familj och sitt hushåll i läsning och i viss mån i skrivning. Innehållsligt var det 
den lutherska formen av kristendom som helt uppfyllde undervisningen. Det kyrk
liga innehållet överfördes sedan till den första folkskolan och dominerade till en 
början undervisningen också där. 

I praxis fortsatte reformationens språkprogram att gälla under de första två de
cennierna av folkskola i Tornedalen. Undervisningen skedde på finska och de läro
böcker som användes var också på finska, men den praxis som uttrycktes i under
visningen hade ingen motsvarighet i folkskoledoktrinen. Där var det den svenska 
språkgruppens dominans som kom till uttryck. De finska och samiska underord
nade folkgruppernas språk nämns överhuvudtaget inte i kyrkolagen eller folks
kolestadgan. Syftet med folkskolestadgan var att skapa en ny slags universell män
niska för de nya medborgerliga ideal som emanerade från franska revolutionen. I 
folkskolestadgan togs den svenska kulturen och etniciteten för given som 
nationalismens kärna. Både kyrkolagens och folkskolestadgans diskurs kan beskri
vas som metafysisk, patriarkalisk och patriotisk. De uttrycker patriotiska och natio
nalistiska känslor utifrån den dominerande svenska folkgruppens perspektiv. Den 
finska folkgruppen hade alltså en underordnad kulturell status i det svenska riket, 
en status som överfördes till de svenska tornedalingarna efter delningen av det 
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svenska riket 1809. Svenska Tornedalen förvandlades efter 1809 till en både geo
grafiskt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt isolerad buffertperiferi mellan öst och 
väst. I det praktiska vardagslivet spelade det till en början inte så stor roll eftersom 
kontakterna över riksgränsen fortsatte som förut. Den finska kulturen fortsatte att 
vara en odelad enhet även om Svenska Tornedalen tillhörde Sverige och Finska 
Tornedalen tillhörde det ryska storfurstendömet Finland. Politiskt och administra
tivt uppstod däremot en skillnad mellan de två delarna. Under större delen av den 
svensk-finska tiden hade Tornedalen tillhört den svenska rikshalvan både i kyrklig 
och administrativ bemärkelse. Man fortsatte alltså på den svenska sidan efter 1809 
egentligen bara en lång kontinuitet från det gamla enhetsrikets tid. 

Det finns inte mycket som talar för att den nya regeringsformen från 1809 
ändrade på nationalismens innehåll i Svenska Tornedalen. Den nationalism man i 
både Svenska och Finska Tornedalen hängav sig åt var elit-nationalismen som hörde 
samman med den gamla enhetsstaten. Den kungliga överhögheten gav i det sam
manhanget lika mycket uttryck för en religiös som profan överhöghet. Det fanns 
ingen utbredd profan läskultur, skrivkunnigheten låg på en mycket låg nivå, det 
fanns ingen allmän folkskola och rörligheten över större geografiska och kulturella 
avstånd i samhället var mycket låg. Dessutom var de demokratiska rättigheterna 
mycket begränsade. Det fanns därför inga förutsättningar för en mass-nationalism 
av modern typ och inte heller förutsättningar för att betrakta nationen som en 
föreställd politisk gemenskap, vilket är ett av de viktigare kriterierna för den mo
derna nationalismen. 

I analysen av förhållandet mellan etnicitet och nationellt medvetande i Torneda
len spelar laestadianismen en viktig roll. I laestadianismens grepp över befolkningen 
kan man spåra i vilken grad ett äldre nationalistiskt medvetande från den svenska 
enhetsstatens tid höll sig kvar i befolkningen. Vid mitten av 1800-talet grundades 
den laestadianska väckelsen av prästen Lars Levi Laestadius. Genom den laestadi-
anska väckelsens uppkomst och spridning bland samer och finskspråkiga på Nord
kalotten förstärktes de etniska skillnaderna mot den svenskspråkiga delen av Norr
botten.934 Den religiösa säregenheten blev tillsammans med det avvikande språket 
och den kulturella underordningen i den svenska nationalstaten de viktigaste kän
netecknen i den tornedalska etniciteten. 

Kännetecknande för laestadianismen är den asketiska livsföringen, den starka 
antimodernismen, den kollektiva bikten och de extatiska udevelserna i samband 
med bikten. De formade en stark känsla av både andlig och etnisk gemenskap hos 
de laestadianska församlingarna. Fattigdomen och den puritanska livshållningen 
blev ett slags andliga adelsmärken istället för stigman. Genom sin moraliskt upp
ryckande funktion fick väckelserörelsen också en viktig social betydelse. Det finska 
språket, som i den svenska nationalstaten var kulturellt underordnat, fick genom 
den laestadianska väckelsen till en ny moralisk dimension. Motsättningen mellan 
de laestadianska predikanterna och den svenska statskyrkans präster var särskilt 
påtaglig under laestadianismens första decennier. Rörelsen fick därför en etnisk 
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gränsdragande funktion. Det blev senare särskilt tydligt bland väsdaestadianerna i 
Övre Tornedalen. Det yttrade sig i motsättningar mellan de laestadianska ledarna 
och prästerna, i motstånd mot folkskolan, i förföljelser och smädelser av sådana 
som ansågs vara hedningar eller avfällingar etc. Även bland östlaestadianerna, som 
dominerade i Mellersta och Nedre Tornedalen, fungerade religionen etniskt gräns
dragande, men med sin fastare anknytning till statskyrkan blev motsättningarna till 
statskyrkan inte lika påtaglig.935 Man kan säga att det var religionens inbäddning i 
den tornedalska finskspråkiga kulturen, i kombination med den kollektiva karaktä
ren på sammankomsterna, som gjorde att den kunde fungera som en etnisk gräns-
upprätthållare. Den innehöll både moderna och traditionella element. Väckelsen i 
sig själv och protesten mot den förstelnade statskyrkan var en modern protest som 
hämtade sina rötter från pietismen och det norrländska läseriet.936 De kollektiva 
sammankomsterna var däremot raka motsatsen till moderniseringens bejakande av 
individualismen. 

Det fanns hos laestadianerna en konservativ rojalism och patriotism som tog sin 
utgångspunkt i föreställningar från den gamla enhetsstatens tid. Laestadianismen 
predikade lydnad och underdånighet där undersåtarna inte skulle befatta sig med 
den världsliga politiken, utan förbereda sig för det kommande livet. Nationen var 
för tornedalingarna därför ingen föreställd politisk ge menskap utan en föreställd 
religiös gemenskap i enlighet med doktrinerna i den gamla kyrkolagen från 1886. 
Laestadianerna betraktade sig som riktiga kristna, till skillnad från de övriga rikt
ningarna inom statskyrkan.937 Hemvisten för de riktiga kristna var följaktligen Tor
nedalen. I den religiösa doktrinen betonades däremot inte föreställningen om det 
heliga territoriets betydelse. Det rike som laestadianerna strävade mot fanns inte i 
denna världen. Det var ett rike som utgjorde en moralisk kod och en symbol för att 
skapa ordning i tillvaron.938 

När man vill tolka sambandet mellan etnicitet och territorium måste man emel
lertid utsträcka den moraliska koden till det territorium som etniciteten influerar. 
Man kan jämföra med sättet att definiera det nationella territoriet som en moralisk 
enhet, medan det statliga territoriet definieras som en rättslig och legalistisk enhet, 
vilket motsvarar distinktionen mellan nationalitet och medborgarskap.939 På samma 
sätt bör kan kunna urskilja det religiösa territoriet som en moralisk enhet, om än i 
mycket lösare och otydligare former än nationen. Den moraliska överlägsenhet 
laestadianerna kände gentemot andra kristna i svenska kyrkan tog sig inte uttryck i 
skapandet av en övergripande regional eller nationell organisation eller koppling 
till ett gemensamt territorium. Den tog sig snarare uttryck i värdesättandet av den 
lokala finska kulturen, av språket, traditionen, gården som gått i arv i generationer 
eller byn där förfader bott och verkat. Det var det lilla livet på lokal nivå som 
upphöjdes till sann kristendom. Att vara svensk var i det sammanhanget en lagg-
rundad formell relation till en central överhet som känneteckandes av rättigheter 
och skyldigheter. Att vara finsk var det som kännetecknade de sanna kristna. 
Finskheten hörde hemma i det lokala sammanhanget. Bundenheten till den lokala 
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och regionala kontexten accentueras hos laestadianismen genom att man inte har 
något centralt riksförbund, utan ett mer informellt samarbete mellan de laestadian-
ska grupperna.940 

Som symbol för etnicitet var den svenska nationen relativt oåtkomlig för 
tornedalingarna. Det kom sig av de slutna språkliga förhållandena som berodde på 
att majoriteten av befolkningen var finskspråkig. Den språkliga isoleringen bidrog 
samtidigt till att bevara och förstärka laestadianismen. Den muntliga förkunnelsen 
på modersmålet prioriterades. Därigenom blev finskan laestadianernas och Torne
dalens lingua sacra. För språkets och etnicitetens bevarande utgjorde därför 
laestadianismen en motkraft till den stigmatisering som kännetecknade det finska 
språket i sitt moderna nationalistiska sammanhang. Etniciteten var inte primärt 
knuten till den nationella identiteten utan till den finskspråkiga kulturen där 
laestadianismen gav kulturen sin heliga karaktär. Laestadianismens asketiskt kristna 
och antimoderna hållning gjorde att den delvis blev oemottaglig för modern natio
nalistisk propaganda eftersom nationalismen också var en bärare av det moderna. 
Ett typiskt exempel är misstänksamheten mot folkskolorna. Man vände sig inte 
emot att barnen lärde sig svenska i skolorna, däremot kunde man vända sig mot att 
ungdomar i onödan talade svenska, vilket kunde tolkas som tecken på högfardig-
het.941 Man kunde också reagera på ett ämnen som gymnastik, som med sina kropps
rörelser kunde tolkas som syndigt, eller reagera på att barnen lärde sig alltför mycket 
världsliga ämnen istället för att läsa religiösa böcker. De nya sekulariserade och 
demokratiska idéerna var ett hot mot den hierarkiska syn på förhållandet mellan 
överhet och undersåtar som laestadianerna hade. 

Man måste i sammanhanget skilja på nationen som symbolför etniätet och natio
nen som politisk are na. Lennart Lundmark har pekat på arbetarrörelsens betydelse 
för att aktivera laestadianerna politiskt. Laestadianerna i Finland slöt upp på den 
vita sidan under inbördeskriget 1918 och de svenska laestadianerna började akti
vera sig politiskt mot de i deras ögon antikristna socialisterna och kommunisterna. 
Lundmark överbetonar möjligtvis arbetarrörelsens genombrott som en vändpunkt 
för laestadianernas politiska engagemang.942 Många laestadianer var politiskt aktiva 
på kommunal och regional nivå redan på 1800-talet. Som tidigare beskrivits var 
den laestadianska prästen P.O. Grape aktiv landstingspolitiker redan i slutet av 1860-
talet. Att göra nytta inom samhället var och är inte förbjudet bland laestadianerna. 
Laestadianismen är i grunden en luthersk trosriktning med sin betoning på att 
"arbeta i sitt anletes svett". Den dogmatiska inåtvändhet som präglade Laestadius 
andliga förkunnelse fick en något annorlunda utformning i det praktiska livet. Som 
Lundmark har anmärkt publicerades inte heller Laestadius mer systematiskt utar
betade samhälls- och historiesyn i verken Crapula Mundi och Dårhushjonet förrän 
1933 respektive 1949. De var alltså oåtkomliga för de flesta laestadianska anhäng
are innan dess.943 Laestadianerna fick utforma sin politiska praktik efter de rådande 
lokala omständigheterna. Även om Tornedalen inte av laestadianerna betraktades 
som ett heligt nationalistiskt territorium, så kom området att betraktas som ett 

402 



heligt land i en mer påtaglig religiös betydelse av den närstående Korpelarörelse i 
mitten av 1930-talet. I det fallet ligger det nära till hands att betrakta religionen 
som ett substitut för en nationalistisk rörelse.944 Korpelarörelsen bildades som en 
lös sammanslutning genom att de tongivande predikanterna blev utestängda från 
den laestadianska rörelsen i början av 1930-talet. Hos Korpelarörelsen fanns en 
starkt känsla av att rörelsens medlemmar var ett utvalt Guds folk. Det ar en mille-
när rörelse som trodde på jordens snara undergång. Man trodde att en silverark 
skulle landa på namngivna ställen i Tornedalen och där ta ombord de som blivit 
omvända.945 Därigenom avskilde sig Tornedalen som ett särskilt territorium, ett 
heligt land för de riktiga kristna. Det var inte, som i den laestadianska retoriken, 
enbart ett symboliskt land för upprätthållande av den moraliska ordningen utan 
man trodde verkligen på att en silverark skulle landa på helig mark och ta med sig 
de troende till tusenårsriket. 

