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Abstrakt
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i om och hur förlusten av sockenkyrkan
påverkade livet i Nedertorneå-Haparanda församling socialt samt religiöst och i så fall hur
eventuella förändringar yttrade sig när de efter kriget 1809 förlorade hemkyrkan på BjörkönPirkkiö till Ryssland. Församlingskyrkan blev efter gränsdragningen kvar på ryskt område.
Eftersom kyrkan ansvarade för ett flertal nuvarande statliga uppgifter under denna tid, har jag
funderat på hur undervisning, fattigvård samt sjukvård fungerade utan kyrka och prästerskap.
Hur förrättningar och gudstjänster fungerade i en sådan komplex situation är ytterligare faktorer
jag studerat närmare.

För att ta reda på hur det förhöll sig med detta under den här tidsperioden har jag ägnat mig åt
litteraturstudium; vilket till största delen varit av historisk karaktär. Det har rört sig om
kyrkohistoria, samhällsutveckling samt allmän global och lokal historia.

Utifrån det samlade materialet har jag kommit fram till att livet påverkades ur flera aspekter för
invånarna i Nedertorneå-Haparanda församling när de förlorade sockenkyrkan 1809. Undervisningen med husförhör fungerade inte som den skulle, negligering av förbud att bevista den
gamla stenkyrkan förekom samt en likgiltighet hos föräldrarna att undervisa sina barn och hålla
husandakt är några exempel på hur detta kom till uttryck hos lokalbefolkningen.
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1. Inledning
Min far var en entusiastisk amatörfilmare, precis som hans far, min farfar varit före honom. Vi
barn samlades förväntansfullt framför filmduken då han skulle visa förevigade händelser. Där
kunde man bli sittande i timtal, medan far ivrigt visade standard och super 8 filmer på löpande
band, hela tiden berättande historier kring det visuella. Det fanns en film som etsat sig fast i
minnet: … en sommar dag, i förgrunden plöjer farfar åkern och i bakgrunden står NedertorneåHaparanda 130-åriga kyrka i lågor, detta var 14 juni 1963. År 1825 hade den pampiga träkyrkan
som syntes väl ner till vår gård Björka, byggts uppe på Lapinmäki, Lappbacken, ungefär 1 km
från den nuvarande gränsen mot Finland, för att ”… inte vara inom skotthåll för ryssarna …”.

Läser ett utdrag ur en dikt av Bengt V Wall i en lokalhistorisk litteratur, vilken är högst relevant
till detta arbete:

”Som 5-åring fick jag färdas till mammas stad med hjulångaren Haparanda …
Som 24-årig fänrik kom jag tillbaka, förälskade mig i staden … Jag red över fälten.
Jag var ung och jag saknade min hustru.
Haparanda … Jag är tillbaka igen. Midsommarnatten är ljus, ett florstunt silkesnät
över staden och älven. På finska sidan Nedertorneå kyrka: klockorna ringer ännu
djupt i min själ …”

Visst, även vi har färdats med båt nere på älven förbi Björkö kyrka och visst har otaliga ritter
gjorts över fälten; det har vår far förevigat. Ovanstående får stå som exempel på hur gemene
man mer eller mindre är intresserad av den lokala historien, den fascinerar och trollbinder,
vilket för entusiasten innebär att historiens vingslag kan upplevas vid lokala platser eller vid
blotta tanken på tider som flytt.

1800-talet var romantikens och nationalismens tidsålder, även politiska rörelser som socialism,
liberalism, kommunism och fascism började få fäste i samhället. Krig och koalitioner länder
emellan kännetecknade denna tids era. Konsekvenser av detta fick Sverige erfara när hela
Finland förlorades till Ryssland. Nationsgränsen Sverige-Ryssland drogs i älvfåran mellan
Sverige och det nuvarande Finland. Handels staden Torneå kom att hamna på ryskt territorium
medan den lilla byn Haparanda blev kvar i Sverige. Eftersom sockenkyrkan på Björkön-Pirkkiö
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blev kvar på ryskt område, stod invånarna tillhörande svenska Nedertorneå-Haparanda
församling utan kyrka.

Varför jag valt att behandla detta ämne beror på ett genuint historiskt intresse samt en oerhörd
nyfikenhet på hur det kyrkliga och sociala livet förändrades för mina förfäder från förlusten av
Björkö kyrka år 1809 till den nya kyrkan, vilken brann 1963, byggdes på Lapinmäki 1825.

Uppsatsen är uppbyggd på så vis att det först kommer en historisk bakgrund från 1500-talet till
1800-talet angående det kyrkliga livet och kyrkans vedertagna uppgifter, samhällssituationen
samt krigen, vilka orsakade gränsdragningen. Sedan följer en kort redovisning av kyrkans
uppgifter 1809-1825 där jag avgränsat mig och i huvudsak behandlar fattigvård, undervisning
samt sjukvård. Vidare kommer ett kapitel om Nedertorneå-Haparanda församling där en
närmare redogörelse av den komplexa situationen lyfts fram. Avslutningsvis presenterar jag
resultatet av min undersökning, där svaren på frågeställningarna kommer att redovisas, vilket
innebär en presentation av den rådande situationen i Nedertorneå-Haparanda från 1809-1825.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med frågeställningarna är att få vetskap om det sociala och religiösa livet i församlingen
under denna tid, då kyrkan fortfarande ansvarade för fattigvård, undervisning o.dyl. Under
1800-talets mitt inleds den strukturella differentieringen, då samhället successivt börjar ta över
kyrkans uppgifter. Genom att beskriva den historiska utvecklingen globalt och lokalt, men
samtidigt lyfta fram det samhälleliga och kyrkliga livets struktur under denna tidsperiod, avser
jag ringa in kärnan i min frågeställning. Vem ansvarade för gudstjänster och förrättningar? Hur
fungerade dessa och var hölls de? Vem ansvarade för fattigomsorgen, undervisningen och
sjukvården? Har för avsikt att besvara dessa avgränsande frågor, för att kunna avgöra om och
hur brist på socken kyrka påverkade livet för Nedertorneå-Haparanda församlingsbor.

