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FINLANDS KRÖNIKA 1860

Till läsaren

Finlands krönika är en av Zacharias Topelius många efter-
lämnade och tidigare outgivna handskrifter. Svenska litte-
ratursällskapet i Finland har första gången 1932 fattat ett
beslut om krönikans utgivning i tryck men avsikten har
kunnat fullföljas först nu. Tidigare har man betraktat krö-
nikan främst som en historisk källskrift, en ögonvittnes-
skildring av de liberala genombrottens år och Alexander
II:s regeringstid i Finland. Med tanke på Topelius författar-
skap, liv och verk ingår Finlands krönika också i ett större
sammanhang. I ett nästan outtömligt stort bestånd av an-
teckningar, dagböcker, brev och diarier har Topelius stän-
digt och lyhört registrerat sin egen samtid. Observationer-
na och anteckningarna gav stoff och motiv för hans litterä-
ra texter och för hans ställningstaganden i dagens frågor,
under nationalstatens formativa årtionden i Finland.

Genom denna bok vill Svenska litteratursällskapet i Fin-
land samtidigt både slutföra en gammal traditionslinje och
framhålla möjligheterna för en ny, aktualiserad Topelius-
uppfattning. Som ett särskilt projekt har litteratursällska-
pet nyligen beslutat uppta den första historisk-kritiska ut-
gåvan av Zacharias Topelius samlade arbeten på sitt utgiv-
ningsprogram.

Jag vill rikta ett varmt tack till mina närmaste medarbe-
tare inom utgivningsprojektet: till Eva Gädda och Malin
Bredbacka-Grahn för utskrivningen och textetableringen
samt till Nora Ervalahti, som har stått för bildredigering
och personregister samt därtill för slutbearbetningen av
manuskriptet.

Helsingfors i december 2004
RAINER KNAPAS
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ZACHARIAS TOPELIUS

Zacharias Topelius – författare, publicist, samhällsdebattör och professor – var en
skarpögd observatör, som under hela sitt liv förde dagböcker, skrev krönikor och
gjorde anteckningar i olika diarier. Anteckningarna utnyttjade han som stoff i
både sina skönlitterära och dagsaktuella arbeten. Fotografi med elegant cylinder-
hatt från 1860-talet av E. Hoffers.
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FINLANDS KRÖNIKA 1860

RAINER KNAPAS

Topelius – krönikören

F INLANDS KRÖNIKA ÄR NEDTECKNAD ÅRSVIS och in-
delad i månader med valda datumangivelser. Det
förefaller som om krönikan ofta har skrivits med en

viss eftersläpning i tid och med stöd av tillgängliga tid-
ningsuppgifter eller andra anteckningar. I en del fall har
okontrollerade rykten återgetts som de varit i omlopp för
dagen och senare dementerats, bl.a. med ett inskjutet
”osant”. Tidsavståndet mellan anteckningarna och de rela-
terade händelserna varierar från allt mellan en dag till en
månad eller mera. Krönikan noterar nästan ingenting av
händelser som berör Topelius själv eller familjemedlem-
marna, inte heller förekommer kommentarer till hans un-
der dessa år rika litterära produktion (se förteckning s.
357). Topelius talrika utlandsresor, flyttningar och som-
marvistelserna på olika orter i Finland behandlas inte hel-
ler, lika litet som hans betydelsefulla verksamhet som pro-
fessor och rektor för universitetet i Helsingfors.

Manuskriptet ingår i två separata inbundna skrivböcker
i kvartoformat i Topeliussamlingen i Helsingfors Universi-
tetsbiblioteks handskriftssamlingar, signum Coll. 244:137
(åren 1860–1870, 132 numrerade sidor) och 244:140
(åren 1870–1878, 134 numrerade sidor). Manuskriptet är
genomgående skrivet med brunaktigt bläck, på blad med
linjerade kolumner för månader och datum (se avbildning-
ar på s. 11 och 328). De fåtaliga överstrykningarna av en-
staka ord – vanligen uppenbara skrivfel – har inte återgetts
som interna varianter.

     UTGIVNINGEN

Det första manuskriptet för en utgivning av Finlands krö-
nika i tryck framlades av Paul Nyberg för Svenska littera-
tursällskapets styrelse år 1932. Med stöd av tillstyrkande
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utlåtanden beslöt styrelsen om en utgivning snarast möj-
ligt. Paul Nyberg, dotterson till Zacharias Topelius, biblio-
teksman och Topeliusforskare, hade åren 1918-1922 ut-
gett Topelius dagböcker från studentåren och i tjänsten på
Universitetsbiblioteket slutgiltigt ordnat och katalogiserat
den stora Topeliussamlingen under 1920-talet. Samlingen
och arbetet med dess uppordnande hade bildat grunden
för Valfrid Vasenius stora biografi Zacharias Topelius, hans
liv och skaldegärning, vars första del utkom 1912 och den
sjätte och sista delen 1930. Bland det dagboksartade mate-
rialets mångfald i Topeliussamlingen kunde Finlands kröni-
ka avskiljas till en egen helhet, uppenbarligen av Paul Ny-
berg tänkt som ett slags fortsättning på de tidigare utgivna
dagböckerna. Såsom brukligt vid denna tid återgavs Fin-
lands krönika i Nybergs maskinskrivna, i sig fullständiga
manuskript med moderniserad ortografi och även i övrigt
med smärre ändringar och tillrättaläggningar. Av orsaker
som inte har framkommit ur arkiven slutfördes inte utgiv-
ningsplanen. Senare övergick Paul Nyberg till att arbeta
med sin biografi över Topelius som utkom 1949. Den hade
föregåtts av en bildbiografi, Från Kuddnäs till Björkudden
år 1938. Nyberg utgav sedermera en volym med Zacharias
Topelius Fästmansbrev 1948 och två volymer Konstnärs-
brev 1956 och 1960.

Utgivningen av krönikan återupptogs av Torsten Stein-
by omkring 1980, då manuskriptet bearbetades på nytt
och skrevs ut en andra gång, med tillrättaläggningar av den
nybergska versionen som förde texten närmare originalet,
men fortfarande med moderniserad stavning. Litteratur-
sällskapets styrelse behandlade utgivningen ånyo, med för-
ordande utlåtanden av professorerna Sven-Erik Åström
och Patrik Bruun. Torsten Steinby planerade även denna
gång en utgåva med en kort introduktion och ett person-
register. I utlåtandena betonades krönikans värde som po-
litisk-historisk källa för det liberala genombrottets epok i
Finland. På grund av försämrad syn och ohälsa blev Torsten
Steinby tvungen att avstå från att slutföra utgivningsarbe-
tet och manuskriptet överlämnades till litteratursällskapet
i en tryckfärdig utskrift, tillsammans med en del material
för ett personregister.
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FINLANDS KRÖNIKA 1860

Finlands krönika är uppställd års- och månadsvis, i prydlig renskrift. På denna sida,
från sommaren 1862 behandlar han frågan om en egen ”finsk flagg”, som med de
”äkta finska färgerna, hvitt och blått” samma sommar hade tagits i bruk bland
finländska seglare i Marstrand på svenska Västkusten.
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Vid en genomgång av äldre utgivningsprojekt som blivit
på hälft framtogs Torsten Steinbys manuskriptkonvolut på
nytt år 2001. Litteratursällskapets publikationsutskott och
sällskapets styrelse beslöt att återuppta arbetet med utgiv-
ningen av Finlands krönika, som ett led i sällskapets sats-
ning på vetenskapliga textutgåvor. Denna gång stod det
också klart, att texten måste etableras på nytt i elektronisk
form, från originalmanuskriptet och utan moderniseringar.
Arbetet utfördes under 2002 och 2003 av politices kandi-
dat Malin Bredbacka-Grahn och filosofie studerande Eva
Gädda. Utgivningen har slutförts inom Svenska litteratur-
sällskapets förlag åren 2003–2004 med förord och kom-
mentarer av filosofie licentiat Rainer Knapas. Det omfat-
tande personregistret, i sig en kommentar till Topelius
värld, har uppgjorts av Nora Ervalahti. Bilagorna, översik-
terna av olika institutioner i Finland och litteraturförteck-
ningarna har sammanställts av Nora Ervalahti och Rainer
Knapas.

     TOPELIUS – KRÖNIKÖREN

Mitt i de dagboksartade anteckningar som Zacharias Tope-
lius själv gett namnet Finlands krönika skriver han den 27
oktober 1870:

Jag fortsätter här de strödda anteckningar jag i flera häf-
ten – förut inmängda med annat strögods – nedskrifvit
under loppet af 20 år.

Jag åsyftar icke en sammanhängande krönika, långt
mindre ett kritiskt material för en historia om vår tid.
Jag antecknar blott några framstående händelser och bi-
drag till de handlande personernas karakteristik. Nästan
allt material, som ingår i tidningspressen, utelemnas.
Mina anteckningar, jemte anförda data, behöfva juste-
ras; minnet kan taga miste, och flera hörsägner, som
möjligen sedan befinnas ogrundade, antecknas, medan
de löpa färska och ännu osofrade på dagens läppar. Så-
dant måste all häfdateckning mycket varsamt begagna,
efter förutgången silning. Men ändock är det ej utan sitt
gagn, att fånga dagens lösmundta ord i flygten och stun-

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:0512



13

FINLANDS KRÖNIKA

dom belysa dem. Der afspeglas ofta tidens lynne och
färg; der ingår kanhända ett och annat förbisedt drag,
som tjenar att relevera i skuggor och dagrar en tidpunkt
eller dess gestalter.

Om Gud ville förläna tre gånger mera tid, än jag nu
kan disponera, ville jag gerna sammanställa de strödda
blyertsdragen till en bild. Men det vore förmätet att
hoppas. Således skrifver jag blott för mitt nöje; ingen-
ting mer.

Finlands krönika är bara ett brottstycke ur Zacharias Tope-
lius talrika efterlämnade anteckningar i dagboks- eller krö-
nikeform. Under hela sitt liv gjorde han ständiga och detal-
jerade annotationer om dagsaktuella händelser i stort och
smått. Det allra mesta verkar finnas omsorgsfullt bevarat
och ingår nu i Topeliussamlingen i Helsingfors universi-
tetsbiblioteks handskriftsavdelning. Topelius har också fört
regelrätta, berättande dagböcker – med de hemligheter
och reflektioner som hör en journal intime till – från ung-
doms- och studentåren 1828–1836.1 Det som Topelius
kallar ”strögods” ingår i olika häften, almanackor, skriv-
böcker, anteckningsblock och sammelband och är vanligen
tematiskt ordnade kring olika kategorier. En fortlöpande
kategori är hans diarium över avsända och ankomna brev
som ingår i många häften och skrivböcker. Diariet täcker
åren 1833–1898 och upptar 7 685 avsända och 8 358 an-
lända brev med datum, mottagare och avsändare, delvis
med angivet innehåll.2

Anteckningarna i olika almanackor vidtar år 1822 – då
Topelius är fem år gammal. Utöver den egentliga dagboken
påbörjade Topelius under studietiden en typ av anteck-
ningar i blandade ämnen som han gav rubriken Pantheon:
bland annat förteckningar över bevistade föreläsningar, läs-
ta och lånade böcker med kommentarer. I Pantheon för år
1837 ingår Oper et Dies, ”Verk och dagar” enligt Hesiodos
kända arbete. Motsvarande Pantheum för år 1838 innehål-
ler både bokförteckningar och meteorologiska observatio-
ner. Under 1840-talet fortsätter anteckningarna under
Pantheon-rubriken, med förteckningar över lästa böcker
och tidningar, boklån, korrespondenser och politiska data
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från olika länder i hela världen. De nyhetsartade notiserna
förefaller mestadels härröra från en aktiv tidnings- och tid-
skriftsläsning. År 1840 inför Topelius en avdelning kallad
Pantheon Amicorum, med uppgifter om bortgångna vänner
och bekanta, deras giftermål och livsöden.

Mot 1840-talets slut ökar intresset för anteckningar i
Dagens politiska Chrönika. Från och med år 1846 får an-
teckningsböckerna en pärmetikett med titeln Kosmos –
innehållet sträcker sig från reflektioner över kommunis-
men till förteckningar över fiskekrokar och -fångster. Kos-
mos III är påbörjad 1853 och inleds med ”Finlands Samti-
da Krönika” som går fram till och med 1870. Denna kröni-
kesektion utgör första delen av den Finlands krönika som
nu utges i tryck. I en annan avdelning i samma anteck-
ningsbok löper en politisk krönika för andra länder och
världsdelar, för åren 1853–1863, därtill det vanliga korres-

Från salutorget i Tammerfors under nödåret 1868, i förgrunden stadens salu-
hall. Fotografier av stadsmiljön i vardagslag från denna tid är sällsynta, bildens
torghandel var en viktig del av städernas försörjning med livsmedel, ved och
hö. Topelius ideal för det finska folket bodde inte i städerna utan ägnade sig
åt traditionella lantmannanäringar.
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pondensdiariet, listor över notabla dödsfall, kulturhändel-
ser, uppfinningar med mera.

År 1858 börjar Topelius en ny anteckningsbok, Diarier
1858–1883. Denna innehåller bland annat anteckningar
om Konstnärsgillet, Finska konstföreningen, Fruntimmers-
föreningen och Helsingfors Tidningar och ett längre avsnitt
med korta anteckningar om händelser inom familjen, kal-
lat Dagskrönika för åren 1858–1882. Dagskrönikan fort-
sätter från december 1881 i en ny anteckningsbok med
många andra inslag. Den sista anteckningen är från den 29
januari 1898. Den senare delen av Finlands krönika, från
åren 1870–1878, finns samlad i en separat, inbunden an-
teckningsbok utan andra inslag. Topelius talrika resor i Fin-
land och utomlands finns dokumenterade i ett stort antal
små anteckningsböcker i fickformat, mestadels med korta
annotationer över olika orter, utgifter och evenemang, sär-
skilt teaterbesök.

Bland Topelius efterlämnade papper finns ytterligare
krönikor, diarier eller strödda anteckingar av många andra
slag. Vid ingången av år 1848 påbörjade den nygifte
Zacharias Topelius en särskild Familje-Krönika, med an-
teckningar om den egna släkten och de genom giftermålet
befryndade släkterna Calamnius, Lindqvist och Kynzell
samt en översikt av familjehändelser för åren 1846–1852.3

Som rektor för universitetet i Helsingfors 1875–1878 för-
de Topelius omfattande anteckningar, samlade under rub-
riken Rektors enskilda diarium. Denna enskilda dagbok be-
handlar bl.a. disciplinsärenden och mångahanda andra po-
litiskt känsliga frågor. Sitt eget författarskap och sina utgiv-
na arbeten behandlar Topelius ytterst lakoniskt i Dagskrö-
nikan eller Familje-Krönikan. Utkast, koncept och idéer
samlades i särskilda volymer. Till exempel den volym som
bär titeln Vild skog och har tagits i bruk år 1871 innehåller
en mängd diktutkast men också mycket annat: diarier,
svampkrönika för åren 1870–1897, ekonomiska rön, anno-
tationer ur tidningar och en avdelning med en översikt av
olyckor rörande barn. Topelius har antecknat barn uppät-
na av vargar 1880–1882, brända barn 1880–1892, föro-
lyckade barn, drunknade barn, mördade barn, barns själv-
mord och räddade barn.
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Finlands krönika ingår i denna långvariga ”vildskog” av
anteckningar som Topelius upprätthöll som ett stoff- och
motivförråd dels för sitt författarskap, dels för sin övriga
verksamhet. Denna krönika saknar nästan alla hänvisning-
ar till Topelius själv eller hans eget liv. Den behandlar ut-
tryckligen Finland, det politiska livet och offentligheten
observerade från en utsiktspunkt i Helsingfors. Det är
strikt taget missvisande att rycka ut Finlands krönika ur sitt
övriga textsammanhang bland Topelius tryckta och
otryckta arbeten eller övriga materialier. Topelius rör sig
med två nyckelord, ”Finland” och ”krönika” som bägge har
en alldeles specifik betydelse i hans egen livsgärning.

     PANTHEON OCH KOSMOS

Topelius halvt skämtsamma rubricering Pantheon för stu-
dieårens blandade förteckningar och anteckningar fick un-
der de följande årtiondena en fördjupad innebörd. Topeli-
us sökte ett eget rike, i andens värld och i geografin. I båda
fallen hette det Finland och befolkades av ett särskilt folk,
det finska, som bland alla folk i världens historia hade sin
egen uppgift, när det gällde att uppfylla Guds vilja på jor-
den. Topelius ville skapa ett eget finskt Pantheon, en ge-
mensam kultplats för folkets alla historiska och levande
stormän. Ett koncentrat av tanken framlades i Boken om
vårt land 1875. I skriven form skapade Topelius genom
sina litterära verk ett Pantheon för finska folket. Han arbe-
tade också hårt för att skapa ett motsvarande materiellt
Pantheon, genom fornminnen, historiska minnesmärken
och museer. Hans engagemang i samtidskonsten och -litte-
raturen eller för teatern i Finland syftade till samma mål:
ett nationellt Pantheon med många underavdelningar. De
små byggstenarna av anteckningar för det stora nationella
katedralbygget samlades under den alltomfattande rubri-
ken Pantheon.

Kosmos – det ordnade världsalltet i motsats till Kaos –
var titeln på ett i hela världen berömt verk av Alexander
von Humboldt. Den första delen av Kosmos utkom 1845
och följande år fick Topelius anteckningar samma titel. von
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Humboldts Kosmos var ett försök till en syntetisk världs-
bild, en fysisk världsbeskrivning enligt naturvetenskaper-
nas senaste rön, men med en bevarad dimension av andlig-
het och gudomlig närvaro från universums skapelse till
nutiden. Verket, som hade den uttalade avsikten att fylla
det mänskliga vetandets ännu obekanta områden, hade en
utomordentlig genomslagskraft på originalspråket tyska
och i ett flertal översättningar. Topelius övertog i vissa av-
seenden Humboldts Kosmos-idé, världsalltet stod under
Guds försyn och denna försyn sträckte sig också till Fin-
land, till dess natur och till det finska folket, ända till dess
enskilda medlemmar. Försynen, det providentiella, styrde
också världens och folkens historia både i forntid, samtid
och framtid. Beteckningen Kosmos för den värld där Tope-
lius liv och litterära verk utspelar sig är därför helt konsek-
vent i enlighet med hans allmänna livsåskådning. Försynen
präglar hans kosmos från det största till det minsta, och
ingenting blir därför heller värdelöst som exempel på den
stora världsordningen. Hans egen vardag ingår i samma
helhet under Gud som avlägsna naturkatastrofer, världs-

Topelius olika krönike-
anteckningar upptar bland
notabla dödsfall år 1860
”Lola Montez, död i Ame-
rika”. Dansösen och cirkus-
artisten Lola Montez var
en av Europas skandal-
omsusade skönheter på
1800-talet, hennes för-
hållande till kung Ludvig I
av Bayern gav upphov till
politiska oroligheter i
München 1848, som också
omtalades i Helsingfors
Tidningar.
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Lantdagens sammankallande 1863 var årtiondets stora politiska händelse, som också
för Topelius blev symbolen för en ny tid av framsteg och välstånd för finska folket, i
kejsarens hägn. Topelius arbetade inte för ståndssamhällets upplösning, men gav
sällan uttryck för någon särskild sympati för adelsståndet. Bilden är ett utsnitt med
Ridderskapets och adelns lantdagsmän, från R.W. Ekmans målning över lantdagens
öppnande 1863. Längst till höger lantmarskalken J.M. Nordenstam, i förgrunden till
vänster om honom grevarna Gustaf Armfelt och Adolf Aminoff samt friherrarna
August Erik Mannerheim och Johan Reinhold Munck.
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händelserna och de mäktigas liv. Topelius samlade anteck-
ningar ger en bild av hans försök till balans och harmoni
mellan makro- och mikrokosmos, från det största – Gud,
världsalltet – till det minsta, temperaturen eller fiskfång-
sten på långrev för dagen.

Topelius indelar världen enligt 1800-talets vanliga ord-
ningsprincip i riken, nationer och folkslag. Finland är hans
primära geografiska och politiska rum, men krönikean-
teckningarna behandlar parallellt även de flesta andra län-
der och världsdelar, genom anteckningar ur tidningar och
tidskrifter. I tid rör sig krönikan alltid i samtiden, dag för
dag och månad för månad. De olika underavdelningarna är
uppställda som tabeller, med synkrona kolumner. Topelius
tidsuppfattning i hans litterära verk var däremot ofta på-
fallande historiserande, lagd över en lång tid bakåt. Detta
var ett vanligt sätt att framlägga en diakron tidssyn, som
omfattade både förfluten, närvarande och tillkommande
tid. Topelius samtidsskildringar är också många och hela
hans krönikeskrivande kan ses som ett försök att skapa fix-
punkter i tiden till stöd för det eviga, återkommande i his-
torien. I hans historiska skildringar är den litterära tids-
framställningen diakron, men själva stoffet och motiven är
synkrona, ofta med direkta referenser till samtidsfrågor el-
ler aktuella händelser och därmed trots sin historiska kos-
tymering lätt igenkännbara för läsarna.

De krönikeartade anteckningarna, förteckningarna och
notiserna under rubriken Pantheon och Kosmos I–III bildar
i sig ett kosmos av texter och stoff, teman och motiv som i
denna form framläggs som sanna i sin egen samtid. För
stoff ur Finlands historia lade Topelius upp ett motsvaran-
de förråd av anteckningar och excerpter. I vilka former
detta samtida kosmos av texter har återanvänts i Topelius
diktning kan inte utredas här, men det är tydligt att myck-
et i hans produktion har fått sina första nedslag i skrift i
anteckningens form, för att senare via utkast och koncept
bearbetas för publicering i tryck, ofta i olika genrer: drama-
tik, sagor, publicistik, dikter. På valda punkter kan man föl-
ja med, hur Topelius textualiserar samma samtidshändelse
i dagboksanteckningar, korrespondens, journalistiska texter
och i ”högre”, abstraherande litteraturgenrer. Topelius
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Självbiografiska anteckningar, huvudsakligen dikterade un-
der 1880-talet och påbörjade i Cannes 1876, hör till de
många verk där man kan känna igen formuleringar från
Finlands krönika.

     TOPELIUS – PROFESSOR OCH FÖRFATTARE

Finlands krönika täcker en period i Topelius liv som kunde
kallas hans akademiska år. I en eller annan form var han
hela sitt vuxna liv knuten till Kejserliga Alexanders-
Universitetet i Helsingfors och till det samfund av littera-
törer och vetenskapsmän som stod universitet nära, men
just åren 1860–1878 inföll hans professorstid och bland
annat treårsperioderna som prorektor och slutligen rektor
1875–1878. Därefter, samtidigt som krönikan avslutas,
började hans nya aktiva tillvaro som skrivande emeritus på
den egna villan, Björkudden i Sibbo öster om Helsingfors.
Topelius hade utnämnts till personlig extraordinarie pro-
fessor i historia redan år 1854 och 1863 till ordinarie pro-
fessor i finsk, rysk och nordisk historia. Hans författarskap
löpte parallellt med den akademiska karriären och i hans
efterlämnade papper har det akademiska livet en framträ-
dande ställning. Hans föreläsningsmanuskript ger en bild
av hur Finland växer fram, geografiskt, historiskt och kul-
turellt. Hans övriga manuskript och de talrika utgivna tex-
terna, från sagospel till politisk publicistik kring dagens frå-
gor ger professorsgestalten en djup samtidsrelief.

Som professor var Topelius en kulturpolitisk enmansin-
stitution, ofta omstridd sedan den första utnämningen till
e.o. professor, av samtiden uppfattad som en belöning för
visad lojalitet mot kejsaren och Ryssland under Krimkri-
get. Han bevittnade fennomanins uppgångsperiod i uni-
versitetsvärlden, från 1840-talets första studententusiasm
till professorskollegernas J.V. Snellmans och Yrjö Koski-
nens etablering som den nya hegelianska nationalitetstrons
auktoriteter. Topelius ansågs ”vackla” i den stora frågan om
finskan som kommande enda nationalspråk, något som
kommer fram också i Finlands krönika, i kommentarerna
om det politiska kannstöperiet under lantdagarna och tid-
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ningarnas positioner. Med sin medlande hållning var Tope-
lius på många punkter för svensk för de finsksinnade och
för finsk för de svensksinnade, ända till sin ålderdom. Un-
der de år som Topelius beskriver i Finlands krönika förflyt-
tade han sig själv allt mera till en position som observatör
vid sidan av samhällsskeendena. Moraliska och religiösa
övertoner fick en synligare roll i krönikan från och med de
stora nödåren i Finland 1868–1869. Topelius fördömde
allt oftare det finska folkets avfall från den rätta vägen och
gudstron. Hans framtidsvisioner fick pessimistiska drag
och han tog skarpt avstånd från 1880-talets materialistiska
idévärld och allt det som med en senare etikettering har
kallats ”åttiotalism” och ”det moderna genombrottet”.

1  Utgivna av Paul Nyberg, Dagböcker 1–4. Helsingfors: Schildts,
1918–1924.
2  Topeliussamlingen (Coll.144) i Helsingfors Universitetsbibliotek,
Handskriftssamlingarna, omfattar huvuddelen av hans manuskript
och övriga litterära kvarlåtenskap, därtill bl.a. anlända brev, brevkon-
cept och ett antal originalbrev.
3  Tillhör numera Svenska litteratursällskapet i Finland, ingår i den
samling med Topeliuslitteratur som sällskapet fick motta som dona-
tion av Henrik Nyberg 2003.
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skålpund
£ lispund
1:mo primo
2:do secundo
afd., afdd:s afdelning(arnas)
Aftonbl. Aftonbladet
a.g. annan gång
allmht allmänhet
B:borg Björneborg
Bborgsmarschen Björneborgarnas

marsch,
”Björneborgs-
marschen”

Coll. Medic., Collegium
Colleg. Medic. Medicum
Consist. Acad. Consistorium

Academicum
Dagbl. Helsingfors

Dagblad,
”Dagbladet”

DD.MM. Deras Majestäter
Disc. Kommissionen Disciplins

Kommissionen
Dmk Danmark
d:o dito
d.ä. det är
e.a.g. en annan gång
Ed. Exc. Eders Excellens
E.K.H. Eders Kejserliga

Höghet
E.M. Eders Majestät
Estd Estland
f., F. finska
F.A.T., F. Allm. Tidn. Finlands Allmän-

na Tidning
F.C. Fredrik Cygnæus
Fd, Fld Finland
Fds Allm. Tidning
F:hamn Fredrikshamn
F. Litt. Sällsk., Finska Litteratur-
F. Liter. sällskapet, sällskapet
F. Lit. Sällsk.
f.n. för närvarande
f. recurrens febris recurrens

(återfallsfeber)

förl. förlidet
G.B., gr. B., grefve B. grefve Berg
G:Carleby, Gamla Carleby
G. Carleby
gl. gammal
H. d. Russie Hôtel de Russie
h. ex., h. exc. Hans excellens
hka hvilka
hken hvilken
hket hvilket
H.K.H. Hans Kejserliga

Höghet
H.K.M. Hans Kejserliga

Majestät
H.M., H. Maj. Hans Majestät
h.o.h. helt och hållet
H.T., Hfors Tidn., Helsingfors
Hf. Tidn. Tidningar
Hufv:bladet, Hufv.bl. Hufvudstadsbladet
Indep. Belge L’Indépendence

Belge
isht i synnerhet
Journal de St Pbg Journal de Saint-

Pétersbourg
J.V.S., J.W.S. Johan Vilhelm

Snellman
K.föreningen (Finska) Konst-

föreningen
kgl. kungliga
kop. kopek
Kphm Köpenhamn
Kung. Kungörelse
kämn.rätten kämnersrätten
l. eller
Liter.bladet, Ltbl Litteraturblad för

allmän medborger-
lig bildning,
”Litteraturbladet”

Lsköld, Lgsköld Fabian Langen-
skiöld

Mbl. Morgonbladet
mk, m. mark
mskor människor
Nb. Nota bene

FÖRKORTNINGAR I FINLANDS KRÖNIKA
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N. Dagl. Alleh., Nya Dagligt
N.D.A. Allehanda
N.O., NO. nordostlig
Ny Illustr. Tidng. Ny Illustrerad

Tidning
Oulun W. San. Oulun Wiikko-

Sanomia
p. penni
Pbg, Pburg S:t Petersburg
pgar penningar
pgebrist penningebrist
P:lyktan Papperslyktan
r., R. ryska
Rbg Runeberg
Rd Ryssland
rdr rksm. riksdaler riksmynt
Rne Ryssarne
rub., r. rubel
Sav.Kar Savolax-karelska

(studentavdel-
ningen)

S. d. Samma dag
shang sammanhang
Spt sällskapet
St Pb. Zeitg. Sankt Peters-

burgische
Zeitung

Star, S:tar Suometar
Sthm Stockholm
Suom. Tieto- Suomenkieliset
sanomia Tieto-Sanomat
S.V. sydvästlig
Sv. Sverige, Svensken
sv. svenska, -e, -t
synht synnerhet
Tfors, T:fors Tammerfors
Thus, T-hus, Tav.hus Tavastehus
tland tunnland
T.v. tills vidare
Uborg, Uleåbg Uleåborg
Wbg Wiborg
Westf., Vestf. Västfinska (stu-

dentavdelningen)
vskapen vetenskapen
vskapliga vetenskapliga
V.societeten Finska Veten-

skapssocieteten
Å.U., Åbo Under-
Åbo Und:r, Å. U:r rättelser
Ö:botten, Österbotten
Östbotten, Öbotten
öfvs. öfversättning
Östb. afd. Österbottniska

afdelningen
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FI
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F I N L A N D S K R Ö N I K A
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Finlands landskap och städer, översiktskarta från 1920-talet. Topelius Finland
var dels indelat i historiska landskap enligt traditionen från svenska tiden,
dels i län med gränser från 1830-talet. Läneresidensstäder var Uleåborg, Vasa,
Åbo, Helsingfors, Tavastehus, S:t Michel, Kuopio och Viborg.
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1860

Förordningarne om landthandel och näringsfrihet pub-
liceras. Skrämsel i början hos skråmännen, lugnas små-
ningom.
Nyårsbal hos Grefve Berg.
Tidningspressen (F.A.T., H.T., Å.U., Star) utvidgad. De
finska bladens prenumeration går tillbaka. Aamurusko
upphör, Mehiläinen kämpar för lifvet. Nya: När och
Fjerran. Warpunen H.T. få upprepa ur St Pb. Zeitg. att
tidningarna ej äro skrivna för excellenser; men på förfrå-
gan om hela artikelns öfversättning svaras nej. I början
strykes en art. om orsaken till ryska myntets fallna vär-
de, men sedan F.A.T. upptagit en skarp art. derom ur Le
Nord, går H.B:s kritik, ehuru ej ostympad, igenom i
Hfors Tidn.
Komitéernas tidevarv. Kommunalkomité, ordf. Kjellan-
der. – Industrikomité, ordf ….. Manufakturdirektionen:
fäster sig föga vid L. Borns 2 frågor, såsom tillverkning af
säckar m.m. Förkastar förslaget om resande instruktörer
att lära allmogen göra korgar m.m. – Militärboställsko-
mité: Ingen vill ha boställen af farhåga att flyttas. – Rid-
darhuskomité: (Mars); Fyra deputerade: A. Armfelt,
Järnefelt, J.A. von Essen och H.G. Boije, votera genom
klassindelningen omkull fem: Cronstedt, Aminoff,
Bonsdorf, Rehausen och L. Langenskiöld; genomdrifva
hemställan till H.K.M. att riddarhus byggnaden först
må hyras (kapitaliserad hyra 28,000 + 10,000) och se-
dan säljas (3/4) till Ständernas hus (Essens förslag).
Dessutom välja de en direktion bland ”unga Finland”,
som de gamla förmena: R. Wrede ordförande. Vid deras
uppvaktning enskildt hos Gr. B. ansågs likväl heraldiken
för det viktigaste – en heraldiker skulle tillkallas för att
öfverse vapnen.
Juridisk förening afslås. Första förslaget, undert. af 4,
hvaribland Petterson och Palmén, stadnade 1858 i G.
B:s låda. Andra petitionen, undert. af 17 yngre jurister,
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afslogs direkt. Senaten hade likväl tillstyrkt båda ansök-
ningarna.
Januari månad: jemn vinter, mulen himmel, snö, ingen
tö.