Lundmark har förklarat Korpelarörelsens uppkomst med den starka ideologiska 
polariseringen mellan kommunister och laestadianer i början av 1930-talet, men 
också med de snabba samhällsförändringarna som medförde att människornas 
sociala temporalisering rymde sådana inre motsättningar att de förkastade gängse 
normer för socialt beteende.946 Till den förklaringen bör också fogas föreställningen 
om ett utvalt folk på ett utvalt territorium som ett sätt att bevara sin etnicitet. Myter 
om etniska gruppers eller folks särskilda bestämmelser och utvaldhet för ett högre 
mål har på många håll i världen spelat en viktig roll för upprätthållandet av etniciteten 
över många generationer.947 I den betydelsen kan man därför påstå att Korpela
rörelsen spelade en roll som substitut till den moderna mass-nationalismen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de tre grundelementen inom laestadia-
nismen (puritanismen, antimodernismen, den kollektiva bikten) bidrog till att be
vara en tornedalsk etnicitet grundad på det finska språket. Laestadianismen gjorde 
en dygd av de fattiga förhållandena i Tornedalen och upphöjde fattigdomen till 
andlig rikedom. Den kulturella och etniska förstärkning som laestadianismen bi
drog till stod inte i motsättningen till laestadianernas nationella lojaliteter. Proble
met var att den laestadianska formen av nationalism uttryckte en äldre form av 
nationalism där nationen betraktades som en föreställd religiös gemenskap. Den byggde 
på föreställningen att undersåtar och kung stod i ett direkt lojalitets förhållande till 
varandra. Den blev därigenom alltmer obsolet när den moderna mass-nationalis-
men, grundad på en demokratisk nationalstat med en enhetlig nationell standard
kultur, växte fram och blev dominerande ideologi under moderniseringen. 

Assimileringspolitiken i Sverige och Norge 
I avhandlingen har de etniska gruppernas historia i nationalstaten under den äldre 
formen av elit-nationalism kopplats samman med den moderna nationalismen för 
att därigenom skapa en analytisk förbindelse mellan assimileringspolitik, nationa
lism och etnicitet. Man kan förvänta sig att den roll de etniska grupperna spelat i 
nationalstatens formering och territorialisering också har gett dem olika stor plats 
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i berättelserna, symbolerna och myterna om nationen. En av de hypoteser som 
formulerades i avhandlingens inledande syfte var att assimileringspolitiken bör ha 
påverkats både av moderniseringen och av de etniska gruppernas långa kontinuitet 
i nationalstaten. Det betyder att de etniska gruppernas tidigare roller i nationalstat
ens formering fått betydelse för deras positioner under mass-nationalismens tide
varv. De etniska gruppernas ställningar inom nationalstaten, som uttrycker mycket 
sega och trögrörliga strukturer och mentaliteter, förväntas ha följt med från den 
äldre formen av elit-nationalism i enhetsstaten till den moderna mass-nationalis-
men i nationalstaten. Det betyder också att de nationella eliterna var tvungna att ta 
hänsyn till de etniska gruppernas kontinuitet inom nationen för att lyckas i sina 
moderniseringsprojekt. Man kan säga att modernitet och tradition måste samar
beta med varandra för att nå resultat. 

En jämförelse mellan assimileringspolitiken mot den finskspråkiga minoriteten 
i Sverige och Norge är belysande för vilken betydelse de etniska minoriteternas roll 
i det långsiktiga nationalstatsprojektet hade för den senare assimileringspolitiken. 
Det finns många faktorer som kan förklara likheterna i den svenska och norska 
minoritetspolitiken under slutet av 1800-talet och inledningen av 1900-talet.948 En 
påtaglig likhet är att de två länderna var i union med varandra. Det innebar att man 
hade separata nationella parlament för den inre politiken men en gemensam säker
hets- och utrikespolitik och ett gemensamt statsöverhuvud. Därigenom kom Sverige 
och Norge att under unionstiden dela en liknande internationell hotbild, även om 
den kunde tolkas på något olika sätt i de två länderna. I hotbilden spelade storm
akten Ryssland en allt överskuggande militär roll. Genom att både den finsksprå
kiga och den samiska minoriteten i Sverige och Norge utgjorde gränsbefolkning 
mot det ryska imperiet kom de att spela en viktig roll i den säkerhetspolitiska dis
kussionen. De sågs om ett nationellt gränshot.949 

I tidens socialdarwinistiska tänkande spelade kampen mellan folk, raser och språk 
en betydelsefull roll. En allmän europeisk trend var att söka ena språkfamiljer i en 
gemensam rörelse. Panslavismen, skandinavismen och den fennomanska rörelsen i 
Finland var uttryck för strävan efter kulturell och språklig enhet. I den kulturella 
polarisering som skedde mellan olika folkslagen i slutet av 1800-talet omhuldades 
bland norrmän och svenskar föreställningen om en skandinavisk språklig och kul
turell gemenskap som måste försvaras mot de finsk-ugriska samerna och finnarna.950 

Till de rent kulturella strävandena fanns också associerade politiska ambitioner att 
ena människor med samma språk eller språkstam i större politiska enheter. 

Trots de stora likheterna finns också skillnader i den tidiga svenska och norska 
minoritetspolitiken under 1800-talet. Ett exempel är språkpolitiken i folkskolan. I 
Norge sammanföll språkpolitiken med det politiska genombrottet för venstre på 
1880-talet och den kulturella strävan att utveckla ett självständigt inhemskt språk 
som skulle göra slut på det tidigare danska inflytandet i Norge.951 Den nationalis
tiska språkpolitiken mot minoriteterna blev därför en del i strävan efter nationell 
självständighet. I kombination med hotbilden från Ryssland och Finland kan det 
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förklara kompromisslösheten i assimileringspolitiken mot samerna och kvänerna.952 

I Sverige fanns till att börja med inget behov av en intern politisering av språk
frågan. Det svenska språket hade fullkomlig hegemoni inom staten. Den svenska 
språkpolitiken måste därför under 1800-talet betraktas mer som en försvarsstrategi 
mot den finska och norska språkrörelsen än ett behov att använda språket som 
medel till nationell självständighet. En annan genomgående skillnad i den svenska 
och norska assimileringspolitiken både på 1800- och början av 1900-talet är det 
stöd som det finska språket trots allt fick i Sverige. 

Efter initiativ från den tornedalska lokalbefolkningen utfärdades 1869 en kun
görelse enligt vilken statliga tjänstemän med kunskaper i finska eller samiska hade 
företräde till tjänster i Tornedalen framför de enbart svenskspråkiga. Kungörelsen 
ägde giltighet till långt in på 1900-talet och förnyades 1930.953 Likaså utgick in på 
1900-talet ekonomiskt stöd till översättning av kyrklig litteratur till finska, till ut
bildning av finsktalande präster för tjänstgöring i Tornedalen etc. Man kan alltså 
redan under det sena 1800-talet se en dubbelhet i den svenska språkpolitiken i 
Tornedalen. Ända från biskop Landgrens tid då försvenskningspolitiken igångsat
tes, deklarerade domkapidet att målet var att göra tornedalingarna tvåspråkiga, inte 
att utplåna det finska språket. Argumentet återkom gång på gång i polemiken med 
fennomanerna fram till 1940-talet även om den praktiska politiken i mångt och 
mycket innebar ett ensidigt stöd till svenska språket. De assimilativa inslagen i 
minoritetspolitiken ändrades inte i vare sig Sverige eller Norge efter unions
upplösningen, utan intensifierades snarare, men efter första världskriget började 
de två ländernas minoritetspolitik definitivt att divergera. Medan Norge fortsatte 
med sin kompromisslösa nationalistiska och assimilativa politik intog Sverige en 
något uppmjukad hållning. Förutom viktiga utrikespolitiska förändringar efter för
sta världskriget har det att göra med den finska folkgruppens funktion och symbo
liska betydelse i nationalstatens uppbyggnad i Sverige jämfört med Norge. 

I Sverige utgjorde de finska folkstammarna redan vid nationalstatens formering 
på 1200-talet en stor sammantagen minoritetsgrupp inom riket. Svenskarna an
vände en integreringspolitik för att religiöst och politiskt inlemma finnarna i riket. 
Redan på 1300-talet hade finnarna samma rätt att välja kung i det gemensamma 
riket Sverige som andra landsdelar. Man fick en likadan ståndsrepresentation och 
vid reformationen översattes bibeln till finska ungefär vid samma tid som till svenska. 
Man hade samma judiciella system . De finska bönderna stod sida vid sida med 
svenska bönder i armén. Den stora skillnaden låg i att den nationella mytologin 
utgick från den svenska ethnien och att det var svenska som gällde som officiellt 
språk inom rikspolitiken.954 På Nordkalotten hade den finskspråkiga befolkningen 
i Bottenviksområdet, de s.k. kvänerna före 1300-talet en självständig roll vid sidan 
av samer, norrmän, ryssar och de likaledes finskspråkiga karelarna. Svenskarna 
omtalas överhuvudtaget inte i de tidigaste källorna som berör Nordkalotten. Un
gefär vid samma tid som karelarna kom under ryskt herravälde vid mitten av 1200-
talet skedde den svenska kungamaktens territorialisering i södra Finland.955 Den 
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finskspråkiga befolkningen i Tornedalen inlemmades på 1300-talet i det svenska 
riket i samband med att kungamakten expanderade norrut. Inlemmandet var alltså 
en fortsättning på den territorialisering av nationalstaten som skett i södra och 
mellersta Finland ett århundrade tidigare.956 I nordligaste Sverige fanns handels
män, de s.k. birkarlarna, som handlade med samerna. Under den senare delen av 
birkarlainstitutionens existens fanns både svensktalande och finsktalande birkarlar 
som handlade längs älvdalarna upp mot lappmarkerna, men mycket talar för att 
birkarlainstitutionen hade finsk bakgrund. Birkarlarna utnyttjades vid kungamakt
ens territorialisering i norr eftersom de hade väl upparbetade kontakter med same
rna och var viktiga handelslänkar i det internationella handelssystemet på Nordka
lotten. De användes exempelvis vid gränsupptagningen i samband med Nöteborgs-
freden 1323 och Teusinafreden 1595 då Bottenviksområdet definitivt blev satt under 
svensk överhöghet.957 

Birkarlarnas självständighet snöptes av Gustav Vasa när statsmakten både eko
nomiskt, judiciellt och administrativt expanderade på Nordkalotten. Samtidigt an
vände han sig av dem i sina anspråk att skattlägga samerna längs den norska Atlant-
kusten. Det skedde exempelvis 1553 när tre tornedalska birkarlar från Juoksengi 
anlände till Kvaenangen i Nordnorge med en instruktion från Gustav Vasa om att 
"Västersjöfinnarna" hädanefter skulle betala skatt till Sverige konung.958 Den svenska 
kungamaktens expansion i Nordnorge nådde sin höjdpunkt med Karl IX:s ishavs
politik som syftade till att ge Sverige ett sammanhängande territorium upp till Ishavs
kusten. Han lät även utropa sig till "de Lappars och Kajaners konung" för att 
markera sin överhöghet över det nordliga området fram till Ishavet, där "kajaner" 
står för "kväner".959 