1.2 Metod
Uppsatsen bygger på litteratur studium av kvalitativ art. Undersökningen är deskriptiv, då jag
till största del kommer att beskriva förhållande som ägt rum i dåtiden. Har enligt den hypote-
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tiskt- deduktiva metoden varit öppen för nya infallsvinklar. Källorna jag använt är litteratur av
sekundär art, har inte forskat i historiskt arkivmaterial.

1.3 Forskningsöversikt
Kommer att använda mig av Göran Gustafssons begrepp strukturell differentiering, vilket
Gustafsson beskriver som ”en konkret typ av religiös förändring som ligger i att de samhälleliga institutionerna, inklusive de religiösa institutionerna, får allt mer specifika uppgifter.” Via
den här processen har de religiösa institutionerna lämnat ifrån sig eller fråntagits alla eller
flertalet av de uppgifter som inte alltid varit av primär religiös karaktär som de tidigare svarat
för och hur olika uppgifter som varit knutna till svenska kyrkan på lokalplanet steg för steg
tagits bort från prästens och församlingens inflytelse sfär. 1 Det är inte bara i samhället i stort
förändringen skett utan även inom familjen, eftersom den förlorat den vårdade funktion den en
gång hade.

Man bör ta i beaktande att vårt moderna samhälle inte ersatte det traditionella över en natt, utan
det har istället varit fråga om långsamma gradvisa processer. 2 Denna förändring inleddes 1843
då kyrkorådet befriades från uppsikt över hälsovården och fick vid sin sida sockennämnden för
att förvalta frågor som ansågs falla utanför kyrkans ansvarsområde. De viktigaste frågorna som
kommunallagen medförde var att kyrkan undantogs fattigvårds-frågorna.

1858 försvann barnavården och skolväsendet, funktioner som mer eller mindre anknöt till den
religiösa socialisationen i ett samhälle där religiös enhetlighet var en målsättning.3 Skolområdet
anses faktiskt vara det område där det tydligast framgår hur det kristna inflytandet i samhället
trängts tillbaka. Ända fram till 1919 var kristendomsundervisning med inlärandet av Luthers
katekes en målsättning. 1962 blev även andra religioner integrerade i kristendomsundervisningen, successivt har kristendomskunskapen försvunnit till det bredare och mer aktuella ämnet
religionskunskap. 4 Intressant är väl att enligt läroplanen 1994 ”ska skolans mål och dess värde
förmedling vara i överensstämmelse med dem kristna traditionens etik och västerländsk
humanism”!

1

Gustafsson G (1997) Tro, samfund och samhälle, Örebro: Libris
Ibid s. 19
3
Gustafsson G (1997) s. 230 ff.
2
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Just fattigvård, undervisning och sjukvård är de områden jag studerat närmare. Kyrkan hade
huvudansvar för dessa under perioden jag undersökt dvs. 1809-1825. Hur dessa fungerade utan
kyrka före den strukturella differentieringens tidevarv är kärnfrågor i denna uppsats, vilka jag
redogör för i senare kapitel.

Fram till mitten av 1800-talet var alltså kyrkan och samhället i övrigt sammanvävda på ett sätt
som idag kan vara svårt att föreställa sig. Laga skifte, industrialisering och urbanisering till
större städer har bidragit till samhällsförändringen. I nästa kapitel beskrivs hur socken livet har
förändrats under århundraden.

4

Ibid s. 231

8

2. Historisk bakgrund
I det här kapitlet kommer jag att ge en historisk bakgrund från reformationen som inträffade i
Sverige under 1500-talet genom att man anammade den lutherska läran, till 1800-talet.
Tonvikten ligger på det sistnämnda århundradet, eftersom händelserna i denna undersökning
utspelades då. Men det är även intressant att göra en historisk tillbakablick för att se hur
kristendomen, kyrkans uppgifter, människornas livsvillkor, samhällsandan politiskt och
ideologiskt förlöpt under den här 300-åriga tidsperioden.

2.1 1500-talet
Under 1500-talets början hörde den svenska kyrkan till den romersk-katolska. Den avlöstes
genom besluten på Västerås riksdagarna 1527 och 1544, samt genom Uppsala mötes beslut
1593 av reformationen med den lutherska läran. Det här hände såväl i Sverige som i Finland.5
Den reformerade svenska kyrkan utvecklades tidigt att bli en episkopal nationalkyrka under
kungamaktens beskydd, där man med Luthers två-regements-lära tydligt skilde mellan andligt
och världsligt regementet.

Uppgiften för det världsliga regementet, kungen och statsmakten, var att vidmakthålla
samhällets yttre lag och lugn. Det andliga regementet ägnade sig åt kyrkans andliga uppgift;
guds ords förkunnelse, sakramentets förvaltning, själavården och den inom kyrkliga ordningen,
vilket biskoparna och prästerna hade huvudansvaret för. Båda regementen ansågs givna av gud.
Det världsliga regementet hade i uppgift att skydda kyrkan, värna tron och bestraffa den som
bröt mot guds lag och ordning. Denna samhällsuppfattning förutsatte en positiv kristen stat, där
kungen såg sig såsom beroende av och ansvarig inför gud. 6

Mycket av den medeltida organisationen levde kvar t.ex. fortsatte socknarna att ha självstyre,
kyrkan kloster gav allmosor och värnade om de fattiga. På det här området förändrades synen
via reformationen; man såg inte längre fattigdom som elände någon blivit dömd till att vara i för
evigt, enligt Luther var arbetet en kallelse där människorna kunde åstadkomma en tjänst inför
gud. Hur alla hade sin speciella plikt efter reformatorns katekes följer nedan.
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Tornedalskommunernas historieboks kommitté (1992)
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2.2 1600-talet
Luthers katekes var en vägvisare i predikan och undervisning den gav människorna trygghet
med givna platser i samhället, lärare, husmödrar och fäder, barn och tjänstefolk hade alla olika
plikter. 7 Även den kungliga absolutismen harmonierade väl med den stränga ortodoxins krav
på enhetlighet i läran och med stark kontroll över allmogen.8