Februari
Porthanska subskriptionen går dåligt. Mannen mätes icke,
målet förstås icke; ingen vet kostnaden.
Första gaslysningsbolaget i Finland (Hfors) möter stor
kallsinnighet. Borgström, Lindroos, Kiseleff och F.
Frenckell i spetsen.
I Åbo bildar sig ett fraktförsäkringsbolag vid sidan af fin-
ska Sjöassuransföreningen, som sistl. år inseglat 70,000
rub. netto.
Thölö sockerbruk kommer i verksamhet.
Arppes brochyr mot fennomanerne och Snellmans kritik
af: ”Enthusiasmen är ofta endast en täckmantel för rå-
het.”
Cygnæi brochyr ”Ur dagens frågor, Ett vågadt projekt”,
om en tidning för svenska allmogen i Finland.

   19. C.W. Törnegren † i Hfors.
Berg och Langenskiöld återvända från Pbg. Ryska sedelns
sättande ur kurs i Finland afslås. H.M. mottog L. med
rynkad panna och beklagade att f. senaten föreslagit nå-
got, som han ej kunde bevilja. (En af ministrarna hade
sagt: man skulle förvånas i utlandet, och det vore inte så
farligt men man skulle också förvånas i Ryssland, och
det vore farligare.) Lsköld hade då försäkrat att finska
folket fullkomligt förstode att uppfatta H.M:s motiver
och nådiga avsikter; hvarpå H.M. blidare uttalade sitt
bifall till det nya finska myntet à 25 kopek; förklarande
att han äfven i Ryssland ansåge myntenheten alltför hög.
Tidningarna gräla om myntets namn. Från Raumo före-
slås raha och osa. S:tar vill ha sataikko eller soppu; andra
föreslå orava m.m. Hfors Tidn. föreslå markka. Äyri är
på tapeten. Men slutligen stadnar man vid markka och
penni.
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Den livländske greven Friedrich Wilhelm Rembert (von) Berg hade deltagit
redan 1812 på ryska sidan i kriget mot Napoleon, i krigen mot turkarna 
1828–29, i kuvandet av polska upproret 1831 och han blev sedan rysk ståthållare
i Polen under upproret 1863.Den energiske krigaren och ämbetsmannen hörde
till reformatorerna under Alexander II:s epok, han var generalguvernör över
Finland 1854–1861 och blev finsk greve 1856.
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Emellertid utges anvisningar i landsorterna: Arppinraho-
ja, Pitkänrannanrahoja m.fl. till många tusental.

   16. Telegrafen hinner till G: Carleby d. 19 Febr. telegraf.
från Uleåborg norrut. En hustru i Kesälaks framföder
på en gång 5 flickor. I Sotkamo 52 graders köld.
Jäskis och Kirvus besluta uppföra en bro öfver Vuoksen.
Februari månad: mest jemn vinter; några dagar 25o i
Hfors och 35 i NyCarleby; annars 5 à 15. Snö alla dagar
i sådana massor, att skogarna uppfyllas, träden brista, ga-
tor och vägar drivas i höga vallar och all tranport försvå-
ras. Intet enda töväder.

Mars
Åt L.G. v. Haartmans barn efterskänkes återstoden
(12,000 rub.) af hans statslån à 20,000 rub.

     1. Nya teaterns bolag i Hfors, stämma: P. Deland antages.
     5. Österb. Ångf. bolaget stämma i Åbo. Torneå, NyCarleby,

Kaskö bli utan ångfartyg.
     6. Gustava Sofia Hjärne † i Hfors.
   10. Uleåborg tackar Gr. Berg och H.M. för telegrafen.
   16. Lit. sällsk:s årsmöte. Tre nya finska pjeser. ”Kullervo” af

Stenvall får stora priset. Kiljander får Schildtska priset.
Den stora Porthanska konserten i Hfors. 300 sångare och
musici.
S:tars häftiga uppträdande mot ”nationaltheatern” i H.T.
och mot konstfrågorna. P: lyktan: om man anser en mätt
mage, en god grammatika och ett tjockt lexikon för allt
här i världen, må man hålla den saken för sig sjelf.
Universitetet: G. Ehrström och J. Estlander professorer. –
Sent omsider blir G. Estlander docent.
Nya myntet. Hundrade befängda namn föreslås. Slutli-
gen stannas vid Markka och Penni. Lsköld, ånyo rest till
Pbg, utverkar der att Finland får eget silfvermynt och
egen myntanstalt. – Lgsköld erhåller namnet ”Markgref-
ven”. – Lgsköld och Nordenstam bli baroner.
Mars: mest blid och ännu mycket snörik.
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April
Censurinskränkningarna för finskan upphäfvas.
Nya myntet: nya förslager: parvi, poimu, sampo, muru,
heljo, helkka, valio, julkio, kauni, jalo, rahtu, pii m.fl.–
Förslag (H. Bm) att vid invexling i banken belägga rys-
ka sedeln med agio.
Telegrafkonvention mellan Ryssland,Österrike, och Preus-
sen.
Engelska trädtullen nedsättes. – Telegr. portot nedsatt.
Granrothska (Pirilö) målet i Pedersöre uppväcker en po-
lemik om dödsstraffets lämplighet. Siberien har förlorat
sin afskräckande verkan, sedan flera deporterade lyckats
rymma och andra förnummits må bra der.

     4. Manifestet om förändrad myntenhet i Finland.
Fiskerierna. Till inspektör utnämnes H.J. Holmberg.
Kalevala i bilder, af R.W. Ekman.

   23. Hfors uppgör kontrakt med ett bolag om gaslysning.
En industriförening bildas i Hfors. – Den flera gånger an-
sökta ”juridiska föreningen” har ej fått tillstånd. Först
befarades att den ämnade ”kriticera senatens åtgärder”.
Sednare gången var ansökningen undertecknad äfven af
prokuratorn och hade senatens rekommendation, men
derpå har intet svar kommit.
Grefve Berg reser till Pbg och derifrån till kröningen i
Stockholm. Från Pbg frågades pr telegraf hit huru h. ex.
befann sig. Svar: förträffligt. Till kröningen åtföljes han
af sin onda genius Lachnitzky; af Siniavin, W. Armfelt
m.fl.

   24. Islossning i Hfors.
   26. Pacii konsert med Porthanska kören. Dagen förut anlän-

de hit Rbgs ord till Bborgsmarschen, som vederbörande
kalla ”den finska marseljäsen”.
April våt och mild. De stora snömassorna smälte has-
tigt, emedan de ej under hela vintern hoppackats af nå-
gon blida. Man befarade svåra islossningar i elfvarna,
men de förhöllo sig mot all förmodan fredligt.
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Maj
     1. Studenterne vid Kajsaniemi, samt 3 à 400 åhörare. Bör-

jas med Bborgsmarschen. Sedan annat. Vicekansler när-
varande, föreslår sedan en skål för trohet mot Finlands
fana och monark. Studenterne, något flata, hurrade
dock. – Om detta uppträde rapporterade sedan grefve
Berg att studenterne tågat ut med Finlands fana i spet-
sen.
Tidning för sv. allmogen i Finland beslutes i Hfors. ”Fyr-
båken”.
Theaterskolans klent besökta konsert i Hfors.

     7. Lektor Cairenius försvinner. Återfinnes först 17 juni
drunknad nära Obelisken.

   11. Amatörspektakler: Riita-Asia, Putronius, En söndag på
Amager. Schwartz-Dahlgrenska theatern har sönderfal-
lit i fyra partier.

   11. Israel Hvasser † i Upsala.
Rokkola donationsgods får inlösas af åboarne.
Banken 31/12 59: sedlar 4,597,196. – Metallisk valuta
2,240,240:89.

   29. Utkommer W.G. Lagi ”Undersökningar om finska adelns
gods.”
Jernvägen: årets kostnader 1,044,821 rub.
Från kröningen i Sthm 3–5 maj: Grefve Berg i serafimer-
kedjan var en af de mest bemärkte. Siniavin utströdde
pengar och rumlade med gardeslejonen. Det var efter
en middag för eller med honom, som det beryktade
Djurgårdsslagsmålet inträffade. – 5 maj var afskedsfru-
kost på Ulriksdal. Kungen sjelf värd, obligerade Wlad.
Armfelt att taga sig en klar, och W.A., som redan fru-
kosterat, vågade ej vägra. Detta lade grunden till en
florshuva i outrance. De slagne inqvarterades i ett sido-
rum – kungen gjorde sig underrättad om deras helsa –
W.A. kröp då på fyra från soffan, föll på knä för kungen
och utropade: ”vous êtes mon roi legitime!” – Daschkoff
hade göra att nedtysta saken. Berg tog den ad notam
som grimma. – B. var tvungen att i kgl. logen öfvervara
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hela det usla stycket ”Kung Carls Jagt”, som gafs till gala
spektakel; formaliserade sig strax öfver dess ohistoriska
innehåll och rapporterade sedan till Pbg att Topelius
skrifvit ett stycke enkom för kröningen. H.M. tog saken
illa upp ”och visste ej hvad han skulle göra med den fin-
ske professorn?”– Men Stjernvall Walléen eller Armfelt
hade någon dunkel aning om att K. C. J. var gifven för
flera år sedan i Hfors – införskrefvo texten från 1852
och ställde saken på klar fot. Detta var ett af Bergs miss-
hugg, som ställde honom i mindre god dager. Sedan
kom promotionen.

   31. Promotionen. Arppe hade förut afstyrkt att begära, men
det begärdes och bifölls. Promovenderne beslöto in-
skränka balbjudningarna. H. ex. G. B. ansåg tillfället pas-
sande att spana en demonstration – lät uppkalla vice-
kansler och rektor, föreläggande dem i mindre valda ut-
tryck att utverka antingen hans bjudning, eller balens
inställande. Svaret blef det sednare. Hfors var d. 30 maj
i stark spänning. Man sjöng för vicekansler och rektor,
medan Bido gaf sin afskedskonsert. I esplanaderna voro
öfverläggningar. Hisinger, Creutz, A. Wasenius m.fl.
ställde sig i spetsen för en ny bal – 433 deltagare anteck-
nades – samlingen blef 1 600 personer – magistrarne
bjödos. – Grefve B. var närvarande vid promotionsakten.
Under middagen i brunnshuset kom till baron Munck
ett telegram, som han visade åt de närmast sittande. Det
var från Armfelt: antingen bjudes G. B. eller inställes
magistrarnes bal. – Det var för sent. På balen föreslogos
skålar för H.K.M. och Thronföljaren under starka hurra-
rop – sedan för vicekansler, för magistrarne och för Fin-
lands qvinnor. Lyckligtvis aflopp allt utan vidare de-
monstrationer. G. B. ställde sig sedan mycket oskyldig.
”Han visste af ingenting, Armfelt hade varit skulden till
hela detta missförstånd. – Emellertid räddade honom
systemet och balen. Kejsaren tackade sedan gardesoffi-
cerarne i lägret vid Tsarskoe Selo för det att de ej delta-
git i demonstrationer.
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Biskopen i Borgå, Carl Gustaf Ottelin och hustrun Johanna Fredrika med familj.
Ottelin hade blivit utnämnd till biskop som kejsarens särskilda troman. Topelius
hade ingen större sympati för honom – från lantdagsgudstjänsten 1863 skrev han:
”minst värdig biskop Ottelin, som jamade H.M. några obegripliga ord på tyska
till möte vid ingången och såg ut som ett stekt gödsvin.” Fotografi av sonen
Alfred Ottelin.
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I Pbg blev G. B. föga nådigt emottagen och ej, som van-
ligt, bjuden till privat tafel hos H.M., som vid den korta
audiensen lärer sagt till honom: ”du skall ej vara om-
tyckt i Finland” G. B. uttryckte deröfver sin förundran;
han hade tvärtom rönt i hela landet många bevis på till-
gifvenhet. H.M. yttrade då att Armfelt kunde gifva när-
mare besked. G. B. afreste utan att besöka A., men un-
derrättades af denne om diverse klagopunkter, bland
annat ”att G. B. gynnat finska språket på svenskans be-
kostnad” – hvarpå G. B. lät skicka sig intyg från guvernö-
rerne, att finskans gynnande väckt i landet en synnerlig
belåtenhet. I samma bref lärer A. med mycket krus vid-
rört den strängen att h. ex. nu behöfde hvila efter sina
mångåriga mödor; men G. B. förklarade sig aldrig ha va-
rit vid bättre vigör. – När A. var i Hfors på sommaren,
gjorde han flera besök hos G. B. utan att bli emottagen.
Slutligen möttes de i privat sällskap; mötet var ytterst
artigt, men brytningen fullständig. – Det var samma tid
G. B. hos H.M. insinuerade nödvändigheten att i Fin-
land etablera en hemlig polis, statsanslag 70,000 rubel,
emedan de revolutionära idéerna vunnit stor utbred-
ning och man här stod i förbund med hemliga sällska-
per i Frankrike, Ungern, Italien m.m. Ålagd att bevisa
sistnämnda uppgift, kunde han ej anföra annat än att F.
Lit. Sällsk. till korresponderande ledamöter (öppet) valt
ett par ungrare samt prinsen af Canino och fransmän-
nen LeDuc och Bearvois. – G. B:s intimaste rådgivare
var Lachnitzky, gift med hans brorsdotter, en karl som
hatade finnarne och på hösten blev vansinnig.
Montgomery helsades vid ankomsten till Hfors med
Bborgsmarschen. Stack pingstdagen under gudstjensten
sitt kort i G. B:s visitlåda, och redan kl. 3 e.m. kom G. B.
helt ensam att besvara visiten. Montg. sof då middag
och visste yrvaken knappt hvad han sade. Var sedan bju-
den till G. B. – samma dag som middagen för honom
och Nordström i brunnshuset – men vägrade, bjöds
ånyo och var föremål för mycken courtoisie. Ledsagades
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af G. B. personligen att bese Sveaborg. När de inträdde
på Gustafssvärd, yttrade grefven skämtande, att han
kanske ej borde föra dit en så erfaren militär. Hvarpå M.
svarade: ”ers exc., jag ämnar varken intaga eller försvara
Sveaborg.” – Grefven kallade M. vid flera tillfällen ”sin
vackra bror”, ty de liknade hvarandra mycket, ”fast tam-
me f-n icke till själen”, som M. uttryckte sig. M. talade
vid flera tillfällen öppet, varmt och flytande, men alltid
ändå diplomatiskt, tyckte också om att bli litet fjäsad.
På besök hos Rbg i Borgå bjöds han på en blusett, som
Nylands indelta officerskorps just då gaf för sin inspek-
tör grefve Aminoff. Öfverste Schulman höll till honom
ett färglöst och försigtigt tal, men M. svarade med eld
och stål – hvarpå qvällen tog en så liflig färg, att Ami-
noff, ställd i skuggan, fann för godt göra sig påmint med
ett tal om H.K.M:s nåd och troheten mot monarken –
hvilken trohet ingen satt ifråga.
Kl. 2 på natten följdes M. af värdar och gäster ut, men
afskedet på torget var så hjertligt, att alla vände om
igen, M. främst, som en pojke uppför trapporna till
soc:huset. Det var då Rbg höll sitt tal om ”den lille fän-
riken” i hjertat, hvilken varken översteepåletterna eller
prestkaftanen förmå kugga. M. svarade: ”säg trumslaga-
ren” – ty han talade gärna om huru han börjat som så-
dan. Kl. 3 tågade de återstående, 30 man högt, att följa
M. till Runeberg, der han bodde, och stormade in i den
vackra salen, der sedan 7 eller 8 kvarblevo med Rune-
berg till kl. 7 på morgonen. – Montgomerys hela finska
resa var ett triumftåg. Han höll ut som en yngling. – Vid
promotionsmiddagen drack han, efter eget påstående,
68 glas, ”ett för hvart lefnadsår”, men ”sparade ett till
balen”, der han var kry och rask. Reste från Hfors d. 9
juni, efter ett afsked hos J.W. Snellman, hvilket varade
till kl. 7 på morgonen.
Nordström firades mindre, dock mycket af gamla vän-
ner. Var, såsom alltid, mycket diplomat.
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Juni
För M. och N. var d. 2 juni middag med 250 kuverter i
brunnshuset. Många tal. Schauman till N. – sedan flera.
Dervid yttrade N. engång, att om ställningen varit 1847
såsom nu, hade han troligen ej lemnat Finland. En ung
f.d. redaktör af ”Wiborg”, Nylander, började ett tal med
de orden, att ”han ville tacka N. i det partis namn, för
hvilket torfvan icke var allt,” – men längre fick han ej
fortsätta, emedan öfverallt uppstod ropet: ”inga parti-
er!” Äfven J.W.S. bytte den gången med N. hjertliga ord,
öppet, men förhållandet dem emellan var och förblef
spändt och utbrast, på en middag hos Lille, i öppen häf-
tig ordvexling, börjad med en af N:s hvassa uddar om
Snellmans brist på en ”verldshistorisk åskådning”. –
Vackrare var, när N. vid Akianders middag på Kajsanie-
mi tog Snellmans äldsta gosse på knäet och sade: ”när
pappa härnäst grälar på farbror Nordström, skall du be
honom inte göra det.”
Komitén för finska ärender: Samma ledamöter 1 sept.
1860–1863.
Nytt apothek i Kuortane (Alavo?)
Porthans monument: oväntadt rik insamling: 4,262 rub.
härtills.
Theaterskolan: fond härintills 1,489 rub.
Försvunna landsmän: E. Grönblad och C. Mannerheim
återfunne. Grönblad finner märkeliga urkunder i Dan-
zig, Königsbergs, Lybecks arkiver.

   18. F. Missionssällsk:t: inkomst 16,605:15.
Första s.k. industriexpositionen i universitetets vestibul.
Juni månad, med en kall intervall, vacker och varm.

Juli
     4. Hypotheksförenings möte i F:hamn. Afslag på ans. att

deltaga under 2,000 rub., 100 närvarande.
     1. Ny finsk tidning: Otava i Wiborg. Dito svensk: Bborgs

tidning.
Svenska telegrafen förbunden med den finska öfver
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Haaparanda.
Konstantin N:vitsch i Hfors, Åbo, Bborg.
Prestmöte i Borgå.

   16. Apothekaremöte i Hfors, om reform i författn. – 20 när-
varande.

   15. Skolläraremöten samma dag i Åbo, Borgå och Kuopio – i
st. f. det ansökta gemensamma mötet. Telegrammer och
öfverenskommelser ändå.

   26. Starkt åskväder i Hfors. Blixten slog ned på 3 ställen: i
Hartvallska huset, i en skonert och vid Boulevardsgatan.
S. d. i Ekenäs.
Juli månad mest vacker och varm, årsvexten lofvande.
Men derefter kommo oupphörliga regn från slutet av
månaden och försämrade all gröda.
Högre elem. skola i G. Carleby beslutes d. 7 juni.

   22. Förödande hagel i Leppäwirta.
Finlands nya silfvermynt, förordning af 12 juni.
Trefaldigt barnamord (Henrika Wilh. Callenius) upp-
täckt i Åbo.

   24. Förordning om postmästararfvodet för tidningar m.m.

12–14.

Karl XV:s kröningsfestlig-
heter i Stockholm i maj
1860 hade många del-
tagare från Ryssland och
Finland, med general-
guvernören greve Berg i
spetsen. Incidenterna och
skandalerna med den
berusade Vladimir
Armfelt i en av huvud-
rollerna noterades också
av Topelius i Finlands
krönika.
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Augusti
Polemik om Söndagens firande.

     5. Nathanael Gerhard af Schultén † i Åbo.
Mördande rödsot i Wiborg.
Handelsbalans 1859: Export, 3,809,884:27. Import
3,711,771:10
Bokimport 1857–60: Frenckellska bokhandeln i Helsing-
fors ensam 69,732 rub.
Alfthans karta öfver Finland, påstås ha snutit ett stycke
land af Norige.
Louise Eneberg † i Närpes.
Fattigvården i Hfors 1859: inkomst 19,000 (hvaraf taxe-
ring 13,500), utgift 16,600.
Augusti månad alltigenom regnig, delvis kulen; åker och
äng ledo skada.

September
     1. Nya högre elem. skolan i Tammerfors inviges af erkebis-

kopen.
Marcus Larssons expositioner i Hfors.

   15. Inskription vid Universitetet. – Arppes tal om sista pro-
motionen m.m.

   16. Nya katholska kyrkan i Hfors (St Henriks kyrka) inviges.
Vid detta tillfälle var h. ex. Grefve B. värd och mottog
de kommande. Han nämndes ock i bönerna. Invigning-
en var ej formlig.

   12. Komitén för Finlands jordbruksbank, projekterad vid
mötet i F:hamn, s:träder i Hfors och utskickar prospekt.
Förslaget var att underlätta Hypoth:s Föreningen med
inlösen af dess obligationer, hket dock efterhand mötte
motstånd, såsom ogynnsamt för öfrige kapitalister och
för handeln.
September månad kulen, men grön, för det starka regnet.

   24. Werner Holmberg † i Düsseldorff, ej fullt 30 år gammal.
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Oktober
     7. Folkbibliotheket i Hfors öppnas.

Ångfartygens otur: Suomis påstötning, Auras bräckta axel,
Ö:bottens dito.

     2. Stort jordras i Pojo.
Skörden i Finland medelmåttig, men ojemn: norra F.
(utom nordosten) bättre än södra.
Komitéer: militieboställena – uppbördens förenkling –
sågkomité.
Ny expedition i senaten för jordbruket och allm. arbeten,
förordn. 30 Maj.
Thésmugling på ångf. Alexander, från Lybeck.
Runeberg sjuk på Kroksnäs, efter Hforsresan och Larsson.

   18. Carl Reinh. Sahlberg † i Yläne 81 år.
Latinalainen Kielioppi – Luonnonkirja.
Kalkyl i Hfors Tidn. (Kjöllerfeldts) att Finland behöfver
importera en million tunnor spanmål om året.
Pastoratsklyfningarna fortgå systematiskt, hvarföre eckle-
siastikreferenten Wænerberg kallas ”Maximus communis
divisor”.
Manninens prisskrift om missvexterna i Finland.
Finlands statsskuld. Langenskiöld lemnar ziffror till
Liter.bladet ”Det berättas”, att när jernvägen är färdig,
stiger statens skuld till 5,900,000. Men amortiss. fonden
har 1,200,200, andra besparingar 1,100,000, effektiv
skuld 3,600,000. Jernvägens skuld ingår deri med
3,200,000. Sedan kriget ha statsinkomsterna årligen lem-
nat öfverskott.
Telegrafkonvention med Sverige.
Finsk gudstjenst i de grekiska församlingarna (Taipale).
Ansökan genom gr. B. till heliga synoden, som bifaller
och skickar biblar.
F. Hush.sällskapet: Westankärr upphör. Anslag för finare
linneslöjd upphör.
Oktober månad: torr, slutet stormigt, tidig snö.
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November
     1. Enkekejsarinnan dör i Tsarskoe Selo.

Porthan, modellerad i Rom af Sjöstrand. Insamladt
5,000, behöfs 9,000.
Riddarhuset. Vapensköldarna anlända från Berlin, slarf-
vigt gjorda af Gropius. Statsrådet v. Köhne i Pbg har på
gr. B:s förslag ”reviderat” vapnen och funnit stora fel, så-
som venster i stället för höger m.m. Det blir nu bekant
att finska kronan skänkt de behövliga 38,000 för att ful-
lända riddarhusbyggnaden, utan förbehåll att blifva
”ständernas hus”.

   14. Första gaslyktorna tändas på Hfors gator. Kontraktet på
50 år uppgjordes i början af juni – i början af juli påbe-
gyntes anläggningen vid Thölö tull. Arbetet har mycket
försvårats af regn. Med Wiborg, som anbragt stenkolsgas
är tävlan om att hinna förr: Wbg får sina gator färdiga,
Hfors får förr sin theater och privata hus (trädgas). Stau-
dingerska huset i Hfors är det första privata, som håller
”lysningskalas”.

     2. Jordbruksskolan på Leväis begynner med 19 elever.
Literatur: utländska tidningstaxan nedgått med 20 à 30 %.
Kung. af 24 oktober förvandlar de tillämnade städerna i
Salo och Idensalmi till köpingar.
Saima kanals netto reveny 1860 uppskattas till 320,000
mark.
Nya theatern i Hfors inviges. Första repres. officiöst be-
vistad af gen.guvernören, senatens ledamöter m.fl., alla i
svart. – Utom många hinder med rollbesättning, inöf-
ning m.m., arbetades till sista stunden med dekorationer
och maskineri, så satt stycket aldrig fick fullt repeteras;
och kejsarsorgen gjorde sådant krångel, att telegrafen till
Pbg hade fullt arbete och tillstånd beviljades först tre
dagar förut, sedan censuren strukit dithörande i tidning-
arna. För samma dröjsmål måste flere arrangementer
utebli, af fruktan för kostnaderna, emedan det hörde till
saken, att Deland, med kontrakt från 15 Nov., låg här
och väntade med hela sin personel: Resultatet blef ett

28–30.
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ringa öfverskott, hvaraf Pacius fick 100 rub. och teater-
skolan 71 r. Chievitz var här; mot honom var mycken
opposition och polemik i tidningarna.
November månad tidsenlig. D. 24 frost och slädföre, som
sedan med ovanligt sträng och uthållande köld fortfor
allt till d. 31 jan.

December
Rykten: Ramsay gen.guvernör, eg. blott krigsguvernör,
emedan H.M. skall ha velat ge senaten den civila mak-
ten. H.M. skall ha önskat en korps som kunde ”represen-
tera landet” och uttrycka dess tänkesätt. Landtdagen lä-
rer stött på politiska hinder för Rysslands skull, der gäs-
ningen är stark.

     2. Deland börjar spela i Hfors.
Literatur: Rein om 1788; – Lönnrots Kasvisto; R. Frenck-
ell om industrin; Euréns f. lexikon (Jan. 61); Ahlqvist
Säkeniä; Wecksell Ungdomsdikter; Topelius Sånger och
sagor; Mansikoita ja mustikoita; Tapio; Borgå lantdag;
Relig. rörelser.

   14. Fänrik Stål II utkommer i bokhandeln; första dagen
1 000 exx., innan medlet af jan. 4 000 sålda i Finland. –
Man ville betala 3 rub. för korrekturarket, medan boken
trycktes. Upplagan 6 500, utom Örebro och Kphmns
upplagor. Rbg sålde andra delen för 1,500 rub. åt Seder-
holm för alltid; god affär för S., som redan på denna
upplaga hade netto lika mycket. Censuren strök ett par
rader. Stycket om Wibelius skref Rbg som konvalescent;
ett blev oskrifvet. Ett svenskt blad karakteriserar Fänri-
ken bra med uttrycket ”en frisk sorg”, som triumferar i
döden.

     7. Reins sista föreläsning, och afsked från katedern. Han
hälsades med hurra.

   18. Stor brand i Gamla Carleby: 21 gårdar totalt.
Insamling för de kristne i Syrien förordas, men utan ge-
hör.
Censuren är högst nitisk att stryka och klippa. Hfors
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Tidn. öfverkorsas gång efter gång. N. Dagl. Alleh. ser ut
som ett fönster. Aftonbladet tillåtes för 1851, emedan
redaktör en chef, mag. Sohlman i somras uppvaktade
grefve Berg.
December månad mycket kall, i södra Finland med ym-
nig snö, i norr ringa.