Tornedalingarna bidrog också, som andra svenska undersåtar, till försvaret och 
expansionen av nationalstaten under stormaktstiden både i egenskap av 
västerbottningar och finnar. De blev därför påtagligt delaktiga i den nationalistiska 
mytologin även om den i deras fall sällan uttrycktes explicit. De svenska tornedalinga
rna ägde ett etniskt territorium med en kontinuitet som sträckte sig bakåt i tiden 
innan den svenska nationalstatens formering. På samma sätt som det regionala 
territoriet ingår som en del i det nationella territoriet och bidrar till att skapa natio
nen, på samma sätt förs de nationella myterna om nationens heliga karaktär ner till 
den lokala och regionala nivån. Föreställningen om nationen tog för tornedalinga
rna form i Tornedalen, med territoriet och språket som en del i en högre övergri
pande politisk gemenskap. Det var deras heliga mark i nationen före 1809 och 
fortsatte att så vara efter 1809. I samband med nederlaget mot Ryssland fick det 
tornedalska territoriet en särskild symbolisk roll eftersom det var där som Sverige 
delades i två delar. På den svenska sidan av Torne älv fortsatte man den långa 
kontinuiteten från medeltiden under den svenska kronan. På den finska sidan bör
jade iställ et en ny finländsk identitet att gradvis ta form. För Norges del fanns 
ingen finsk - eller kvänsk - fråga under medeltiden. Man kan knappast tala om en 
kvänsk bosättning i Nordnorge förrän på 1700-talet, och det var då fortfarande en 
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mycket fåtalig och utspridd befolkning. Till skillnad från i Sverige blev därför 
kvänfrågan i huvudsak betraktad som en invandrarfråga, särskilt med den ökade 
invandringen från Finland och Svenska Tornedalen under 1800-talet.960 1 Sverige 
användes aldrig invandrarargumentet i språkpolitiken, vilket i sig stärkte torne-
dalingarnas ställning i Sverige jämfört med i Norge. Tornedalingarna betraktades i 
Sverige som en inhemsk befolkning. Det finns därför en betydande skillnad i den 
svenska synen på tornedalingarna jämfört med den norska synen på kvänerna. Att 
modersmålet var finska hade betydelse för etnicitetens utformning, men inte för 
tornedalingarnas nationella lojaliteter. När man jämför assimileringspolitiken mot 
de finskspråkiga minoriteterna måste man ha det långa nationalstatsperspektivet i 
bakhuvudet. Tornedalingarna och kvänerna hade olika roller i den nationella 
historieskrivningen och mytologin. När svenskarna besjöng Fänrik Ståls säg ner i 
folkskolans läsebok kom det delvis tornedalingarna till godo. Tornedalingarna ut
gjorde den sista resten från det gamla svensk-finska riket, som ägt bestånd i över 
600 år, det som i nationalsången mytologiserades i strofen "du tronar på minnen 
från fornstora dar". Om de däremot flyttade till Norge blev de betraktade som 
invandrare. 

Försvenskningspolitikens olika innehåll 
Med freden 1809 delades Tornedalen i två delar med var sitt moderniseringsprojekt 
och var sitt nationalstatsprojekt. De två sidorna emanerade ur samma ursprungliga 
enhetsstat och byggde därför sin moderna nationalism på samma slags elit-natio-
nalism från den gemensamma tiden i det gamla svenska kungariket. Detta skulle få 
konsekvenser eftersom det etniska innehållet i Sverige och Finland förändrades 
radikalt efter delningen. I Finland hamnade de finskspråkiga i betydande majoritet 
över de svenskspråkiga. I Sverige blev det bara kvar en liten spillra av den finska 
folkgruppen. De svenska tornedalingarna hade tidigare i egenskap av "finnar" be
folkat den östra och norra delen av riket. De fungerade som periferier i kontrast till 
de svenska kärnlandskapen i mellersta Sverige som konstituerade centrum. Efter 
delningen förvandlades Svenska Tornedalen till en buffertperiferi mellan Sverige 
och det ryska storfurstendömet Finland. Politiskt var det Ryssland som i öster 
framstod som militär huvudmotståndare, men kulturellt blev det de finska nationa
listerna, de s.k. fennomanerna som utgjorde det främsta hotet. 

I det finska nationalstatsprojektet fick språkfrågan från allra första början en 
helt central roll. Det var nödvändigt att utveckla den finskspråkiga kulturen till en 
statsbärande kultur vid sidan av den svenskspråkiga kulturen för att Finland i läng
den skulle kunna behålla sin självständiga ställning i det ryska imperiet. Till saken 
hör att det också låg i Rysslands intresse att minska det gamla svenska inflytandet i 
Finland. Under 1860-talet skedde därför en rad språkliga reformer till förmån för 
det finska språket. Vid samma tid gjordes också reformer till förmån för de finsk
språkiga i Svenska Tornedalen. Det är bara ett av många exempel på hur de etniska 
motsättningarna i Finland ständigt återspeglades i en spegelvänd problematisering 
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i Svenska Tornedalen. Med utgångspunkt i det finländska territoriet formulerades 
bland de mest extrema fennomanerna en vision om ett Stor-Finland som skulle 
inkludera alla finsktalande eller finsk-ugriska folkgrupper i Finlands närhet. Den 
s.k. äktfinska nationalismen blev mest uttalad efter första världskriget. De fin 

sktalande minoriteterna i Svenska Tornedalen och Finnmark i norra Norge till
drog sig fennomanernas intresse redan på 1860-talet. Från den tiden fram till andra 
världskriget betraktades den svenska statens försvenskningspolitik i Svenska Tor
nedalen av fennomanerna som en förtryckspolitik mot hela den finska kulturen 
och det finska språket. På sätt och vis var det som att fennomanerna fortfarande 
betraktade Svenska Tornedalen som en del i en gemensam enhets stat från tiden 
innan 1809. Man fortsatte till och med att kalla området för Västerbotten efter det 
gamla landskap och län som Tornedalen och Kemi lappmark tillhört sedan 1600-
talet. Den gemensamma etniska bakgrunden i den gamla svenska enhets staten tog 
sig olika uttryck i Sverige och Finland. De finländska nationalisterna ansträngde sig 
att skapa ett myt-symbol-komplex som kunde appliceras på en finsk nationalstat 
utifrån en finskspråkig ethnie. I Finland formulerades därför två slags mytologier. 
Den ena byggde på historieskrivningen från den svenska enhetsstatens tid. Den 
andra formulerades under 1800-talet utifrån finsk folklore och kultur. I det myto
logiska verket Kalevala utpekades Karelen som den finska nationens urhem. 

Skillnaden mellan de två nationalistiska mytologierna återspeglade sig i den språk
strid som blev en del av det finska nationalstatsbygget, liksom de återkommande 
dispyterna om de två språkgruppernas roll i Finlands historia. Till saken hör att 
den första generationen finländska nationalister var svenskspråkiga. Det utgjorde 
emellertid inget hinder för att söka skapa en finsk nationell identitet åt hela det 
finländska folket genom att bejaka det finska språkets kulturella och samhälleliga 
betydelse. I Finland tog den finska språkgruppen i kraft av sin numerär strid om 
statsmakten och den nationella mytologin. I Sverige sökte den finskspråkiga mino
riteten att istället anpassa sig efter den svenska assimileringspolitiken. Den 
etnocentriska språkpolitiken blev ett verksamt medel för att synliggöra förbindel
sen mellan nationens ethnie, te rritorium och språk, men också ett medel i statens 
ambition att kontrollera den religiösa hegemonin och den borgerliga offentlighet
ens utformning i Tornedalen. I båda fallen stod finskspråkigheten för en okontrol
lerbar förbindelse mellan de svenska och finska tornedalingarna. 

Försvenskningspolitiken i Tornedalen kan delas in i tre perioder mellan åren 
1850 och 1939. Den första perioden, 1850-1875, kännetecknas av ett finskspråkigt 
skolväsende och finska läroböcker. Undervisningen hölls på både finska och svenska 
utifrån de enskilda elevernas behov. Det statsanslag som inrättades 1874 hade hu
vudsakligen till syfte att förbättra det finskspråkiga skolväsendet. Nästa period, 
1876-1916, kännetecknas av en mycket målmedveten assimileringspolitik som upp
nådde sin mest intensiva fas före första världskrigets utbrott. Under den fyrtioåriga 
perioden infördes de statliga skolorna med svenska som undervisnings språk, 
svenskspråkiga läromedel, svenskspråkiga läroböcker, arbetsstugor som internat 
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för fattiga och avsides boende barn samt en kraftig utbyggnad av antalet folkskolor 
i Tornedalen. I början av perioden dominerade domkapidets politik i Tornedalen 
av strävan efter hegemoni över laestadianerna. Biskop Lars Landgren såg utveck
lingen av folkskola och bildning samt skapandet av ett tvåspråkigt Tornedalen som 
det bästa sättet att neutralisera laestadianerna och behålla väckelsen inom statskyr
kan. Genom att vinna den laestadianska prästen P.O. Grape för sin försvensknings
politik hittade han den samarbetsperson han behövde för sina syften. 

Med järnvägen, industrialiseringen och den ökade nationalstatskonkurrensen kom 
en nationalistisk argumentation in i språkpolitiken som tidigare varit underordnad. 
Nationalismen blev från mitten av 1880-talet det nya dominerande elementet i den 
statliga språkpolitiken i Tornedalen. Andra motiv var önskan att höja folkbild
ningen och den moraliska nivån samt motverka den finska nationalismen. Med 
Landgrens kultursyn innebar det att den överlägsna svenska kulturen skulle införas 
i Tornedalen som ett värn mot den finska kulturen, vilken ansågs ligga på ett lägre 
stadium. Införandet av svenskt språk och svensk kultur i folkskolorna ansågs där
för som det bästa medlet för att motverka den finska kulturen. Försvensknings-
politiken i Tornedalen följdes sedan upp av biskoparna Martin Johansson och Olof 
Bergqvist. Trots den tvåspråkighetspolitik som under hela perioden var den offici
ella doktrinen måste den förda politiken betraktas som en assimileringspolitik med 
målsättningen att låta finskan självdö. På alla sätt och vis motarbetades det finska 
språkets utveckling inom all verksamhet där domkapidet hade ett inflytande. 

Den sista perioden, 1917-1939, kännetecknas av en viss uppmjukning i för
svenskningspolitiken, som mynnade ut i ett riksdagsbeslut 1935 om frivillig finska 
i fortsättnings skolan. Förändringen påverkades av en lång rad faktorer där både det 
långa nationalstatsperspektivet och mer dagsaktuella politiska och pedagogiska frå
gor samverkade. De viktigaste orsakerna till omsvängningen måste sökas i en sam
verkan mellan nedanstående interna och externa faktorer: a) folkskolans moderni
sering, professionalisering och nya politiska ledning, b) de nya internationella avta
len efter första världskriget om nationella minoriteters rättigheter, c) den torne-
dalska revitaliseringsrörelsen för finska språket och d) tornedalingarnas långa kon
tinuitet och minoritetsstatus i den svenska nationalstaten. 

De tre första punkterna var moderna influenser, men de har alla förbindelser 
med den sista punkten. Det finns därför i sammanhanget anledning att närmare 
diskutera den första hypotesen i avhandlingen. Enligt hypotesen påverkades 
assimileringspolitiken både av moderniseringen och av de etniska gruppernas långa 
kontinuitet i nationalstaten. Frågan är om det går att hitta en förbindelse mellan 
omsvängningen i assimileringspolitiken under 1900-talet och de svenska 
tornedalingarnas långa kontinuiteten i nationalstaten. Undersökningen av skillna
derna i ekonomisk struktur mellan Svenska Tornedalen och de svenskspråkiga de
larna i Övre Norrland visade att den ekonomiska skillnaden mellan de två områ
dena verkar ha varit en modern företeelse. Det är inte förrän från 1860-talet som 
man började se tecken till eftersläpning i Svenska Tornedalen jämfört med motsva
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rande jordbruk i de svenskspråkiga områdena. Orsakerna till eftersläpningen kan 
sökas i Tornedalens, i dubbel bemärkelse, kommunikationsmässiga isolering från 
övriga Sverige, men också i det konservativa och traditionella kulturmönster som 
präglade Tornedalen och som laestadianismen var en del i. Eftersom jordbrukets 
eftersläpning tillhör den moderna tiden faller den utanför sådana långsiktiga et
niska faktorer i nationaltstatsprojektet som kan ha påverkat assimileringspolitiken. 