Men hur levde då 1600-tals människan? Den övervägande delen av Sveriges befolkning bodde
i landsbygdens byar eller i gårdar som de gjort i århundraden. På grund av bristande samfärdsel
och det vi i dag kallar infrastruktur var dessa så gott som isolerade från omgivningen.
Socknarna bildade små enheter, med stark inre samhörighet höll de sig på avstånd från andra
socken. Vad som hände utanför socknen hörde till en annan värld och var därför inte av
intresse. Inom byarna skedde allt i kollektivismens tecken, såväl vardag som fest. Byn var ett
levande samfund, där var och en hade sin särskilda uppgift och alla tillsammans strävade för ett
gemensamt mål, byns uppehälle och välfärd. 9

För att kunna reglera den här typen av samverkan skapades olika byordningar och kontrollera
de enskilda individernas insatser. Byordningarna var detaljerade bestämmelser, vilka var helt
nödvändiga för att man skulle kunna bruka den ännu oskiftade jorden. Det dagliga samlivet
mellan byns invånare krävde moraliska regler. I byaordningarna infördes stränga föreskrifter
om sedlighet och inbördes ordning. Eder och svordomar beivrades och det tillsågs noga att man
vid alla sammankomster iakttog ett yttre skick och god ordning. Man kan säga att byasamhället
utövade en inbördes självtukt, som befriade det från hänvändelser till stat och kyrka. 10

Här i Sverige var det folket själva som i sina lokala sammanhang byggde sin kyrka, tillsatte
präst och tog hand om socknens angelägenheter. 11 Kyrkan var placerad mitt i byn och kring den
och dess handlingar kretsade folks intresse och tankar. 12

6

Borgehammar S (1997) Kyrkans liv, Verbum
Söderström L (1984) Norrländskt sockenliv under 1700-talet, Ö-vik: Härnösands stifts teologiska sällskap
8
Tornedalskommunernas historieboks kommitté (1992)
9
Pleijel H (1970) Hustavlans värld, Verbum
10
Ibid s. 204
11
Svenungsson D (1969) Socknen, religiös realitet - aktuellt problem, Verbum
12
Pleijel H (1970) s. 206
7

10
Liksom under medeltiden förvaltades kyrkobyggnaden av prästen och kyrkvärdarna. Från
1600-talet började sexmanna-institutionen framträda som ett organ för socknen, vid sidan av
kyrkvärdarna. Sex ärliga, förståndiga och beryktade män valdes av församlingen och skulle
tillsammans med kyrkvärdarna ha uppsikt över kyrkan, prästgården, sockenstugan och den
kyrkliga jorden. Dessa skulle vaka över kyrkotukten och ordningen i församlingen. De utgjorde
under kyrkoherden ett mellanting mellan en fullmäktigeinstitution och en sorts sockenrätt som
hade att döma i frågor som gällde oordning i kyrka och ohörsamhet mot prästen. 13 Men prästen
var den enda som kunde påverka gemene man, i både högtid och vardag smälte han samman
med sin församling till en oupplöslig enhet.

Fattigvården under 1600-talet var endast för de behövande, enligt 1686 års kyrkolag byggdes
fattighus. Vanligast var att de fattiga levde i backstugor eller flyttade från gård till gård. 14

2.3 1700-talet
Under 1700-talet delades socknen in i fattigrotar, en rote var 6-8 gårdar som skulle ha omsorg
om ett bestämt fattighjon. 15 Människorna fortsatte att leva som under det föregående århundradet. Men 1700-talet med dess globala upplysningstid och frihetstiden i Sverige förändrade
den politiska och religiösa synen på samhället. Kristna fick tänka igenom sin tro 16 detta visade
sig bland annat i att pietismen kom till Sverige via de soldater som anlänt från Ryssland efter
kriget. Dessa hade inte funnit tröst i dogmer och laglydig kristendom utan i stället i böner och
en from förtröstan på guds ord. I allmänhet var folk mycket religiösa; i synnerhet i Norr, här
utvecklades en evangelisk pietism-Leastadianismen. Likt föregående århundrade hade kyrkan
och dess prästerskap ett starkt grepp om församlingen. De kyrkliga reglerna för 1700-tals
människan var hårda. Ett felsteg kunde resultera i böter och vanära. 17

1726 ålades prästerna att kontrollera församlingsmedlemmarnas kunskaper i kristliga stycken,
speciellt katekesen och de tio budorden. Husfadern hade på sitt ansvar att lära sitt husfolk läsa
och att kunna dessa kristliga budord utantill. Prästerna besökte hemmen och höll förhör med

13

Borgehammar S (1997) s. l13
Tornedalskommunernas historieboks kommitté (1992) s. 108
15
Tornedalskommunernas historieboks kommitté (1992) s. 108
16
Söderström L (1984) s. 9
17
Svanberg N Mattila bys historia
14
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husfolket, församlings bornas kunskaper antecknades i speciella böcker: husförhörslängder. I
dessa antecknades även bortgångna och nyfödda församlingsbor.

Den franska revolutionen som inträffade 1789 gav influenser i andra länder. I Sverige mördades
den svenske kungen Gustav III 1792. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
avlöste krigen och koalitionerna varandra i Europa. Frankrike med dess ledare Napoleon var en
maktfaktor. De globala koalitionsbildningarna bidrog till lokala konsekvenser för NedertorneåHaparanda församling då Sverige förlorade Finland till Ryssland och därmed även sockenkyrkan.

2.4 1800-talet
Nedan följer en beskrivning av 1800-tals människans levnadsvillkor sett ur ett samhälleligt och
kyrkligt perspektiv, vilket följs av en kortare sammanfattning av krigen som orsakade
gränsdragningen i Torne älv.