Om en örn. Öfver kejs. logen i Hfors nya theater ville
man sätta en förgylld fläkterörn. Detta fjesk väckte op-
position, och en dum artikel härom inflöt i Nya Dagl.
Alleh. – Stjernvall Walléen ville då ha ”en matta” med
riksvapnet att utbredas öfver barrièren, när de kejs. be-
söka theatern. Förfrågan gjordes i Pbg: svar, att ingen
theater mera brukade sådana mattor. Örnen ersattes till
allas belåtenhet med en krona.
Riddarhuset. Komiterade ville sälja huset till ständernas
hus, men de som ej tyckte om ständer intalade H.M. att
hellre förära åt riddarhuset de för dess fullbordan nödi-
ga 38,000 rub. Grefve B. anskaffade ett ryskt statsråd,
som reviderade Finlands heraldik och fann att åtskilligt
vändes åt höger som borde vändas åt venster m.m. Der-
på beställdes sköldar från Gropius i Berlin, och dessa
ankommo på senhösten ganska slarfvigt gjorda à 25 rub.
st.
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1861

Januari
Ovanligt sträng vinter 24 Nov. – 30 Jan. Derefter Febru-
ari alltigenom blid och slaskig; Mars åter variabel. Ved-
brist i Hfors.  I Reval fryser folk ihjäl. Bristen i Hfors
lindras något genom Brenners inköpta blockskepp.
I norra Finland begynte redan i Sept. en stor sjuklighet
bland barn. Halsröta och strypsjuka bortsopade flera tu-
sende. I södra F. friskt intill Febr., då omkastningen i vä-
derleken äfven här medförde sjuklighet.
Aftonbladet inkommer nästan utan sax och sudd, med-
an N.D.A. får stark känning af båda delarna.
Om barnträdgårdarna uppblossar polemiken mellan
J.W.S. och U.C.
Fru Karamsin omställer Frunt.föreningen i Hfors, inrät-
tar barnkrubba, asyl, soppkokning och syanstalt.
Kommunalförslaget utkommer af trycket.
Gr. Berg i Petersburg. Rykten om att han skulle byta
plats med Gortschakoff i Polen. Men gr. B. säger sig vilja
”dö i Finland”.
Affären i flottans kasern. En flottist dog hastigt och ob-
ducerades af ekip. läkaren Forsblom, som förklarade att
karlen dött af alkohol. Emedan attesten var ofullständig,
förordnade Coll. Medic. ny obduktion, som verkställdes
af Bonsdorf, då det befanns att karlen qväfts af en kafvel
i munnen, ett af kasernens vanliga medel att tysta fyll-
hundar. Häremot opponerade sig Szymanovski, som be-
skyllde B. att ha förfalskat attesten, hvarom blef rätte-
gång.
U. Cygnæi folkskoleförslag utkommer. Genom förord-
ning af ..... nedsättes en komité att granska det, U.C. ut-
nämnes till inspektor och sex resestipendier anslås för
seminariilärare samt två för lärarinnor. Kostnadsförsla-
get för seminarium 25,000, utom byggnader. Förslaget
möter från flera håll opposition såsom ett tyskeri.
Ad. Törngren ställer linnespinneriet i Tfors på aktier à 1
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million hvilka säljas inom 6 veckor. Det ena åkerfältet
efter det andra kring Tfors förvandlas till linland.
Industri: Sofiegarten ger 15 proc. – Tervakoski skickar
massor af papper till Ryssland. – Thölö och Aura ut-
tränga hamburger raffinaden. – I Hfors bildas ett bolag
för vedinköp och huggning. – Exporttull på benmjöl.

Februari
Inre missionen, närmast pådrifven af Wænerberg och Si-
relius, vinner pluralitet i Senaten.
Arbetsinrättningen vid Kuopio organiseras. Kothens idé
går igenom – hans ande blåser på höjderna.
Mariehamn får vidsträckta privilegier som upplagsplats
och stapelort.
Langensköld kallas till Pbg för större finansplaner. Der-
ibland militärreduktioner. Kejsarn vill ej höra talas om
att reducera en del af finska gardet. Konstantin deremot
vill indraga finska sjöekipaget, sedan Carpelan sagt ho-
nom att det ej kan kommenderas att tjena på ryska skepp.

   27. Jordbruksbankens parlament i Hfors. Afslår namnet Na-
tionalbank och kallar sig Föreningsbank (hvilket namn
öfverflyttas på jernvägsdammen vid Kajsaniemi). Afslår
att binda sig vid Hypotheksföreningen. Ingår till H.K.M.
genom gr. Berg med ny anhållan om sjelfständig kurs för
det finska myntet. – Man förmodar att oroligheterna i
Polen skola verka medgörlighet mot Finland.
Omedelbart derefter (Mars 1 och ff.) reformeras ”Stä-
dernas allmänna brandstodsbolag” på ordinarie stämma,
som omstöper vida mer än komiterades förslag (klassaf-
gift m.m.), och derpå upptages ånyo frågan om ett lös-
örebolag för Finland.
Theaterskandal i Hfors.
”Svaga sidan” applåderas och uthvisslas, hvarom sedan
polemiseras mer än tillräckligt. Krohn utropade: ”skam
åt Hfors publik”. – God mening, men obetänkt. O.D.,
Forsell m.fl. – sex inalles.
Februari månad alltigenom blid och slaskig.
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Mars
     3. Emancipationsediktet undertecknas i Pbg, men publicer-

andet uppskjutes för gäsningen under Maslinitsan. I
Hfors äro planer å bane att fira tilldragelsen med en
bankett och fruntimmerna äro ifriga att få deltaga. Ny-
heterna från Polen blanda bort saken.

   21. Ediktet publiceras i Hfors.
   22. Bolins literära soiré om slaffrågan i Nordamerika.
   16. F. Lit. Sällsk:s årsdag. Elmgren afgår. Luonnonkirja säljer

1 500 exx. inom fyra månader.
   11. Konstföreningens årsdag. Kothen afsäger sig ”det sista

bandet” med Finland, och Seb. Gripenberg, nyss vorden
senator och chef för landtbruksexpeditionen, väljes till
ordförande. Cygnei konstakademi hvilar tillsvidare.
Skulptur (Gyldéns byst) prisbelönas. Mamsellerna
(Åberg, Soldan) prisbelönas. Bästa taflan är af A. Froste-
rus. Beslutes exposition i Uleåborg.
Pomell dör i Åbo och efterlemnar en balans af 20,000
rub., som direktör för bankens vexelkontor. Hans efter-
trädare vid kassan, Björksten står i sticket och häktas.
Man skyller Troil som första upphofvet. Äfven från Vi-
borg rykten om tullkammarbalans.
Caloander i Åbo testamenterar 24,000 rub. till stipendi-
er vid univ:t, 12,000 till Åbo högre el. skola, m.m. inal-
les ......

  4,5. Österb. ångbåtsbolagets ”misstroendevotum” mot för-
valtningen i Åbo. De främmande ombuden besluta en-
hälligt mot alla Åboaktier att förflytta direktionens säte
till Björneborg. Bolaget har förl. år inseglat 4,000 rub.
Åbo förvaltning, som konkurrerat med sina egna fartyg,
har gjordt både denna och andra Åboaffärer impopulä-
ra längs hela västkusten. Bolagsst. permanent, ansöker
och får tillstånd att flytta förvaltningen.
Sydfinska ångbåtsbolaget har inseglat 20,000 rub., – Be-
talar 9,000 på sina skulder och utdelar 20 %.
I Petersburg sammanträda gr. Berg, Lsköld, Trapp, Krook,
m.fl. Bland föremål, som gå dåligt i Finland nämnde gr.
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B. ryska språket. På tal derom hörde Kejsaren med för-
undran att det här är obligatoriskt i skolorna, hvilket
han förklarade sig aldrig vetat. Infordrade rapport här-
om, och Baranovski, som råkade vara i Pbg, förklarade
att orsaken just var tvånget. Hvarpå H.M. befallte att
lemna fritt val mellan ryska, franska, tyska och finska,
hvarom senaten skall inkomma med förslag.
Händelserna i Warschau väcka sensation. Det säges, att
Kejsaren, missnöjd med Gortschakoffs åtgärder, skall ha
frågat gr. Berg, hvad han skulle ha gjort i G:s ställe. Berg
hade då svarat i gamla systemets anda, hket icke beha-
gat Kejsaren, och man gissar att detta svar afklippte
möjligheten för gr. Berg att blifva ståthållare i Polen.
Icke långt derefter utfärdades kejs. manifestet om stats-
råd m.m. i Polen.
Deputation hos Kejsaren af finska bönder från Savolaks,
Karelen och Wiborgs län, begär under gr. Bergs anföran-
de att finska språket må erhålla utvidgade rättigheter
vid domstolarna. Få ett nådigt svar. Troligen allt föran-
staltadt af h. ex.
Industriföreningen i Hfors får tillstånd och konstituerar
sig med R. Frenckell till ordförande.
Mars månad ordinär, mera blid. Slädföret slut vid påsk-
tiden.

April
     9. H.M. Kejsarens Manifest om Utskott af landets ständer,

48 personer, att sammanträda d. 20 jan. 1862 för att dis-
kutera förelagda lagfrågor och samråda hvad af H.M.
kunde fastställas provisoriskt till nästa landtdag.
Opinioner och rykten: Ingen ville vara fader till detta
dödfödda barn, (utom Lsköld, som lärer erkänna det).
Grefve B. säger sig först dagen förut fått veta H.M:s be-
slut; likaså finska komitén i Pbg. Armfelt kände det. Lg-
sköld, som redan packat in för att resa, blef plötsligen d.
9:de kallad till H.M., for då helt häpen först till Armfelt
och lugnades med svaret att det var en glad anledning,
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han skulle snart få höra den. For så till H.M. och fann
der Gortschakoff och de öfriga. H.M. uppläste sjelf ma-
nifestet och frågade tvenne gr de närvarande om deras
mening. H.M. tycktes hysa betänkligheter, likaså Gort-
schakoff, som yttrat, att detta halfva steg ej torde till-
fredsställa Finland. Men de öfriga bugade och förklara-
de all right hvilket de sedan haft orsak att ångra. – Man
tror att Lgsköld uppsatt manifestet – åtminstone har
han sedan öfversatt det – och att saken blifvit, honom
och alla andra än Armfelt ovetande, påskyndad, måhän-
da af tilldragelserna i Warschau d. 7 och 8 April. – När
manifestet upplästes i finska senaten, anmodade grefve
B. Lgsköld att redogöra för H.M:s explikationer vid till-
fället, emedan han, grefven, nödgades uttrycka sig på
tyska, som kanske ej alla tydligt uppfattade. Lgsköld in-
vände att alla närvarande voro tillräckligt mäktige tyska
språket, men det halp icke, han måste redogöra för bar-
nets döpelseakt. När manifestet var uppläst, stod
Nordenstam upp och hurrade i välmening, men blef
ensam om denna opinionsyttring. Sensation blef stark
inom sjelfva senaten. Tacksägelseadressen kom ej till
stånd, emedan först tre ledamöter: Cronstedt, Federley
och Furuhjelm, inlade reservation. Med dem förenade
sig sedan Munck och Törnqvist. Prokuratorn var med
om reservationen, hvilken skulle affattas i form af en
underd. anhållan att H.M. ville afgifva en närmare för-
klaring. – Den 16 april publicerades Manifestet i F.A.T.
och väckte allmän ovilja mot rådgifvarne och beklagan-
de af saken, med erkännande af H.M:s ädla afsigter. Lg-
sköld fick höra så mycket, att han i oron häröfver var
betänkt att begära afsked. – P.S. Det skedde, men i form
af bref till Alex. Armfelt, inneh. bekännelsen att han
misstagit sig och att onåden borde drabba honom, men
icke landet. Lgsköld erkänner icke faderskapet: om så är,
återstå komitén och Armfelt.
Authentisk berättelse. H.M. satt vid ett bord, de öfriga
deromkring och Lgskd midtemot H.M., som uppläste
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manifestet på ryska och frågade vederbörandes mening.
Alla förklarade att landet skulle anse det som en lycka.
Då anmärkte Gortschakoff, att finnarna torde uppfatta
det som ”en statskupp”. Hvarpå Lgskd förklarade sig
kunna ansvara för ”att det ej kunde misstydas så”. H.M.
upprepade frågan till alla, och de svarade för andra
gången att H.M:s nådiga beslut skulle väcka allmän till-
fredsställelse. – Lgsköld ger sjelf sitt misstag den tyd-
ning, att han hänförde manifestets olyckliga 7:de mo-
ment till nästföregående, hvarigenom utskottets förslag
och blifvande lagar skulle gälla blott administrativa frå-
gor, (dem H.M. i alla fall äger rätt att afgöra utan stän-
dernas medverkan).
Vid första uppläsningen och reservationerna var proku-
ratorn frånvarande, men tillstädes vid justeringen, hvar-
före hans reservation inflöt särskildt – alla i form af pro-
tokollsutdrag. Majoritetens adress (förf. af Peterson?)
afgick, jämte reservationerna, d. 20 April.

   22. Demonstration i Hfors. Studenterne jemte handtverkar-
nes sångförening, flera andra handtverkare och yngre
borgare – en skara, som slutligen vexte till 7 eller 800
personer – samlades kl. 6 i lilla esplanaden och tågade
derifrån för att sjunga och hurra för alla reservanterne.
Federley kom ut och tackade. Fru Munck likaså genom
fönsterluckan. Furuhjelm hade laga hinder: hans frimo-
diga, förträffliga fru var sjuk. Cronstedt och Törnqvist
sågo sig för första gången under deras senatsbana upp-
burne af popularitetens vindfläkt. – Polis var i rörelse,
men höll sig på afstånd. Massan tågade alldeles tyst för-
bi gen.guvernörshuset. (Man befarade, på grund af ryk-
ten, en demonstration mot Lgsköld, och patrullen hade
följande nätter ordres att hålla sig i närheten af hans
hus, men allt avlopp tyst.) När demonstranterne hurrat
för Furuhjelm, återvände de till esplanaden och skingra-
des i stillhet. Kl. var då 3/4 8 på aftonen. Qvist lärer haft
sin hand i denna affär. – S. d. beslöt Frunt.föreningen att
förvandla sin annonserade lotteribal till en soiré utan
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dans, emedan öppet sades att man ej hade lust att dansa
nu. I Tidningen skylldes på lottförsäljningen. Bland för-
ärade vinster inlemnades anonymt 10 exx. af ”Finlands
Grundlagar”, och med acklamation beslöts att hvarje ex
(à 15 kop.) skulle blifva en vinst. Samma bok annonse-
rades dagarna efter manifestet med stor fetstil till salu i
Hfors Tidn. – En deciderad opponent var baron Mheim,
hvars far 1809 afböjde ett liknande utskottsprojekt. –
Grefve B. säges ha förhållit sig passiv, icke missnöjd med
kritik, såsnart det ”gällde någon ann”.

   24. Undertecknades kejs. reskriptet till landtmarskalken S.
Gripenberg, innehållande den af opinionen framkallade
tryggande förklaring. Ankom och upplästes af grefve B.
den 27 April kl. 11 f.m. i senaten; gick 1/2 12 till trycke-
riet och stod kl. 1/2 2 att läsa i F.A.T. – den snabbaste
expedition från Pbg, som ännu här ägt rum. Efter detta
ansågs adressen öfverflödig. Stämningen lugnades, ehu-
ru den förblef kylig. – Många tjenstemän sluppo be-
kymmer. Baron Wbd ansåg sig böra förbjuda gardets of-
ficerare att underteckna adressen.

   25. Frunt.för:s soiré, 1 400 personer, men ingen senator.
Spelpassionen var märkbar. 10 800 lotter såldes inom
en timme.
En stor del af April månad var torr med skarp nordan,
hvaraf höstsädet mycket led, sedan snön försvunnit i
början af månaden. Vid dess slut föll dock ymnigt snö-
slask. Våren inträdde senare än vanligt. Hfors hamnar
blevfo isfria först d. 5–7 maj.

Maj
     1. Vicekansler s:kallar studentkorpsen och förbjuder de-

monstrationer utan rektors samtycke, hotande att an-
nars begära afsked och önskande ”att herrarna då måtte
få en medgörligare vicekansler”. Anledningen var att i
Pbg berättats huru v. kansler, som vid tåget den 22:dra
mötte studenterne på gatan och hälsades med hurra,
stått i spetsen för demonstrationerna.
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Ingenjör Claës Kjerrströms detaljerade karta över Helsingfors från slutet av 1870-
talet avbildar den miljö där Topelius levde och verkade. Huvudstadens centrum var
stenstaden kring Senatstorget, Salutorget och Esplanaden, tillväxten skedde i
periferierna och i de tidigare förstäderna med trähusbebyggelse, parker och villa-
områden.

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:1651



52

ZACHARIAS TOPELIUS

Från den första järnvägens tider: banken från Helsingfors station över Tölöviken är
färdig men rälsen är ännu inte utlagd. Järnvägen med bankar och bergsskärningar
betraktades ännu som ett pittoreskt inslag i ett vårdat parklandskap. Denna första
förbindelse över viken kallades ”Föreningsbanken”, som också var namnet på den
första privatbanken i Helsingfors.
Målningen av Magnus von Wright från 1862 har tillhört Topelius själv.
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En finanskomité i Hfors. Ordf. Langensköld; ledamöter
Borgström, Hackman, Creutz, Levon m.fl. – Meningen
är att bereda säkerhet för hypotheksföreningen m.m. i
myntvärdet. Lgskölds projekt var att alla obligationer
skulle ställas på betalning i verkligt silfver (?), hvilket
enhälligt förkastades. Denna ”mark-komité” var märkvär-
dig för att den under tre dagars sessioner bara hade nej
att säga. Likväl beslöts att ingå till H.K.M. med en all-
män petition att f. banken endast är skyldig att inlösa
finska sedlar – hvarigenom ryska sedeln de fakto ställdes
på kurs i Finland, en sak som H.M och rikskonseljen
enständigt vägrat, emedan det vore att bereda den kle-
na ryska krediten inom Ryssland en ny panique. ”Hur
vore det möjligt, har man sagt, att rikets mynt ej skulle
gälla i en af rikets delar?” – Liljenstrand och R. Frenck-
ell hoppades att behofvet af ryska sedlar för Finlands
import från Ryssland skulle upprätthålla ryska sedelns
värde; hvilket är illusion, ty det blefve då uträkning här,
när finska marken står al pari, att betala i Pbg med ham-
burger vexlar.
Gr. Berg bjöd komitén, som vanligt, på middag, men
den enda skål han föreslog var för baron Lgsköld. – L.
gjorde ock sitt bästa att få kurs på marken, för att blidka
opinionen. Kort derpå blef bekant, att han i sommar re-
ser utrikes. – Ryska tullgränsen, forstväsendet och mar-
ken förblifva hans stora meriter. Kronans stock har i
Kuopio och Uleåborgs län betalts öfver förväntan, så att
omkr. 500,000 rubel denna vinter tillfallit kronan för
skogen.
Ännu bör tilläggas om Lgsköld, att han en dag vid sin
hemkomst fann ett papper fästadt vid ingången till hans
hus, hvari på honom lämpades Psalm 7: v. 15–17, hvil-
ket papper han visade vid en middag s. d., – när komite-
rade samt Cygnæus och Lille voro bjudne till honom. –
Några trodde, men utan all grund, att Scribes ”Förtalet”,
som gafs af Deland kort derpå, var en sorts försvar för
Lgsköld.
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Folkskolefrågan stöter på trassel och motstånd. En oppo-
sition med J.V.S. i spetsen bildar sig mot U. Cygnæi för-
slag, hvilket dock samtidigt erhåller eminenta lovord af
svensken Siljeström. 1858 lärer ock J.V.S. godkänt sam-
ma principer. Gr. Berg är ogunstig mot hela saken och
gör hvad han kan för uppskof.
29 April vid den stora uppvaktningen hos gr. Berg höll
han ett throntal. H.M. är nöjd med Finland och gör allt
för dess förkofran, hvarföre han hoppas på herrarnes ni-
tiska medverkan. S. d. voro ett antal privata hus illumi-
nerade i Hfors.
Förändringar. Stjernvall efterträdes af Mickwitz som
chef för kommunikationerna. – Sjöekipaget reduceras
till 120 man, chef Leopold Toppelius. Scheele får afsked
med 1,300 rub. pension, oaktadt sin fullkomliga odug-
lighet som ekipagets chef. – Palmén blir kansliråd, J.
Born statsråd; senaten hugnas med stjernfall.
Porthansstatyn. Tvist mellan Åbo och Hfors om platsen.
Consist. Acad. önskar, på F. C:i förslag, att placera statyn
i Hfors, då förra Porthanska besparingen 1,700 rub. kun-
de härtill användas. Detta väcker Åbo ur sin dvala, och
der anställes en penni-subskription.
Gr. B. tar parti för sina tyskar, Hill contra Hjelt och Szy-
manovski contra Bonsdorff – tillåter dem införa repliker
i Hfors Tidn., men förbjuder motståndarne att svara.
Heimbürger vägrade rent ut imprimatur på Bonsd:s för-
svar i Hf. Tidn. för d. 15 Maj, och blott den tillfällighet,
att Colleg. Medic. just då hade session och gaf imprima-
tur åt Bonsdorff, räddade denna nummer af tidningen.
Hofrätten i Åbo dömer Szymanovski till afbön. Han
souveras medels en lärostol i Kiev.
Ang. utskottsfrågan. Lgsköld försäkrar att han varit
okunnig om hela saken förrän H.M. lät kalla honom och
komitén. Den sedan på sommaren aflidne exped. sekr.
statsr. Melartin försäkrade dock att han sett konceptet
till manifestet skrifvet med Lgskölds egen hand. Motsä-
gelsen kan lösas, om det utredes att L. varit okunnig om
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den af H.M. först upplästa promemorian, men sedan
uppsatt manifestet. – Promemorian och komiténs au-
diens var om en måndag; manifestet undertecknades af
H.M. dagen derpå. – Vid H.M:s uttryck, att han för
landtdagen ville afbida en lämpligare tidpunkt, hade
Gortschakoff anmärkt: tror E.M. att tiderna framdeles
blifva bättre? – Jag hörde den hedersmannen senatorn
B. rättfärdiga sitt och majoritetens i senaten tystnad i
utskottsfrågan. Man betraktade utskottet som en laga
fasta på landtdagen, ansåg reservationen i manifestets
början tillräcklig och trodde sig böra fara varligen, i
hopp att utskottet möjligen redan innan dess samman-
träde skulle, om tiderna vore lugna, förvandlas till landt-
dag. B. ansåg demonstrationerna verka uppskof för den-
na. – Adressen i Hfors uppsattes under en nattlig klubb,
bevistad af många resande, i H. B:m juniors rum, min-
dre stenhuset, tredje våningen. Det berättas att gr. Berg,
som kände sammankomsten, haft för afsigt att spränga
den med militär, men att Nordenstam lyckats avböja
denna politiska faute.

Juni
Under sommaren bredde sig utskotts- och valfrågorna
helt långsamt ut öfver landet. Utom Hfors var skarpaste
kritiken i Uleåborg, som slutligen valde Snellman, der-
näst i Bborg, Wasa, Lovisa. Städerna begrundade makli-
gen, huru de skulle komma sams, 4 och 5 om en. Fröet
till Hfors diktamen kom redan i juni uti afskrifter till
norden, men utan märkbar anklang. Man var endast
mån om att välja oberoende utskottsmän. Jemförelsevis
fanns den mest deciderade oppositionen hos adeln i
södra Finland, hvilken tidigt uppsatte och spridde sina
vallistor; dernäst hos borgerskapet i de nämnda städerna.
Hos presterne funnos här och der liberala tendenser, som
bevisas af första kontraktsvalet i Åbo stift (hvar?) der
listan lydde: F. Schauman, Renvall, L. Stenbäck, C. Fors-
man; hvarom erkebiskopen, som ej kom ifråga, skall ha
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yttrat: ”nog kan man vara patriot, fast man är erkebis-
kop.” Andra säga, att han låtit förstå, det man ej borde
votera på honom; hvilket han som ståndets sjelfskrivne
talman hade skäl att säga. Flertalet pastorer voro dock i
saken helt oklara, ehuru opinionerna något redde sig
emot hösten. Oklarast voro bönderne, med undantag af
de efter Suometar politiserande Savolaksarne. Man blan-
dade elektorer med deputerade; många föreställde sig
ett slags länelandtdagar i guvernörsresidenserna.
Finlands exportvaror stiga i utlandet. Österbottens tjära
steg under våren i egna hamnar till 6 rub., på sommaren
ända till 6:50 och i Kristinestad (för Holland) till 7 rub.
tunnan. En del köpmän förlora dock på ingångna leve-
ranser till utlandet. Mycken boskap och något spanmål
exporteras från Österbotten på Sverige. – Ångsågarne
förökas betydligt. – Auktionerna på kronostock stiga i
Uleåborgs län ensamt till en half million.
Wåren hade varit missgynnande för årsvexten, genom
torka och skarpa vindar. Maj blåsig och kall; juni varm
och vacker. I nordligaste och sydligaste Finland torka.

Juli
Under juli och augusti, som båda voro varma samt rika
på åska och regn, förbättrades årsvexten betydligt.
Ångkommunikation i det inre af Finland. På Näsijärvi går
”Ahti” norrut till Ruhala. På Pyhäjärvi går ”Laukko” ves-
terut till Wesilaks. När Laukko förl. höst ville sluta sina
turer i Sept. hotade bönderne, som i massa begagnade
ångbåten, att bygga sig sjelf en sådan. Ilmola bönder ha
i sommar byggt sig en ångbåt på Kyro elf – dessa bönder,
som redan förut haft ett organiseradt brandväsende
med stora Osbergska sprutor m.m.
Grefve Berg har hela sommaren tjänstledighet för ut-
ländsk resa. Nordenstam t.f.
Snellmans artikel i Litteraturbl. för April (utkom i Juni)
om finska förhållanden och svenska pressen väcker en
storm i det liberala lägret. Att ”historien är nationernas,
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icke individernas verk” och att ”hvarje nation är sjelf an-
svarig för sina öden”, begripes icke. Artikeln oförsigtig,
för vidtgående, vränges af partihatet, såsom skulle J.W.S.
förnekat Finland ”politiska rättigheter”. Härom en ned-
rig replik i Åbo Und:r, och reklamationer i svenska blad,
aftryckta i en broschyr: ”Professor Snellman och Fin-
lands konstitution”. J.W.S. förklarar och mildrar sina ord
i junihäftet (början af Sept.)