Under 1800-talet tog domkapitlet i Härnösand hänsyn till den laestadianska väck
elsen när man utformade språkpolitiken i Tornedalen, men någon liknande hänsyn 
till laestadianerna behövde man inte ta vid ingången till 1920-talet. Ändå skedde 
den viktigaste omsvängningen i assimileringspolitiken efter första världskrigets slut. 
De empiriska bevisen på hur den etniska kontinuiteten påverkade assimilerings
politiken är mer indirekta än direkta. Jämförelsen med assimileringspolitiken i Norge 
visade att tornedalingarna i Sverige, till skillnad från kvänerna i Norge, betraktades 
som en inhemsk befolkning. Skillnaden resulterade i en något lättare assimilerings
politik i Sverige än i Norge, särskilt under den sista assimileringsperiod som beskri
vits ovan. Jämförelsen förklarar inte på vilket sätt tornedalingarnas långa kontinui
tet i nationalstaten påverkade assimileringspolitiken. Förklaringen måste istället sökas 
i den svenska nationalstatens etniska natur, i det långvariga förhållandet mellan 
Sverige och Finland. I avhandlingen har beskrivits hur den svenska och finska 
folkgruppens språkstrider i Finland ständigt påverkade motsvarande språkstrid i 
Svenska Tornedalen. Den hade att göra med Sveriges och Finlands gemensamma 
bakgrund i den svenska enhetsstaten. De etniska relationerna hade där präglats av 
de finskspråkigas kulturella underordning. 

När fennomanerna från mitten av 1800-talet började omformulera den etniska 
ordningen i den finska nationalstaten fick detta direkta återverkningar i Sverige. 
När fennomanerna kritiserade de svenskspråkigas långvariga dominans i Finland 
var det indirekt en kritik av deras långvariga dominans över den finskspråkiga grup
pen i Sverige. Den dominansen tog sig fortfarande uttryck i försvenskningspolitiken 
i Tornedalen. En bidragande orsak till att viss försiktighet användes vid utform
ningen av försvenskningspolitiken var därför fennomanernas kritik. Deras kritik av 
den svenska språkpolitiken i Tornedalen hade av och till pågått sedan 1860-talet 
och det finns många bevis på att Härnösands stift och senare Luleå stift försökte 
genomföra försvenskningspolitiken i Tornedalen med viss smidighet för att inte 
provocera fennomanerna. 

I Finland pågick en både bildlig och bokstavlig kamp om de etniska gruppernas 
historia och deras roll i nationens mytologi. Den tog sig uttryck i en aktiv utforsk
ning av den finskspråkiga folkgruppens språk och kultur, i en reviderad historie
skrivning och skapandet av en nationell mytologi. Den tog sig också uttryck i att de 
fennomanska ledarna tog plats i senat och folkskolestyrelse. Ett välkänt exempel 
på hur det påverkade Svenska Tornedalen är den resa som den fennomanske pas
torn David Skogman gjorde till Tornedalen på 1860-talet, vilket utmynnade i skarp 
kritik av de svenska myndigheternas assimileringspolitik och undertryckande av 

410 



den finska folkgruppen. Det skedde också en motsvarande revidering av de svenska 
tornedalingarnas historia i norra Sverige, en historierevision som gjordes av svenska 
nationalister. Den tog sig uttryck i att de finska birkarlarnas etniska bakgrund 
försvenskades, men också i försöken att historiskt försöka bevisa att Tornedalen 
från början varit bebott av svenskar. 

Det är ingen slump att försöken att omarbeta historieskrivningen skedde efter 
första världskriget. Den nya internationella minoritetslagstiftningen efter första 
världskriget innebar en vändpunkt genom att den ritade om den europeiska kartan 
ganska radikalt. En rad nya nationer uppkom och många minoriteter stärkte sina 
rättigheter. Det som gjorde språkfrågan nationellt farlig i Tornedalen och Finn
mark var den ändrade synen på förhållandet mellan en folkgrupps kultur, nationa
litet och den stat som den ansågs böra tillhöra. Den organiska syn på språk och 
kultur som växte fram med nationalromantiken på 1800-talet strävade efter att 
sammanföra människor med samma språk och kultur i samma stat. Hela Tysklands 
expansionsprocess var ett exempel på hur språk och kultur var bestämmande för 
nationalstatens territorialisering. Samma sak kunde man se i den fennomanska strä
van att skapa ett Stor-Finland, som strävade efter att samla alla finskspråkiga grann
folk under samma stat. Det var tornedalingarnas långvariga bofasthet och territori
ella kontinuitet som gjorde dem till en fara för den svenska statens hegemoni i 
Norrbotten och ett hot mot det nationella territoriet. 

Så länge nationalstatens territorialisering gjordes på grundval av militärt grun
dade fredsöverenskommelser eller bilaterala politiska överenskommelser grundade 
på den härskande maktgrupperingen utan hänsyn till nationella minoriteter, så ut
gjorde en språklig och kulturell gränsminoritet ingen större fara. När territorialiser-
ingen istället ändrades till att grunda sig på kulturella och språkliga kriterier blev en 
sådan gränsminoritet ett allvarligt hot mot nationalstatens territoriella hegemoni. 
Om en minoritet på kulturella och språkliga kriterier ansågs höra mer samman med 
en folkgrupp i en annan nationalstat, så kunde just den långvariga bofastheten och 
kontinuiteten inom ett område användas som argument för att det territorium som 
minoriteten befolkade skulle överföras till den andra nationalstaten. Det hände i 
många stater efter första världskriget. Utan Åland i den andra vågskålen är det 
oklart hur språkpolitiken skulle ha utvecklats i Tornedalen. Nu slog den in på en 
väg av reformer i syfte att åtminstone erkänna det finska modersmålets existensbe
rättigande. Tornedalingarnas historiska roll i Sverige, de många banden mellan 
Sverige och Finland, hänsynstagandet till d en svenskspråkiga minoriteten i Fin
land, Ålands osäkra militära läge i omedelbar närhet av den svenska huvudstaden, 
den svenska statens internationella erkännande av Nationernas Förbund; allt detta 
bidrog till att tornedalingarna efter första världskriget fick en starkare minoritets
ställning i Sverige än tidigare. Det var tornedalingarnas långa kontinuitet i den 
svenska nationalstaten som i grunden gjorde deras ställning så osäker i den nya 
internationella kontexten. Det finns alltså många faktorer som stöder hypotesen 
om att nationalstatskontinuiteten påverkade assimileringspolitiken. I vågskålen låg 
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också andra faktorer. En sådan är det ändrade utrikespolitiska förhållandet till Fin
land i början av 1930-talet som gjorde en uppmjukad assimileringspolitik och ett 
erkännande av det finska språkets berättigande önskvärd. likaså bidrog den kultur
konservativa revitaliseringsrörelsen av det finska språket från början av 1920-talet 
till att föra upp debatten om språkfrågan på en nationell nivå. Den kopplades där 
till den internationella debatten om minoritetsspråkens rättigheter samt till en in
hemsk debatt om den demokratiska rättigheten till sitt modersmål. När allt kom
mer omkring talar mycket för att det var de interna faktorer som avgjorde införan
det av frivillig finska i fortsättningsskolan 1935. När Ålandsfrågan 1921 var av
gjord till Finlands favör fanns inte längre någon anledning till oro för irredenta-
rörelser och Svenska Tornedalens anslutning till Finland. Ändå fortsatte Skolöver
styrelsen att driva frågan om en särskild läroplan för Tornedalens folkskolor. Det 
var pedagogiska och professionella skäl snarare än nationalistiska som motiverade 
skolpolitiken. Initiativet från Skolöverstyrelsen fångades upp av den revitali-
seringsrörelse för finska språket som börjat göra sig gällande bland en del torne-
dalslärare. 

Modernisering och nya språkstrategier 
Nationalismen kan beskrivas som en subjektiv känsla av samhörighet hos befolk
ningen inom en territoriellt avgränsad stat. För att kunna analysera nationalismens 
utveckling måste därför de subjektiva uttrycken för den nationella medvetenheten 
utforskas. Tidigare forskning har påvisat svårigheten att i olika faser av nationalstatens 
utveckling hitta skriftligt källmaterial som ger en representativ bild av de breda 
folklagrens nationella medvetenhet. För det mesta måste man förlita sig på elit
gruppers nationella uttryck.961 Så är också fallet i Tornedalen under större delen av 
1800-talet, dels därför att skrivkunnigheten exempelvis i början av 1880-talet bara 
omfattade drygt 65 procent av befolkningen, dels på grund av den finskspråkiga 
befolkningens socioekonomiskt underordnade ställning som inte genererade skrift
liga urkunder. De kvalitativa källor som behandlar tornedalingarnas nationella med
vetenhet består därför till stor del av sekundära källor som ämbetsberättelser, tid
ningsartiklar, reseskildringar från utomstående etc. 

Språkbytesprocessen från finska till s venska har därför gjorts till föremål för 
analys genom att den både beskriver moderniseringens hastighet, försvensknings
politikens konsekvenser och det etniska innehållet i den nationella identitetens för
ändring i Tornedalen. Läs- och skrivkunnighet på svenska var förutsättningen för 
spridningen av ett modernt nationellt medvetande grundat på infrastruktureli na
tionell integration, skapandet av en borgerlig offentlighet, kulturell homogenise-
ring samt politisk demokratisering. Den kvantitativa undersökningen av språkbytes
processen i Tornedalen är därför ett viktigt komplement till de kvalitativa skriftliga 
källorna i undersökningen av det etniska innehållet i den nationella identiteten. I 
motsvarande grad är övergången från finska till tvåspråkighet en indikator på ut
bredningen av läs- och skrivkunnighet på svenska och därigenom också på 
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moderniseringens växande inflytande. 
Den andra hypotesen i det inledande syftet var att den allmänna moderniseringen 

spelade en likvärdig roll för språkbytesprocessen som språkpolitiken i folkskolan. 
Mer konkret kan man formulera det som att skapandet av en ny arbetsmarknad 
och ett ökat demokratiskt deltagande i samband med moderniseringen bidrog till 
ändrade språkstrategier bland tornedalingarna. Därigenom ställdes frågan om det 
lokala och det nationella språket i centrum. Finskan var tornedalingarnas lokala 
språk som var begränsat till användning inom det egna språkområdet. Det finska 
språket användes därför som ett fullvärdigt politiskt, religiöst och kulturellt språk i 
lokala sammanhang, men i utvidgningen till ett regionalt och nationellt samman
hang blev finskans begränsningar som kommunikationsmedel tydliga. Den språk
liga isoleringen gjorde att de svenska tornedalingarna i längden hade svårt att hävda 
sig och göra sitt inflytande gällande. Första gången det blev politiskt tydligt var i 
samband med kommunreformen och bildandet av landsting 1862. De politiskt 
aktiva personerna från Tornedalen som satt i landstinget fanns inom ett tvåspråkigt 
skikt av högreståndspersoner och den mest förmögna delen av allmogen. 

Fram till början på 1870-talet fanns också en del enbart finskspråkiga landstings
ledamöter. Norrbottens läns landsting hade till att börja med en språkpolicy som 
innebar att man ordnade med översättare till de landstingsledamöter som enbart 
kunde prata finska, men under 1870-talet överfördes översättaransvaret istället till 
de tvåspråkiga landstingspolitikerna för att till slut helt upphöra. Fram till början 
på 1870-talet infördes flera reformer som syftade till att tillförsäkra tornedalinga
rna tillgång till medborgerliga rättigheter på deras modersmål. På initiativ av all
mogen i Nedertorneå infördes 1869 en meritvärdering till statliga tjänster som 
prioriterade sökande med kunskaper i de nationella minoriteternas språk. År 1874 
infördes det första statliga Finnbygdsanslaget för en förbättring av skolväsendet. 
Både språkpolicyn och skolpolitiken i landstinget, meritvärderingssystemet samt 
inrättandet av Finnbygdsanslaget i Tornedalen visar att det inom staten fanns en 
ganska stor tolerans mot den finskspråkiga befolkningen vid den här tiden, även 
om en ambivalens var skönjbar. Fram till 1876 var därför skolväsendet i Torneda
len helt inriktat på att undervisningen i folkskolan skulle hållas på finska. 