Under slutet av 1700- och början av 1800-talet levde människorna, i synnerhet de fattiga ett
mycket utsatt liv, långt ifrån begreppet ”den gamla goda tiden”. Medellivslängden var 44 år,
andelen barn och ungdomar var hög och åldringar få. Man kan säga att bondefamiljen var en
produktions enhet där alla familjens medlemmar deltog och ägde sina produktionsmedel.
Barndomen var inte en lek ålder som i industrisamhället, så tidigt som möjligt började barnen
att delta i produktionen. Även far- och morföräldrarna deltog efter förmåga. Man kan säga att
bondefamiljen var en enhet för konsumtion, reproduktion och inte minst socialisation. 18
Eftersom det inte fanns en befintlig sjukvård fick även banala åkommor dödlig utgång, det var
en snabb omsättning på människor under denna tid. 19

Mest proletariserade av jordbrukets underklasser var backstugusittarna, de utgjordes av en
växande grupp människor, vilka bodde i små eländiga stugor på en jordägares mark utan att
kunna bruka jorden eller vara i tjänst. Stugorna låg ofta samlade i grupper utanför bondebebyggelsen. Allra längst ner på den sociala rangskalan stod fattighjon och tiggare. Anhöriga och
husbönder hade i första hand ansvar för att gamla, sjuka och fattiga fick vård och underhåll.20
18

Ibid s. 13
Norborg L A (1997) s. 3
20
Ibid s. 49
19
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De många krigen som Sverige var indragen i, kostade landets befolkning ofantliga summor
vilket gick via skatteindrivning och soldater via utskrivning av manfolk. 21

1809 infördes en svensk stats religion med mycket smalare grund än 1686. Om religionsfriheten stadgades att ”kungen borde ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och
en vid en fri utövning av sin religion, såvitt han därigenom icke stöter samhällets lugn eller
allmän förargelse åstadkommer”

Även en förändring av det högtids- och vardagsliv som fanns på 1600-talet inträdde under
1800-talet. Det mest revolutionerande var det laga skiftet på 1820-talet. Genom att sammanföra
spridda ägostycken till större enheter och genom att häva bytvånget möjliggjorde man för den
nya jordbrukstekniken. En konsekvens av det laga skiftet var att det sociala och religiösa livet
ute i bygderna förändrades, eftersom byarna sprängdes på grund av att markdelägare flyttade ut,
var det omöjligt att hålla samman by laget. Förutsättningarna för den gamla typen av samfundsliv försvann, folktron upphörde; för att dess källa, det gamla traditionsbundna byhemmet
inte längre fanns kvar. De gamla festerna och högtiderna dog ut. Den samsyn av världsligt och
andligt, syntesen av kristet och primitivt som präglat bygderna uttunnades allt mer för att
försvinna för gott. 22

Religionens och kyrkans funktion som kitt i samhället började successivt luckras upp. Detta
sammantaget med industrialisering och urbanisering gav upphov till många ny religiösa
rörelser. Ett par decennier in på 1800-talet inleds som bekant den strukturella differentieringen,
med processer som kom att förändra vårt samhälle totalt.

Under 1800-talets inledningsskede var Europa ett gytter av sociala och nationella grupper som
konkurrerade med varandra i ett övergångsskede mellan det traditionella samhället och den
moderna industriella civilisationen. Där fanns de kontrasterande jordbrukssamhällena i öst och
väst och det kapitalistiska samhället som varierade från land till land. Det fanns en överklass i
stadens salonger och samtidigt att trasproletariat i slumkvarteren. Politiska riktningar som
liberalism, socialism, fascism och kommunism uppstod med olika lösningar på de nya
samhällsproblemen som följde i industrialiseringens kölvatten.

21
22

Tornedalskommunernas historieboks kommitté (1992) s. 108
Svenungsson D (1969) s. 228
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Hur bidrog då koalitionerna och krigen till gränsdragningen? Sverige lyckades hålla sig utanför
Napoleon krigen ända till 1805 då Gustav VI anslöt sig till den tredje koalitionen på Österrikes,
Storbritanniens och Rysslands sida i kampen mot Napoleon. 23

Med Tilsit-överenskommelsen ändrades plötsligt situationen och Sverige tvingades att förklara
Storbritannien krig eller riskera konflikt med Ryssland. Gustav VI föredrog att vara på
Storbritanniens sida. Det medförde att ryssarna anföll Finland och erövrade hela landet 1808.
1809 störtades Gustav VI och Sverige tvingades att kapitulera i kriget mot Ryssland. Efter
Fredrikshavns-förhandlingarna den 17 september 1809 avträdde Sverige: Finland, Åland samt
Västerbottens län till Ryssland. 24 1810 kom Bernadotte-släkten till Sverige via att den franske
marskalken Jean-Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare med regent namnet Carl
XIV Johan. 25

Var gränsen mellan Sverige och Ryssland skulle gå diskuterades och slutligen bestämde den
ryske tsaren att gränsen skulle dras i mitten av Torne älv i den s.k. kungsfåran. Detta innebar att
den gamla staden Torneå egentligen skulle hamna i Sverige. Men den ryske kejsaren hävdade
dock att borgarna i staden ”… i ett mycket älskvärt brev …” uttryckt önskemål att tillhöra
Ryssland. 26 Till Ryssland kom därför Torneå stads ö och Björkön-Pirkkiö, där NedertorneåHaparanda församlingskyrka låg att tillhöra.