Augusti
Första lokomotivet på finsk jernväg passerade lyckligt
”Föreningsbanken” vid Hfors, med lustfärdare till och
från Fredriksberg. Erfarenheten visar, att jernvägen på
gynnsam terräng aflöper för 16 à 17 000 rub. per verst.
– Flere förslag om dess utsträckning. Åbo vill ha den dit,
Tfors dit. Senaten tillstyrker uppskof tillsvidare. – Eng-
elsmän lära åter gjort anbud.
Jag har glömt nämna affären Hülphers, som passerade i
Åbo mot slutet af Maj. John Hülphers, svensk, ”samhäl-
lets gladaste medlem” och bryggaren af dess banko-
punsch, var Österb. ångf.bolagets agent i Åbo, disponent
af Trikotfabriken och verkst. direktör för ångbåten The-
klas bolag; – hade öfver 2,000 rub. ärlig inkomst, men
lefde upp dubbelt och bestal alla sina kommittenter.
Ertappades af konsist. notarien Rindell med en falsk
räkning af målaren Olander (?), der första ordet ”Tven-
ne gånger strukit ångb. Thekla” var ändrat till Trenne och
ziffrorna derefter från 95 r. till 145; men så legert, att de
gamla ziffrorna kunde läsas under de nya. Upptäckten
föranleddes deraf, att R. som kort förut låtit O. måla sin
nya gård för 60 rub., undrade huru lilla Theklas målning
kunnat kosta 145. Kort derpå upptäcktes, att H., utom
andra knep, i en tysk väfstolsräkning för trikotfabriken
satt ettor framför de rätta siffrorna, så att differensen
utgjorde flere tusen rub. – Österb. bolaget torde vara
plumpt bestulet. H. som nekade och anlitade fruntim-
mersvägen genom sin fru, f. Aminoff, fick kammararrest,
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men tilläts sedan att resa till Runsala, dit han tog en gin-
väg öfver Amerika. Händelsen rubbar Åbos kredit, eme-
dan den ej är enstaka. Bedrägliga konkurser (man cite-
rar Bahnes) höra der till ordningen för dagen.
Affären Oldenburg. Kort efter Hülphers befanns Ham-
pus Oldenburg, svensk, disponent af tändsticksfabriken
vid Björneborg, hans verkligen storartade anläggning,
vara uti cessionstillstånd med ofantliga passiva. Till
dessa hörde fabriksbolagets aktiekapital, 100,000 rub.,
för hvilket han för 2 1/2 år sedan garanterade 15 % rän-
ta, som ansågs så förmånlig, att prof. Gyldén, sjelf aktie-
tecknare, föreslog att der placera universitetets rörliga
fonder. De 15 procenten betaltes verkligen ut i två år,
dock endast åt de mindre aktieägarne, för att hålla kre-
diten uppe; men befunnos nu ha gått af kapitalet, hvar-
med stod så till, att aktieägarne fingo öfvertaga fabriken
med skuld, och man väntar vid cessionen för en del 20
à 22, en del 5 procents dividend.
Affären väckte allmänt uppseende och misstroende
mot hitflyttade svenskar, bland hvilka några (Frietsch
t.ex.) drifva en vittutseende rörelse. Abr. Oldenburg
och Sundgren höra till dem och ha uppköpt kronostock
i Kemi för enorma priser.
Skörden synes utfalla i norra, östra och vestra Finland
nära medelmåttan, men i Nyland och en del af Tavast-
land betydligt derunder.
Potatessjukan visade sig i medlet af Aug. i vestra F. och
utrbredde sig hastigt mot öster och norr. I slutet af må-
naden voro mellan höjden af Brahestad och Nylands
gräns alla potatesfält svarta. Vanligen yppades först rost-
bruna fläckar på stjelkarna, och inom tre dygn voro de
alla förvissnade. Rötterna angrepos senare och långsam-
are, men småningom så allmänt, att tre fjerdedelar af
skörden redan i slutet af Sept. var förstörd och landets
näringsmedel till 1/3 förminskade. – Mask yppades äfven
på ärter och bönor.
Juli och Augusti månader voro i största delen af landet
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ovanligt herrliga och gynnsama både för vext och berg-
ning. Täta, men icke långvariga regn omvexlade med
åska och värme. I norra Finland var första halfva som-
maren mycket torr; likaså vid Ladoga och Wiborg.
En ny kejs. förordning inskränker ytterligare det blifvan-
de utskottets deliberationsrätt. Man synes generad för
hela saken.
Question Finlandaise spelar en märkvärdig rol i den ut-
ländska pressen. Napoleons politik roar sig att kittla sina
vänner med nationaliteternas halmstrå. Manifestet, ut-
skottet och protesterna underkastas kritik. Aftonbl.
mottager första nyheten med berömmelse, men ångrar
sig dagen derpå. Hela svenska pressen diskuterar frågan.
Derifrån går den till franska pressen. L. Leduc skrifver
en mot Rd pikant artikel i Presse: ”H.M. talar om sina
högre plikter, som hindra att uppfylla hans ”mandat” för
Fd. ”Eh bien, pourquoi donc accenter ce mandat?” –
Patrie, den halfofficiela, upptar frågan till Fds förmån. –
Bemötas af Le Nord. Indep. Belge nekar att någon finsk
fråga finnes. ”Wi ha tillräckligt nationalitetskrångel för-
ut, utan att uppsöka nya. – Opinion nationale (?) och
andra röra i samma sak. Times, tidningsfursten, har en
för Fd förmånlig artikel. Frågan spökar äfven i Tyska tid-
ningar. Först i början af Oktober kommer en annars väl
underrättad artikel i Ryska Invaliden, men der påstås,
att Fd måste erhålla sin egen riksdag, emedan Ryssland
icke ägde någon sådan, till hvilken finnarne kunde
skicka deputerade.
Helsingfors borgerskaps diktamen till protokollet, vid va-
let af utskottsledamot d. 11 Aug. förde frågan till klar-
het. Det var en för Fd historisk tilldragelse, som förvå-
nade verlden och vederbörande genom parallelismen
med ungerska frågan. Sundman = Deak! I sjelfva verket
afråddes Sundman af flera, och bland dem af reservan-
ten Furuhjelm. Skrämskott lära ej heller ha saknats.
Men Adolf Wasenius tog S. på rätta sidan: ”de säga att
farbror är rädd.” – Det skall jag visa dem, svarade S. och
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– diktamen fick målsman. – Öhrnberg, den valde, är som
renhårig ytterst seg och envis oppositionsman en pas-
sande man att säga nej till allting. Positiv drift felas ho-
nom. – Diktamen eftersades kort derpå af Åbo borger-
skap och upprepades sedan af den ena väljande korpo-
rationen efter den andra med några modifikationer.
Deribland en del presterskaps, att ”emedan utskottsfrå-
gorna äro kommittenterne obekanta”, kunde deputera-
de om dem uttala blott deras egen mening.
De 52 frågorna, längesedan utarbetade af senaten, voro
först af senaten ämnade att tryckas utan vidare. Men
grefve B., som till Pbg förde senatens protokoller, lät in-
föra reservanternas namn och inkast, hvilket generade
desse. Frågorna trycktes på senatstryckeriet och skulle
delgifvas blott deputerade och några utvalde – alldeles à
la Haartmans ”confidentiela” meddelande. Jägerhorn
(kansl.sekr.) var ej litet viktig med sina räknade exem-
plar. Efterhand lärer man begripit det löjliga i en sådan
offentlighet. Exx. utdelades i Sept. underhand, och i

Vasa stad brann 1852 och flyttades därefter till en helt ny plats närmare
havet. Stadsplanen för den nya staden med namnet Nikolaistad stadfästes
1855 och innehöll en fullständig uppsättning med offentliga byggnader,
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början af Okt. fick bokhandl. Edlund tillstånd att trycka
en privat upplaga.
Finlands Grundlagar, utgifne af Palmén, utkommo för
första gången fullständigt i medlet af Sept. I förordet
anmärker utgifv. huru man bordt vänta, att dessa grund-
lagar ”intagit främsta rummet i den af regeringen med
så mycken uppoffring af tid och penningar utgifna lag-
samlingen.”
Censuren har under G. B:s frånvaro icke efter önskan
uppfyllt sina dyra pligter. Heimbürger kände äfven be-
hof att svalka sig efter arbetets mödor, och under hans
frånvaro bevakades tidningarne af den nye censorn rek-
tor Lindberg, som i all oskuld ansåg sig böra följa för-
fattningens bokstaf. P:lyktan fick t.ex. med fetstil anföra
borgerskapets diktamen – hvars imprimatur föranledde
ett besök i svart frack hos Nordenstam, som genast bi-
föll, och Ldg var deröfver ej litet stolt. Kort derefter fick
han sträng skrupens för det Suometar fått omtala val-
protesten i Limingo. Och när G. B. kom hem, och Hb-

kyrkor, bostadshus och industriregioner som byggdes i en enhetlig, nygotiskt inspire-
rad tegelstil. Den nya staden återspeglade samtidens ideal för ett välordnat samhälle.
Färglagd litografi 1872, troligen enligt teckning av Gösta Philip Armfelt.

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:2061



62

ZACHARIAS TOPELIUS

ger återtog tyglarna med van hand, var den rosende fri-
hetsdrömmen förbi. H. ex. hade anledningar till manke-
ment. Så t.ex. yttrade Hfors Tidn. samma dag han vän-
tades, i sin väderlekskrönika: ”Man känner bestämdt, att
någonting riktigt ruskigt är i antågande. Det är ej här
ännu, men nära är det” o.s.v.
I Sthm utkommer till jul en Censurkalender af strukna
artiklar, börjande med en från Literaturbladet.
En oberoende man har ansatt Armfelt om pressförhål-
landena. – A. begärde ämnet på fransyska, sådan att det
kunde framläggas för H.M., hvilket ock skedde. H.M.
lärer yttrat sympathi för saken och förklarat sin vilja
vara, att den skulle upptagas till behandling af F. komi-
tén i Pbg. – Med anledning häraf ha möten varit i Hfors
ang. en petition till H.M. om alla preventiva åtgärders
beskaffande och pressens ställande under laga domstol.
Tidn. Barometern börjar utkomma i Sept., redig. af Lin-
der. I några goda artiklar visas der bl.a., att finska jord-
bruket beskattas med 34 proc. af sin afkastning och att
apothekarne på sin taxa förtjena 200 till 4 500 proc.

   24. W. Holmbergs minnesfest i Hfors.
Folkskolekomitén sammanträder i Hfors: Bergh, Boreni-
us, Schauman, Lönnrot, Renvall, Laurén, Svedberg m.fl.
U. Cygnei principer godkännas till större delen, men
förslaget betraktas som privat åsikt, hvarföre komitén
begär och får tillåtelse att uppgöra definitivt förslag.
September till större delen vacker, utan mycken väta,
hvarföre löfskogarna tidigt begynte gulna.

Oktober
Oroligheter i Pbg: Universitetet stänges, till följd af tal,
gåsmarscher m.m. Kejsaren, tillfrågad med telegraf till
Krim, lärer svarat: ”gör som om Nikolai I sute på Ryss-
lands thron.” De deraf föranledda stränghetsåtgärderna
lära af mången ogillats, deribland äfven af thronföljaren.
– Händelserna stodo i indirekt samband med det på gat-
hörnen anslagna vilda plakatet om att Rd icke får lugn,
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innan kejs. familjen och alla aristokrater afskaffas! En
student lärer angifvits af sin bror, med hken han kom-
mit i träta, och i den angifnes rum fann man en mängd
af dessa plakater uti en ihålig piedestal under en byst af
Nikolai I. – Vid gåsmarschen lära studenterne fått
Paniutin nolens volens med sig på en droschka, då två
klefvo bakpå och en på hvardera sidan.

   14. Polen förklaras i belägringstillstånd, allt under H.M:s
resa till Krim.
Det gammalryska partiet säges blifva allt mera ense om
att Peter den stores civilisationsmethod och hans samt
efterträdarnes flesta landvinningar i vester varit en
olycka för Rd. – I både Rd och Polen vänder sig folkha-
tet mot tyskarne, som förföljes af pöbeln.
Finska ”riksdagen”! En artikel i R. Invaliden begagnar
detta ord i en artikel, hvari, såsom svar på Question fin-
landaise, utförligt redogöres för Fds konstitutionela för-
hållanden, dock med den underliga supposition, att fin-
narne 1809 fingo egen ”riksdag” blott emedan då ej
fanns någon rysk riksdag, till hken de kunde sända sina
deputerade. – Art. tycks vara genomsedd i minister-
statssekretariatet.
Häftig fejd mellan J.V.S. och hans antagonister med an-
ledning af Ltblads artikeln. J.V.S. namngifver hrr Lillja,
E. Berg och A. Schauman bland ”ohederliga lögnare och
smädare”. – Schauman föreslår kompromiss, om tre per-
soner så önska, hvarpå blir ett möte, som ogillar hans
polemik, utan att angripa hans heder, och tre personer:
T.T. Renvall, C.G. Ehrström och A. Meurman under-
teckna reservationen. – Lillja fräser, E. Berg utnämner
sig till historisk person, såsom den, hken först skulle ha
upptäckt Snellmans affall. Denna polemik skadar tryck-
frihetssaken. – Bland curiosa är ock ett, att Åbo Und:s
t.f. Censor V.T. Renvall i samma blad polemiserar för
Snellman.
Bon mot. När någon frågade Gr. B. hvaraf det kommer
sig att censuren i Hfors stryker ut hvad censuren i Pburg
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låter passera, svarade h. ex. ”Deraf att censuren i Hfors
är bättre än censuren i Pbg.” – Emellertid börjades i
Sept., utom Censurkalendern, en ihärdig agitation mot
censuren. Man vill petitionera hos H.K.M. om dess af-
skaffande. – T.v. bildar sig en förening, hvars medlem-
mar förbinda sig att icke stadna i samma sällskap som
en censor, ej heller helsa på en sådan herre. – Censurka-
lendern hitkom mot slutet af Okt. i lösa ark – sedermera
i början af Nov. i några få exx., – men emedan sv. tidn.
begått den oförsigtigheten att annonsera den, hölls
sträng utkik. i medlet af November lära 2 à 300 exx.
hitkommit.
Anekdot. När censurkalendern bland andra bokpaketter
skulle vederbörligen granskas, kom aptekar Wikberg till
Censor Schoultz (?) och visade honom hemlighetsfullt
ett ex. af kalendern ”som han lyckats förskaffa sig.” ”Åh,
tusan”, utropade Censor och började med största intres-
se bläddra i boken, hvilket gaf den andre tid och rådrum
att emellertid undanskaffa det vådliga paketet.
Oktober månad utomordentligt blid, torr och vacker.

November
     8. Första demonstrationen mot Censorerne hos vicekans-

ler baron Munck, från hvars bjudning en del gäster ute-
blefvo, emedan censor v. Schoultz var der närvarande.
Baron M. visste ej deraf, när bjudningen utfärdades,
men prevenerades i all vänskap derom på morgonen.

   14. Efter flera förberedande möten antogs och slutredigera-
des petitionen till H.M. om censurens afskaffande.
Förfrågan från Pbg. huru många (politiska) fångar Svea-
borgs kasematter kunna inrymma. Befallning att till d. 1
Maj försätta ångkanonsluparne i krigsfärdigt skick.

     9. Porthansfesten firas i alla Fds städer och en del orter på
landet. Dekretet härom utfärdades af F. Liter. sällskapet,
der vid första Oktobermötet rådde stor tvekan huruvi-
da statyn, i brist på medel, kunde slutföras. Då uppträd-
de J.W. Snellman med det förslag, att låta utgå en upp-
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maning till städernas magistrater, hket skedde med
oväntad framgång. Nästan öfverallt höllos tal och före-
drag om Porthan, tablåer, musik, stundom dans m.m. –
D. 10 Nov. visade Hfors Theater en af Löfgren målad
pappstaty efter den blifvande Porthanska. Verser af F.
Cygnæus.

   16. Nyheten om grefve Bergs afsked med Rokassovski till ef-
terträdare. Med gårdagens post beskref han ifrån Pbg i
bref till Brandt, huru han, i anseende till sin ålder och
sjuklighet, begärt som en nåd att bli entledigad från
gen.guv.embetet och huru H.M. till hans stora fägnad
beviljat denna underd. anhållan. Emellertid berättas
historien som följer:
Gr. Bergs resa till Pbg., om ej föranleddes, dock påskyn-
dades af de planer H.M. låtit genom Armfelt och
Stjernvall Walleen transpirera, att gifva Finland tryckfri-
het. Vid första audiensen har då Gr. B. ungefär sagt:
”hvad tänker E.M. på? Vet E.M. hvad följden blefve, om
finnarne i dessa vådliga tider finge tryckfrihet? Jo, se här
en artikel, som en mag. Schauman skrivit i Hfors Tidn.
ang. utskottet.” – Derpå hade Gr. B. framdragit ur fickan
en öfversättning af Schaumans strukna artikel, hvari
ganska moderat utreddes, att utskottet egentligen ing-
enting kunde uträtta, men öfvs. innehöll skarpa och
skamlösa utfall af gröfsta art. H.M. blef deröfver förtör-
nad och lät tillkalla Armfelt och Stjernvall W., hvarpå
den sednare tog på sitt personliga ansvar, att en sådan
artikel aldrig kunde varit skrifven för tryck i Fd. Derpå
har följt ett mycket stormigt uppträde, jämte ordvex-
ling mellan Gr. B. och de öfrige, hvarpå Stj. W. telegrafe-
rade hit till baron Munck och begärde den strukna arti-
keln. Munck åter begärde och fick den af Schauman
samt skickade den med kurir till Pbg. När det då be-
fanns att öfvs. var falsk, blev H.M. ytterligt uppretad
mot Gr. B. och sade till honom: ”nu är det sista gången
du ljugit för mig” – och vände så honom ryggen. – Här-
om cirkulera annars flera versioner och tillägg. Några
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berätta, föga sannolikt, att öfverste Alf. Walleen utma-
nat Gr. B. på duell. – Andra tro, att Gr. B. i sitt fjäsk för-
blandat artiklarna och framräckt J.A. v. Essens strukna ar-
tikel i Å.U:r – hvilken artikel Essen sedan tillsände Snell-
man enskildt och som verkligen lärer innehålla några
alltför skarpa uttryck.
Senare. Schaumans uppsats reqvirerades af Munck, men
blev ej skickad till Pbg. Ovisst således om detaljerna af
denna historia. Berg fick briljanter på Andreas och ett
nådigt reskript. Dock lät H.M. samtidigt i sitt reskript
till Suvaroff tacka för det denne tillvunnit sig Östersjö-
provinsernas kärlek, och det är så H.M. vill att man
uppfattar sin ställning.
Kort härefter begynte rensningen med ”excellensen”
Molander; som i egenskap af guvernör förvisades till
Wasa. I hans ställe Casimir Palmroth, helt färsk ur bak-
ugnen. (båda ryktena ogrundade.) – Ernst v. Willebrand
blef öfverpolismästare i Pbg., emedan H.M. önskade på
denna viktiga post en hederlig karl. (osannt) – Åker-
blom blef chef för Staben i Finland efter Gläboff, med
förbigående af Bergs förtrogne Brandt, som fikade med
all gevalt efter denna post.

   21. Adress-stormen begynnes af de 16 i F.A.T. mot Schau-
man, hvarpå d. 29:de följde protesterna af 57 + 10 i
F.A.T., vidare af 50 i Åbo, 13 i Lovisa m.m., alla för
Schauman, utom särskilda reservationer och förklaring-
ar i Hfors Tidn. m.fl. Schauman afsade sig sin publicis-
tiska bana d. 22 Nov. och lofvade d. 30:de återtaga den.
På Läseföreningen, liksom i hela landet, söndrade sig
Snellmanianer och Schaumanianer. Striden fortplanta-
de sig enskildt i bittra dispyter och lögnaktiga rykten. Så
t.ex. berättades att Langenskiöld tillställt första adres-
sen till Snellmans förmån.

   26. Gr. Bergs afsked stod att läsa i F.A.T. d. 26 Nov., men för
något formfel måste nummern omtryckas och kom ej
ut förrän kl. 4 e.m. Nu hade många förut beslutat illu-
minera med anledn. af den officiela notisen, men för

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:2166



67

FINLANDS KRÖNIKA 1861

nämnde orsak blev ingen allmän öfverenskommelse;
endast några privata hus illuminerade. De, som deri iv-
rigast lyste, voro studenterne. En hop af dem voro sam-
ma kväll på kalas och sprungo hem alltemellanåt, för att
taga af ljusen. Onsdagen d. 27 Nov. när ridån gick upp i
theatern, ropades ”Wårt land”. – Ridån fälldes, sången
uppstämdes, publiken reste sig, vänd mot kejs. logen,
och deltog i sången.
November månad hade i medlet en vintervecka (-20o i
Hfors), men var i öfrigt torr och blåsig. D. 26:te våldsam
S.V. storm. I största delen af Finland, blott ej vid syd-
kusten var godt slädföre sedan medio Nov.

December
Genast i början af Dec. visade sig frukterne af Bergs af-
sked i det kejs. reskript till senaten om nedsättande af
en kommitté för att uppgöra förslag till reglering af lan-
dets pressförhållanden. Ordförande: Langenskiöld; leda-
möter: Furuhjelm, Bergbom, J.V. Snellman, Ehrström,
Renvall, lektor Schoultz. Olyckligtvis ansåg sig H.M. –
om man får tro Stjernvall Walléen – ej kunna följa sin
önskan att gifva Finland tryckfrihet, innan Rld, hvarföre
kommitténs instruktion lydde på en liberalare tillämp-
ning och nödiga ändringar i 1829 års censurförordning,
jemte ändring af Censuröverstyrelsen m.m. – Mången
krutgubbe anser detta redan för mycket.

   11. Lantdagslöftet. Uppvaktning hos Rokassovsky, som in-
trädde så modest och utan éclat bland de församlade
staterna, att de bakom stående ej ens märkte hans inträ-
de. Helsningen skedde stum, med några få ord vid ron-
den, och mången, som väntat något mer, gick missnöjd
bort. Men strax derpå fick man veta, att h. exc. till sena-
ten, som hade särskildt företräde, å H.M:s vägnar lofvat
ständernas inkallande såsnart utskottet slutat sina arbe-
ten och senaten förberedt lagförslagen.
Allmän sensation, blandad med klentrogenhet på en del
håll och rykten att allt var den gamla frasen. Muntligen
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beramades illumination – bland studenterne var ett för-
slag att sjunga för R. – men åtskillige partimän gjorde
sig mycket omak att löpa omkring och nedstämma en-
thusiasmen. En mängd hus illuminerade på qvällen. Det
var aftaladt, att orkestern skulle före pjäsen i theatern
uppstämma Wårt land, men Schantz skrämdes med hot
att hyssja. – Först vid slutet begärdes och sjöngs denna
sång. – I landsorterna öfverallt mycken hugnad visad.
Åbo, Wasa, Uleåborg m.fl. illuminerade.
I Hfors ännu samma qväll den förut beramade kattsere-
naden för censorerne, hufvudsakligen tillställd af Qvist,
ej utan hån mot dagens betydelse. Möte kl. 6–7 hos Ca-
tani. J. Crohn talade högt emot, men Linder ropade:
ingen diskussion! och en student begynte ringa med en
kurirklocka. En del studenter gingo icke med – de som
gingo, torde ha varit omkring 50 à 60; men denna hop
förstärktes af nyfikne och slödder till nära fyrdubbelt.
Oljudet med alla möjliga redskap utanföre Censorerne,
inclusive Post Gripenberg, nådde sin höjd utanför
Heimbürger, der man ock sjöng en för tillfället författad
smädevisa, föga qvick, om man ej som sådant vill räkna
det oförskyllda om ”torra farbror” – ”förtorkad, jesui-
tiskt djeflig och filosofiskt korkad.” Allt detta kl. 7 till 8
1/4. Deremellan sång på gatorna. – Rokassovsky tog det-
ta uppträde illa, slungade en hotelse i F.A.T. och anbe-
fallde polisundersökning, vid hken Qvist och Linder ne-
kade att ingå i svaromål. – Derförinnan hade dock opi-
nionen skarpt och bestämt uttalat sig mot denna excess
både muntligen och i tidningarna.
Barometerns nästsista nummer ströks med anledn. af en
art. mot censuren. Linder besvärade sig och vann i Cen-
suröfverstyrelsen med få modifikationer. Prokuratorn
Gadd var högeligen deremot.
Utskottsvalen i bondeståndet få efterräkningar. Antell
var den förste som förmådde Nylands elektorer att ute-
sluta de valde herremännen Hagelstam och ..... från va-
let. Besvär anfördes i senaten, hken resolverade, att her-

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:2168



69

FINLANDS KRÖNIKA 1861

remän ej kunde representera bondeståndet. Sålunda
uteslötos, utom Nylänningarne, äfven Qvist och Ilmola
Hagman. – Den misshaglige personen var egentl. Qvist.
Att icke utskottet sjelf, utan dess ordförande valde dess
sekreterare, Svinhufvud, har med rätta väckt missnöje.
Censuröfverstyrelsen. Arppe har med svårighet överta-
lats af Rokassovsky att ingå deri. – Stjernvall Walléen,
som julat i Hfors, bedyrar, att H.M. gerna ville gifva
tryckfrihet, men vågar ej medgifva sådant åt Finland
före Ryssland.
H.M:s reskript till grefve Berg tackar grefven för det han
”efter sin övertygelse” sökt bereda landets trefvnad.
Ernst v. Willebrand blir ”kommenderande de i landet
förlagde trupper.” Ogrundat.
Allmän petition öfver hela landet för censurens afskaf-
fande
Öfv. Åkerblom, utmärkt man, blir stabschef i Finland.
Nya Wasa. Det af länearkitekten Setterberg uppförda
tornet till nya kyrkan hotar att ramla och måste rivas.
Vådliga remnor yppas i sjelfva kyrkans murar. Setter-
berg = Chievitz.
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1862

Januari
Året begynte snölöst, med svaga isar. D. 4 Jan. blef skarp
köld och snö.

   20. Utskottet sammanträder i Hfors. Ledamöter anlände
med mycken ovisshet om vändningen. Ett parti fortfor
att yrka på radikal opposition. Ledamoten G. Tengström
sade härom: ”Om herrarna klappa på en stängd dörr och
den öppnas å vid gafvel, vilja herrarna ändå sparka sön-
der dörren?”
D. 19 var preliminärt sammanträde hos F. Schauman;
beslöts en moderat reservation, som d. 20:de framfördes
vid första sessionen af Arppe och mottogs väl. Telegram
härom afgick till Pbg. – Mycken parlamentarisk osäker-
het rådde i början. Efterhand reddes diskussionen; hvar
talare antecknades på förhand. – Bönderne (Pelkonen)
fordrade finska. Lektor Borg utsågs till translator och
fyllde mästerligt detta uppdrag. – Sekreterare Svinhuf-
vud hade föga att göra. Stenografer, de första i Fd. E.
Svahn och Margunoff. – Tidningsreferenterne fingo till-
träde, inga andra. Sessionerne måste nedflyttas från sto-
ra riddarsalen der man ej fick mer än + 10º värme, till
direktionsrummen på nedre bottnen. – Hvar ledamot
har skjuts och 3 rub. i dagtraktamente, utom de i Hfors
bosatte, som fingo intet. – De första par veckorna voro
alla sessioner fulltaliga, men derefter begynte en och
annan att kraba, och mot slutet hörde fulltaliga sessio-
ner till undantagen. – Egentl. partier funnos icke, men
väl färgnyanser. På yttersta högern förde presterne or-
det: Europæus, Lind, Rönnholm. – På yttersta venstern
adeln: A. Armfelt, Creutz, Essen, Törngren, Wasastjerna,
Järnefelt m.fl. och några af Qvist och Tikkanen tumma-
de bönder: Jaatinen, Puhakka, Pelkonen (duglig man). –
Borgarne hyllade centerns åsikter och voro, utom ”Ut-
skottets muntrationsråd” Tengström, de minst talföre.
En av dem, borgm. Grönholm från Åbo knyste aldrig
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ett ord under hela tiden, och när han vid voteringarne
ville svara ja, brukade han endast nicka. Utskottet hade
icke varit komplett utan en så ypperlig representant af
den finska flegman. – Ordföranden Gripenberg ledde
förhandlingarna med mycken humanitet, blandade sig
aldrig i diskussionen och kallade ingen till ordning; man
såg honom endast rodna, när bevillningsfrågan hotade
att föra utskottet in på alltför vådliga vägar.
Med undantag af adeln, som med frimodighet var den
första att resa sig och votera bort säterirättigheten,
märktes dock små spår af ståndsintressena. Presterne
kämpade för sina boställen och drogo skolans emanci-
pation i betänkande: – borgarne (några) ville belägga
landtmannafartygen med en marks afgift per läst; –
bönderne voro de mest hårdnackade kämpar för husbe-
hofsbränningen och höllo tätt ihop, så att endast Jaati-
nen och en till (Pelkonen?) medgåvo dess afskaffande.
Några ville t.o.m. göra den till en privilegiefråga. Likaså
var det talrikt representerade jordbruksintresset myck-
et på sin kant, ville beskatta fabriksindustrin, höja
skjutslegan o.s.v.
Men i allmänhet rådde endrägt, och likasom ledamöter-
ne icke sutto ståndsvis, utan blandade om hvarandra,
voterades äfven mest utan åtskillnad på stånd. Mot ord-
förandens propositioner anmärktes, att de icke alltid,
ehuru ofta fördelade i 5, 6 ända till 8, gåfvo uttryck åt
alla opinioner. Så i bevillningsfrågan, som öppnades af
Essen med ett skrämmande föredrag, hvari begärdes re-
presentationsförändring (framdeles), ansvarige minist-
rar och redovisning för budgeten, bestämda landtdagar,
bankens ställande under ständerna m.m.
Mot Essens andragande i sistnämnde fråga anmärkte
Tengström bl.a. att man ville nu konstituera ett ”väl-
färdsutskott”, men sådana hade af gammalt just icke
opinionen för sig. – När bönderne m.fl. i militärfrågan
ville afskaffa den reguliera armén och införa endast
landtvärn, anmärkte T., att man visserligen derigenom
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kunde få en armé på fötter, men sannolikt också, liksom
för 120 år sedan, en armé ”till fötters”.

   30. Wasa stads 250 åriga jubelfest till minne af dess privile-
gier 1611 (ett år räknades af för branden 1852). Var
egentligen för att demonstrera för namnet. Fruntimm-
rerna sorgklädda. Tal, verser. Tillställningen väckte i
Wasa djup sensation, men upptogs icke väl å högre ort.
– I sammanh. dermed uppsattes en petition till H.M.
om Wasanamnets återfående för den nya staden. Ett för-
slag att, som soulagement för den kejserliga pieteteten
och anledning till namnförändringen uppresa ett granit-
monument åt Nikolai, förkastades såsom ett köpslagan-
de (oaktadt staden väl förtjent plikta för sin slapphet
vid Nikolaistadspetitionen). Wolf och G. Aminoff f.n. i
Hfors, skulle efter utskottets slut resa till H.M. med
denna petition, som var undertecknad af ..... borgare
och tjenstemän, deribland några, som petitionerat om
Nikolaistad. W. och A. hörde likväl af väl underrättadt
folk i Hfors att deras resa vore fruktlös, hvarföre anhölls,
att baron Rokassovski ville muntligen framställa saken
för H.M., hvartill han, ehuru ogerna, samtyckte. Sedan
erfor man att H.M. funnit sig sårad af den första antyd-
ningen härom, hvarföre förslaget fick tillsvidare bero.
Januari hade mycket skarp vinter med ymnig snö, sär-
deles i norra och mellersta Fd. Termom. i Uleåborg visa-
de flera veckor å rad 30 à 40 gr. och deröfver – i Hfors
28 à 35 grader.

Februari
Denna köld fortfor större delen af Februari.

   25. Hfors stads invånare jemte en del resande hade i det
halfraserade societetshuset en fest för utskottet, stående
middag, nära 400 deltagare utom de bjudne. Det var
den första politiska bankett i Finland. Tal höllos: af gen.
Munck för H.M. Kejsaren; af R. Frenckell för Rokassov-
ski; af F. Cygnæus för utskottet samt af E. Lönnrot för
Finland (på finska). Å utskottets vägnar svarade F.
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Schauman med en skål för Hfors, mottagen med lifliga
bifallsyttringar och ”hör”, ”hör”! – Cygnei tal föranledde
sedan en reservation af Brunou, med anledning af ut-
trycket ”ständernas utskott”. – Ett befaradt söndringse-
lement blef i tid aftäckt. C. Mannerheim uppträdde
neml. senare på qvällen, föreslående en skål för de libe-
ralaste utskottsledamöterne, men hade knappt hunnit
nämna ett par namn (Essen och Törngren), innan han
öfverröstades af ropet ”inga namn!”, och blef tvungen
att nedstiga från tribunen. – Festen var mycket lifvad,
dock ej utan spår af brutalitet, som förvånade bönderne.
Evert B., i sitt vid sådana tillfällen uppsluppna lynne,
rappade Puhakka duktigt på axeln med smekordet ”sinä
sika!” – varpå Puhakka svarade: ”sinä itte sika!”. Dock
kysste de efteråt, sedan P. ej på en god timme blef sin
nye bekante qvitt. – Marokkanaren Becker halshögg en
champangebutelj i Rokassovskis närhet m.m. Kl 1/2 4 på
morgonen lät Sundman borttaga allt drickbart, t.o.m. öl,
men några lära dock hållit ut ända till kl. 7.
Hangöfrågan – vinterhamn och jernväg – spökar i tid-
ningarna, pådrifven af lokalintressen i Ekenäs, på Fisk-
ars, Fagervik m.m. och försvaras tappert af Hfors Dag-
blad mot Alb. Stjerncreutz och Hfors Tidn. – S.tz bevi-
sar af fyrningsjournalerne, att Hangö redd är i medeltal
endast 16 dagar af året längre öppen än Hfors redd,
hvaremot gen.konsul Dahlfelt åberopat en mycket
gynnsamare statistik.
Under Februari hade utskottet stort besvär med midda-
gar och supéer, bl.a. hos Rokassovski, der värdinnan sär-
deles vinnlade sig om böndernes ynnest. Om Essens be-
tänkande afgick telegram till Pbg, men utan vådelig på-
följd. Törngren var nästan radikalare och mera logiskt
kort.
Första jernvägståget Hfors–Thus, tur och retur afgick d.
31 jan. med tjenstemännen och några passagerare, samt
väckte beundran i bygderna och förtjusning i T-hus, som
gaf frukost. – Någon vecka sednare förnyades resan med
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Glogatan i Helsingfors omkring 1870, fotografi av Eugen Hoffers. Småstads-
stämningen ligger kvar bland nyuppförda stenhus, den moderna tiden symboliseras
av skylten för Hoffers fotografiska ateljé, huvudstadens första. Gatubilden i
Helsingfors präglades av en blandning av gammalt och nytt. Trähusen var av
samma karaktär som i övriga småstäder, i den stil som i Finland går under namnet
”träempire” och som inlånats från Ryssland efter 1809.
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jernvägsdirektionen: ny frukost. – D. 14 Febr. reste Ut-
skottet dit: åter frukost. Och slutligen for gen. guvernö-
ren och några senatorer i Mars: ytterligare frukost, för
hket allt de gode Thusboerne endast engång i Mars und-
fägnades med frukost i Hfors bangård. – När utskottet
väntades (det hade väntats, då jernvägsdirektionen kom
att uppäta dess frukost) hade guvernören Rehbinder,
förargad att ej bliva bjuden, tecknat på listan: ”deltager;
sjuk; kommer icke”. – Derunder skref doktor Granlund:
”deltager; sjuk; kommer.”