Deltagandet i de årliga gemensamma landstingsmötena stärkte vissheten bland 
de aktiva tornedalspolitikerna om vikten av att lära sig svenska, och förberedde 
därigenom marken för en ny språkpolitik och förändrade språkstrategier. Den 
svenska kulturens utbredning i Svenska Tornedalen var en direkt konsekvens av 
moderniseringen i Norrbotten. Med utbyggnaden av stambanan till B oden och 
malmbanan mellan Ofoten och Luleå blev Svenska Tornedalen i ännu högre grad 
än tidigare en strategiskt viktig buffertperiferi. Detta berodde på de nationalekono
miskt betydelsefulla tillgångar som järnmalmsgruvorna i Övre Tornedalen utgjorde, 
i kombination med järnvägens militärstrategiska betydelse. Den nationella konkur
rensen med Finland och Ryssland förstärktes av att en järnväg vid samma tid bygg
des längs finska kusten upp mot Finska Tornedalen. Övre Norrlands ökade natio-
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nella betydelse medförde att den tidigare försvarsdoktrinen om ett centralförsvar 
ändrades till doktrinen om ett gränsförsvar, vilket också hörde samman med ett 
ändrat europeiskt militärstrategiskt tänkande. Tornedalens ställning som buffert-
periferi medförde också ett starkt, både regionalt och nationellt, motstånd mot att 
dra malmbanan från Malmberget till Siknäs och Haparanda, vilket medförde att 
den istället drogs till Luleå. Den industrialisering som skedde i Tornedalen var 
koncentrerad till sågverksindustrin på Seskarö och gruvnäringen i Malmfälten. I de 
rurala delarna av Tornedalen var industrialiseringen däremot svag. 

Granskningen av läs- och skrivkunnighetens utveckling visade att även skriv
kunnigheten i Tornedalen innan 1870-talet låg på en betydligt lägre nivå än i den 
svenskspråkiga delen av Norrbotten. Den kraftiga ökningen av skrivkunnigheten 
under 1870- och 1880-talet skedde huvudsakligen på finska språket. Därigenom 
var tornedalingarna i hög grad hänvisade till lokala sammanhang vad gäller den 
skriftliga kommunikationen i samhället. Den svaga utvecklingen av skrivkunnighet 
på svenska hämmade den vuxna befolkningens samhällsinflytande på regional och 
nationell nivå. Under 1890-talet ökade däremot andelen skrivkunniga på svenska. 

Förändringen av språkmönstret i Tornedalen ska ses mot bakgrund av den all
männa moderniseringen och nationalststakonkurrensen som beskrivits tidigare. 
Genom att försvenskningspolitiken ingick som en del i moderniseringen, och däri
genom var parallell med den, är det svårt att urskilja enskilda orsaker bakom de 
språkliga strategierna i Tornedalen. Undersökningen av språkförändringen i 
Övertorneå kommun 1930 efter olika åldersgrupper visade att språkförändringen 
från finska till tvåspråkighet följde försvenskningspolitiken i folkskolan. En upp
delning efter kön visade däremot att männen generellt gick över till tvåspråkighet 
snabbare än kvinnorna. Eftersom båda könen var lika representerade i folkskolan 
visar det att skillnaden i språkförändring inte enbart kan förklaras med 
försvenskningspolitiken i folkskolan. Förklaringen ligger istället under 1880- och 
1890-talet i att männen hade en yrkesstruktur som befrämjade kontakter med det 
omgivande samhället. Däringenom befrämjades övergången från finska till 
twåspråkighet. För de åldersgrupper som var i folkskoleålder kring sekelskiftet 
1900 utjämnades skillnaden mellan könen vad gäller tvåspråkighet. Vid den här 
tiden hade tvåspråkigheten nått en mycket hög nivå i samhället, upp emot 85 pro
cent av befolkningen. Den snabba upphämtningen hos flickorna vid sekelskiftet 
förklaras av många olika faktorer som hör samman med moderniseringen. 

Eftersom kvinnorna fortfarande i betydligt mindre grad än männen arbetade 
utanför hemmet så måste andra förklaringar till den ökade tvåspråkigheten sökas 
än yrkesstrukturen. Den rimligaste förklaringen är istället en kombination av 
svenskundervisningens utbredning i all undervisning, den ökade yrkesdifferentie
ringen och rörligheten i samhället samt samhällets allmänna modernisering som 
följde med den svenska språkkulturens utbredning. När man försöker hitta linjer i 
de språkliga strategierna är det framförallt skillnaden mellan könen som står fram. 
I det patriarkala samhälle som Tornedalen utgjorde med sitt ålderdomliga jord
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bruk, de många jordlösa på landsbygden och den antimoderna laestadianismen var 
det kvinnorna som hade mest att vinna på att lära sig svenska. Till de nya yrkena 
som småskollärare och sjuksköterska rekryterades till stor del tornedalingar. Det 
var yrken som krävde kunskaper i svenska. Efter sekelskiftet uppstod en genera
tionsklyfta mellan en ungdomlig tvåspråkig kultur och en äldre monolingvistisk 
finskspråkig kultur. Det svenska språket måste därför också betraktas som del i en 
ungdomskultur som hade högre status bland ungdomen än den finskspråkiga kul
turen. Det gäller särskilt för kvinnorna. 

Den status av modernitet som uppstod kring det svenska språket förstärktes av 
att den tornedalska ungdomsrörelsen JUF och andra folkrörelser bejakade det 
svenska språket. För flickorna i folkskolan framstod säkert också de unga 
lärarinnorna som tvåspråkiga förebilder i byarna. I lärarenkäten i 1921 år Finnbygds
utredning, om vilket språk som var lämpligast att använda i undervisningen i folk
skolan, svarade de flesta småskollärarna att de ville ha svenska i undervisningen.962 

En del av förklaringen till de kvinnliga småskollärarnas starka motstånd mot att 
återinföra finska i småskolan var med all säkerhet att man anpassade sig efter den 
genusstyrda maktstrukturen inom folkskoleväsendet. Det var enbart män som satt 
i ledande ställning inom skolväsendet. De tillhörde ofta de aktiva försvenskning
saktörerna. En annan förklaring till motståndet mot finskan kan sökas i belönings
systemet för undervisning i och på svenska i Tornedalens skolor. Redan på 1880-
talet infördes belöningssystem för de lärare som visat nit och skicklighet i att lära ut 
det svenska språket i skolan. Belöningarna blev sedan ett återkommande inslag. 
Man kan säga att det i Tornedalens skolor blev en löneförmån. Det uppmuntrade 
de kvinnliga lärarna att bejaka assimilatoriska idéer om det svenska språkets ensi
diga användning i skolan, men motståndet mot finskan sökte säkert också sina 
motiv i det faktum att de svenskspråkiga skolorna gynnade situationen för kvin
norna i Tornedalen. 

Det svenska språket var förbundet med moderniseringen som gav kvinnan en 
friare roll jämfört med i det traditionella tornedalska samhället. Där hade kvinnan 
en mångomvittnad tung arbetsroll inom lantbruket. För dem som hade ambitioner 
att hitta en försörjning utanför hemmet fanns därför starka drivkrafter till att lära 
sig svenska. De kvinnor som en gång lärt sig svenska påverkade i sin tur sin omgiv
ning genom att vara förebilder för de andra. Samma slags synergieffekter fanns i de 
familjer där de äldre syskonen redan lärt sig svenska. Det motiverade de yngre 
syskonen att också lära sig svenska. En annan påverkans faktor var inflyttning av 
svenskspråkiga till de större byarna. En undersökning av migrationsmönstrena i 
Övertorneå kommun 1895-1930 visade att både in- och utflyttningen var högst 
bland kvinnorna. Även nettoutflyttningen var betydligt högre bland kvinnorna än 
bland männen. Särskilt stor blev klyftan mellan in- och utflyttade kvinnor efter att 
järnvägen dragits fram till Övertorneå 1914. 

Det fanns också återhållande faktorer på språkbytesprocessen. En sådan åter
hållande faktor var de finländare som gifte sig med svenska tornedalingar. Under
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sökningen av giftermålsmönstren i Övertorneå församling visar att giftermåls-
frekvensen under 1860-, 1890- och 1910-talet var ganska likartad över tiden, men 
den sociala sammansättningen hos de ingifta männen och kvinnorna ändrade ka
raktär. Under de tre decennierna kan man se en proletarisering av de finländska 
män och kvinnor som gifte sig med svenska tornedalingar, medan tendensen hos 
de svenska tornedalingarna var en ökad yrkesdifferentiering mot tjänstesektorn i 
samhället. De inflyttade finländarna bidrog därigenom till a tt bevara det finska 
språket och kulturen i Svenska Tornedalen. Även laestadianismen hade en språk
bevarande funktion genom att finskan användes som gudstjänstspråk och i de laes-
tadianska skrifterna, samt att laestadianismen var en lekmannarörelse som aktive
rade befolkningen underifrån. Laestadianismens oförmåga att tillhandahålla en al
ternativ moderniseringsstrategi på grundval av det finska språket ledde emellertid 
till att de unga alltmer vände laestadianismen ryggen. 

Det fanns också nationalistiska orsaker till den ökade tvåspråkigheten och 
bejakandet av svenskan. Genom att den nationalistiska språkpolitiken påverkade 
olika institutioner, organisationer och rörelser spelade nationalismen en betydelse
full roll för tornedalingarnas förändrade syn på sig själva och på språket. Det gällde 
särskilt inom skolväsendet men också inom militära institutioner där nationalism 
och chauvinism frodades. Nationalismens starka inflytande inom undervisnings
väsendet och militärväsendet bidrog därför till att stigmatisera det finska språket 
och decimera dess inflytande. Med folkhögskolan, militärväsendets nationalistiskt 
fostrande verksamhet, uppkomsten av tvåspråkiga miljöer och folkrörelsernas fram
växt verkar inställningen till d en svenska nationen ha antagit en mer medveten 
karaktär. Det var en utveckling som tog fart från mitten av 1890-talet. Tydligast 
kom en svensk nationell identitet fram i samband med de lojalitetsundersökningar 
som gjordes 1919 i samband med Ålandskrisen. 

Det är tydligt att händelserna i samband med finska inbördeskriget och de 
fennomanska kraven på Svenska Tornedalens territorium gjorde att den svenska 
nationella identiteten blev "aktiverad". Detta framgår av de nationella lojalitets
förklaringar som gjordes av allmogemän och av hela byar i konsistorienotarie Al
bert Carlgrens utredning. Undersökningen av orsakerna till s pråkmönstrets för
ändring stödjer hypotesen att den allmänna moderniseringen i lika hög grad som 
försvenskningspolitiken i folkskolan bidrog till framväxten av ett tvåspråkigt sam
hälle i Tornedalen. Man kan därför beskriva språkbytesprocessen i Tornedalen som 
både en av staten påtvingad språkförändring och som en frivillig handling, be
stämd av mer eller mindre medvetna språkliga strategier bland tornedalingarna. 
Språkbytet kan därför tolkas både som ett maktövergrepp och som en emancipatorisk 
handling, beroende på ur vilken synvinkel man betraktar det. Det är viktigt att 
skilja mellan föräldrarnas och barnens syn på språkpolitiken i folkskolan. I det här 
sammanhanget är det föräldrarnas språkstrategier som är väsentliga att analysera. 