Torneå stad med anor från 1400-talet var handelscentrum i norr. I staden talades svenska, vilket
berodde på de affärsförbindelser Torneå hade med Stockholm, medan sockenborna och folk i
allmänhet var finsktalande i Tornedalen. Den första stadskyrkan för de svensktalande
stadsborna byggdes 1642-1647. 27 Här fanns även en skola, Torneå pedagogi, med anor från
1600-talet. 28

Det blev lilla Haparanda by med sju hemman som efter Fredrikshavns-förhandlingarna kom att
utgöra gräns mellan öst och väst. 29 Byn expanderade fort och blev köping 1821 samt fick
stadsprivilegier 1842. Här kom den nya församlingskyrkan att byggas 1825, turerna kring
23
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dennas uppkomst redogörs för närmare under kapitlet Nedertorneå-Haparanda församling. Till
denna församling, vilka sammantaget var 1210 till antalet 30 , hörde bland annat befolkningen i
Haparanda, Mattila, Vuono, Seskarö, Säivis, Nikkala samt Vojakkala by. Hemkyrkan för de
finsktalande sockenborna var Björkö-Pirkkiö kyrka, vilken nu låg i Ryssland.

29
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3 Kyrkans uppgifter 1809-1825
Under denna tid var kyrkan fortfarande en maktfaktor i samhället. Undervisning, fattigvård och
även sjukvård till de mest behövande föll på kyrkans lott. Nedan följer en allmän beskrivning
av dessa, i kapitel 4 redogörs specifikt hur det förhöll sig på dessa områden i just den
undersökande församlingen. Först en kortare sammanfattning av gudstjänster och förrättningar
under 1800-talets inledning.

3.1 Gudstjänster och förrättningar
Prästen hade en maktposition och kyrkan intog en central ställning i människors tillvaro. Till
kyrkan skull en tionde av all produktion ges, kyrkan skulle ha betalt för tjänster i begravningspengar, frivillig kollekt skänkas, kyrkobyggnaderna underhållas, prästerskapet lydas och
gudstjänster samt husförhör var obligatoriska. Förrättningar skedde i kyrkan med undantag av
nöddop i speciella fall.

3.2 Fattigvård
Det var främst från proletariatet som fattigstugornas och ålderdomshemmets klientel rekryterades. 31 Proletärfamiljen kunde inte ekonomiskt eller utrymmesmässigt ha sina åldringar
boende hos sig. Socknarna hade fattigvårdsplikt i de fall det inte fanns vårdnadshavare.
Kommunal fattigvård kunde ges i olika former. Fattighus och hospital fanns i städerna.
Socknen kunde ges understöd i form av livsmedel och pengar. Den vanligaste formen av
fattigvård var att understödstagarna som inhyseshjon fick bo och äta i ett bondehushåll, vilket
innebar att de fattiga fick vandra från gård till gård enligt en bestämd turordning. Socknarna
ville inte belastas med alltför stora vårdnadsplikter och vägrade därför ofta inflyttning av
inhyseshjon och mindre arbetsföra tjänstehjon. 32 Enligt 1817 års fattigvårdsförordning ålades
varje socken att dra försorg om sina fattiga. 33
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3.3 Undervisning
Det var ofta husmodern som såg till att barnen lärde sig läsning och kristendom så att de inte
behövde skämmas inför prästen vid husförhören. Relationerna mellan bondefamiljens
medlemmar reglerades genom hustavlan, en samling bibelspråk som ingick i Luthers lilla
katekes, och som prästerna var ålagda att flitigt predika över. 34

De proletära familjerna på landet och i de industrialiserade miljöerna saknade överlag de
möjligheter att fostra och undervisa barnen som borgare och bönder hade. Det här uppmärksammades tidigt av de kyrkliga myndigheterna, man öppnade katekes skolor och införde
konfirmationen som blev obligatorisk 1811.

Vidare kan nämnas att det var proletär familjernas otillräcklighet som socialisationsenheter
som låg till grund för 1842 års folkskolestadga. Denna förutsatte att barnen lärt sig läsa i
hemmet. När de senare visade sig att arbetar familjerna i städerna levde under sådana villkor att
de inte kunde lära barnen läsa togs nästa steg och småskolor inrättades. 35

3.4 Sjukvård
Vilket jag redan nämnt ovan var inte sjukvården den befintligaste och små åkommor ledde ofta
till döden. Medellivslängden var som bekant 44 år. Landsortsbefolkningen var hårt utsatta på
grund av dålig infrastruktur och långa avstånd till närmaste doktor. Detta får vi för övrigt erfara
än i dag då t.ex. BB avdelningar slås igen på landsbygden. Kyrkan ansvarade för att de mest
utsatta fick den vård som fanns att tillgå, det hörde även till sockenstyrelsen att anställa
barnmorskor eller ”jordegummor” som de kallades på den här tiden.

34
35
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4 Nedertorneå-Haparanda församling
Gränsdragningen 1811 innebar betydande olägenheter, både av ekonomisk och praktisk art för
lokal befolkningen. 36 Invånarna i svenska Nedertorneå blev utan sin hemkyrka på Björkön.
Med tanke på att det religiösa livet var centralt i människors liv, var det en stor förlust att bli av
med präst, sockenkyrkan samt prästgård.

På grund av begränsade resurser ville socken borna i svenska Nedertorneå fortsätta att tillhöra
den gamla församlingen. Det var inte alls självklart för ryssarna. Hårda förhandlingar inleddes
1810 och ryssarna gav till sist en treårig dispens för de svenska sockenborna att begagna Björkö
kyrka. 37 På grund av både ekonomiska och organisatoriska faktorer hade inte svenskarna någon
konkret alternativ lösning 1813, därmed förlängdes dispensen ytterligare.

Man färdades med båt till Björkö kyrka, vilket sannerligen gick fortare än via den för många
undermåliga och långa landsvägen. Midsommaraftonen 1818 inträffade en tragisk händelse då
26 personer begav sig i en stor kyrkbåt från Säivis mot Björkön. Av någon anledning,
traditionen säger onda varsel, steg två i land innan man ens lämnat byn. Halvvägs kantrade
båten och 20 personer drunknade. 38

Den 1 Maj 1819 gick dispensen att utnyttja gamla hemkyrkan ut, detta hindrade inte socken
borna att fortsätta bevista Björkö kyrka som de alltid gjort.