Mars
Till presskommissionen i Hfors inlemnades en af 28 lite-
ratörer och publicister undertecknad petition om cen-
surens afskaffande. Denna petition vägrade kommissio-
nen att emottaga.

     1. Utskottet slöt sina förhandlingar. Några få ledamöter
stadnade qvar för att redigera memorandum till H.M.
De sednare veckorna hade flera begynt kraba och resa
bort på permission. Privatbankernes sedelutgifning fick
pluralitet emot sig derigenom att 3 eller 4 ledamöter
vid voteringen befunno sig hos konditor Clopatt. Ut-
skottet (en del) förordade i särskild inlaga finska språ-
kets snara införande vid domstolarne, en af Y. Koskinen
klart och skarpt framställd proposition i Mehiläinen. –
Samtlige ledamöter läto fotografera sig hos Michaeli på
4 blad, 12 på hvarje, 3 af hvart stånd efter lottning. – D.
3 mars hade Utskottet en varm middag för sin ordföran-
de, sina tjenstemän, Rokassovski och värdarne vid den
Hforska festen. Äfven detta var en politisk bankett, der
den lagbundna friheten utgjorde lösen. ”Wir wollen
kein Umsturtz, nur gesetzliche Fortschritte”, sade Örn i
sin skål till gen.guvernören. Schauman firades mycket
vid denna middag, som utom de sittande skålarna sedan
illustrerades med omkring 20 tal, hvaribland äfven ett
(af Taube) för den finska qvinnan, ett (af Pelkonen) för
de finska och svenska talandes förbrödring samt ett (af
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Keto) för de arbetande klasserna. Vid samma tillfälle
berördes af Munck och Åkerblom:
Frågan om kadettkorpsens upphäfvande. Härom kämpas
i tidningarna för och emot. Bland underliga argumenter
för korpsens bibehållande anför öfv. Schoultz att man
bör soutenera ståndspersoner som vilja ha sina barn till
herrar.
Myntdeputationen. – Borgström, Hackman, Dahlström,
Kosonen m.fl. afreser till Pbg, för att af H.M. begära
upphäfvandet af sedlars tvångskurs i Finland, d.v.s. rys-
ka sedelns ställande på kurs och Flds finansiela emanci-
pation. Deputation mottogs nådigt, men blott som pri-
vata personer, och frågan hänsköts till senaten. Depute-
rade medförde en talrikt (2 180) undertecknad petition
från alla delar af landet. – Kosonen skildras som en ut-
märkt bonde (från Kerimäki). Han talar, utom finskan,
obehindradt svenska, tyska och ryska.
Österb. Ångfartygsbolaget, på branten af sin ruin, begär
afskrifning af dess statslån, 200,000 rubel. Detta vägrar
senaten. Bolaget begär sedan prolongation på 15 år.

   16. F. Liter.sällskapets årsdag, sista gången under Lönnrots
ordförande. Spt får af statsmedel 2,000 rub. för Roth-
stens latinsk-finska lexikon och 200 rub. för Stjerncreutz
finska nautiska ordbok.

   10. F. Konstföreningens årsdag. Konstf. har hos H.K.M. före-
slagit inrättandet af en konstakademi i Finland med år-
ligt anslag af 10,000 rub. – Senaten remitterar ansökn.
till Univ:s konsistorium, som tillstyrker. Ett af de i an-
sökn. åberopade skäl var att Fd under svenska tiden
skattat till de svenska konstinstituterna.
Studenthuset har nu något öfver 29,000 rub. Studenter-
ne vilja bygga, men kostnadsförslaget uppgår till
55,000. Beslöts att vänta.
v. Morians bref till framl. presidenten Rotkirch publice-
ras i Borgåbladet och intygar att kommittén för finska
ärenderna med Rehbinder i spetsen redan 1819 utarbe-
tat för Fd en konstitutionsreform i liberal anda med be-
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stämda lantdagar o.s.v. Ett bref från grefve Aminoff till
samme Rotkirch 1821 upplyser att förslaget blifvit före-
draget för Alexander I, troligen på hans eget föranstalt-
ande; men kom sedan ej desto längre.
Finlands handel på Sverige visade 1861 för första gången
på länge ett öfverskott af export, neml., 687,611 rdr
rksm. exp. mot 528,368 rdr import.
En egen finsk handelsflagga påyrkas af Oulun W. Sano-
mia, som går temligen bröstgänges tillväga och upp-
ställer som grundsats personal union med Rd, liksom
Noriges med Sverige.

    6? Skalden löjtnant Franz Mörtengren † i Hfors 29 år.
Mars månad blid och snörik, isarna mycket tjocka.

April
Statistiskt embetsverk för Fd. Förslag utarbetat af Rein,
Rabbe, H. Borgström jun. och J. Born – under namn af
”Statistisk byrå”, i tvenne afdelningar.

   12. Juridiska föreningen, som ändtligen fått tillstånd att vara
till, konstituerar sig till en början med 70 medlemmar i
Hfors.

   14. En börsförening sammanträder i Hfors. Samma sak före-
hafves i Åbo.
Assurans för landtmannafartyg förehafves i Åbo.

   24. Underrättelse i Hfors om att Polen fått konstitution och
egen armé. (för tidigt.)

   17. Hfors Tidn. fira, något svassande, den konstitutionela fri-
hetens födelsedag i Fd (1861) Replik i F.A.T. Hvilka faror,
hvilka uppoffringar ha liberalismens förkämpar i Fd ris-
kerat? Hvarmed ha de bevisat sitt mod? Månne dermed
att en del af pressen rådde utskottet att alldeles icke bry
sig om regeringens frågor? (Detta var Suometars visa
råd vid utskottets början).
Striden om kadettkorpsen fortfar. W. B-n förklarar alla
andra läroverk odugliga. Häftiga repliker. Schatelovitz
skrifver i F.A.T. om Hfors Tidn. att ”hästfoten sticker
fram under den röda kappan.”
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F. Neovius föreslår centralanstalten: ett polytekniskt insti-
tut.

   29. Utnämningar etc. Senaten: Törnqvist afsked, Furuhjelm
i Kuopio senator, Federley förflyttad till justitien, hken
förut har blott en duglig praktisk jurist, Bergbom. Till-
skrifves Lskölds intriger, för att blifva af med en sjelf-
ständig man i ekonomin och få en nolla i stället. – An-
tell guvernör i Kuopio med 4,500 rub. i st. f. 2,500. –
Snusdosor och stjernfall.

     3. Albin Stjerncreutz † i Hfors.
   15. Grauns ”Der Tod Jesu” inviger Riddarhuset i Hfors.

Kotschubeis donation i Jaakimvaara, 59 hemman inlösas
af bönderne.
Mustiala och jordbruksskolorna: Komité för reorganisa-
tion.

     9. E. Lönnrots 60:de födelsedag firad i Åbo och hemma
hos honom.
Komité för en sundhetspolis.
April månad våt och blid. Sharlakansfebern har fortfarit
att fordra sina offer i Hfors.

Maj
Forstväsendet. Skärpt polemik i Oulun W. San., som
slutligen leder derhän, att forstchefen, baron Wrede an-
ställer åtal mot Dr. F. Nylander, hken åter fordrar Wre-
des personliga inställande, som ock sker. Målet är den
första större pressprocess i vårt land.
Jernvägen ger i April 4,459 rub.
Otawas förslag till en ”Agricolas kyrka” i Wiborg.
Komitéer för tulltaxan och för landtmäteristatens om-
bildning.
Hfors krigshamn. Rudakoffs äflan att få fast fot på Skat-
udden och der etablera en rysk s.k. port väcker slutligen
uppmärksamhet. Först Hfors Tidn., sedermera Dagbl.
protestera deremot. Dagbl. talar om ”krigare, hvilkas
enda eröfringar under sednaste krig utgjordes af Hög-
holmen och Blåbärslandet”, samt vitsordar ”ryska mari-
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nens kända rofgirighet och brist på disciplin”. – Denna
art. låter Rudakoff öfversätta och skickar den till Kon-
stantin, som åter går med den till H.M. – Först antastas
Heimbürger af Nordenstam. Hbg. ställer sig helt oskyl-
dig. ”Men ni har ju skrifvit ert imprimatur derunder”,
säger N. – ”Ja”, svarar H., ”jag skrifver numera under
utan att läsa tidningarna”. – Auktor, Edv. Berg åtalas in-
för kämnersrätten och dömes till offentelig afbön samt
60 rub. i böter.

   15. Lönnrotsfesten i Hfors brunnssalong. Studenterne uttå-
gade med L. i spetsen under Finlands fana, densamma
som Åbo fruntimmer skänkte för två år sedan och hken
då gaf Grefve B. uppränningen till en barnsaga för H.M.
Då kostade fanans olyckliga öde Sofi och Mathilda
Thams (öfverbringarinnan) många tårar. – Nu telegrafe-
rades till Åbo att den svajat första gången. – Det var stå-
ende middag, salen dekorerad af Löfgren. Närvarande
omkr. 500 personer inom och lika många utom salen.
Middagen börjades muntert, när arrangören, mag. Lavo-
nius utropade: herrarna är så goda och sätter sig – Nb.
ingen enda stol var framsatt. – Af de många talen var
endast Elmgrens på svenska, alla de öfriga, även J.W.
Snellman och Cygnæus talade på finska. Talet till L.
hölls af Yrjö Koskinen. – Lt hemföljdes med sång.
Döbelns monument i Umeå: subskribtion i Finland öppen.

   20. Frenckellska firmans hundraåriga jubileum. Löfgren, all-
tid färdig att uppoffra sin tid för andra, hade arrangerat
en vacker tablå i H. d. Russie.
Nordenskiöld (prof.) får, efter tre års landsflykt, åter pass
att besöka sin gamla far i Finland.
Börsförening i Helsingfors.
Maj månad mest vacker, för vacker och varm, så att is-
bergen lossnade i polarhafven, drefvo nedåt och förorsa-
kade den påföljande kalla sommaren, kanske den kallas-
te i detta århundrade. I Hfors blefvo hamnarna isfria d.
5–7 Maj. Vegetation och vår voro sena.

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:2179



80

ZACHARIAS TOPELIUS

Juni
Oväsen om theaterorkestern i Hfors, bilagdt i godo. Gäll-
de frågan om nytt kontrakt mellan direktionen och F. v.
Schantz.
Mordbränderna i Petersburg väckte mycken sensation i
Fd och föranledde öfverdrifna rykten. Prisen stego på
alla ryska artiklar.
Två af storfurstarne besöka Fd, resa till Tammerfors, köra
sjelfva, äro glada, uppsluppna och helsas med blommor.
Dessa blommor betalade Alexis sedan vackert genom
att kringbära inom kejs. familjen en subskribtionslista
för de nödlidande i norra Fd. På listan tecknades 28,000
rubel silver.
Grefve Berg fortfar att hålla eget kansli i Pbg, der äfven
alla finska tidningar öfversättas för honom. Han är öf-
vertygad, att han en dag skall återkallas att styra det ore-
gerliga Finland.
Döfstumma: läroanstalt i Kuopio.
Storfurstarne. Lilla Alexandrovitsch lät telegrafera från
Tammerfors: ”här är så vackert att här ville jag lefva och
dö”. – Lilla Konstantinovitsch telegraferade: ”jag mår
bra, huru mår mamma sjelf?”

Juli
Sommaren i hela Fd, likasom större delen af norra Euro-
pa var ovanligt kylig. – mera uthållande kall än 1856,
fastän icke så våt. Värma inträffade först i början af Au-
gusti och varade då cirka 2 veckor. All årets vext, som i
Juni såg ovanligt hoppfull ut, fördröjdes i sin mognad
och blef ett rof för frosten. Redan 29–31 juli inträffade
frost i några delar af Fd. Naturkunnige skylla på neddri-
vande isberg, som lossnat under den ovanliga majvär-
men uti polarhafven.
Ett stort antal finnar besökte denna sommar svenska
och utländska badorter. I Marstrand ensamt räknades på
engång 53. Dervarande finnar bildade ett slags egen se-
gelklub och läto sina fruntimmer brodera åt sig en finsk
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flagg – blå och hvit med Fds vapen i öfvre hörnet.[skiss
inritad] Annars ha Ålänningarne de senaste åren kom-
ponerat en finsk fantasiflagg: gul, röd och blå, tror jag. –
Men de äkta finska färgerna äro hvitt och blått.

Missvexten.

Augusti
Frosterna. Efter flera föregående partiela froster inträffa-
de natten mot d. 19 Augusti en allmän frost öfver hela
Norra och en stor del af Östra Finland. Denna förödel-
se, hken främst mördade rågskörden, drabbade hvad
som återstod, isht kornet, nätterna mot d. 30 och 31
Augusti. I slutet på månaden begynte man, tre veckor
senare än vanligt skära åkrarna, som buro en sällsynt
lång halm och vid första påseendet vackra ax, men dessa
ax stodo upprätt och sädeskornen hade antingen för-
svunnit, så att hylsorna voro toma, eller ock samman-
krympt till små, näringslösa korn, som liknade enrisbarr.
Häraf uppkom det sällsamma resultat, att hela riar med
20–30 skylar råghalm gåfvo somliga en, två och tre kap-
par säd, somliga nästan intet. Många, som bedragits af
sädens vackra utseende, funno snart sin missräkning.
Kornet stod halfmoget ända in i Sept. och frös senare,
men lika totalt. Rotfrukter och ärter slogo alldeles felt;
potäterna upptogos i Oktober ofta små som körsbär,
ärterna blommade ännu i medlet af Sept. och blefvo till
intet. Till råga kom på flera orter potatessjuka och i en
del af södra Öbotten ängsmask – men öfverhufvud var
höskörden medelmåttig eller deröfver, och välbergad.
Fisket medelmåttigt. – Några få landtbrukare hade
skyddat sina fält med repdragning eller rök under frost-
nätterna.

September
I medlet af Sept. begynte man få en aning om härjning-
ens omfång, men först i Oktober kom man till full viss-
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het derom, att detta år blifvit för Norra Finland ett hung-
erår, hvars make icke upplefvats i detta århundrande,
icke 1811, 1832 eller 1856. Hela Uleåborgs län, med
undantag af några kustnejder, hela Wasa län, med un-
dantag af de egentliga spannmålssoknarna kring Wasa
stad, större delen af Kuopio län, delar af S:t Michels län,
äfvensom några af de nordligaste socknarna i Åbo län,
hade fått total missväxt, det öfriga landet delvis missvext
eller under medelmåttan, lätt och småkornig säd samt
öfverallt dålig, ofta oduglig till utsäde. I behofvets stund
grep man dock till denna odugliga råg för höstutsädet
hvaraf följden snart visade sig i en allmänt klen brodd,
som för nästa år hotar med brist i de flesta delar af lan-
det. Som vanligt i ogynnsamma år var årets råg äfven
mycket uppblandad med mjölökan (secale cornutum),
hvaraf dragsjuka uppstod, särdeles i Kuopio och St Mi-
chels län. – Regeringen var denna gång den första som,
redan i Augusti väckt af telegrafens hjobsposter, insåg
farans vidd och grep med ovanlig energi till verksama
botemedel. För att hastigt åstadkomma möjligast störs-
ta spannmålsimport, fingo köpmännen i alla sjöstäder
högst betydande räntefria förskotter på 9 månader, i
Ubgs län med vilkor att icke beräkna högre vinst än 10
procent. Åtgärden klandrades – var kanske ej ekono-
misk, men uppfyllde ändamålet. Importen begynte re-
dan i början af Sept. och fortfor, under en teml. blid och
långvarig höst, ända till inemot slutet af November. –
Ziffror och detaljer om allt detta, se tidningarna.
Insamlingarna för nöden begynte i medlet af September
och fortforo hela året. Främst i Fd gick Hfors, som redan
i Nov. hade tecknat öfver 43,000 rub. i skilda terminer,
utom särskilda tillställningar, och främst i Hfors sena-
tens ledamöter, som tecknade 6 % af sina löner i tre
qvartaler. Derefter följde alla korpser och korporationer,
köpmännen 10,000 universitetet 3,000 o.s.v. Se tidn. –
Understödskomitéer bildades öfverallt.
Verksamaste medlemmar i Hfors komité äro F. Schau-
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Arkitekten G. Th. P. Chiewitz
hade flyttat från Sverige till
Åbo, där han var länsarkitekt
på 1850-talet. I Helsingfors
stod han för ett par nya
monumentalbyggnader från
Topelius epok: Riddarhuset i
nygotisk stil, färdigt 1862, och
Nya Teatern, stadens första
teaterhus av modernt euro-
peiskt slag. Teaterhuset brann i
maj 1863 men återuppbyggdes
inom kort.

Den svenske skådespelaren
Fredrik Deland var tillsammans
med sin bror Pierre och den
övriga familjen återkommande
gäster på teatrarna i Finland
ända sedan 1840-talet. Under
de turnerande truppernas tid på
Nya Teatern uppträdde familje-
medlemmarna i många kända
pjäser, bl.a. i operetterna Orfeus
i underjorden 1860 och i vaude-
villen Den svaga sidan, som
1861 föranledde en vissel-
demonstration av moraliskt
indignerade studenter.
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man och J.W.S. I en del landsorter gingo samlingarna
trögt – man tyckte sig ha gjort nog, när man kom med
vanliga list-teckningar, och när Rettig i Åbo bland de
förste tecknade 300 rub., framhölls det som märkvär-
digt liberalt. Summan krympte dock något ihop, när
Borgström i Hfors begynte med 1,000 rub. och några
andra följde exemplet. – I Oktober begynte insam-
lingarna samtidigt både i Sverige och Ryssland. Den
svenska utmärker sig genom sin enhällighet och genom
många landskommuners, småstäders, ja sjelfva riksstån-
dens bidrag. Ryska subsriptionen visar större summor –
t.ex. borgerskapet i Moskva 5 000 mattor mjöl, utgör
kostnaden för en inställd festlig mottagning af H.M. –
DD. MM:s och Kejs. Familjens bidrag se tidn. – Äfven 5
rub. af en rysk bonde.
Regeringen gaf äfven dels gratis summor, dels räntefria
förskotter för mossdikningar och annan arbetsförtjenst.
– Vigtigt var det i Okt. utfärdade förbud mot all bränn-
vinsbränning i de tre länen för nästa år och inskränkning
af tiden i det öfriga landet, men detta nyttiga påbud elu-
derades till stor del genom en ovanligt stark import af
rhum m.fl. spritdrycker till Öbotten redan på hösten,
hvarföre redan i November söps duktigt i Wasa.
Några jordägare i Nyland, bland dem fru Karamsin på
Träskända, Haga Boijen, Ullner på Königstedt m.fl.
hade för afsigt att hos sig herbergera ett antal fattiga Öst-
erb. familjer öfver vintern, några kanske i spekulation att
tillika få duglige arbetare, – men J.W.S. i Allm. Tidn.
m.fl. (äfven Z.T. i Hfors Tidn.) satte sig skarpt deremot
och varnade för olyckorna af en emigration i massa från
Norden. Antingen varningen halp, eller troligare eme-
dan den nordl. befolkningen lugnades af ryktet om de
rika insamlingarna, alltnog att åtminstone i början af
Dec. då detta skrifves, har man ännu icke försport an-
nan emigration, än tjenstlösa unga flickor och några all-
tid påpassliga lättingar och skojare.
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Oktober
Jernvägen. Skrämd af de väntade ständernas anspråk,
vågade ej regeringen besluta sig att fortsätta jernvägen
från Thus till Tamerfors och afskedade på hösten om-
kring 1 000 arbetare från de färdiga arbetena. Dessa, af
hka en del voro f.d. lösdrifvare, som ärligt tjenat kronan
redan vid Saima kanal, tvungos härigenom att arbetslö-
sa drifva omkring. – I Nov. inkommo Törngren och Nott-
beck med förslag att på egen bekostnad och inom två år
fullborda jernvägen till Tamerfors samt derefter afträda
den med alla inventarier åt kronan, derest de erhöllo
garanti att i femton år årligen erhålla 150,000 kronans
timmerstock om 8 tum i smaländan kostnadsfritt vid
exportorterna. Beror. Arbetet skulle utföras med engel-
ska pengar.
Finanser. I Oktober utreste Langenskiöld och Törnqvist
jun. till London, Amsterdam, Frankfurt, Hamburg m.m.
att för finska kronans räkning uppnegociera ett lån à .....
millioner. De återvände i början af Dec., sedan de lyck-
ats afsluta lånet med huset Rotschild i Frankfurt.
Senaten. Knorring ledamot. Ekbom president i Wasa.
Guvernörernes ställande utom lag, genom att blott med
gen.guvernörens samtycke kunna åtalas, upphör.
Ångfartygen ha i år gjort en lycklig seglats, utan hafveri.
Pressen. Åtal anställda mot Dagbladet och Hfors Tidn.,
som frikändes, och Otava, som bötfälldes af kämnersrät-
terna.
Oktober mycket stormig i hela Norra Europa. Skepps-
brott vid Englands kuster mer än på 10 år, men finska
handelsflottans 53 000 läster synas ha sluppit för godt
köp. Äfven af spanmålsfartygen till Öbotten förliste
knappt hvart 10:de. – Ångf. Neva deribland.
Tjärpriserna stodo hela våren och sommaren 6:50 à 7
rub. i Österbotten. I Augusti steg priset till 7:50 à 8 r.,
och när slutet af Aug. telegraferades från London, att
amerikanarne der uppköpt 6 000 tunnor tjära, gick pri-
set i Wasa och Uleåborg till 9 rub. tunnan. Lefverantö-
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rer i dessa städer, som på våren förbundit sig att lemna
gifna partier, gjorde betydlig förlust, men skogstrakterna
fingo pengar att köpa mjöl. I Okt. föll priset med ens
åter till 6 rub. tunnan.
Export. På våren och sommaren exporterades mera råg
än någonsin från hela vestra kusten till Sverige, äfven
något hafre och korn, samt från Öbotten mycken bo-
skap. Detta bidrog, sedan alla magasiner voro tömda
och äfven presterne skyndat sälja sin råg à 7 rub. tun-
nan, mycket till spanmålsbristen, men inbragte också
mynt. Wasa utsädesråg missbjöds på våren i Sverige,
men betalades på hösten med ända till 27 riksd. riks-
mynt per tunna.
Kronans stock har sålts nästan allsingen i år. Man anser
kronans minimipriser öfverdrifna, och första årets spe-
kulanter gjorde dåliga affärer. – För tjärbränning har
kronan tillåtit uppbrytande af stubb från dess skog; af-
giften beräknas utgöra 30 kop. för en tunna tjära. Den-
na industri utbreder sig, likasom tjärbränningen i allmht
tagit fart af de höga priserna och missvexten. Forstvä-
sendet fortfar att ligga i krig med konsumenterne.

November
Universitetet. Consistorium, i bryderi för historiska pro-
fessionen, som ansökts af G. Forsman, G. Frosterus och
A. Tigerstedt (fullföljde ej) och dessutom gynnade Fors-
man, begagnade Baranovskis afsked att föreslå de två rys-
ka professionernas sammanslående och inrättandet af
en profession i nordisk historia, som beviljades.
Historien om konstakademi i Fd. Konstföreningen, åbe-
ropande Fds fordna gärd till konstakademin i Stock-
holm, ingår till H.K.M. med underd. anhållan att en
konstskola eller konstakademi må inrättas i Fd. Af kon-
sideration för statsverket begäres det minsta möjliga an-
slag, 10,000 om året, och äfven detta först efter en läng-
re tid fullt, emedan anstalten bör utveckla sig. Utom
måleri, skulptur och musik, ingår äfven i förslaget en ar-
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kitektklass. Universitetet förordar varmt och enhälligt
denna anhållan. Senaten afstyrker, (Notabene i Maj,
innan minsta aning fanns om missvext), men föreslår ett
årligt anslag af 5,000 rub. till konsternas understöd.
Detta förslag nedprutas i Pbg (Stjernvall-Walléen) yt-
terligare till ”högst 3,000 rub.”, ifall statsverkets till-
gångar medgifva. Nu sägs, att senaten ytterligare ned-
prutar de 3,000 till 1,000 för 1863. – Lgenskiöld påstår,
att opinionen är mot en konstakademi. – Bland vigilörer
emot är äfven Sælan, som förespeglar den stackars L.
Born, att tekn. realskolan i Hfors, på hken slösas experi-
menter utan hof, äfven skall bliva en utmärkt konstan-
stalt.
Hösten är lång och blid samt gynnsam för spanmåls-
importen. Seglation i Bottn. öppen till slutet af Nov.,
vid Hfors hela December.

December
Hfors hamnar isläggas i medlet af Dec., men hafvet
fortfar hela vintern att vara öppet intill Sveaborg.
Bland höstens import till Ö:botten har äfven inkommit
skeppslaster med s.k. lybsk rhum, egentl. färgadt est-
ländskt bränvin.
Literärt. Ovanlig produktion i Hfors tryckpressar till ju-
len. ”Kan ej” af Rbg. – Dikter af F. Mörtengren och T.
Lindh. – Brakels anteckningar. – Sigrid Liljeholm. – Sed-
nare på vintern: ”Kreikan Kieli-oppi” och Stjerncreutz
nautiska ordbok för finnar samt Akianders religiösa rö-
relser. – Fotografier af finska taflor, Fänr. Ståls porträtter
m.m.
F. Literatursällskapet får, genom donation af nyss aflidne
kammarförvandten Rabbe (kompositören Osma), utom
annan qvarlåtenskap en gård, som säljes för 9,500 rubel.
Komitéer sammankallas, 7 eller 8, för att bereda landt-
dagsfrågorna. I början fjesk, derefter ingen brådska. L.
Born utminuterar sitt pund som ordförande i fyra komi-
téer på en gång.
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Julmarknaden i Hfors har känning af hungeråret, men ej
så som man väntat. Ännu depenseras på mycken lyx,
och medan landet mottager allmosor af utlänningen, in-
hämtas ostron m.m. till Hfors, der alltflera delikatessbu-
tiker täfla om den goda smakens företräden.
December mycket blid, med omvexlande före och oföre.
Rotschilds finska statslån blir bekant. Noteras på Ham-
burgs börs till 87. Ränta 5 %. – En del användes till in-
lösen af statsobligationer. Hemma hos oss kappas man
om att teckna.
Köpmännen begära anstånd med lånen för missvexten.
Saarijärviboerne skicka, genom sin kyrkherre Stenius,
skidor, nät och puukkor till Hfors. – Annars får man ej
köpa här en landskälke eller ett par inhemska ullvantar.
Runeberg på scenen. ”Kan ej” gifves å Hfors theater.
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1863

Januari
Året begynte med blida och tidtals våldsama stormar,
hunger i bygderna, svenska och ryska allmosor, komité-
er och landtdagsplaner, allmän sjuklighet, dock ej af svå-
rare art, blommande violer, finansnöd, statslån och lö-
pande rykten, bland annat att Nikolai Nikolajevitsch
vore ämnad till storfurste i Fd. Våra nyårsresande i Pbg
funno kejsaren vid godt lynne, full af mod och framtid,
samt lif och ny verksamhet i den domnade ryska stats-
kroppen. – När anslag begärdes af H.M., svarade han
småleende: ”jag törs ej för finska ständerna”. – Engelska
ministern sade till A. Armfelt om vår blifvande landt-
dag: ”Finland sätter ju Europas lugn uti fara.” – Hvaröf-
ver A. vardt högeligen förskräckt. Annars fortfar ryssar-
nes jalousi mot F., så att H.M. väl föga finner rådligt att
sjelf öppna vår landtdag.
Dödsfall: Berndt Federley, Conrad Hernmarck.

   23. Polska upproret utbrister. De finska tidningarna ha
mycken frihet i sina utdrag ur utländska tidningar, men
dessa klippas och strykas af gammal vana. Ingen synner-
lig sensation spörjes i Finland, som har annat att tänka
på.
Langenskiöld sjuk – kräfta i magen.
Lybska rhumen inporterad till Wasa etc. Förbud.
Januari. Blidvinter och klent före. Föga snö.