Språkförändringen fick också en mycket viktig betydelse för ändringen av det 
etniska innehållet i den nationella identiteten. Genom de finska fennomanernas 
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återkommande kritik av försvenskningspolitiken i Tornedalen ifrågasattes också 
det etniska innehållet i den svenska nationalismen. Men det fanns inget stöd bland 
de svenska tornedalingarna för den fennomanska uppfattningen. I enlighet med 
den nationalistiska föreställningen från enhetsstatens tid betraktade man sig svenskar 
som alltid tillhört den svenska nationalstaten. Det fanns varken ekonomiska, politiska 
eller kulturella incitament för att vilja övergå till den finländska nationalstaten. 
Därigenom fick tornedalingarna ett starkt behov av att markera sin avvikande 
etnicitet från finnarna på andra sidan riksgränsen. Det var svårt att markera en 
sådan förändring genom religionen eftersom laestadianismen på svenska och fin
ska sidan var så lika varandra. Lösningen blev att lära sig svenska och genom språ
ket markera sin annorlunda etnicitet. Den nationella identiteten blev därigenom en 
del i den etniska dikotomiseringen mot den finländska sidan. Därigenom förändra
des det etniska innehållet i tornedalingarnas nationella identitet. Svenska Torneda
len blev en buffertperiferi med en alldeles egen etnicitet som var både finsk och 
svensk. 

Revitaliseringen av det finska modersmålet 
Försvenskningspolitiken födde också sin egen motrörelse. Efter första världskriget 
inleddes en revitalisering av det finska språket. Det har samband med den höjda 
utbildningsnivån bland tornedalingarna och SÖ:s förändrade attityd till det finska 
språket. En konsekvens av den långsamma utvecklingen av skrivkunnigheten i 
Tornedalen och den antimoderna laestadianismen var att folkrörelserna utveckla
des mycket långsamt. Det var inte bönderna själva som tog initiativ till de jordbruks
kooperativa rörelserna i Övertorneå, utan lärarna på Matarengi folkhögskola. Även 
övriga folkrörelser som bildades kring sekelskiftet hade oftast samband med lärare 
och andra tjänstemän i bygden. Inte förrän efter första världskriget bildades en 
folkrörelse, JUF, som grundades på initiativ underifrån och som fick en stark för
ankring bland ungdomen när den i mitten av 1920-talet tog fart. Bildandet av JUF 
var delvis en konsekvens av försvenskningsarbetet. Sedan 1912 hade bygdekurser 
anordnats som ett led i försvenskningsarbetet i byarna längs Tornedalen. Det resul
terade i en fortsatt verksamhet bland ungdomen. I januari 1916 togs initiativ i 
några byar att bilda s.k. svenska läsklubbar. Initiativet spred sig sedan till fler byar. 
Målsättningen var att hålla läsintresset för svenska böcker vid liv. L äsklubbarna 
samlades två till t re gånger i månaden till s.k. svensk afton under ledning av folk
skolläraren i byn.963 De svenska läsklubbarna följdes upp av en nya organisation för 
ungdomen på landsbygden, en organisation som var så ny att landets första lokal
förening bildades i Erkheikki. Det var William Snell som 1917 tog initiativ till att 
bilda landets första lokalförening av Jordbrukare-Ungdomens Förening (JUF). Den 
följdes 1925 av en JUF-klubb i Kangos.964 JUF växte fram som landsbygdens stora 
ungdomsrörelse i Tornedalen och spred sig vidare till övriga Norrbotten. 

Bland de åtta tornedalslärare som 1928 skickade en petition till Skolöverstyrel
sen med krav på finska i fortsättnings skolan fanns många ledande JUFrare, bland 
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annat William Snell och Edvin Mäkitalo. Bygdekurserna bidrog alltså, tvärt emot 
sitt uttalade syfte, till en revitaliseringen av det finska språket ett decennium efter 
att bygdekursernas startat sin verksamhet. De ledde till uppkomsten av ett skikt av 
tornedalska intellektuella som blev uppmärksamma på sitt eget kulturella egen
värde. Det demokratiska och medborgerliga innehållet i bygdekurserna uppmunt
rade den kulturellt medvetna ungdomen i Tornedalen att ställa krav för ett beva
rande och en utveckling av sin finska kultur. För petitionärerna stod det inte i 
motsättning till att stödja svenskt språk och svensk kultur. 

Man måste emellertid akta sig för att ge petitionärerna alltför subversiva drag. 
De bestod faktiskt i första hand av åtta folkskollärare vars enda önskemål var att få 
införa finskspråkig undervisning i kristendomskunskap under de två första skol
åren, att få använda finska som hjälpspråk vid undervisningen samt att införa fin
ska som undervisningsämne en timme i veckan i klass 5 och 6. Den våldsamma 
debatt det kravet framkallade är ett av de mysterier den här avhandlingen har för
sökt ge ett svar på. 

Precis som laestadianismen en gång var en rörelse som grundades i Tornedalen 
och spred sig till det svenskspråkiga området, var det nu samma sak med JUF. 
Språkligt var skillnaden att laestadianismen huvudsakligen grundade sig på det fin
ska språket medan JUF huvudsakligen grundade sig på svenska. Dessutom fick 
föreningen stöd från bland annat länsstyrelsen och folkhögskolan i Övertorneå 
som arbetade. Stödet till JUF från olika myndigheter var okontroversiellt vad gäller 
språkfrågan. Föreningen var ju integrerad i den allmänna moderniseringen i Torne
dalen, som skedde på svenska. Det enda som påminde om att föreningen hade sin 
upprinnelse i gränsbygden mot Finland var att Patriotiska sällskapet ännu 1939 
bidrog med 500 kronor till föreningen.965 

William Snells egen syn på språk och kultur i Tornedalen kom till uttryck i en 
artikel i Bygd och Natur 1946 där han beskrev Tornedalens isolering i förhållande till 
övriga Sverige före sekelskiftet 1900. Då talade man i Tornedalen fortfarande om 
befolkningen i den näraliggande Kalix älvdal som "sööHnkit" (sörlänningarna) i 
betydelsen ett främmande folk. Han uttryckte i artikeln en essentialistisk syn på 
tornedalingen, exempelvis att byggnaderna lånat sin form av den omgivande natu
ren eller att anletsdragen hade vissa rasmässiga kännetecken. Han beskrev också 
hur laestadianismen utformat tornedalingen till en både asketisk och samtidigt käns
losam människotyp. Snell menade att finskan som modersmål fortfarande 1946 
hade sitt fasta grepp om befolkningen och han beskrev finskan som att den hos 
tornedalingen"...i hög grad återspeglar hans själsliv och hans syn på livet och tingen." 
William Snell var född 1896 och hade vuxit upp i byn Erkheikki under en tid då 
varken vägar eller språk förband Tornedalen med det övriga Sverige. Han berömde 
i sin artikel förändringarna under de senaste årtiondena, framförallt hur de förbätt
rade förbindelserna med det övriga Sverige medverkat till skolväsendets uppblomst-
ring och svenska språkets frammarsch, vilket bidragit till stora materiella och and
liga fr amsteg. Det var en koncentrerad framställning av Tornedalens modernise-
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ring. Han beskrev också hur bostäderna förbättrats, jordbruket gått framåt med 
nya maskiner och arbetsmetoder, hur arbetslivet hade rationaliserats och levnads
förhållandena ljusnat liksom på den övriga svenska landsbygden. Och så skrev han, 
kanske av gammal vana för att han så många gånger angripits för att vara fennoman: 

Tornedalingen känner sig också i dag höra ihop med fosterlandet Sveri ge på ett annat 
och fastare sätt än tidigare, och hans fosterländska sinnelag är alltigenom lojalt och 
äkta. Hans trohet och fosterlandskärlek kan ingen taga miste på. 

I grunden var han kulturkonservativ. Han ville bevara de värderingar som den 
finska kulturen representerade. Därför beklagade han det rationella tänkandet, mo
derniseringen och smaklösheten som utarmade den tornedalska allmogekulturen i 
samma takt som tornedals finskan och den andliga fromheten förflackades.966 

Laestadianismen som sprungit fram ur den finska kulturen omkring hundra år tidi
gare fanns fortfarande kvar i hans och många andra tornedalingars sinnelag, trots 
att det svenska språket nu tagit plats som en självklarhet vid sidan av det finska 
språket. 

Summary 
In the treaty with Russia in 1809 the kingdom of Sweden was divided into two 
parts, Sweden and Finland. This meant that Sweden lost one third of its territory 
and more than a quarter of itspopulation. The partition was most manifest in the 
Torne Valley. The new national border was drawn along the Torne river and the 
parishes in the valley were divided into two equal parts. In this way each part ended 
up in its own nation-building project and modernisation project. In the Swedish 
part of the Torne Valley there remained a Finnish-speaking minority consisting of 
about 7000 persons from the Finnish-Swedish time era. With the increasing na
tion-state competition in the latter part of the 19th century the demands for cultural 
homogenisation grew stronger in Sweden, which affected the policy towards the 
ethnic minorities. 

At the same time the rapid industrialisation in Upper Norland led to a 
modernisation which in a fundamental way influenced the old Finnish-speaking 
culture in the Torne Valley A central issue in the dissertation Både finsk och svensk 
(Both Finnish and Swedish) is how the ethnicity and national identity was affected 
by the modernisation and the nation-state competition from 1850 to 1939. It is an 
issue which is divided into two separate parts in the dissertation. The first part 
considers the assimilation policy itself; the role of the assimilation policy in the 
modernisation is investigated, the motives behind it, which ends and means 
characterised it, and also the turning points that can be distinguished. The second 
part considers how the language policy and modernisation in general affected the 
ethnicity and national identity in the Torne Valley. One of the most distinct signs, 
not only of the speed of the modernisation, but also of the change of the national 
identity, is the change over from Finnish to Swedish as the every-day language. The 
process of language shift is therefore used in the dissertation as an important 
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indicator of how the Swedification politicians succeeded in their assimilation po
licy, and also of the modernisation strategies of the Torne Valley people themselves. 

One hypothesis is that the assimilation policy in the period of modernisation 
was influenced by the ethnic groups 'long continuity in the nation-state. Another 
hypothesis is that the modernisation in general played as significant a role in the 
process of language shift as the language policy in elementary school. In the dis
sertation nationalism is regarded as a myth-symbol complex which is transferred 
by one or many ethnic groups from the pre-modern state to the modern nation-
state. The forming of ethnic groups in the state, and their relations to each other, 
took place long before industrialism and the modern nation-state took shape. So in 
the development of the nation-state there is a cultural continuity which extends 
back in time long before the modernisation period. 

In the dissertation the concept ethnie is used, in the meaning Anthony D. Smith 
gives it, to signify the ethnic continuity in the nation. It implies that the ideological 
content of the elementary school can be placed in the long time nation-state 
perspective. The ethnic core in the tradition of popular education comes clearer 
when the doctrine of the church law of 1686 is compared to the Elementary School 
Act of 1842. Both the discourse of the church law and the Elementary School Act 
can be described as metaphysical, patriarchal and patriotic. Both of them express 
patriotic and nationalistic feelings from the perspective of the dominating Swedish 
group.The boundaries drawn by its different ethnic groups in relation to each other 
has been the starting-point for investigating the content of the changing ethnicity. 
The basic assumption for ethnic boundaries to be maintained is therefore 
dichotomization of ethnic status. 

The decisive factor for the boundary between the ethnic groups to be maintained 
or not is its functional value. This is made by self-categorisations and categorisations 
of other ethnic groups. In the case of the Finnish-speaking Torne Valley people 
two essential boundary maintaining criteria towards the Swedish-speaking group 
can be considered. They are the "Laestadian revivalist movement (laestadianismen) and 
the language. In the middle of the 19th century the Laestadian revivalist movement 
was founded by the minister Lars Levi Laestadius. It began in the home parish of 
Laestadius in Karesuando in the very north of Sweden and spread among the Sami 
people and the Finnish-speaking farmers in the north of Sweden, Norway and 
Finland. The religious peculiarity together with the dissentient language and the 
cultural subordination in the Swedish nation-state was the most important features 
of the Torne Valley ethnicity. The features of the Laestadian revival are its Purita
nism, strong anti-modernism, collective confession and the ecstatic expressions 
associated with the confession. The Laestadian revival made a virtue of the 
impoverished circumstances in the Torne Valley and elevated this poverty to spi
ritual richness. It formed a strong sense of spiritual and ethnic togetherness in the 
Laestadian communities. Through the moral shaking-up function of the revivalist 
movement it also received a social importance. The Laestadian revival thus was a 
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counter-force to the stigmatisation which characterised the Finnish language in its 
modern nationalistic context. Therefore it had considerable importance for 
maintaining a Torne Valley ethnicity founded on the Finnish language. 