Av ekonomiska skäl ville kyrkobyggnadsdirektionen, ledd av landshövdingen, att församlings
borna själva skulle åta sig kyrkobygget. Sockenstämman avslog all slags medverkan vid
kyrkobygget och hänvisade bland annat till de betungande hantlangningsuppgifter de alla
drabbats av vi gränsregleringen, samt påpekade att kyrkobyggnadsfonden inte var tillräcklig för
kyrkbygge. 39 Socken bornas besvikelse över att den nya kyrkan planerades byggas i trä och inte
lika mäktig stenkyrkan deras förfäder hjälp till att bekosta på Björkön, var ytterligare en
demonstration i den bitterhet de kände inför kyrkobygget. 40 1820 började man se sig om efter
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en alternativ gudstjänst lokal. 41 Den första lösningen var att av bonden Israeli hyra en lokal att
hålla dessa i, lokalen var undermålig och i behov av reparation, vilket medförde en ändring av
planerna. 42 Först 1823 löstes problemet med gudstjänst lokal, då Erik Sax erbjöd att upplåta ”…
förstufvan, salen och en af förstufvu kamrarna i fritt begagnande …” 43 Året innan blev Samuel
Antmann kyrkoherde i församlingen och den nya kyrkogården med begravningsplatser togs i
bruk. 44 Fram till 1823 begravdes Nedertorneå bornas förfäder på Björkön. 45 Efter otaliga turer
stod till sist den nya församlingskyrkan i Haparanda färdig 1825. Hur förrättningar och
gudstjänster, fattigvård, undervisning samt sjukvård fungerade från 1809 till den nya kyrkan
stod färdig 1825 redovisas nedan.

4.1 Förrättningar och gudstjänster
Dessa fungerade trots att det av prästerskapet i Nedertorneå församling, bara var komminister
Fredrik Engelmark bosatt i Vojakkala som blev kvar på den svenska sidan efter gränsdragningen. Han skötte barndop, vigslar och jordfästningar för den svenska delen av församlingen i
Björkö kyrka. 46 När Engelmark gick bort 1814 tog bataljonspredikant Axel Burman över hans
uppgifter, med avlastning av Carl Jacob Borg och Anders Forsell; präster i den finska
församlingen. Burman som var ordförande i socken- och kyrkostämmor bidrog i hög grad till
återuppbyggnaden av den svenska församlingens kyrka.47 Från kyrkoherde Antmanns tillträde
hölls förrättningar och gudstjänster i den primitiva lokalen hos Erik Sax 1823-1825.

4.2 Fattigvård
Byarna var indelade i rotar sedan 1700-talet, dessa omfattade 6-8 gårdar.48 Rotarna hade sociala
skyldigheter mot hemlösa. Socken stämman beslutade om roteskyldigheterna, där det ingick att
bland annat ge tak över huvudet och föda åt ett rotehjon. Hjonet vistades en tid på varje gård
som ingick i roten. Kyrkans fattigkassa delade ut hjälp i mycket akuta situationer, till denna
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gick lagenligt en halv procent av en boupptecknings överskott.49 Fattig understödet var en halv
riksdaler per år. Missväxterna, epidemierna och soldatutskrivningar slog sönder familjer och
drev ut barn och soldatänkor på tiggarstråt i byarna och senare i staden. 50 Barn utan vårdnadshavare auktionerades ut. De som inte kunde betala sina böter fick arbeta enligt markgångstaxa, vilket omfattade varor och tjänster i bygden, motsvarande bötesbeloppet. 51
En mängd hemlösa från Finland kom hit decennierna efter kriget. 52 Socknarna förhindrade
utsocknes, vilka kunde komma att bli fattigvårdsfall i framtiden, att flytta in. 1804 fick till
exempel inte torpare, hantverkare och tjänstefolk flytta in utan tillstånd. 53 Generellt var den
sociala situationen bättre ordnad i staden än i socknarna, men socknen försökte ta hand om de
som hade rötter på gårdarna, vilket kan tyda på att det fanns empati hos de bättre lottade. 54
Senare blev församlingsgemenskapen med Nedertorneå en börda för staden Haparanda, vilket
resulterade i att fattigvården i staden bildade egen förvaltning 1847. 55 Generellt fungerade
fattigvården väl i Tornedalen. 56

4.3 Undervisning
Den äldsta skola i våra trakter är Torneå pedagogi med anor från 1600-talet, 57 denna hamnade i
Torneå vid gränsdragningen. Kyrkotukten med husförhör kom i ett upplösningstillstånd på den
svenska sidan om gränsen, medan den i Finland fortsatte som vanligt. 58 På 1820-talet upptogs
husförhören i svenska Nedertorneå. Det var föräldrarna som ansvarade för barnens undervisning och uppfostran samt att hålla husandakt. Det var inte bara församlingsvården som
försummades under denna övergångstid utan kyrka, även föräldrarna var likgiltiga. Under de
första decennierna in på 1800-talet klagade prästerna över hemmens försummelse att undervisa
sina barn. 59 Men det bör tas i beaktande att även kyrkan kunde vara försumlig, ta detta som
exempel:
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”En tjänsteflicka 28 år gammal från övre Vojakkala stod åtalad för att ha dödat sitt
nyfödda barn. Det framkom under förhören att hon aldrig besökt nattvarden och
visade sig vara totalt okunnig i kristendomens grunder. Kyrkoherden fick bära
ansvaret för kyrkans försumlighet att inte pröva hennes kunskaper vid husförhören
inför domaren.”