Februari
Försnillningsmålet i Tavastehus börjar ageras för domstol
sedan prokuratorn var ditrest i Dec. Gäller korrektions-
inrättningen och dess ekonom Rennerfelt m.fl. inblan-
dade, men Rehbinder får afsked med pension och tack-
ar T:husborna i Hämäläinen för godt sällskap.
Agitationen för finska språket tillväxer med anledning af
höstkomiténs vägran att fixera bestämd tid för domsto-
larnas skyldighet att ge protokoller och utslag på finska.
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Helsingin Uutiset (Forsman 1 & 2) göra saken till en par-
tifråga. Otava (Korander) sekunderar. Förklarar grefven
Berg för finskhetens beskyddare.
Erkebiskopen uppskjuter nästa sommars prestmöte och
får uppbära skarpt klander i tidningarna. Svarar derpå i
Hfors Dagblad. Deremot beviljas skollärarmöte i T:hus.
Februari lika ovanligt blid som januari. Upp i landet snö,
men föga i Hfors.

Mars
Hypotheksföreningen (obligationerne gå till 94 à 95) får
tillstånd att upptaga utländskt lån om 7 millioner mark.
H. Borgström reser ut.

     9. Till Hfors inkommer ett fartyg från Lybeck med frukt
och styckegods. Lybska rhummen lär ha kontramande-
rats. Deremot är issörja i Ålands haf. Sex poster fördrö-
jas i slutet på Mars.

   10. Konstföreningens årsdag. W. Runeberg prisbelönt för
marmorbyster. Konstför. får detta år 1,000 rub. till en
ritskola i Hfors.
Polens affärer. I Sverige uppfladdrar enthusiasmen och
tränger regeringen framåt. Lågan påblåses af Konst.
Czartoriskys besök. Napoleon står i underhandlingar
med Carl XV. – Här i Fd gå en del tidningar så långt det
tåls. – En bagatell väcker sensation: Rbgs ”Torpflicka”,
uppförs som musikalisk scen å theatern. Vid anblicken
af björneborgska uniformerna uppstår ett larmande ju-
bel från golf till tak och når sin höjd, när truppens chef
svänger den blågula fanan. Detta väcker oro på en del
håll. De skuggrädda i Pbg (Stjernvall W.) se häruti en
demonstration för Sverige. – Baron Walléen explicerar
saken för Rokassovski, som icke fäster någon vikt der-
vid. ”Torpflickan” är således icke förbjuden, som ryktet
påstått, men avstår frivilligt som en konvenansfråga.
För öfrigt komma Krigsrykten i svang, egentl. derföre att
kommissariatet fått befallning vara beredt på qvarter
och proviant för 40 000 man. Någon större farhåga är
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icke ännu. Ryska kursen på Hamburg har stigit till 32 1/2,
eller högre än den stått alltsedan förra kriget.
Petitionen om Wasanamnet får nu officielt afslag, ”så
mycket mer som den visar obeständighet och ombytlig-
het i tänkesätt.” Den var undertecknad af C.G. Wolff
och 50 Wasa borgare. Petitionen om Nikolaistad, som
nu äfven aftryckes, var undertecknad af 14, som kallas
”Wasa stads borgerskap”, – medan de 50 kallas ”med-
lemmar af Nikolaistads borgerskap.” – Hela denna be-
dröfliga affär skulle sannolikt fått en lycklig utgång, om
petitionärerne följt rådet att lemna regeringen en reträtt
öppen genom att öfverflytta Nikolai-namnet ant. på ett
monument vid hamnen eller på en välgörenhetsinrätt-
ning. Men våra rödlätta intalade dem att det var onö-
digt, och de sade sig ej vilja ”köpslaga”, ehuru deras egen
likgiltighet vid första petitionen bär en stor del af felet.
Missvexten. De österbottn. köpmännen, som utkredite-
rat stora qvantiteter spanmål, begära anstånd med för-
skottslånens inbetalande till detta års slut, men få tills-
vidare afslag. Som skäl uppgifves den förestående inlö-
sen af Saimasedlarna.
Konkurserna i Hfors. Till allmän öfverraskning och be-
störtning cederar Hernmarckska huset, som ägt en obe-
gränsad kredit, med 433,927 rub. 87 kop. passiva och
414,549 rub. 52 kop. activa, hvaribland osäkra fordring-
ar 159,312:5. – Dessa osäkra fordringar utgöras för det
mesta af Hampus Oldenburgs papper och stickor. Det
var för att rädda denne vinglare från ruin och fängelse,
som Hernmarck, hken höll alla svenskar under armarna,
iklädde sig borgen emot hans värdelösa aktier etc. Det
olyckligaste är, att en så redbar man som Aug. Wasastjer-
na förlorar ofantliga summor på svågern Hernmarck –
man gissar 150,000 till 200,000 rubel, – och beklagli-
gen lärer större delen deraf vara penningar anförtrodda
i vexelaffärer på utlandet. H. ansågs för en af landets
solidaste köpmän, men de sednaste två åren, sedan han
torde motsett sin ruin finnes en mycket bristfällig bok-
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föring. – I shang med detta fallissement inträffade strax
derpå Abrah. Oldenburgs (gammal och van) Passiva:
174,836:4; aktiva 147,588:81. A.O. var Skandias hu-
vudagent i Finland, driftig som brodren, men svindlare.
Flera andra fallissementer dels förestående, dels med
möda afböjda, stå härmed i shang, och affärsverlden är
uppskrämd. Svenskarne i Fd förlora all kredit; det sägs
att f. Banken vägrar diskontera vidare vexlar. Man kän-
ner, efter Fritschens m.fl. konkurser, för att ej tala om
Hülphers endast två solida svenska affärsmän numera i
Finland, neml. Rettig i Åbo och Wahren på Forssa.
De nya utnämningarna. Vigtigast är J.W. Snellmans ut-
nämning till senator. Två gånger har han afslagit denna
ära. Nu säges, att den döende Langenskiöld begärt ho-
nom till sin efterträdare. Rokassovski har vunnits för sa-
ken, Kejsaren personligen intresserats derför. – Ett stort
antal studenter helsade honom med sång, en gärd åt
hans nitälskan för finska språket. De gamle byråkrater-
ne fasa derför. De minnas den tid, när universitetet rele-
gerade docenten S., när Saima blef förbjuden, när en
handelsskola ej fick inrättas i Hfors för det att Snellman,
som då var kontorist hos Borgström & Komp. befarades
vara ämnad till lärare der, och när (omkr. 1851,52) det
var mycken fråga om att bli af med honom genom
landsförvisning. Det var baron Munck, som gjorde ho-
nom till professor 1856 och tournerade hans bana, icke
hans öfvertygelse. Från denna tid närmade han sig reger-
ingens liberala tendenser och uppträdde i sina vanliga
skoningslösa fejder mot qvasiliberalismen och finska
emigrationen i Sverige.
Arppe och Schatelovitz adlas, Aug. v. Essen blir kansliråd.
Det var Cygnæus som anmärkte hvad jag sedan upptog
i gratulationsverser till E:

”Det der kansliet uti mån
som fordom var ett helgerån
Åt patres högst på Helicon,
Ges nuförtiden åt studenter.”
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Få rättskaffens män ha varit mera värda en utmärkelse,
än Essen, men en annan fråga är, om man just träffat
rätta sättet. Det var egentl. Rokassovski, som insistera-
de derpå.
F. Willebrand t.f. generaldirektör för medicinalverket.
Österb. Ångfartygsbolagets inbördes fejder. Åbos afund
mot Björneborg utbrister vid bolagsstämman i Mars,
dervid Åbo aktionärer med deras pluralitet fråntaga di-
rektionen i Bborg förvaltningen af bolagets kassa, för att
insätta den i Föreningsbanken. Direktionen afsäger sig,
ingen i Bborg mottager nytt val, och så voteras direk-
tionens säte åter till Åbo. Men deremot protestera se-
dan öfrige aktionärer, på den grund, att ett Åbo ombud,
Sjöström, hade bristfälliga fullmakter.

   16. F. Literatursällskapet. Årsmöte. Rein ordförande, Lönn-
rot hederspresident. Sällskapet afger nitiskt votum för
finskan vid domstolarna.

   29. General Martinau † i F:hamn. Denna gång verkligt.
Indelta militären. Mycken klagan öfver att soldattorpen
under nuvar. missvextår skola vara uppförda till d. 1
Sept. 63. – Hela indelningsverkets lämplighet sättes af
mången i fråga, mest på den grund att det numera faller
sig så dyrt. Rotejemkning medgifves.
Mars månad blid som hela vintern, med ett par kortare
kalla intervaller. Mest snölös i Hfors – men i det inre af
landet nu godt före.

April
Detta år väntades tidig vår, men blef snarare sen, så att
kylan fortfor ända in i Juni. Annars var våren gynnsam
för all jordens frukt, utom att ängarna i Nyland skada-
des af kälbränna.

   20. Hfors hamnar öppna.
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Maj
     7. Hfors theater brinner. Eldens löskomst mystisk och till

dato outredd. Skadan uppgår till nära 100,000 rubel. –
Olyckan skedde just i det ögonblick theaterns trassliga
affärer, efter flera förlängda bolagsstämmor, höllo på att
reda sig. Mycken, i mörkret smygande kabal sökte un-
derminera företaget, och oafgjordt är, om icke densam-
ma, när den kände sig misslyckas, lade hand vid verket.
Till följd häraf upplöstes den stående personalen, just
när den under F. Delands ledning vunnit en fulländning,
som lemnade alla förut i Finland permanenta scener
långt efter sig. Hfors förstod ej hvad det ägt, förrän det
lärde sig inse förlusten. Huset var en af de vackraste
mindre theatrar i hela Europa.
Chievitz, dess genialiske byggmästare, alltför mycket
poet för att vara ekonom, upplefvde ej denna tilldragel-
se. Han dog efter få timmars sjukdom af slag uti Åbo.
Kriget syntes i Maj rycka ganska nära. Storartade rust-
ningar börjades vid Wiborg, Sveaborg, Helsingfors och
Tavastehus. Mjölmattor infördes till hundra tusendetal,
jernvägens trafik fördubblades. I juni började trupper-
nas inmarsch och fortfor ända till hösten, då 40 000
man ryska trupper stodo i Finland.
Finska flaggan kom på tapeten i Maj. Förslagen voro då
tvenne: Hfors Tidningars hvitt och blått, Dagbladets
blått, gult och rödt, som föregåfvos vara de finska vapen-
färgerna. Med sin vanliga energi kolporterade Dagblads-
partiet denna af komm.råd. Sundman i Hfors uppfunna
flagga under namn af ”den finska” till en mängd orter i
Finland och Sverige, sökande sålunda göra den till ett
faktum. Emellertid voro dess mening och färgsymbolik,
som gick ut på att bilda den fjerde flaggan i Skandina-
viska unionen, alltför genomskinliga, för att ej väcka
protest. Man föreslog då att hänskjuta flaggfrågan till
borgareståndets representanter vid lantdagen. Hvartill
Dagbl. icke var hugadt.
Finlands neutralitet under blifvande krig, först föresla-
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gen af Dagbl. och bekämpad af F. Allm. Tidn. m.fl., stod
uti nära sammanhang med den projekterade flaggan.
Man inbillade sig att finska flaggan skulle protegeras af
vestmakterna och fartygs uppbringande derigenom fö-
rekommas.

Juni
Partier. Vid denna tid började gryende partier i landet
skarpare utpregla sig genom häftig polemik, framkallad
å ena sidan af Dagbl., sekunderad af sina drabanter Åbo
Underrättelser (Lilja) och Hfors Tidn. (A. Schauman),
samt å andra sidan Lit.bladet, Helsingin Uutiset (Fors-
männerna) och F. Allm. Tidning (Berndtson med offici-
ösa insändare). De sistnämnde isynnerhet uppträdde i
början af Juni ytterst våldsamt och oskickligt. Man såg
nu redan tydligen tvenne fientliga strömmar: 1) Dag-
bladspartiet hufvudmän Qvist och E. Berg; drabanter
Linder, Lilja, E. Hisinger, A. Chydenius, G. Estlander, J.
Estlander m.fl., hafvande med sig 1/3 af studenterne och
Hfors yngre borgerskap m.fl. unge kapable och inkapa-
ble män som svans. Detta parti sönderfaller i a) republi-
kaner (Qvist), b) skandinaver (Berg) och c) rysshatare,
som icke veta annat än att ryssarne borde bort. – 2) Fen-
nomanerne under J.W. Snellmans anförande, dernäst Y.
Koskinen (Forsman), Ahlqvist med drabanterne Tikka-
nen och Polén o.s.v. Detta parti ansluter sig till Rd som
stöd och erkänner politiska föreningen sådan den är,
med vilkor att finska språket framdrifves. – 3) Ultrakon-
servativa, som under Schatelovitz och Stjernvall Walle-
ens anförande, med Berndtson och flere drabanter, anse
Finland som en provins under Ryssland samt föra byrå-
kratins talan. – 4) Centern, bestående af män, som hvar-
ken vilja republik, skandinaviskt förbund, de politiska
intressenas underordnande under finska språket eller
rysk servilism, utan önska en moderat utveckling af lan-
dets fria institutioner, med erkännande att Fds nuvar.
ställning till Rd är en politisk nödvändighet, hken icke

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:2295



Alexander II:s besök i Helsingfors i september 1863 var samtidigt både en upp-
visning av kejsarmaktens förhållande till Finland och av storfurstendömets lojalitet
mot kejsaren. Kejsarbesöket hörde till de tidigaste historiska händelser i Finland
som dokumenterades fotografiskt. På bilden dekorationer med girlander och
flaggor vid hörnet av Unionsgatan och Esplanaden.
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Inför det kejserliga besöket täcktes Nya Teaterns brandskadade murar mot
Esplanadparken med ett konstfullt draperi, med kejserlig krona, namnchiffer och
flagguppsättningar. I andra ändan av parken restes en särskild port med välkomst-
hälsning till kejsaren på svenska och finska.
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bör våldsamt afbrytas, innan landet i en måhända avläg-
sen framtid vuxit nog starkt att kunna på egen hand för-
svara sin rätt. Dessa sednare 3) och 4) äro till dato åsik-
ter, men inga partier.
Adressfrågan satte nu (Maj och början af Juni) dessa oli-
ka elementer i rörelse. När polska revolutionen och
vestmakternas hot från alla håll framkallade tillgifven-
hetsadresser i Ryssland, väntades och önskades en dylik
från Finland, så mycket mer, som de svenska bladen,
och efter dem utländska blad, afmålade stämningen här
som revolutionär. ”Från Fd få ni ingen adress” sade en-
gång engelske ministern Napier till furst Gortschakoff.
”Den skall inom två veckor vara här”, svarade fursten.
Men han missräknade sig. Första påtryckningen kom
från Armfelt till Munck, från M. till Arppe, från A. till
Univ:s konsistorium och bar vatten. Konsist. begärde
betänketid. Studenterne upphetsades och skickade de-
putationer till konsistoriales, bedjande dem ej teckna
under. En del akademiska fäder skrattade, en del förbitt-
rades, men adressen uteblef.
Derpå kom frågan genom A. Walleen till Hfors borger-
skap, som förklarade en ny försäkran om deras aldrig
svikna trohet öfverflödig och, efter diverse krångel, blef
dervid. Vidare gjordes ett till hälften lyckadt försök ge-
nom Örn i Wiborg samt totalt misslyckade genom
Nottbeck i Tammerfors och Julin i Åbo. Slutligen sattes
några nyländske kronofogdar med lika liten framgång i
rörelse. Allt hvad som kunde åstadkommas var en i Stol-
pes boklåda länge framlagd adress, som med möda fick
250 underskrifter. – Saken väckte stort uppseende
öfverallt i Europa, särdeles Sverige. Finland fick många
oförtjenta medaljer för tapperhet och uppmanades att
stå på sig.

Juli
Langenskiöld †. Epitaphium: Cygnæus, program, Sept.
63.
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   27. Alexander II i Finland. Kejsaren trifdes här mycket väl.
Han kände sig ogenerad och tyckte om att folket omgaf
honom utan fruktan. Man såg honom med uppknäppt
schenell njuta af friheten i sitt arbetsrum. När han på
sina morgonpromenader märkte att, utom hans hund,
major Winter på afstånd följde honom, lät han förbjuda
det. Ogerna slet han sig lös till politiken. Snyggheten i
Hfors behagade honom särskildt – en dygd, som i Pbg är
mera parad.
Äfven i Parola och Thus trifdes han mycket godt. Ett år
derefter frågade han A. Armfelt: mins ni hvar vi voro i
dag för ett år sedan? A. sade sig icke minnas. På Parola,
sade Kejsaren.
J.W. Sn berättade om sin första presentation på Parola.
Han var i svart frack och frågade Armfelt. Bättre att ni
visar er så, än att ni alls icke visar er, när H.M. vill se er.
S. fick då låna en hvit halsduk, men höll just på med
desserten vid officersmiddagen, när Kejsarn steg upp
och lät säga, att S. skulle presenteras. S. hade en stor
klibbig konfekt i munnen och hann med nöd stoppa
undan den, ej i sin näsduk, som han i brådskan ej fann,
utan i sin svarta halsduk, som han bar i hatten under
presentationen. – I Hfors hade S. en annan audiens och
fick vänta en stund. När han infördes, bad Kejsarn ho-
nom sitta bredvid sig och sade: excusez, que je vous ai
fait attendre. – Det var, sade S., i samma stund Europas
ögon voro fästade på Alexander, emedan Polen höll på
att sätta Europa i lågor.

September
   14. Kl. 1/2 2 e.m. ankom H.M. till Helsingfors (på ”Stan-

dard”, åtföljd af Gortschakoff I, Miljutin, Adlerbergarne
m.fl.). På natten var storm, och på dagen hällde regnet
ned uti strömmar. Folket, i paraplyer, den som så hafva
kunde, hurrade vid den flaggprydda, enkom byggda
bryggan öfver katerhamnen. – Besökte senaten och be-
traktade Ekmans kopia af Borgå landtdag. I universite-
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tets konsistoriisal presenterades lärare och tjenstemän.
Derefter sade H.M. ungefär: Je me souviens, messieurs,
que j’ai été un membre de votre societé. J’espere qu’en
cultivant les sciences avec zéle et succes, vous exhortez
la jeunesse etudiante d’etre studieux, pour se faire uti-
les á la patrie, ainsi que des fideles sujets, et ne les faites
pas oublier, qu’ils sont membres de la grande famille
des peuples, dont le chef est l’empereur de la Russie.” –
Ton och uttryck allvarsama, nästan stränga. – Studenter-
ne hade mottagit H.M. i vestibulen med hurra och vän-
tade sedan i solennitetssalen, der de mottogo H.M. med
första versen af Wårt land. Kejsarens stränga blick tyck-
tes något mildras. Han lät baron Munck utpeka fakulte-
terna och yttrade sedan till denne några ord på franska,
dem vicekansler tolkade högt på svenska: ”H.M. erinrar
sig ännu den tid, när han som kansler ledde Universite-
tet. H.M. är öfvertygad, att äfven den nuvarande stude-
rande ungdomen skall göra sitt land heder och sin mo-
nark glädje.” (Ordet monark lärer han ej ha yttrat på
franska). Studenterne svarade med hurra, hvarpå vice-
kansler och rektor med betydligt lättare hjertan åtföljde
H.M. ur salen.
S. qväll nästan släcktes illuminationen af ett störtregn.

   15. Femtonde September. Klar, vacker solskensdag, som på-
minte folket om Alexanders väderlycka.
Landtdagens utblåsning skedde kl. 10 f.m. sans ceremo-
nie, på senatstrappan af John Snellman på svenska och
C.G. Borg på finska. Ett kompani af gardet spelte som
introduktion en utsliten marsch, men efter läsningen,
dervid Sn föga hördes, speltes Vårt land, åhörarne blot-
tade sina huvuden, tårar glänste i flera ögon. – Genom
en oförsvarlig försummelse var timman icke förut till-
kännagifven, hvarföre de fleste, vilseledde af en notis i
Dagbladet att ceremonin skulle ske kl. 12, kommo för
sent. Åhörarne voro i början knappt 200 och fördubb-
lades efterhand, men skulle säkert varit fyra gånger så
många, om timman varit bekant. – Studenter syntes få,
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landtdagsmän knappt 30 à 40, mest bönder, – En del
tågade sedan till palatset att hurra för kejsaren, som vi-
sade sig på balkongen.
När man föreläste i somras för H.M. ceremonielet vid
svenska riksdagars utblåsning, skall han ha smålett och
ansett det löjligt. Ceremonin var här till den grad enkel,
att ej ens trappan var dekorerad, och det såg rätt tarfligt
ut, när de tre uniformerade herrarne (Nassokin, tredje
kanslist) trädde fram, med senatens galonerade vakt-
mästare bakom sig.
Stora revyn skedde kl. 1–2 sålunda, att 18 à 19 000
man, med några och 30 kanoner och en sotnia kosacker,
uppfyllde på en gång salutorget, senatstorget och en del
gator, jemte Narinken. Kejsaren med sin svit red genom
truppernas leder och tog sedan plats vid obelisken, der-
vid trupperna defilerade flera gånger förbi honom. 3/4 af
Hfors åskådade detta sällsynta militärspektakel, somliga
från tak och skorstenar. – Det var grenadierer. Soldater-
ne hade sport dunkla rykten om rebelliska tänkesätt
(adressfrågan) och hitkommo i den tron att de skulle
påtvinga Finnarne rysk lag, kanhända äfven grekiska lä-
ran.
S. d. på aftonen bal hos Rokassovski. Kejsaren allvarsam;
spelade en kort stund med R:ki, Gortschakoff och Ad-
lerberg.
Wetterhoffs arrestering. Carl Whoff, helt nyss Bakunins
loftalare och ryska regeringens flitiga smädare i Dagl.
Allehanda, är ännu finsk undersåte, samt kom och for
förliden höst oantastad med finskt pass. Hans närvaro
här vid detta tillfälle syntes dock mer än tillåtligt oblyg,
och Walléen begick den politiska fauten att i dag genom
den celebre distriktschefen Weurlander förkunna Wff
polisuppsigt. Detta skedde medan Whff åt middag på
Kleinehs hotel och väckte sensation. – På e.m. infann sig
en deputation bestående af Sixt. Calamnius, Gid. Wa-
sastjerna och två andra, hos prokuratorn Knorring för
att begära Whffs frigifvande. K. svarade, att om Weur-
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lander var causa mali, hade dermed ingen fara, men
hade det skett på ”högre” befallning, kunde han ingen-
ting uti saken göra. – Emellertid torde Walleen frågat sig
före och insett sitt misstag. Whff befriades ännu samma
qväll från den honom i spåren följande polisbetjenten
och fick muntlig tillsägelse att med första draga sina fär-
de. – Whoff lärer nyligen fått stryk i Stockholm, då han
på ett värdshus for ut emot svenskarne för det de bara
pratade och ingenting gjorde i polska frågan.
Creutzens middag. H.M. hade på f.m. uppvaktats af
(blifvande) landtmarskalken Nordenstam, jemte de två
äldste grefvarne Creutz och Armfelt (öfversten). Vid
middagstafeln saknade H.M. Creutz och frågade efter
honom. Ceremonimästarne, som af antipathi, bortlem-
nat besagde grefve från listan, fingo då brådt och läto
efterskicka Creutz, som jemte en mängd andra landt-
dagsmän, åt middag i brunnshuset. Tillika sändes med
budet hans uniform, med hatt, värja och stöflar, men i
brådskan glömdes hans byxor. C., som anade samman-
hanget, var dock nära att öfvertalas utaf sin fru, då han
upptäckte den bristande persedeln och sände med hof-
kuriren den helsning att han ej kunde komma, han hade
ej passande kläder. Klockan var då redan 5 e.m.

   16. Onsdag. F.m. vacker men e.m. regnig. H.M. for kl. 10 på
jagtparti till fru Karamsin på Träskända. Der var furstlig
lyx, oerhörda depenser, en stor balsal enkom uppförd
och dekorerad, dekoratör förskrifven från Pburg, De-
midoffska guldservisen, gasverk enkom inrättadt, illu-
mination, fyrverkeri, lefvande villebråd förskrifvet från
Ryssland och Danmark i brädlådor, der dock en del un-
der vägen kreperade. Vid jagten skola ha nedlagts 60
räfvar, 13 rådjur, en stor mängd harar, fasaner m.m. Två
hjortar genombröto kordongen och undkommo. Jäg-
mästare var general E. Willebrand; bjudne endast 85
personer. Bland desse voro fyra prinsar, neml. Alexander,
Wladimir, Alexei A:witsch och Nikolai Konst:tsch. – De
hade alla kysst värdinnan på hand, och när H.M. tele-
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graferade till Kejsarinnan, skall han ha sagt sig varit hos
”notre chère Aurore”. – Privat-åskådare beskrifva jagten
som grym, deri att djuren nedskötos i massa och släpa-
de sig lemlästade i gräset.

   17. Thorsdag. Polletter utdelas, stånden uppvakta H.M. och
helsa hvarandra. – Dagbladspartiet blef slaget både i tal-
mansutnämningen (Örn, ej Sundman) och i sekreterare
valet (S. Calamnius, ej Berg), allt i borgareståndet. – Att
gudstjensten i morgon skall hållas på svenska, ej på fin-
ska, väckte larm bland fennomanerne och begagnades af
Dagbladspartiet som agitationsmedel. H.M. förekom
båda och befallte predikans hållande på båda språken.
Om de ryska adelsmännen. Fyra eller fem af dem, som
begärt poletter, ha tillbragt hela sin tid i rysk tjenst
utom Finland – andra inom landet. De sednare fingo
poletter, de förre vägrades tills ståndet afgjort. Lag här-
om behöfves. Amiral Schantz är bland de förre. Äfven
von Gerdten, hken för nära 30 år sedan expedierades
härifrån i tysthet för stöld, men nu återvändt behängd
med en hop ryska ordnar för att representera i Finland.
– Annars innehåller adeln ett florilegium af de mest
olikartade beståndsdelar: unga löjtnanter vid sidan af
gamla perukstockar.
Om Qvistens manövrer. Qvisten reste under sommaren
kring landet och utdelade instruktioner vid landtdagsva-
len. Af hans ull var den fårskinnspels från Uleåborg,
hken Snellman klippte i Ltbl. Många andra dessutom,
ehuru ej på långt när alla ägg blefvo ungar.
Så infunno sig Wörå bönder vid elektorsvalet med ford-
ringar på representationsreform, ministeransvarighet,
neutralitet m.m. Den påsen hade varit i säck, men kom
ej längre. Bönderne i Raseborgs vestra domsaga kommo
med samma funderingar i Dagbladets spalter. Under allt
detta höll sig Qvisten visligen i skuggan och lät sig ej
väljas till representant. – Nu vid landtdagens början kol-
porterar han listan till en klubb för landtdagsmän, som
anses redo att luras.
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Kejsaren promenerar alla morgnar omkr. kl. 8 helt alle-
na i grå schenell och militärmössa kring quaierna och
tycker ej om att blifva igenkänd. Man anmärker att han
var gladare i somras. Nu skuggas hans panna ofta af
moln, dock visar han sig stundom glad, på qvällarna och
vid balerna. Han har åldrats, hyn har blifvit gul. Man ser
på honom att han anser sig hafva en mission att uppfyl-
la äfven i Finland. Hvilket ansvar för de rådgifvare, som
söka att afleda honom från hans stora arbete för folkens
frihet!

   18. Fredag. Den stora dagen. – Gudstjenst kl. 11; se ceremo-
niel. A. Borg predikade, enligt H.M:s önskan, både på
svenska och finska öfver 1 Konungab. 8:57,58. En stör-
re kör ofvanför altaret, en mindre på orgläktaren, inalles
200 personer, under Pacii anförande, utförde Ambrosi-
anska tedeum m.m., i slutet ackompagnerat af både or-
gel och (bakom altaret) gardets hornmusik. Kejsaren på
sin karmstol till höger om altaret (höger för åskådarne)
iakttog en mycket värdig hållning och uppstod med för-
samlingen. H.M. och Storfurstarne buro Andreaskedjan.
Mindre värdig och smygande som vanligt syntes erke-
bispen; minst värdig biskop Ottelin, som jamade H.M.
några obegripliga ord på tyska till möte vid ingången
och såg ut som ett stekt gödsvin. Det var här man första
gången såg ständerna samlade och företrädde af deras
talmän. – H.M. red på sin hvita häst från och till kyrkan
mellan en haj af finska gardet ända från slottet. – Foto-
grafen Hofers hade ställt sin apparat på en läktare, men
der var för mörkt.
Rikssalen kl. 1/2 2– 1/2 3 e.m. H.M. utsade throntalet
högt och tydligt. J.W.S. lärer börjat de välberättigade
lefveropen. Bland svaren utmärkes Nordenstams som
värdigt och konstitutionelt. Det var på svenska, liksom
borgarnes, men erkebiskopen ville lysa med sin öfverläs-
ta franska, som framsades med pathetiska gester och
klen prononciation – magisterfranska. – Mäki-peska
(Peska mäki) talade på finska.
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Ceremonin högtidlig och värdig. Ekman och Hofers be-
funno sig bland damerna på läktaren. Några damer voro
svartklädda. Fru Rokassovski skyndade att skicka dem så
många hvita mantiljer hon kunde öfverkomma, och när
ej dessa förslogo, klippte Ekman åt dem kragar af pap-
per. Svarta färgen anses påminna om Polen.
Throntalet utdelades tryckt kl. 2 bland den hurrande
folkmassan utanföre. Man slets derom, och med rätta.
Det gjorde epok.
Periodiska landtdagar – motionsrätt – fullständig skatte-
bevillning. Stora reformer, som göra Alexanders minne
välsignadt. Endast den ilskna oppositionen kunde icke
förlåta honom att han härmed afbrutit dess så länge sli-
pade spets. Der står ju intet om tryckfrihet! Man vänta-
de kanske äfven finsk flagga. Och huru man kastade sig
öfver de uttryck som syntes sväfvande, för att i dem in-
lägga en falsk och försåtlig mening!
Festbalen i banhuset. Omkr. 1 300 personer. Väl arrang-
eradt. – Kejsaren gjorde ronde och lät Walleen presen-
tera för sig medlemmar af borgerskapet m.fl., deribland
Tollander och A. Wasenius. H.M. frågade W. om han
studerat vid universitetet och hvad han hade för en be-
fattning. ”Stadtältester”, svarade W. ”Sie sehen aber
noch ganz jung aus”, anmärkte kejsaren småleende. – Af
Leopold Toppelius frågade H.M. huru många man och
officerare han hade i sitt ekipage. L. hade blott 22 man
för närvarande och svarade undvikande att de fleste
voro bortkommenderade, men tillade att han, utom sig
sjelf, hade en officer. ”Ein Chef, eine Officier und keine
Schiffe”, anmärkte kejsaren åter småleende. Han var
gladare än han synts vara de förra dagarna. Professor-
skan Willebrand presenterades och yttrade om sin lycka
att se den man, som ”hvälfde Europas öden i sina hän-
der”. ”On fait ce qu’on peut”, svarade kejsaren. – Stor-
furstarne dansade ifrigt, och H.M. yttrade dagen derpå,
att de ende som hade något mot balen voro hans söner,
emedan de måste lämna den alltför tidigt. Wladimir
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Lantdagens högtidliga öppnande i Kejserliga palatset i Helsingfors, den 15
september 1863, mittpartiet av R.W. Ekmans stora målning över händelsen.
Kejsar Alexander II läser sitt trontal, övriga fr.v. generalguvernören Platon
Rokassowski, senator J.V. Snellman, storfurstarna Nikolaj Konstantinovitj, Alexej
Alexandrovitj, generaladjutanten greve Alexander Adlerberg; till höger om
kejsaren utrikesministern, furst Alexander Gortjakov, storfurstarna Alexander
Alexandrovitj och Vladimir Alexandrovitj, i förgrunden t.h. ministerstats-
sekreteraren, greve Alexander Armfelt.
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Damerna hade till-
träde till läktaren i
Kejserliga palatsets
tronsal under lant-
dagens öppningscere-
moni. Topelius skriver
i sin krönika att vita
mantiljer och vita
kragar av papper måste
tillgripas, ”svarta färgen
anses påminna om
Polen”. Från rysk sida
sett var det polska
upproret en skarp
kontrast till den stora
kejsarentusiasmen i
Finland.