The nationalists in Sweden and Finland from the middle of the 19th century 
sought ideological strength from different sources to meet the imagined threats to 
the nation. The Swedes saw Russia as the main enemy in military terms, but culturally 
the Finnish nationalists, the so called Fennomans, were experienced as the fore
most threat. Finland considered Russia its main obstacle to national self-determi
nation while both Swedish and Russian culture stood for a hegemony which 
especially the Finnish speakers wanted to free themselves from. The common ethnic 
background in the old Swedish unified state (enhetsstat) therefore found different 
expressions in Sweden and Finland. The Swedish nationalism orientated itself to 
Scandinavism and the Viking Age German mythology. The Finnish nationalists 
made efforts to create a myth-symbol complex which could be applied to a Finnish 
nation-state based on a Finnish-speaking ethnie. So in Finland a national mythology 
was formulated whose older parts were based on the writing of history from the 
time of the Swedish unified state, but with a mythology which was formulated 
during the 19th century based on Finnish folklore and culture. 

The assimilation policy in the Swedish Torne Valley consisted to a large extent 
of school policy. It was through the elementary school that the Torne Valley People 
should be drawn into the modern national sphere and brought up to be Swedish 
citizens. In school the ethnocentric view on the nation was expressed in an 
assimilatory language policy. The instruction in school, which had formerly been 
done in Finnish, was bit by bit changed to Swedish. The Swedification policy in 
elementary school in the Torne Valley can be divided into three periods between 
1850 and 1939. The first period 1860-1975 was characterised by a Finnish-speaking 
educational system with Finnish school books and Finnish-speaking teachers. The 
expansion of the elementary school up to 1875 was made in three stages, the first 
directly after the municipal reform in 1862, the second at the same time as the 
establishing of a general policy of support by the County Council (landsting) to 
the education system in the parishes in 1869, the third together with the establishing 
of the special state grant to the education system in the Torne Valley in 1874. The 
expansion was thus an immediate result of local, regional and central government 
decisions. The next period 1876-1916 was characterised by a gradually Swedification 
of the elementary school which reached its most intensive phase before the outbreak 
of the First World War. With the railway, industrialisation and the increasing na
tion-state competition a nationalistic argumentation became part of the language 
policy, which had previously been subordinated. At the beginning of the period 
the policy of the diocese in the Torne Valley was, however, dominated by a striving 
for religious hegemony against the Laestadians. According to the cultural view of 
the Bishop Lars Landgren it meant that the superior Swedish culture should be 
introduced in the Torne Valley as a protection against the Finnish culture, which 
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was considered to be on a lower level. He had a Darwinist attitude to language, 
common at the time, which implied one thought that the Finnish language was 
spreading to the Swedish-speaking areas in northern Sweden and so pushing aside 
the Swedish language. The most important means of counteracting the Finnish 
culture was to introduce Swedish language and culture in the elementary schools. 
By winning over the Laeastadian minister P.O. Grape to the Swedification policy 
he found the collaborator he needed for his purposes. After he had been made an 
inspector of elementary school the Swedification of the elementary schools began 
in earnest. 

With the first elementary schools financed by the state in 1888 a more deliberate 
assimilation policy was launched. If the congregation was willing to accept Swe
dish as the only instruction language in elementary school, the state offered to 
build and run the school with only a symbolic contribution from the parish. Now 
Swedish was introduced as the instruction language in more and more schools, 
even in the schools run by the parish. The state school system, with Swedish as the 
instruction language, was greatly extended. Swedish educational materials were 
introduced and a special type of boarding school (arbetsstuga) was introduced, 
where the children lived and worked while attending elementary school at the same 
time. This kind of boarding school was introduced for poor children and those 
living in remote areas. In 1899 a folk high-school (folkhögskola) was founded in 
Övertorneå as a step both in the modernisation and the assimilation policy. 

The last period 1917-1939 is characterised by a slight easing of the Swedification 
policy. This change took place slowly and started with the setting of a government 
investigation of the education system in the Tome Valley in 1917. It finally ended 
in a change in the curriculum in 1935 which allowed voluntary education in Finnish 
in the secondary school. Despite the bilingual policy, which during the whole pe
riod was the official doctrine, the policy carried out must be regarded as an assimi
lation policy with the aim of letting the Finnish language die out. The development 
of the Finnish language was counteracted in all ways and in all kind of activities 
were the diocese had any influence. The change to a Swedification policy was 
initiated by Lars Landgren and carried on by the succeeding bishops Martin Jo
hansson and Olof Bergqvist. 

The expansion of the state schools with Swedish as its instruction language 
continued in many stages at the beginning of the 20th century despite criticism 
from the Fennomans. The change in the minority policy can therefore not be 
explained only by the fear of the Laestadians or the criticism from the Fennomans. 
Further explanations must be looked for which take into account the interplay of 
internal and external factors. The most important causes for the change were: a) 
the modernisation, professionalization and new political head of elementary school, 
b) the revitalisation movement for the Finnish language in the Torne Valley, c) the 
new international agreements after the First World War concerning the rights of 
national minorities, d) the long continuity and national status in the Swedish na
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tion-state of the people in the Torne Valley and e) the paradigm shift in the party 
policy from a right wing to a labour government in the 1920s and 30s. 
One hypothesis in the dissertation has been that the assimilation policy during the 
modernisation period was influenced by the long continuity of the ethnic groups 
in the nation-state. It is a hypothesis which does not allow too definite conclusions 
because of the long time span. In some points the hypothesis can, however, be 
verified. In the discourse of the Swedification policy it was especially the Fennomans 
who kept the long nation-state perspective alive. They regarded the Swedish Torne 
Valley people as part of the Finnish culture which during the era of nationalism 
was now on its way to be released from its suppressed role. Thereby they connected 
to the common history of the Finnish and Swedish nation-state. 

The Swedification policy was held by the Fennomans as an expression of natio
nal oppression of the Finnish minority in the Swedish Torne Valley by the Swedish 
majority. This accusation made the Swedish nationalists to try to reinterpret the 
history of the Swedish Torne Valley people. They asserted that Swedes had been 
living in the Torne Valley before the Finns, that the medieval traders in the Torne 
Valley, called "birkarlar", were of Swedish descent and also that the Finnish language 
had taken over areas previously Swedish. The Finnish and Swedish nationalists' 
divergent interpretations of the ethnic role of the Torne Valley people in the na-
tion-state did in a substantial way influence the assimilation policy. On the one 
hand it had a curbing effect on the assimilation policy because of the fear of 
criticism by the Fennomans. On the other hand it made a reasonable view of the 
role of the Finnish language in the education in elementary school impossible. 
Finnish as a cultural language was stigmatised until the easing of the language 
policy at the end of the 1930s. 

The long continuity of the Torne Valley people in the nation-state also played 
an important role in the change in the Swedish minority policy after the First World 
War. I t must be regarded as a result both of internal and external factors. The 
external factors are related to the changed circumstances in the Baltic Sea region 
after the First World War and the new international views concerning national 
minorities. Of special importance for the Torne Valley was the development of 
the Åland question. In connection to the Swedish opinion which demanded that 
Åland should be handed back to Sweden, the Fennomans demanded that the Swe
dish Torne Valley in that case should be given to Finland. The Fennomans used the 
same kind of argument as the Swedes, i.e. that it concerned a region that by tradi
tion had a Finnish culture and Finnish language. Because of this the Västerbotten 
committee (Västerbottenkommittén) was launched in Torneå in 1919, whose aim 
was to support the Finnish speakers resident in the Torne Valley. In connection to 
the international negotiations about Åland the language question appeared in a 
new light. One direct reason was the changed international attitude to protect na
tional minorities. It was a result of the peace agreement after the First World War. 
Values regarding respect for the language and culture of individuals flourished 
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after the war. The states which accepted the new international order guaranteed 
that the same legal rights should be granted to national minorities or races, especially 
in the education system. 

The long continuity of the Torne Valley p eople in the Swedish nation-state 
meant that they were regarded as a national minority in accordance with the new 
international praxis of rights. What made the language question dangerous for the 
Swedish nation-state was the changed outlook on the relation between a people's 
culture, nationality and the state it was considered to belong to. Language and 
culture could mean more for which state a minority belonged to than territorial 
possession. The internal factors have partly to do with the above described role of 
the Torne Valley people in the history and mythology of the nation and also with 
the territorialization of the nation-state. It can not be described as a direct cause of 
the change, but more a necessary prerequisite for values to arise in order to support 
the vernacular language of Torne Valley people. The most important internal factors 
behind the changed direction was a changed political composition among the leading 
bodies in the education system, in combination with a Torne Valley revitalisation 
movement for the Finnish mother tongue. Because of the advance of the social 
democrats and the liberals the previously dominant influence of the conservative 
right wing over the education system was broken. It is relevant to talk about a 
paradigm shift from the conservative, royalist and protectionist approach to the 
social democratic international and antimilitary approach. This also eased the 
mistrust for the Torne Valley minority a little, and also the patriarchal approach to 
the language question. 

The second hypothesis which was formulated is that the modernisation in gene
ral played an equal role in the process of language shift as did the language policy 
in elementary school. Out of a perspective from below the language strategies of 
the Torne Valley people have been investigated in relation to migration patterns 
during the industrialisation, the assimilation policy in elementary school, the 
establishment of the folk high school and the changed marriage patterns. The 
change from Finnish to bilingualism and the enhancement of literacy in Swedish is 
an indicator on the growing influence of modernisation on the population. The 
writing ability was a prerequisite for the spread of a modern national consciousness 
founded on infrastructural national integration, the shaping of a public life and 
also political démocratisation. The quantitative investigation of the process of 
language shift and literacy is therefore an important complement to the qualitative 
written sources in the investigation of the ethnic content in the national identity. 
The language shift in the Torne Valley can be described as both a language shift 
forced by the state and a voluntary act, determined by more or less conscious 
strategies. The language shift can thus be interpreted as both an abuse of power 
and an emancipatory act, depending on from which angle it is regarded. What 
makes the process difficult to evaluate is that the modernisation and the assimila
tion policy were taking place simultaneously. It is possible to distinguish three strong 
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driving forces behind the making of new bilingual environments in the Swedish 
Torne Valley: the Swedification policy in elementary school, the labour migrations 
and marriage migrations. 

There is a clear ethnic pattern in the industrialisation of the Torne Valley. The 
early industrial entrepreneurs were Swedish-speaking bourgeoisie, often with a 
connection to the capital Stockholm. This was also the case for the sawmill industry 
which was established in the coastal area of the Torne Valley. There were no Finnish-
speaking industrial entrepreneurs involved. The only public career used by the 
Finnish-speakers was the church and the education system. The language isolation 
meant that the Torne Valley people had difficulties in asserting their interests and 
having an influence in public life. This became politically obvious in the municipal 
reform and the establishment of the County Council in 1862. The politically and 
active people from the Torne Valley who had positions in the County Council were 
from a bilingual upper stratum of society and from the most wealthy part of the 
peasantry. 

Until the beginning of the 1870s there were also some monolingual Finnish-
speaking members of the County Council. In the beginning the County Council 
had a language policy in which allotted translators to the members of the County 
Council who only spoke Finnish, but after some time the responsibility for translation 
was handed over to the bilingual members of the County Council, and finally the 
system ended in the middle of the 1870s. Both the regional and national policy 
supported the Finnish language in different ways at this time. Until 1876 the 
education system in the Torne Valley thus was totally adapted to an education in 
elementary school in Finnish. The participation in the annual meetings with the 
County Council supported the view among the Torne Valley politicians about the 
importance of learning Swedish and prepared the way for a changed language 
policy. 