Allmogen protesterade mot att barnen skulle gå 14 dagar i nattvardsläsning, eftersom de då
skulle gå miste om sina tjänster. Det var klockarens uppgift att undervisa i skrivning samt bistå
de barn som inte kunde sina uppgifter vid nattvardsläsningen. Allmogens inställning blev inte
bättre efter kyrkoherde Antmans tillträde. De fortsatte att söka sig till sin gamla hemkyrka
eftersom den tillfälliga gudstjänstlokalen var primitiv. Antman saknade nödvändiga kvalifikationer, vilket innebar att kyrkans folkupplysnings arbete under denna tid inte gav önskvärt
resultat. Då hemundervisningen inte fungerade, beslöt församlingen 1828 att inrätta en
apologistskola. 60

Intressant är väl följande angående församlingens sedliga tillstånd och framför allt ungdomens
uppförande, vilket säkert inte var värre än i andra församlingar, klagas i alla fall i ett protokoll
från 1823: ”… över den öfverhadtagande oordningen och osedligheten hos ungdomen och
äfven äldre mindre sedlige, att på åtskilliga helgdagar sammanskocka sig till dans uti
lekstugor, hvid hvilka hvarjehanda oanständigheter och laster föröfvas med fylleri, otukt och
svordomar, jämte annat ogudaktigt väsende …” 61 Som jämförelse kan nämnas att det under
samma tid i Ångermanland infördes böter på 12 öre kopparmynt för pojkar som sökte flickor i
grannbyarna. 62 Att ”dansa i lekstugor” innebar inte att man lekte utan träffade andra från
närliggande byar under husvärdens uppsikt, det var dennas skyldighet att hålla ordning 63 vid
dessa tillfällen. Och om han inte höll ordning, fick han givetvis böta!

4.4 Sjukvård
Beträffande sjukvården kan nämnas att den förbättrades via smittkoppsvaccinet. Allmogen
fortsatte dock att bota lidande med gamla ”beprövade” mediciner som kamfer, peppar, kryt och
59

Ibid s. 44
Ibid s. 170
61
Ibid s. 304
62
Söderström L (1984) s. 50
63
Ibid s. 51
60

21
brännvin. I Övertorneå socken klagades att de sjuka istället för att ta emot mediciner ägnade sig
åt bastubad i kombination med snödoppning. 64

I Nedertorneå-Haparanda församling var dödligheten stor, i början av 1800-talet dog normalt
150-200 människor. 1809 tiodubblades dödsfallen, enligt statistiken avled 259 människor i
januari månad samt 183 stycken i februari. 1808-1809 dog vartannat spädbarn före ett års ålder.
Detta berodde sannolikt på den traditionella di hornssed man tillämpade i Tornedalen, vilket
innebar att mödrarna istället för att amma gav barnen fil ut dihorn som aldrig diskades. Det här
medförde givetvis att barnen ofta dog av diarréer.

På grund av spädbarnsdödligheten och eftersom det låg på sockenstyrelsens ansvar att övervaka
och vidmakthålla en viss grad av hälsovård diskuterades anställning av en barnmorska eller
”jordegumma” som denna titulerades. Styrelsen kom fram till att det inte fanns ett tillräckligt
behov av en sådan vilket bidrog till att planerna lades på is. Kyrkoherde Antmann lade senare
fram förslag om detta men ingen anställning kom till stånd. Först 1843 anställdes den första
barnmorskan i staden.
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5 Påverkades församlingen av kyrkoförlusten?
Den lokala kyrkan samt majoriteten av dess prästerskap hamnade alltså på ryskt territorium
efter förhandlingarna i Fredrikshavn. Allt detta hände innan den strukturella differentieringens
omvälvande samhällsprocesser inleddes en bit in på 1800-talet. Kyrkan som institution var en
enorm maktfaktor och auktoritet i dåtidens samhälle, det religiösa och sociala livet var tätt
sammanvävt.

Min frågeställning löd hur och om livet förändrades för socken borna i Nedertorneå-Haparanda
församling då man förlorade sin hemkyrka på Björkön-Pirkkiö. För att nå fram till detta
begränsade jag mig genom att rikta in mig på ytterligare frågeställningar angående fattigvård,
undervisning samt hur gudstjänster och förrättningar genomfördes under dessa exceptionella
omständigheter.

Beträffande de två sistnämnda fick de svenska sockenborna dispens, vilket redovisats ovan, att
bevista den gamla församlingskyrkan på Björkön både vid gudstjänster och gagna den vid
förrättningar som dop, jordfästning samt vigsel. Från början verkar dessa ha fungerat ungefär
som tidigare. Vojakkala prästen Engelmark ansvarade för den svenska församlingens
förrättningar, men fick hjälp av ett par finska präster samt av bataljonspredikant Axel Burman,
vilken tog över efter Engelmark. Svanberg nämner att denna Burman aktivt bidrog till att den
svenska församlingen kom i gång med kyrkouppbyggnaden. Av olika anledningar främst
ekonomiska dröjde det innan denna byggnation tog fart i Haparanda by. Dispensen att bevista
den gamla stenkyrkan förlängdes och allt tyder på att det först år 1820 gjordes seriösa försök att
hitta en provisorisk gudstjänstlokal. Bonden Israelis lokal var undermålig, därför dröjde det
ända till år l823 innan en tillfällig lokal togs i bruk hos Erik Sax. Enligt Tenerz var den
primitiva gudstjänstlokalen en anledning till att församlingsborna, trots förbudet, fortsatte att
besöka Björkö kyrka.

Om man tittar på undervisningen under den här tidsperioden, får man ett intryck av att den inte
fungerade tillfredsställande. Tenerz tar upp det faktum, vilket prästerskapet klagade över, att
föräldrarna verkade likgiltiga att undervisa och uppfostra barnen samt hålla husandakt, trots att
det föll på hemmens ansvar. Att inte alla familjer hade resurser att undervisa, vilket inte var
något lokalt fenomen utan som Norborg menar, gällde generellt i hela landet. De kyrkliga
myndigheterna införde obligatorisk konfirmation och katekes skolar redan 1811 för att få bukt
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på detta problem. I svenska Nedertorneå verkade allmogen kritisk till nattvardsläsning eftersom
barnen då skulle gå miste om sina tjänster. Som jag tidigare nämnt var ju även barnen delaktiga
i familjens försörjning. Man kan väl anta att det just under denna tid med markförluster efter
gränsdragningen, soldatutskrivningar, vilka splittrade familjer, och epidemier som följde på
kriget samt missväxt; fanns ett behov av all tänkbar inkomst.