Prästeståndets talman,
ärkebiskopen i Åbo
Edvard Bergenheim
och biskopen i Borgå,
Carl Gustaf Ottelin
till höger om minister-
statssekreteraren Alex-
ander Armfelt. Längst
till höger Johan August
von Born och borgar-
ståndets talman Robert
Isidor Örn, borgmästa-
re i Viborg.
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A:tsch var alla flickors favorit, både den vackraste och
den gladaste.
Dagen derpå visades salen ecklärerad för allmänheten.
Då fattade transparenten eld och åstadkom en panique,
som var nära att få bedröfliga följder. – Salens smakfulla
dekorationer voro gjorda på 10 dagar och medhunnos
endast derigenom att golf hyrdes färdigt från den under
byggnad varande hydropathiska inrättningen. Deltagar-
ne betalade 30 mark personen, dock förslog icke detta,
utan balansen betäcktes med skild subskribtion.

   19. Lördag. Gardesfest. H.M. mönstrade gardet under Alex-
ander A:vitsch kommando och omfamnade derefter sin
son. Sedan var middag för bataljonen på kaserngården,
då H.M. smakade på all deras mat, börjande från supen,
som han tog i botten, drickande gardets skål adresserad
till chefen. Der hurrades oerhördt, unga Alexandro-
vitsch var rörd till tårar, kejsaren föga mindre.
S. d. Kejserlig middag för ständerna. H.M. gjorde ronde.
Men middagen blef kort, ty kl. före 4 gick H.M. ombord
och åtföljdes af alla. – Här gjorde åter en falsk tidnings-
notis villervalla: i Dagbladet stod kl. 5. Otaliga åskådare
kommo för sent, och bland dem en stor sångpersonal,
som samlats på univ:s-trappan kl. 4 för att sjunga för kej-
saren. – H.M. hade varit mycket rörd och knappt för-
mått återhålla sina tårar, när han med hastiga steg gick
ombord. Under hurraropen steg han på akterdäcket i sin
grå schenell och lyftade gång efter gång den lilla militär-
mössan. – Han hade förut yttrat till Gortschakoff: ”Jag
vet att Finnarne äro mig tillgifvna”. Han for nu med viss-
heten derom och med känslan att detta besök tillhörde
ett bland de vackraste bladen i hans historia. – Äfven
Gortschakoff, som hitkommit ”för att se de underdjuren,
som älskade sin monark, men ej vill skicka honom någon
tillgifvenhetsadress”, lärer afrest med bättre tankar. Ska-
da att H.M. ej medförde thronföljaren hit, för att, liksom
han sjelf, för första gången skåda ett konstitutionelt
lands representativa församling.
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Några påstå, att Kejsaren fällt något yttrande om att
återkomma i Januari, för att afsluta landtdagen. Visst är
att storfurstarne tröstat de unga damerna med det
hopp, att då träffas åter.
Om kejsarens hund. På sina morgonpromenader åtfölj-
des kejsaren endast utaf sin stora, vackra hund, ett sakt-
modigt kräk, som villigt lät klappa sig utan att fråga ef-
ter rang och uniform. Skolflickorna voro afgjorda be-
undrarinnor af hunden och karesserade honom på allt
sätt. En dag råkade en af dem hafva en sax i fickan och
företog sig att klippa ett souvenir af hundens hår. Den-
na idé funno kamraterna så förträfflig, att de sletos om
hårstråna och beslöto att följande dag allesamman haf-
va saxar i fickan. Till all lycka för hunden, som annars
blifvit klippt intill bara hullet, reste kejsaren samma dag
detta oskyldiga attentat skulle utföras mot hans favorit.
Om Censur-cirkuläret. Fredag e.m. d. 18:de dummade
sig vederbörande – man vet ej rätt, om det var Armfelt
eller Stjernvall Walleen; andra gissa på Bergenheim och
Schultén, i intet fall på den fredlige Rokassovski och fö-
relade H.M. en förordning att ståndens förhandlingar ej
skulle få publiceras af tidningarna, utan att vara gran-
skade och godkände af sekreteraren. H.M. hade ogerna
skrifvit under (en oformlighet i sig sjelf); och derefter
lades ytterligare det tillägg, att inga reflexioner skulle få
göras. Meddelad tidningsredaktionerna väckte saken
alarm och omfattades med begärlighet af alla dem, som
så länge med största ifver fiskat efter oppositonsämnen.
Följande morgon satte sig en deputation i rörelse – sök-
te A., blef ej insläppt – råkade Stjernvall W. 20 minuter
före H.M:s middag, fingo halfva löften om framställning
hos H.M. – men så for H.M. – Sedan antastades Armfelt
– Nordenstam gick till Rokassovski – stånden upptogo
frågan, yttrade sig enhälligt i liberal anda, utom Schul-
tén, som svarade ”ja med vilkor” – och så gick talmans-
konklaven till R:ski, som lofvade göra sitt bästa hos
H.M. – ”Reflexionerna” bortföllo genast. – Emellertid

8750_Krön_s1-214 7.1.2005, 12:22109



110

ZACHARIAS TOPELIUS

utkom ej måndagens Dagblad, till Dagbl:s eget synner-
liga nöje, i följd af censurens vägrade imprimatur. –
Denna och Whoffska affären voro två dumheter, som
gåvo motpartiet efterlängtade vapen i händerna.
Anekdoter från kejsarbesöket cirkulera i utländska blad.
Dolgoruki beskref huru Bergenheims piga lyst in ho-
nom med ett ljus och huru erkebiskopen sedan sjelf lyst
honom med samma ljus, när han gick. – En annan histo-
rie var Gortschakoffs besök hos Walléen hken brodera-
des så, att Walléen bett honom stiga in genom tambur-
fönstret, emedan hans köksa gått ut och tagit nyckeln
med sig. Historien ägde så mycken grund att betjenten i
W:s frånvaro borttagit tamburnyckeln, hvarpå Stjernvall
W., som bodde hos stjubrodren, lärer bett G. stiga in
genom fönstret. Wetterhoff, som just då råkat vara i
tamburen att söka W., broderade sedan i Dagl. Alleh.
samma historia sålunda, att han ett ögonblick hjelpt G.
upp och hållit Rds utrikespolitik i sina armar, med
mycken frestelse att störta den uti djupet. ”Men jag
gjorde det icke”, – tillade han. ”Må Europa förlåta mig!”

   28. Landtdagen. Första principfrågan om de i Rd tjenstgö-
rande finske adelsmännen – Amiral Schantz, Uggla,
Bruun – skulle få poletter. Bestreds under liflig diskus-
sion i två plena och bifölls slutligen med 82 ja mot 34
nej. – Partierna kunde här för första gången räkna sin
manstyrka. Af de 34 nejen hörde vidpass hälften till den
egentliga venstern, hvars talare voro Björkenheim jun.,
Linder, Grotenfelt m.fl. – På andra sidan Arppe m.fl. –
Bifallet skedde ”för denna landtdag”. Emellertid reste
Schantz och Uggla förbittrade bort. Bruun stadnade.
Enligt rykte skall denne nyss adlade och intelligente
man ha fått något slags uppdrag att studera det repre-
sentativa systemet i Finland, för att tillgodogöra erfaren-
heten vid konstitutionsförslagerna för Rd, hvari Bruun
säges hafva någon andel.
Frågan väckte uppseende i utlandet och i Ryssland samt
blef utgångspunkten för Moskovska tidn:s (Katkoffs)
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Borgare och bönder: t.h. om J.A. von Born borgarståndets talman Örn och
C.A. Öhrnberg. Mitt på bilden i främsta ledet bondeståndets synliga gestalter,
talmannen A. Mäkipeska, J.A. Hagelstam och den framstegsvänlige E. Klami,
bakom dem C.G. Wolff, A. Puhakka, bondeståndets sekreterare O.J. Ekström,
C.J. Slotte och längst t.h. C.R. Stenroth.
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Den ”Stora revyn” den 15 september 1863 var den dittills största militärparaden
i Helsingfors. Kejsaren inspekterade trupperna, som enligt Topelius uppgick till
18–19 000 man, till häst och förbimarschen skedde på Salutorget.
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flera expektorationer mot Finnarnes separationslusta.
September månad stormig och mycket regnig.

Oktober
Årsvexten i hela landet har utfallit medelmåttig eller
derunder. I Nyland på sina ställen rik, i vestra Fd god, i
Uborgs och Kuopio län dels medelmåttig, dels missvext.
Potäterne öfverallt högst ymniga, men tyvärr angreps en
stor del snart af röta. Hövexten medelmåttig, i södra Fd
derunder; mångenstädes skadad af regn.
Brist och fattigdom äro att förutse för vintern på många
håll. Alla besparingar äro uttömda, krediten likaså, och
tjärpriserna ha fallit till 4 rubel och derunder. Trakasse-
rierna med kronans skogar fortfara. Skogstorpen få ej
sveda och hugga obehindradt som förr – köpmännen
klaga att priset på kronans stock hålles för högt. –
Stockauktionerna få ej afnämare.
Vingleri. Ljusfabrikanten Alfthan, Wiborg, gör i Sept. ett
oerhört fallissement, på hket F. Banken förlorar stora
summor. Bankokommisarien Gripenberg i Wbg häktas
för att ha stått i maskopi med Alfthan. – Stadskassören
Rosenberg i Hfors rymmer för underslef och postsek-
tern Huttunen i Wasa för behållna rek. bref.
Landtdagen. Utskotten arbeta långsamt och landtdagen
framrullar trögt, ströende omkring sig massor af petitio-
ner. Främst på listan stå: 1) periodiska landtdagar (oak-
tadt trontalet); 2) Motionsrätt (dito); samt 3) andel i
tullagstiftningen. Debatterna blifva stundom heta hos
adel och prester. Nordenstam afklipper diskussionen
om Silfversvans tullpetition.
Oktober månad mycket mild och regnig.

November
Lantdagens petition om förlängning beviljas, men upp-
tages illa.
Katkoffs polemik mot Dagbladet börjar i Moskovskaja
Wedomost, med anledning af Schantz’ m.fl. utestäng-
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ande. Denna polemik tager allt farligare dimensioner,
anklagar Fd för separationslusta, hånar dess ”ena batal-
jon”, hotar med att återföra illusionerna till verkligheten
– slutar med en officiös artikel i Journal de St Pbg, som
man tror, af furst Gortschakoff sjelf, hvari säges att Fds
sjelfständighet är blott administrativ och beroende af
kejsarens nåd samt hela separationsdrömmen fördömes.
Detta i Jan 1864. – Bemötanden i de finska bladen stry-
kas af censuren.

     6. Ryska kursen faller 12 % och inverkar på den finska.
Apropos deraf, har man på en af de mest i ögonen fal-
lande platserna på Skatudden byggt ett envånings Mynt-
hus, som 1:mo är ytterst fult och 2:do håller på att ram-
la, Lea Ahlborn i Sthm graverar stamparna till vårt nya
klingande mynt.
Landtdagen. Första frågan som afslutas, är Salpetergär-
den. Dernäst Urtima ting. Den 3:dje, Qvinnans myndig-
het, går igenom med stor pluralitet. Dissensus blott om
21 à 25 år, om med eller utan anmälan för domstol. –
Hos adeln afgjordes frågan kl. 1/2 2 på natten, och några
ihärdiga fruntimmer på läktaren höllo ut från kl. 4 e.m.
till nära 1/2 2. – Bland de politiska krinoliner, som med
största intresse följde debatterna, äro friherrinnan Mat-
hilde Furuhjelm och unga fru Björkenheim, båda flinka
huvuden, båda födda v. Kothen.
I bondeståndet bad en ledamot för all del bestämma 21
år som rätta tiden, ty när en mö blir 25, tager hon hvem
som helst.

     9. Österbottningarna firade i år sin Porthansfest i brunns-
huset. Bland gästerne sågos omkr. 30 Österb. Landt-
dagsmän. Vid skålen för Fds utmärkte män, blef i en
knapp vändning äfven J.W. Snellman upphurrad. – Se-
dan en bonde talat, uppstod O. Donner i häftig hänfö-
relse och föreslog en skål för den österbottn. demokratin,
hket gaf Cygnæus anledning att strax derpå uppträda i
tribunen och föreslå en skål för den österbottn. aristokra-
tin – intelligensens aristokrati.
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Bland Österbottn. studenterne har i höst bildat sig ett
konservativt parti, nära förbundet med fennomanerne
och med förgreningar bland den öfriga studentkorpsen.
Detta parti är framkalladt af en reaktion mot Dagblads-
partiet och var det som vann seger på Universitetstrap-
pan, när der uppstod opposition mot fackeltåget för
kejsaren. Till följd deraf afträdde dåvar. ordföranden för
studentkorpsen Anders Chydenius, och i hans ställe val-
des Otto Donner – båda för resten Ö:bottningar.
November blid och regnig. I slutet af denna och början
af December rasade en rad af de våldsamaste stormar
man mins både här, öfver hela Östersjön och i Nord-
sjön. Hafven betäcktes med spillror, och äfven den fin-
ska handelsflottan förlorade 6 eller 7 bättre fartyg, – I
norra delen af landet uttömd kredit, öfverallt penninge-
brist.

December
Trassel. Restauratören Holmgren invigde nya salongen i
Hfors societetshus med en annonserad middag för
hvem som helst. Vid ett af borden satt öfverste Samso-
noff med en hop ryska officerare och begärde vid slutet
af måltiden ”Wårt land”. Det spelades, Rne afhörde
stycket stående och föreslog derpå en skål för Finland.
Härpå svarade ingen af de närvar. finnarne, som ansågo
en värdshusmiddag mindre passande för sådana demon-
strationer. Derpå begärde och fingo ryssarne Bosche
Zarja krani – som af finnarne afhördes sittande. Detta
förtröt Samsonoff och hans landsmän så, att en af dem
bröt sönder en stol och alla gingo i vredesmod bort. Sa-
ken inrapporterades och ökade i Pbg den redan förbitt-
rade stämningen mot Finland. Likväl skall Samsonoff ha
fått sig sedan en skrapa. – Det var R. Lagerborg, som
varnade sina grannar att ej uppstå när Vårt land spela-
des: ”der kommer nog annat efter” – och det slog in.
Dito. När ryska militären i Sept. inryckte i Borgå, skref
Gabr. Lagus i Borgåbladet: ”Ryssarne ha kommit, tagen
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nyckeln ur dörren!” Detta blef bekant och väckte bland
militären en sådan förbittring att L. knappt var säker för
lifvet. Han stämdes för rådhusrätten – det drog ut på ti-
den – slutligen arrangerade Borgåborna en bal för mili-
tären, och saken förliktes. Ryska öfversten nöjde sig
med den förklaring af Lagus, att han ej menat så illa.
Dito. En tredje händelse inträffade i Febr. 1864. Vid en
af Meissners Marksoiréer gafs ett potpourri, som sluta-
de med Bosche Zarja krani. – De närvar. Ryssarne app-
låderade – studenter och andra begynte nog kitsligt att
hyssja, stampa och begära Björneborgska marschen.
Hvarpå alla ryssarne lemnade salen.
Dito. I början på November inträffade en blodig kalaba-
lik mellan genomtågande ryska rekryter och finska bön-
der i ..... En nämndeman blef dervid ihjälslagen.
Landtdagen tog sig julferier omkring d. 18 Dec. och
sammanträdde ej förrän den 9 januari. I sht klandrades
att äfven utskotten, på hvilka allt vilade, reste sin väg.
Man säger att sekreterare och renskrifvare ej annars
medhunnit deras arbeten, och likaledes var stagnation
på tryckerierna med utskottens betänkande. Landtdags-
män skuttade fram och åter ända till Öfver Torneå. –
Salo bönders landtdagsman blef vansinnig af hemläng-
tan.
December temligen blid. Isen lade sig och gick åter upp.
Den 30:de seglades ännu på Hfors hamnar. Den 31:sta
blef isen fast.
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1864

Januari
Nyåret ingick med köld och snöbrist. Först inpå Januari
stadgade sig slädföret och isarna blefvo farbara. I Hel-
singfors var skridskoåkning på modet och gynnades af
glatt is. Tre banor anlades bredvid hvarandra på södra
hamnen.
Tidningarna undergingo omskiften.
Hfors Tidningar frångingo A. Schauman, som öfvergick
till sina politiska vänner i Dagbladet, och O. Donner,
jemte T. Rein och Boek, öfvertogo de förstnämnda.
Hfors Tidn. gingo ned, Dagbl. upp i prenumeration till
följd af förra året. Helsingin Uutiset upphörde och gick
med sin redaktion in i den nya, numera dagliga Suome-
tar, grundad på aktier. Europæus gjorde några underliga
försök med sitt Kansakunnan Lehti, som upphörde med
3:dje nummern. Krohn började en illustrerad Maiden ja
Merien takana och fick stark spridning. I landsortspres-
sen inga större förändringar, ej heller i den officiela. Lil-
ja anklagades för högmålsbrott, såsom den der ”Kväljt
H.K.M:s rätt” i N:o 1 af Åbo Underrättelser, der i nyårs-
artikeln sympathier yttrades för polackerna och Vest-
makterne fingo en skrupens för uraktlåtenhet att kom-
ma desse till hjelp. – Bröderne Anders och Hannes Chy-
denius samt G. Frosterus och K. Collan påbörjade Lite-
rär Tidskrift i ersättning för det upphörda Literaturbla-
det, hvilket afstadnade i Julinummern, då J.W.S. fick an-
nat att tänka på. – I Finlands Allm. Tidn. uppträdde se-
dan under vintern Snellman utan signatur (Meddeladt)
med artiklar om bank-, hypotheks- och bränvinsfrågor.
– Hfors Tidn:r stämplas nu som Snellmanianer. Detta
blad innehöll ett skarpt utfall mot Dagl. Allehandas fin-
ska korrespondenser, hvilket af Alleh. stämplades som
”ryska inflytelser i finska pressen”.
Journal de S.t Petersbourg innehöll i Jan. en skarp reser-
vation mot separatistiska tendenser i Fd., påtagligen ur
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officiel källa (Gortschakoff). Den diplomatiska uppsat-
sen sökte framställa Fds berättigande bredvid Rd som
blott och bart administrativt. Alla genmälen i Hforsbla-
den strökos, på befallning, af censuren.
Julhelgen: Myteri i Åbo straffängelse.
Siste Björneborgaren, Aug. Fredr. Granfelt, † i Dec., 83
år
Dec. 26, mordet i Lavia kapell af Mouhijärvi
Förslager till ny länereglering, kyrkolag, presslag m.m.

Februari
Landtdagen, se tidningarna. Arbetena börja gå mera
raskt undan. Partierna ha icke vidare nyanserat sig.
Dödsstraffet voteras bort efter liflig diskussion. – Adelns
plena glesna. – Borgerskapet kalasar. – Jag har glömt
nämna böndernas adress i Dec. till F. Literatursällskapet
(sv. koncept af mig, dock ändradt) Bönderne tala der i
folkets namn – hket må vara förlåtligt, men för framti-
den torde behöfva justering. Vigt lades uppå, att adres-
sen utan åtskilnad frambars af svenska och finska talan-
de.
Ingen synnerlig karnaval var att förmärka i år. Blott i
Borgå kringtågade gymnasisterne med en Censor i full
verksamhet på en släde.
Fattigdom och brist förspörjes från vissa delar af Öbot-
ten. Haapajärvi m.fl. I Pedersöre är så total penninge-
brist, att Jakobstads alla handelsbodar stå utan köpare. –
I Hfors m.fl. städer talrika fallissementer: det rika huset
Lindfors enka m.fl. Det är klent med den finska han-
deln; den hålls med knapp nöd under armarna af ban-
ken.
Snellman. Det säges att J.V.S. gjorde ständernas beslut
om garantin för hypotheksför:s lån (hvaraf silfverutvex-
ling) till en kabinettsfråga – den första i Fd för sin per-
son. Beslutet utföll gynnsamt och S. stadnade qvar. – S.
delar alla utmärkte mäns lott att förföljas utaf den låga
ilskan. Se härom Allehandas finska korrespondenser. –
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Hfors Tidn. protesterade skarpt mot dessa bref, hvarpå
Alleh. svarade med en artikel om ”Ryska inflytanden i f.
pressen” och ”Snellmanianer”. – Förf. till Alleh. brefven
säges vara N:s – men jag garanterar det ej.
Danska kriget väcker i Hfors stort deltagande. Härvar.
tyskar ha skyndat sig att afsända en tillgifvenhetsadress
till hert. af Augustenburg och sjunga af alla krafter
”Schleswig Holstein, Meerumschlungen”. – I privatcirk-
lar ha mindre germaniserade finska flickor vägrat delta-
ga i sången. Tyskarnes propaganda här utgår mest från
pastor Schröder med fru, båda hitkomna med personli-
ga minnen af danska reaktionen mot tyskeriet i Slesvig.
– Annars äro sympathierna allmänt för danskarne, och
insamlingar göras för stupade soldaters enkor och barn.
Februari mest mild och mycket snörik.

Kronprins Fredrik av
Danmark och hans
svenskfödda prinsessa
Lovisa, Karl XV:s enda
dotter. Topelius var en
varm skandinavist, som i
kriget mellan Preussen
och Danmark 1863–64
engagerade sig på dans-
karnas sida; han besökte
också Danmark ett antal
gånger.
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Mars
Nya pressförslaget öfverlemnas till ständernas gransk-
ning. Diskuteras helt kort hos presterne, än kortare hos
adeln och allsintet hos de öfriga. Antages.

   10. Konstföreningen. Rikare exposition än någonsin. 2,000
rubel statsbidrag. – Löfgrens Karin Månsdotter förvånar
med utomordentliga framsteg vid 40 år.
Finnar i danska kriget:
Liikanen (sedan sårad vid Dyppel); Carlsson (sårad); A.
Sanmark (fången); Rud. Estlander – Boxberg.

   19. Brauneisers literära soirée om Slesvig och till förmån för
stupade danska soldaters familjer. – Hurrarop. Kong
Christian. Sedan sexa och skålar. – Federley pjollrar för
mycken skandinavism.

     3. N. Teatern. Allegrilotteri för Sjöstrands fris.
   16. Literatursällskapet. Bagar Blombergs arf. – I Hfors har

Rothman bildat ett sällskap af Suomen Ystävät, herrar
och damer, som sjunga, dansa m.m. allt på finska. Mö-
ten i Arkadia. Ett ungt fruntimmer utvisas för det hon
talat svenska.
Mars månad snörik, men af mild temperatur.

April
Landtdagen. Ansträngdt arbete. I medlet af Mars voro
endast 7 af reg:s propositioner afgjorda. Resten sedan
genomarbetad. Hetaste debatten väckte bränvinsfrågan
i bondeståndet, sedan alla öfriga stånd voterat för hus-
behofsbränningens afskaffande. Här kämpade en majo-
ritet af bönderne bokstafligen pro aris et focis. Bl.a. fingo
presterne sitta emellan. Puhakka förklarade, att bränvi-
net tycktes nu återgå till sitt ursprung. Hans gamle fader
hade beskrifvit huru det först såldes som medicin på
prestgårdarna, och för att rätt utbreda smaken för den
ädla varan, brukade prestfruarna doppa bondgummor-
nas näsdukshörn i bränvin och gifva dem hem att lukta
på. – För resten mindes P. ej att han just tagit sig ett rus
bland bönder, men väl hade det händt honom bland s.k.
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bildadt folk etc. – I sista stunden gåfvo bönderna vika.
Brorslotten af skatten tillfaller dock jordbruket.
Vid adelsmiddagen för landtmarskalken uteblef senaten,
emedan der voterats om senatorernes bjudning. Nor-
denstam står på höjden af popularitet – jemför åren
1849–53. – Essens tal.
Vid presternes middag för erkebiskopen höll Geitlin ef-
teråt ett tal, som börjades med att adeln hade en så
präktig landtmarskalk och, till allas muntra öfverrask-
ning, slöts med att presterne hade en så präktig – nota-
rie.
Framstående personligheter vid landtdagen: adeln: höger:
J. Born, Schultén, Schatelovitz, F. Willebrand.
Center: Essen, Törngrén, A. Armfelt.
Venster: Silfversvan, Linder, Björkenheim.
Presterne: höger: Bergh, Hellén, Alopaeus, Sirén, Froste-
rus, etc. – Venster: F. Schauman, Hackzell etc. – Center:
Essen m.fl.
Borgare: höger: G. Tengström, Stockman, m.fl. – Venster:
Öhrnberg, Sundman etc.
Bönder: Klami m.fl. – Pelkonen föga ansedd, Puhakka än
mindre.

   14. Landtdagen afblåses. – Tystnad.
   15. Landtdagen afslutas. Det taktlösa, oförtjenta throntalet

väckte allmän förstämning. Det lärer ha uppsatts af S.
Walléen i samråd med Gortschakoff etc. och med någon
svårighet blifvit gilladt af Alexander. När det hitkom,
hölls det först mycket hemligt. Tvenne gånger telegrafe-
rade Rokassovski, ena gången för att få det mildradt,
andra gången för att ej behöfva uppläsa det på ryska.
Båda delarna afslogos. Surprisen var allmän. Ljudlös
tystnad rådde i salen. Först när ständerna aflägsnade sig,
ropades lefve för Kejsaren. – Desto varmare voro
afskedstalen och hurraropen i riddarhuset. – Guds-
tjensten var solenn. C. Essen predikade om spillran af
finska folkstammen, som framför alla sina bröder blifvit
välsignad med civilisationens välgerningar. – Vid Rokas-
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sovskis afskedssoirée för ståndens ledamöter rådde för-
stämning. – Fru R. utdelade med egen hand kejsarns por-
trätt i visitkorts fotografi åt bönderne.
Talmännen och expeditionsutskottet qvardröjde till
medlet af Maj. Derefter kommo talmännen tillbaka till 1
juni för underskrifterne. – Ordnar och nådebevis för dem
samt för andra välbehaglige regnade vid ryska påsken.
I Hfors väntar f.d. finske konsuln i Algier Boisman på
anställning. Malisen säger att han skall sysselsättas vid fi-
nansen med egen byrå för kommers med ordnar till billi-
ga priser och prompt expedition, för att dermed betäcka
Finlands af Gripenberg konstaterade skuld af 7 millioner
till Rd.
Denna artikel synlig i Fds Allm. Tidn. med signaturen
.....g, talade om ”landtdagens oppositionslusta och makt-
begär” samt uträknade allt hvad Fd under 55 år inbespa-
rat på civillista och militär, jemförda med Noriges, – en
jemförelse som haltar å alla andra punkter än folkmäng-
den. Artikeln mottogs med en sådan belåtenhet i Pbg, att
dervarande finnar skämdes; blef också öfversatt i Journal
de St Pbg och tidningar på ryska. Här var ett motsatt
mottagande. Förbittringen var, om icke enhällig, dock
mycket allmän och ökades af oskickliga kommentarier i
F.A.T – Vederläggningar haglade, så gott sig göra lät.
Demonstrationer af partifärg skedde ej vid landtdagsmän-
nens hemkomst. Folket förhöll sig denna gång värdigare
än regeringen. Sin ställning till partierna utlade regering-
en genom nådebevis åt ultras bland adel och prester,
medan bland borgare och bönder endast talmännen blef-
vo ihågkomne.
April månad solig en tid, lagom våt och varm.
Matts Porri (från Lillkyro?) är en ryktbar man i Österbot-
ten. De nödlidande ha under missvexten blifvit skamligt
bedragne af herre- och tjenstemän. Man har samlat så
rika understöd, att på hvarje person i Öbotten bordt be-
löpa sig tre tunnor råg och en rubel silfver. Men herrarne
ha slagit det mesta under sig. Derför har M.P. rest till
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Kejsaren, och Kejsaren har gifvit honom 300 rubel och
skickat honom tillbaka i vagn med tillsägelse att Matts
skulle ej låta skrämma sig, nog skulle man taga reda på
herrarne. – Hela Wasa län var på våren fullt af dessa his-
torier och Matts blef som rättvisans tappre försvarare
firad och beundrad var han for fram. Styrelsen synes ha
nöjt sig med att varna mannen för lös mun.