An important factor in the process of modernisation was the development of 
writing abilities. The investigation of this process in the Torne Valley reveals that it 
had a partly different course than previous research has supposed. First of all the 
largest increase in the level of writing ability was made in the Finnish language 
during the 19th century. Secondly the development of the Swedish written language 
was considerably slower than previously supposed. A local investigation of literacy 
in the elementary school in Matarengi shows that the marks in reading were a litde 
bit better in the period of Swedish language as instruction language 1888-95 than 
in the period of Finnish language 1855-62. In writing abilities the results were 
reversed. The bilingual newspaper Haparandadabladet which was printed from the 
1870s contributed to the maintenance of literacy in the Finnish language. At the 
local level in the Torne Valley there was an exchange between Swedish and Finnish 
speakers long before the Swedification policy started. These are the results of the 
investigations in the process of language shift in the rural district of Övertorneå. 
Among the individuals who have been able to be traced from the census of 1890 
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to the census of 1930, it is clear that in the age groups born in the 1850s and 1860s 
a higher degree of shift from Swedish to Finnish was made than reverse. Still 
among those who were born in the 1880s and 1890s the change from Swedish to 
Finnish as main language was as large as its reverse. It shows that the process of 
language shift was dynamic and did not only go in the direction from Finnish to 
Swedish. Also the Governor described in his Governor's report in 1870-75, that 
the more wealthy of the peasants in Övertorneå even then sent their children to 
work in the Swedish-speaking area, in order to learn Swedish. 

The investigation of the language pattern in the whole district of Övertorneå 
shows that the decline of the monolinguistic Finnish speakers to a large extent 
followed the course of Swedification policy in elementary school. The simultaneous 
decline both in Övertorneå and the sawmill community Seskarö makes it very 
probable that the language policy in elementary school influenced the changed 
pattern of language in a substantial way. The conditions were in other ways so 
different between the agrarian Övertorneå compared with the industrial character 
of the sawmill community in the archipelago of Haparanda. An investigation of 
the language use among men and women revealed that the women had a lingering 
Finnish language pattern. As boys and girls went to school in equal numbers this 
must imply that forces outside the school influenced the transference to bilingualism. 
The explanation is that the men in a totally different way to the women came out in 
the working life and therefore did came into contact with an environment which 
promoted bilingualism. 

A large share of the public services created in the Torne Valley was connected 
to nationalistic border limiting activities, partly the maintenance of the geographic 
border to Finland, pardy the maintenance of the mental boundary to Finnish 
language and culture especially in the education system. The education system did 
mean very much to the women, not only because they learned to read and write, 
but also because they got posts as teachers in the schools. Because bilingualism was 
an advantage when applying for jobs in the Torne Valley most of the infant teachers 
had a Finnish-speaking background. It is clear that the women born in Sweden 
invested in vocational education which required knowledge of Swedish, compared 
with the women born in Finland who did not do that. There were significant language 
strategies which led to freer and economically independent life. Among the Torne 
Valley women there were also a general change from manual working in the farming 
etc. to the service sector. The men on the contrary kept a large share of their 
livelihood in farming supplemented by jobs in industry, handicrafts and transport. 
Also the military profession was a new career for the men when the Torneå Com
pany was founded. Also the establishing of families influenced the language pattern. 
An investigation of the marriage pattern in 1890 in the three parallel parishes 
Ylitornio (Finnish Torne Valley), Övertorneå (Swedish Torne Valley) and Överka-
lix (Swedish-speaking Norrbotten) revealed that more marriages were made between 
Övertorneå and Överkalic than between Övertorneå and Ylitornio. Even before 
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the Swedifìcation policy in the middle of the 1880s a marriage pattern existed 
which gave priority to the establishing of families between the Finnish-speaking 
Övertorneå and the Swedish-speaking Överkalix. An investigation of the marriage 
pattern in Övertorneå in 1930, considering men and women born in Finland, reve
als that of 72 men and women living in Swedish-Finnish combined marriages 57 
were women and 15 men. Of the women only about one third were bilingual. The 
investigation of the establishment of families between people from Övertorneå 
and Ylitornio shows that the people who moved the least were the least likely to 
marry Finnish people. More Finnish women than men were married into the families 
in Övertorneå in 1930. There were also considerably more Finnish women than 
Swedish women in the Swedish-Finnish marriages. 

They had a more traditional profile of working in the home than the Swedish 
Torne Valley women. In that way the Finnish women contributed to the conservation 
of the agrarian Finnish culture in the Swedish Torne Valley. It is relevant to say that 
the immigration from Finland to Övertorneå was always connected to marriage. A 
longitudinal investigation of the marriage patterns in Övertorneå during the three 
decades 1860s, 1890s and 1910s reveals that the marriages between Finns and 
Swedish Torne Valley people was quite stable during these years. The preferences 
of marriage was untouched by the nation-state competition and the language po
licy. To sum up it is relevant to say that the hypothesis considering the influence of 
the modernisation on the process of language shift has partly been verified, but 
the pattern is so ambiguous that it is not possible to draw more than single pictures 
of the pattern. 

The ethnic content in the national identity of the Swedish Torne Valley people 
did change from 1850 to 1939. Until the latter part of the 19th century it seems that 
the Torne Valley nationalism was of a religious kind. When the Governor Gösta 
Malm as a young student in 1893 made a journey along the Torne Valley big coloured 
portraits of the tsar were hanging in almost every house on the Finnish side and 
even on the Swedish side. It reveals that the symbol of the king was changeable at 
this time. In the religious context the most important thing was to have a king on 
the wall as a symbol, whether he was Russian or Swedish. When Malm arrived in 
1919 the portrait of the tsar family had been changed to one of the Swedish royal 
family in the houses on the Swedish side. 

Of course one must question how true the picture by Malm is. As early as in 
1887 bishop Lars Landgren for example requested the inspector of elementary 
schools P.O. Grape not to be so critical of the Fennomans when he demanded for 
money from the ecclesiastic department. It reveals that even a leading Laestadian 
leader as Grape had a great nationalistic fervour towards the Finnish nationalists. 
There are also other accounts which describe the indifference the common Torne 
Valley person felt for the nationalist question. Along with the folk high-school, the 
fostering nationalistic feature of the military service, the establishing of bilingual 
environments and the growing popular movements it seems like the attitude to the 
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Swedish nation was formed in a more conscious way among the Torne Valley 
people. This happened from the middle of the 1890s onwards. Maybe the most 
important reason why the Swedish language came to be associated with the natio
nal identity, is the recurrent underlying criticism by the Fennomans of the Swedish 
Torne valley people as "national backwards" because they did not defend their 
mother tongue against the Swedification policy. Most clearly a Swedish national 
identity was manifested in connection with the investigations of national loyalty 
made in 1919 in the context of the Åland crisis. It is obvious that the events 
connected to Finnish civil war and the Fennoman demands for the territory of the 
Torne Valley made the Swedish national identity "active". 

By the Finnish Fennomans ' recurrent criticism of the Swedification policy in 
the Torne Valley the ethnic content in the Swedish nationalism was questioned. 
But there was no support from the Swedish Torne Valley people for the Fennoman 
idea. In accordance with the nationalistic notion from the time of the unitary state 
they regarded each other as if they had always been Swedes in the meaning belonging 
to the Swedish nation-state. There were no economical, political or cultural incentives 
to transfer to the Finnish nation-state. Therefore the Swedish Torne Valley people 
had a strong need to mark their different ethnicity from the Finns on the other side 
of the national border. It was difficult to mark such a change through religion, as 
the Laestadianism on the Swedish and Finnish side was so similar to each other. 
The solution became to learn Swedish and through the language mark their diffe
rent ethnicity. 

The problem with the Laestadianism was that it could not offer any sustainable 
ethnic strategy for the needs of modern society. The Laestadian revival did not 
oppose learning the Swedish language, but rather the modern, useless and sinful 
things which followed learning the Swedish language. There was thus no outspoken 
Finnish nationalistic alternative, nor any organisations or institutions which worked 
for such an alternative. For the bilingual Torne Valley people it was a matter of 
course that they were a part of the Swedish nation. Through the bilingualism the 
ethnic content changed in the national identity of the Torne Valley people. Reversed 
the national identity became part of the ethnic dichotomization to the Finnish 
side. The Swedish Torne Valley became an interface periphery with an ethnicity all 
of its own which was both Finnish and Swedish. 
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Förkortningar 
AA=Arbetarrörelsens arkiv 
BiSOS= Bidrag till Sveriges Officiella Statistik. 
DDU=Demograflska databasen, Umeå universitet. 
Ds= Departementsskrivelse. 
FAU=Forskningsarkivet, Umeå universitet. 
Finnbygdsutredningen 1921= Betänkande och förslag rörande folkskoleväsendet i 
de finsktalande delarna av Norrbottens län 1921. 
FAN= Folkrörelsernas Arkiv i Norrbotten 
HLA=Härnösands landsarkiv 
LDA=Luleås domkapitel arkiv 
NE= Nationalencyklopedin. 
NLLA=Norrbottens läns landstings arkiv 
NMA=Norrbottens museums arkiv 
NTKU=Nedertorneå kommunarkiv 
KrA=Krigsarkivet 
RA=Riksarkivet 
SFS=Svensk Författningssamling. 
S OS=Sveriges Officiella Statistik. 
SOU= Statens Offentliga Utredningar. 
SVT= Suomenmaan Virallinen Tilasto (Finlands Officiella Statistik). 
STV= Suomen Tilastollinen Vuosikirja (Finsk Statistisk Årsbok). 
UUB=Uppsala universitetsbibliotek. 
YTKA= Ylitornio kommunarkiv. 
ÖTFA=Övertorneås folkhögskola arkiv. 
ÖTKA= Övertorneå kommunarkiv. 
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Skolstyrelsen. ALI Examenskatalog 1854-1877. 
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Handlingar rörande prästmötet i Luleå 1934 (1934). Luleå. 
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Norrbottens museums arkiv, Luleå: Bergman, Kaj och Bergman, Margareta 

(1991 )y Nor dens Nildal. Kulturhistorisk utrednig med underlag till kulturminnesvårds
program, för Övertorneå kommun Norrbottens län. (Norrlämningar 2). Norrbottens 
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja (STV) Folkskolorna 1873-1874, Helsinki. 
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Rättelser till 2001 års upplaga av Både fìnsk och svensk 
Den finska tidning som benämns Uusi Suomentar ska stavas Uusi 
Suometar, alltså utan "n". 

s 78, tredje stycket, "...inskriven i utbildningsdoktrinen 1886 och 1842." ska 
vara "...inskriven i utbildningsdoktrinen 1686 och 1842." 

s 166, andra stycket. "Nästan häften av de skolpliktiga barnen..." ska vara 
"Nästan en tredjedel av de skolpliktiga barnen...". 

s 201, andra stycket. "I Diagram 9. redovisas andelen hemundervisade barn 
1869-1896..." ska vara "I Diagram 7 redovisas andelen hemundervisade 
barn 1868-1896...". 

s 305, andra stycket, "...jämförelsen mellan 1686 års kyrkolag och 1942 års 
folkskolestadga." ska vara "...jämförelsen mellan 1686 års kyrkolag och 1842 
års folkskolestadga." 

s 318, första stycket. "Vid en granskning av de angivna tabellerna i 1930 års 
folkräkning som Diagram 14 bygger på ..." ska vara "Vid en granskning av 
de angivna tabellerna i 1930 års folkräkning som Diagram H bygger på ..." 

s 321, tredje stycket, "...förutsätts att dessa fått hemundervisning på 
svenska." ska vara "...förutsätts att dessa fått hemundervisning på finska." 

s 323, sista stycket, "...jämföras med Egil Johanssons beräkning från tidigare 
i Diagram 10." ska vara "...jämföras med Egil Johanssons beräkning från 
tidigare i Diagram 11." 

s 324, första stycket. "Resultatet i Diagram 12 visar..." ska vara "Resultatet i 
Diagram 13 visar...". 

s 344. Ett förtydligande: värdena i Tabell 10 avser den procentuella 
omflyttningen från födelseförsamling till boendeförsamling. 

s 338, sista stycket. "... den tidigare gjorda beräkningen av skrivkunnighetens 
utveckling i Diagram 12." ska vara "...den tidigare gjorda beräkningen av 
skrivkunnighetens utveckling i Diagram 13." 

s 350, första stycket. "Också finska vinterkriget återspeglar sig..." ska vara 
"Också finska inbördeskriget återspeglar sig...". 
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