Skolan fanns i Torneå, Torneå pedagogi, här läste borgerskapets barn. Många köpmän i staden
hade sina gårdar på svensk sida, om barnen fortsatte gå skola i Torneå efter gränsdragningen
kan jag inte uttala mig om. Det går inte att skylla den bristande undervisningen enbart på
hemmen, församlingsvården fungerade inte heller som förr. Kyrkotukten och husförhören kom
av sig och upptogs först på 1820-talet. Har inte funnit någon konkret anledning till detta, men
antagligen kan det ha berott på att det endast var en präst som ansvarade för dessa. Även om
både Engelmark och Burman fick hjälp av den finska församlingens prästerskap med
förrättningar, kan avstånden och de dåliga vägarna ha bidragit till att det var svårt för prästen att
även hinna hålla husförhör på landsbygden. Efter Antmans tillträde måste detta ha varit än
svårare att hinna med, eftersom tillståndet att besöka Björkö kyrka gått ut. Prästen hade
sannolikt fullt upp med sin uppgift som ordförande i sockenstämman, vilken fortsatte att
ansvara för undervisning samt fattigvård. Denna deltog även i de praktiska och organisatoriska
uppgifterna rörande kyrkobygget. Beträffande Antman hade denna enligt Tenerz bristande
kvalifikationer för sitt ämbete som kyrkoherde och klarade inte av församlingsvården. Under
dennas tid 1823 kan det förtäljas från protokoll att det bland annat förekommer osedlighet bland
församlingsborna i form av fylleri och svordomar. Man kan undra om någon annan ämbetshavare hade klarat denna komplexa situation bättre.

Sockennämnden hade som sagt ansvar över fattigvården. Fattigvården bestod främst i att de
beslutade vilka skyldigheter roten hade över fattighjonen. För att få de primära behoven
tillfredsställda flyttade de hemlösa runt från gård till gård. Kyrkan gav endast akut hjälp. Fattiga
som kom från andra socknar och finska invånare, ansvarade man inte för. De var förmodligen
dessa som utgjorde den tiggande skaran. Man kan väl anta att sockenborna ändå tog hand om de
sina. Hederyd skriver angående backstugusittarna i Vuono, att av inhyses folket som bodde på
gårdarna, hade flertalet av dem sina rötter på hemmanen. Beträffande sjukvården vet vi att den
var obefintlig och att allmogen generellt var skeptiska mot nya mediciner och därför höll sig till
beprövade huskurer som bastubad osv. Trots den höga spädbarnsdödligheten som sannolikt var
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en följd av dihornsseden anställdes ingen jordegumma, med förklaring att det inte fanns
tillräckligt behov av en sådan.

Hittills har sammanfattningen utgjorts av svar på mina frågeställningar angående gudstjänster
och förrättningar, undervisning samt fattigvård. Jag utgår från dessa fakta för att besvara kärnan
i det här arbetet, frågan om livet i Nedertorneå-Haparanda församling påverkades när den
lokala kyrka hamnade på ryskt territorium efter kriget 1809 och hur eventuella förändringar
yttrade sig?

Slutsatsen blir att livet förändrades för socken borna, vilket kom till uttryck på flera sätt. De var
för det första vana vid att besöka den pampiga sten kyrka på Björkön, vilket deras förfäder
byggt upp, och ville inte sluta besöka den trots förbud. Hur förbudet yttrade sig kan jag inte
besvara, men om socken borna fortsatte att gagna kyrkan, kan de rimligtvis inte ha passerat
bemannade tullgränser. Förmodligen rodde människorna helt sonika över älven till Björkö
kyrka. Vidare var församlings borna inte nöjda med att den nya kyrkan skulle byggas i trä och
uttryckte sin bitterhet demonstrativt genom att vägra hjälpa till med det nya kyrkobygget på
Lapinmäki i Haparanda by. Den tillfälliga gudstjänst lokalen hos Sax besöktes inte för att den
ansågs primitiv.

För det andra fungerade inte församlingsvården och folkupplysningsarbetet som det borde ha
gjort under normala omständigheter. Vi vet att husförhören låg nere efter kriget och upptogs
igen först på 1820-talet, vi vet också att föräldrarna var likgiltiga till barnens uppfostran och
utbildning. Klagomål om ett osedligt leverne med sprit och svordomar hos ungdomen, men
även bland äldre. Hur detta är relevant att sätta samman med den rådande samhällssituationen
är väl tveksamt, men faktum kvarstår att klagomål angående detta förekom.

Att inte anställa en barnmorska med motivering om ringa behov, trots att det fanns uppenbara
sådana när spädbarnsdödligheten var så omfattande. Kyrkoherde Antmann hade till och med
hade en tänkbar kandidat att anställa redan på 1820-talet och att det ändå dröjde till 1843 innan
en anställning kom till stånd är något man bara kan spekulera i. Det kan tyda på bristande
ekonomiska resurser, kan hända det var svårt att hitta utbildad arbetskraft eller rådde det någon
form av oenighet i sockenstyrelsen?
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I krigets spår tillkom ytterligare faktorer, vilka förändrade livet för församlings borna. Familjer
hade splittrats, soldatänkor drevs i värsta fall ut på tiggarstråt med sina barn. Många föll offer
för epidemier, soldater samt lokalbefolkningen. Efter gränsdragningen förlorade många sina
ägor till den ryska sidan. Än viktigare var säkerligen att den gemenskap man upplevt, i
synnerhet i de finsktalande älvdalssocknarna, nu splittrade upp befolkningen genom att de kom
att tillhöra olika länder.

Avslutningsvis kan jag rent hypotetiskt tänka mig att alla dessa förändringar innebar en
påverkan hos lokalbefolkningen. Vilket gav sig till känna i bitterhet, demonstrativt handlande,
negligering av förbud, osedligt leverne samt försummelse av barnens undervisning och
uppfostran.
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