   23. Shakespearefest i Helsingfors, Åbo, Wasa, Kuopio.
   29. V.societetens årsdag. Mäklin om ”Trapparnes stamfader.”

Maj
     1. Ingick med snö.
     3. Konstnärsgillet i Helsingfors konstitueras.

Studentexamens afskaffande afböjes af Consistorium.
Normalskolan i Hfors. Förslaget tilltaget i stort: för bygg-
nader 120,000 rubel. Afböjdes af styrelsen, som inrätta-
de skolan provisoriskt.
Hypotheksföreningens lån misslyckas. Törnqvist och R.
Frenckell förgäfves utresta.

   31. Magisterpromotion: 99 promoti, största antal som pro-
moverats (1840: 96). Blott 3 frånvarande. Inga jubel-
magistrar.

Topelius dotter äldsta
dotter Aina var allmän
kransbinderska vid filo-
sofiska fakultetens promo-
tion i slutet av maj 1864.
Fotografiet avbildar henne
i den vita klänning som
föreskrevs för detta upp-
drag, som samtidigt alltid
var en hedersbetygelse för
fadern, enligt traditionen
en av fakultetetens profes-
sorer. Aina Topelius för-
lovade sig med en av de
promoverade, magister
Berndt Nyberg, och paret
gifte sig 1867.
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Pressen. A.H. Chydenius åtalad för en kritik i Dagbl. af
den nya presslagen. Dömdes till 50 rubels böter, som
sedan ersattes honom genom subskription.
Maj månad högst sällsynt kall, stormig och regnig, så att
ännu de sista dagarna gräs och löf knappt sågos till.

Juni
– blef desto herrligare, med vexlande värme och regn.
Emellertid hade mångenstädes boskapen störtat af svält
på de kala betesmarkerna. I norra Fd stor brist. Spanmål
importerades.
Lönnbrännerierna hade under vintern och våren florerat
mångenstädes. I Kauhava kapell förstördes inom få da-
gar 18. Reg. lät kungöra, att ingen, som beträdts med
lönnbränning, skulle få understöd i missvext.
Creutz landshöfding i Åbo. Emottog (begärde?) tjensten
af ekonomiska skäl. I Åbo stad hade han en agitation
emot sig. Man djerfdes begära en guvernör, som kunde
finska. Förevändningen fann ej gehör.
På Päjäne gå nu två ångbåtar, på Saima 11. På Näsijärvi
en. Der har dock ryska kronan en jernångbåt och en es-
kader af bevärade transportfartyg. Tamerfors befästes li-
kasom förut Thus; man saknar blott fiender. Mellan
Thus och Tfors ny farled för ångbåtar.

Juli
Läger vid Parola. Indelte och Ryssar. Obetydliga konflik-
ter, afstyrde af lägerchefen E. v. Willebrand.
Stora eldsvådor i Ryssland (N. Novgorod m.fl.)
Frivilliga brandkorpsen exercerar i Hfors.

   14. Monumentet i Lappo inviges. Dess grundare A. Wasastjer-
na. Kunde och borde främst hafva betydelsen af ett
grafmonument. Det är sannt att Krohns finska inskrift
och O. Donners tal, likasom menighetens uppfattning,
gingo längre och framhöllo vapenminnet, segerminnet.
Dock hade regeringen gjort väl i blunda den gången. I
stället skreko tasslarne och den ryska misstron om en
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demonstration, som ställdes i paralel med de polska,
emedan den föregicks af ett landtbruksmöte. Guvernö-
ren, baron Wrede, som d. 13 Juli reste till sina gods i
södra Finland, erhöll en reprimande, och man säger att
Rokassovskis ställning råkade för samma Lappoaffär all-
varsamt på spel. Törhända stod detta i förbindelse med
hans strax derpå företagna resa för helsan till Vevey i
Schweitz. – Kort derpå förordade Mikkelin Sanomia
uppresandet af en minnesvård vid Porosalmi. När den-
na artikel reproducerades i Hfors. Tidn., ströks den af
Censuren.
Vid Lappofesten voro tre 1808 års veteraner med, hvaraf
två deltagit i slaget. Dessa tre exercerade sedan vid mid-
dagen, anförde af den 84 årige fältväbeln Wargelin, och
mindes ännu, ehuru okunnige i svenskan, de gamla
svenska kommandoorden. En insamling gjordes på stäl-
let, som inbragte åt gubbarna 75 mark per man. – En af
de tre, Bladh, en liten satirisk gubbe, berättade huru han
och en annan två veckor efter slaget fått det föga ange-
näma uppdraget att bland de begrafne uppsöka den stu-
pade Ramsay, hket ock lyckades. För besväret skulle de
få sex skilling och en sup per man, men pengarne föllo
aldrig ut. ”Kanske är någon af herrarne slägt med Ram-
say?”, frågade gubben. – När han sedan besvarade frågor
om sin pension, 4 rub. 50 kop. om året, som han fått
1859, tillade han: jag blef soldat vid 19 år, och vid den
åldern är det ursäktligt om man gör sådana dumheter
som att slåss för fäderneslandet. – Han vore dock kan-
ske färdig att göra det om igen, menade han, Nb. mot
ryssen.

   12. Ilmola landtbruksmöte hölls d. 12 och 13 Juli. De närva-
randes antal beräknades till omkring 3 000, det största
antal härtills vid sådana möten. Magnaterne bland Ilmo-
la bönder öfverglänste alla andra. Resultaterne lära ej
varit så stora för landtbruket; dock fick detta härigenom
vigt och anseende. 10 000 buteljer öl sägas dessa dagar
ha åtgått.
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Om Lappofesten bör ännu anmärkas det fina, att svens-
ka flaggan var hissad på half stång, den ryska i toppen.
Bland gravamina mot festen anfördes äfven att man
ringde i kyrkklockorna. Det var Alavo prosten Stenbäck,
som på eget beråd sade: ”Soittaka, pojat!”
Juli månad högst gynnsam för vexten: mycket het med
omvexlande åska och Regn. Termom. d. 4–6:te samt 24
och 25 Juli middagstiden 29o Cels. i skuggan. Åskan fle-
re dagar nästan permanent. Slog ock ihjäl ovanligt
många mskor.

Augusti
Farhågor för ”Siberiska pesten”. – Några fall i Salmis
m.fl. orter af Wiborgs län. = Mjeltbrand.
På landtbruksexpositionen i Moskva, i sig sjelf af mindre
betydelse, representeras Finland ganska väl. En mängd
artiklar, särdeles ost, smör och jernmanufaktur väcka
uppseende och efterfrågan. Till följd häraf ökades ex-
porten på Rd. En mängd ostfabriker anlades, Sippola
stod i Fd knappt mera att fås för pgar, och smöret steg i
Hfors till 1 mk à 1:20   .
Pressprocess. A.H. Chydenius åklagas för en art. i Dagbl.,
hvari han kallar det nya pressförslaget ”dåligt” etc. –
Dömmes af kämn.rätten och Åbo hofrätt att plikta
omkr. 200 mk; och denna plikt ersättes honom genom
subskription.
Literära premier, à 2,500 mk hvardera, anslås af Senaten:
ett för vskapliga arbeten, ett för skönliteratur och ett för
folkskrifter. Böra vara utgifvna 1863 eller 1864.
Sommaren var utmärkt varm och gynnsam till d. 10
Aug., med tät åska, som ihjälslog ovanligt många mskor.
Nämnde dag bröt sig i norra Fd väderleken och blef
över hela landet så ytterst regnig alltintill medlet af
Sept. att man i Kuopio på en hel månad räknade endast
3 à 4 dagar då det icke regnade hela dagen. I norra Fd ej
fullt så illa, dock skadades öfverallt både åkrar och hö-
bergning, skylarna kunde icke fås in och begynte mälta
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på åkern. Märkvärdiga voro denna sommars passadvin-
dar. Hela Maj Nordan, från d. 5 Juni till 10 Aug. nästan
oafbrutet Syd, Sydost och Ostlig; derefter Nordvest,
Nord och Nordost i vidare fortsättning långt inpå hös-
ten.

September
Skörden kan öfverhufvud kallas medelmåttig, men ojemn
i landets olika delar och i alla fall under hvad man i Juni
och Juli hade skäl att hoppas. Det senare mognande
vårsädet utföll mera klent, rågen på en del orter riklig,
på andra medelmåttig; potäterna mycket ojemnt, hö-
skörden till 2/3 skadad af regnet. Rågbrödet hvitt, rågen
fullviktig. Emedan bonden i norra Fd är försänkt i skuld
och penningebristen stor, såldes en stor del af skörden
redan i Sept. för 16 à 20 mark, för att på våren återkö-
pas för 28 à 30.
Fram på hösten blev penningebristen så mycket kännbar-
are emedan tjäran fann trög afsättning, hvarföre priset
gick ned, på sommaren till 18, på hösten ända till 12
mark. Och folket var redan alltför vant vid de dryga im-
portartiklarne kaffe, socker, tobak och bomull (dubbelt
pris) för att sparsamare inrätta sin hushållning. Bomulls-
garn och väfnader ha, särdeles i norra Fd, utöfvat ett för-
derfligt inflytande, emedan qvinnornas handslöjd mång-
enstädes upphört och de numera köpa färdiga tyger el-
ler åtm. garn, i stället att allt förr varit tillverkat hemma.
Sällsamt är att se, huru bruket af hvetebröd tilltager i
sjelfva de trakter, der missvexten varit kännbarast och
skulderna ännu äro störst. Ölkonsumtionen likaså, och
lönnbrännerierna florera i Wasa län. I Kauhava fortfar
denna industri oaktadt missödena på våren. Två skott
lossades efter en spanande länsman.
Språkfrågan. Senatens fördröjande af domstolarnas skyl-
dighet att afgifva resolutioner på finska har väckt en så
heftig opposition, att Yrjö Koskinen i Suometar tem-
ligen rent ut förklarade, att senaten förfalskat Hans
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Majestäts nådiga vilja och löfte. För detta yttrande blef
han åklagad inför Åbo hofrätt; och när han inkom med
svaromål på finska, vägrade hofrätten att mottaga det. –
Förra höstas visade Europæus med mycken belåtenhet
för flera senatstjenstemän en uppsats, hken han ämnade
införa i sitt ”Kansakunnan Lehti” (som upplefde 3 num-
ror och hade 3 prenumeranter på posten), hvari bl.a.
sades, att senatorerne borde i hvita skjortor utledas till
Lappviken. – Suometars (Hannikainens) öfriga uppträ-
dande i samma fråga var så retsamt, att aktionärerne på
hösten beslöto ombyta redaktion. (1865: F. Polén) –
Bland de svenska bladen förfäktades åsigten något mera
hofsamt af Hfors Tidn., men äfven de förklarade Hfors
tillökade kyrkogård ”icke invigd” för det af pastor F.
Snellman, visserligen obetänkt, förrättade invigningen
endast på svenska språket.
Universitetet. Närvarande föga talrika – 400, samma ziff-
ra eller något derunder, som för 30 år sedan. I öfrigt
lugnt och arbetsamt. – Normalskolan i Hfors öppnades
denna höst med 70 elever.
September: förra hälften mycket regnig och stormig.
Nattfrosterna begynte tidigt i år, men vegetationen bi-
behöll sig till följd af den starka vätan.

Oktober
Frivilliga brandkorpsen i Hfors hade på våren blifvit skif-
tad, på sommaren inöfvad och fick på hösten praktisk
routine vid de många eldsvådorna. Tre gånger inom tre
veckor (21 Sept. – 9 Okt.) uppflammade hövindar och
uthus; fjerde gången sedan i slutet af Oktober, men alla
gånger vid fullkomlig vindstilla kl. 11–12 på aftonen,
hvarföre också uppstod en allmän panique och rykten
om mordbrand. En liderlig f.d. bagaregesäll Maur. Öh-
man, häktades som skäligen misstänkt, men kunde ej
öfverbevisas. – Assuransbolagen begynte göra svårighe-
ter. – Mycken vårdslöshet råder med papyroser (Öhman
hade innehaft sådana, fyllda med krut). – Polemik om
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eldsvådorna (Unde cumque – Dagbladet). Det sednare
berömde sig af att hafva upptäckt mordbrännare och rå-
kade deröfver i delo med polisen.
Helsingfors folkmängd, som 1840, Sveaborg inberäknadt,
utgjorde 15 479 och 1850: 17 700, hade 1860 stigit till
19 646 utom Sveaborg och 1863 till 22 354. Tilläggas
militär, studenter och annorstädes mantalsskrifne arbe-
tare (omkr. 300 Österbottningar) så uppgår ziffran till
omkring 26 000. 1842 utgjorde fattige, som fingo under-
stöd 2 211/1000 proc. af befolkningen, 1850: 5 4/10 och
1863: 4 57/1000 procent.
Denna höst bildades bolag för en torrdocka i Hfors.
Den 9 September invigdes i Åbo Porthans staty högtidli-
gen. Det var en nationalfest af fredlig betydelse, men
icke så allmänt uppskattad, som man haft skäl att vänta.
Hfors var stumt: endast fem af univ:s professorer voro
närvarande. Cygnæus talade. – I flera städer firades Por-
thans minne samma dag.

     1. Hfors börjar uppbära 4 pennis afgift för sina chausséer.
Sjöfarten, annars lyckosam, led på hösten af svåra stor-
mar och skeppsbrott samt tog tidigt slut. Redan i med-
let af Okt. hindrade is all seglats i Bottn.viken ofvanom
Kvarken och gjorde streck i räkningarna. Frost inträffade
tidig och stark – Omkr. 20 Okt. började vintern in i lan-
det med snöfall och d. 29 hade man fullt slädföre i
Hfors, vilket mot vanan blef sedan bestående. – Med
möda fingos potäterna ur jorden.

November
Pedagogiska föreningen träder i verksamhet i Hfors och
får förgreningar i de flesta städer med skolor. Cleves
verk.
Universitetet. Sv. Lindbergs ansökan och specimen för
botanices professionen möter ultra vänner och dito fien-
der i konsistorium. W. Nylander, hvars ställning i Paris är
prekär, säges önska sig tillbaka. Orolig själ! – I Dec. spe-
ciminerar W. Bolin för filosofieprofessionen: önskar af
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H.G. Porthans staty avtäcktes i Åbo den 9 september 1864. Statyn som utfördes
av skulptören C. E. Sjöstrand hade tillkommit genom en nationalinsamling och
var den första stormannastatyn i Finland. Porthan var elokventieprofessor vid
akademin i Åbo i slutet av 1700-talet, under 1800-talet betonades hans betydelse
för upptäckten av den finska folkdiktningen och historien. De avbildade från
vänster: handlanden Nyman, gymnasisten Alex. Kumlin, muraråldermannen
Stefanus Träskelin, handlanden Sundström, kompositören Axel Gabriel Ingelius,
arkitekten Lindahl, kommerserådet Johan Erik Julin, doktor Nils Henrik Pinello,
konstnären Robert Wilhelm Ekman, rektor Edvin Reuter, bokhandlaren Johan
Edvard Reuter. – Foto O. J. Aune.
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grundad fruktan för improbatur att specimen bedömes
för docentur. – F.d. afdelningarna fortfara att gifva teck-
en till liv. Östb. på våren samt Westfinnar och Nylän-
ningar på hösten utgifva kalendrar. Biblioth. Ingelius,
förvirrad i sinnet, reser med Sirelius till Paris, hoppar ut
genom fönster och dör. Han var en godmodig, redbar,
grubblande man. Gamle Pipping har nu öfverlefvat sin
tredje efterträdare vid bibliotheket. – Detta fick på vå-
ren en rik samling manuscr. om vår historia från Mosk-
va genom Waaranens försorg; nu på hösten en annan
samling från Stockholm. På grund häraf utgifver Akian-
der ett upplysande arbete om donationerna i Wiborgs
län.
Hos F. Liter. Sällskapets historiska sektion gör Tikkanen
ett förslag att med förenade krafter utarbeta en finsk his-
toria, perioderna fördelade på flera händer. Framgången
tvifvelaktig, men godt att bearbeta det vexande materi-
alet.
Katkoff fortsätter i Moskowskaja Wedomost sina gam-
malryska enhetsplaner särskildt mot separatismen i Fd.
Icke utan skäl meddelar Dagbl. hans artiklar under rub-
riken ”Ögonen öppna!” Der förekomma åter tendens-
lögner, såsom att det finska universitetet indragit sin
enda läraretjenst i ryska språket. Katkoff firas mycket af
hela gammalryska partiet, som är stort och får ett kors
eller helgonbild af archimandriten i Moskva. – Han är
den mäktigaste journalist Rd härtills haft. Schedo Fe-
rottis bok ”Que fera-t-on de la Pologne”? Utdelas äfven i
Fd – den är af en tendens rakt motsatt Katkoffs.
Anekdot. En dag i Okt. hade fem tidningar i Hfors: Dag-
bl., Hfors Tidn., Suometar, Päivätär och Hfors Posten,
alla öfverenskommit att skrifva mot Censuren (egentl.
om dess brist på konseqvens) och följden var, att alla
fingo stora luckor i spalterna och kommo sent eller alls
icke ut den dagen. M. v. Wrights piga, som kom hem
utan tidningar, förklarade orsaken vara den att ”Censu-
ren gått sönder”.
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November mest kall, snöig och mycket stormig. Många
skeppsbrott. Dykeribolaget i Hfors bergade ett stort eng.
ångfartyg, lastadt med talg och strandadt vid Pellinge.
En affär på 120,000 mark.

December
I Hfors: Barnhem, Obotliga Sjuka, Feberlazarett m.m.
Finanskomitén i Pbg. – J.W. Sn dröjer der en månad. Han
reser fast besluten att stå eller falla med myntreformen.
Efter honom reser J. Born, fast besluten att blifva finans-
chef. – Ryska finansministern skall ha sagt om Sn: ”jag
har aldrig kännt en så envis mska, men likväl kan jag ej
låta bli att respektera honom.” – Kejsaren personligt lär
ha drifvit förslaget igenom. I rikskonseljen, der frågan
äfven förevar, voro heta debatter. Dervid har Hamber-
ger yttrat: ”det fattas Finland endast makten, för att blif-
va ett annat Polen,” – hvarpå storf. Konstantin, som för-
ut icke varit någon synnerlig vän af Finnarne, gifvit be-
sagde titulus H. en lexa i skarpaste form, med tillsägelse
att hålla sig till det ämne, hvarom han blivit åtspord.
Snellmans vaktmästare skref hem från Pbg: ”jag och
Snellman tänka oss hem till trettondagen.”
December månad. Måttlig köld, tillräcklig snö, stormar.
Literatur. Akiander om Donat.godsen. – Collan, öfvs. af
Kalevala, dito af tyska poeter och Läsebok. – Kivi (Sten-
vall) Nummisuutarit. – Mielikki – Hfors Tidn. och Dag-
bl. utvidgas, Finlands Allm. Tidn. hopkrymper; hvilket
ger A. Schauman anledning att anföra Dagbl. som prof
på mouvemanget och F.A.T. på ”det sanna framskridan-
det.” – Hufvudstadsbladet. – Hfors Tidn. organ för det
finska nationalitetspartiet.
Chronique Scandaleuse. Som prof på ultrafennomani
kastar sig motpartiet öfver C. Bergboms förflugna ytt-
rande om sv. historien. Det var fråga om B:s nya pjes
”Pombal”. – Aktören Åhman förundrade sig att han ej
heldre valt något ämne ur vår (d.v.s. svenska) historien,
hvarpå B. Svarade, att portugisiska historien kunde stå
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oss ungefär lika nära. Härom blef polemik.
Menniskorovet i Haaparanta. En öfver gränsen deserte-
rad finsk soldat återföres med våld af två svenska skoja-
re. Finska styrelsen (Alfthan i Uleåborg) iakttager nödv.
grannlagenhet.
Bruuns konkurs och flykt i F:hamn. Stor skandal och
nesliga vinglerier. Mannen brassade som en furste och
lemnade fru och 8 barn åt eländet och vanäran.
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Historieforskaren och
docenten K.K. Tigerstedt
verkade länge som lektor
vid Åbo klassiska lyceum.
Han ägnade sig åt Finlands
1600-talshistoria och pole-
miserade med Yrjö Koski-
nen om G.M. Sprengt-
portens betydelse – en på
sin tid stor tvistefråga i
Finlands historia. Tigerstedt
fick professors titel 1880.

J.W. Lillja hörde till den
moderna tidningspressens
pionjärer i Finland och var
1860–66 chefredaktör för
Åbo Underrättelser, länge
den viktigaste svensk-
språkiga landsortstidningen
i landet. Här kämpade han
mot censur och press-
myndigheter och satt också
1865 häktad på Åbo slott
för att ha skrivit en nyårs-
artikel som uppfattades som
ett stöd för det polska upp-
roret.
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1865

Januari
Året börjar med köld.
En rad af vigtiga reformer emanera under Jan., Febr., och
Mars på grund af landtdagsbesluten. Finska språkfrågan
vid domstolarna regleras – Stängselförordning – Laga för-
svar – Kommunalförfattning – bränvinsförordning (fr.
1866)
Komitéer börja sitt arbete: 1) för grundlagarnes reform
2) för styrelseverkens reorganistion; 3) för ny sjölag; 4)
för ny jagt- och fiskeristadga.
Myntfrågan hänger, ehuru Hypotheksför:s lån om 3 mill.
negotieras hos huset Rothschild i Frankfurt af A. Törn-
qvist och R. Frenckell, till 84 (?) % à 5 proc. ränta. –
Schatelovitz förslag att nedsätta alla skulder revers med
25 % om de betalas i klingande silfver eller motsvaran-
de. Häremot opponera A. Meurman m.fl. – Myntet slår
stundom ända till 20,000 mark om dygnet. – Ryska sed-
lar börja inströmma i rörelsen och utbytas af spekulan-
terne mot Marksedlar. För hvar dag blir experimentet
farligare. Vid årets början talar man knappt om annat i
Hfors, men efterhand råkar den vigtiga frågan nästan i
glömska. – I början af Mars blir i Wiborg en petition
synlig, för att hos H.M. anhålla om hela sakens suspen-
derande. Den lär ha gått ut från ”possessionater i närhe-
ten af F:hamn” (Schatelovitz), men finner få underteck-
nare i Wiborg och inga i Uleåborg, der man gjorde för-
sök. – Till Hfors vågade sig herrarne ej alls.

Februari
     2. J.W. Lillja insättes på en månad i Åbo slott för sin nyårs-

artikel 1864, hvari han gaf Europa en admonition för
det att det lemnade Polackerne utan understöd. Från
slottet (”Åbo hus”) redigerade han under tiden Åbo
Und:r. När han utsuttit sin tid och slapp fri den 2 Mars,
följdes han af en hop trogne anhängare och mottogs på
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sin gård af en elitekorps, hvaribl. indelta officerare och
indelt musik, som spelade. – Den kolossala enfalden
väckte någon uppmärksamhet, men torde ha ansetts för
tjock för att beifras. – I Hfors försökte F.N. kolportera en
adress, som uttalade medborgares högaktning för hr
Lilljas fosterländska och frisinnade publicistiska verk-
samhet, men sedan intet namn af något värde ficks un-
der, torkade opinionsyttringen in.
Vid denna tid gå i Hfors, och än mera i Pburg, rykten
om thronföljarens sjuklighet. I Pbg skall storfurst Alex-
ander vara föremål för framtidsmännens courtoisie.

     5. Runeberg 61 år, till helsan något, ej mycket förbättrad.
Dagens inträde vid midnatt firas af Konstnärsgillet på
dess första årsfest. Sju genier (konsterna) bekransa Rbgs
byst. – Vid denna fest såg man pager, kostymerade i blå-
gula gustavianska drägter, som gaf anledning till politis-
ka anmärkningar. – Att svenska aktörer och aktriser
uppträdde, gaf anledning till andra anmärkningar af fin-
ska partiet. Splittringen söker sig luft i allehanda barns-
ligheter.
Spiritismen i Hfors. Hall (Fredeneck) söker förgäfves
proselyter. Polemik i tidningarna. Allan Kardek.
Februari månad. Från och med den 1:sta t.o.m. den
12:te var mycket stark köld, mellan 23 och 33 gr. Cels. i
Hfors. I det inre och norra Fd frös qvicksilfret på många
orter. Fåglar nedföllo döda, mskor fröso ihjäl. I nejden af
Wiborg betos flera personer och hästar af galna vargar
samt dogo sedan ömkligen af vattuskräck. – Barometern
stod under den kallaste tiden ovanligt högt.

Mars
   10. Konstföreningens årsdag: 8,000 mark af staten. Baron

Walléens bal i Hfors.
Finska språket. Alltflera domstolar börja utfärda resolu-
tioner på finska.
De literära premierna. Möte af fakulteter m.m. uppma-
nar till ansökning och en hop literatur anmäles. Man sy-
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Storfursten Nikolaj Alexandrovitj var kejsar Alexander II:s äldste son och
därmed tronföljare i kejsardömet. Storfursten innehade – från tolv års ålder –
också enligt tradition posten som kansler för Kejserliga Alexanders-Universi-
tetet i Helsingfors och hans plötsliga död i Nizza i april 1865 väckte bestört-
ning i Helsingfors. Topelius skriver: ”Till Hfors kom ungefär samtidigt under-
rättelsen om Thronföljarens död och Lincolns mord.” Porträtt av Ivan Tjurin
1878, i Helsingfors universitets samlingar.
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Öppnandet av 1863 års lantdag i Kejserliga palatset i Helsingfors, oljemålning av
R.W. Ekman 1864. Tavlan målades på beställning av Finlands ständer och place-
rades i Riddarhuset, där tavlan fortfarande finns. Konstnären var själv närvarande
vid ceremonin men återgav lantdagsmännen mestadels efter enskilda fotografier.
Målningen är egentligen en politisk hänvisning till Emanuel Thelnings kända
tavla från Borgå lantdag 1809, som Ekman 1857 hade utfört i en förbättrad och
förstorad kopia på senatens beställning.
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nes betrakta premierna som en nådegåfva.
Förordning om bevillningen.
Österbottn. Ångf.bolaget har repat sig. Aktierna gälla 75 %.
Denna fleur fortfor, tilldess fram på sommaren Suomi
bröt sin axel och Österbotten dito, efter att ha strandat
vid Nya Wasa hamn och med möda fåtts läns.

April
   24. Thronföljarens död i Nizza. Ryktet att han sjelf skulle ha

förstört sin helsa var mycket spridt, men alldeles ogrun-
dadt. Obduktionen bevisade att sjukdomen börjat med
tuberculos i lungorna, som secundärt framkallat en röta
i ryggkotorna, absolut obotlig. Oppholtzer lät några
timmar före dödsfallet anteckna, bevittna och försegla
sin diagnos, efter blott ett dygns observationer, och den
visade sig, i strid mot de öfrige läkarnes mening, full-
komligt riktigt. Herrarne Nelaton, som på vintern till-
kallades och kostade H.M. 100,000 francs, förklarade
sjukdomen för rheumatisk feber! – Efter denna diagnos
fattade kejsaren ett sådant förtroende för Opholtzer, att
han utbad sig hans biträde ifall en a.g. någon af kejs. fa-
miljen blefve allvarsamt sjuk.
Till Hfors kom ungefär samtidigt underrättelsen om
Thronföljarens död och Lincolns mord (14 April). – Ak-
tören Åhman kom åkande i en droschka och anropades
vid Frenckells boklåda af sv. gen.konsuln Dahlfelt. –
”Herr Åhman! Herr Åhman! Har herrn hört hvad som
har hänt?” – ”Hvad då?” – ”Jo, Lincoln är mördad!” –
”Jaså. Ja, jag kommer just från baron Walleen, och vi få
ej spela på en hel månad.” – ”Men, betänk! Lincoln mör-
dad! Hela Europa är uppskakadt!” – ”Ja, jag är också
förb. uppskakad. Inte få spela på en hel månad!”

Maj
Gamla Wasa. Återstoden af dess inbyggare afhysas på
magistratens i Nya W. befallning, deras fönster och dör-
rar borttagas m.m. Mot detta barbari skrifver Svanljung
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(Kr.) i Åbo Und:r – den gången med skäl och deraf upp-
står en lång polemik, hvari flera saker inblandas och Kr.
skrifver ovettiga sagor om guvernören Wrede m.fl. Af
samme förf. läses i Å.U. ett poem ”Wasastjernan” (ang.
namnet). – Apropos deraf, så bygger Gust. Wasastjerna
ett palats i Nya Wasa för att göra skäl för sitt ärliga
namn.
Universitetet. Till kanslers begrafning skulle en deputa-
tion afsändas, och baron Munck föreslog i konsistorium,
att studenterne skulle utse tvenne ombud. En del voro
då redan bortreste, och de öfrige lyssnade på opinions-
fabrikörer, som inbillade dem att de ej borde välja, hket
de ej heller gjorde. Saken, förstorad och färglagd, som
vanligt, väckte sensation och högre ort, och detta till-
skref man dröjsmålet med den nye kanslerns utnäm-
ning. Vicekansler medtog, som representanter af stu-
dentkorpsen, magistrarne Lavonius och Synnerberg. De
deltogo, jemte Hfors stads deputerade i den stora be-
grafningsprocessionen, men fingo ej företräde hos H.M.

   24. D. 24 Maj hade Univ:t parentation öfver kansler: pro-
gram af Arppe, tal af Topelius och Krohn, salen dekore-
rad i svart, musik af Pacius, sorgmarsch af Schantz. – Ta-
len trycktes och öfversattes i ryska tidningar med välvil-
liga noter af Baranovski. D. 22 juli öfverlämnade Cyg-
næus ett ex. åt prinsessan Dagmar i Kphmn som tyck-
tes rörd af denna uppmärksamhet och tackade Z.T. i ett
egenhändigt bref.
Wåren detta år kall, torr och blåsig, hvarföre ogynnsam
för all vext. Allmän missvext befaras i landet, och jere-
miader utan all måtta börja, med de skrämde guvernö-
rerne i spetsen.

Juni
Från och med d. 22 Juni inträdde stark värme, omvex-
lande med regn, hket fortfor under hela Juli månad och
underbart upplifvade vextligheten. Man hade i Juli fle-
ra dagar + 31o Cels. i skuggan. Hafsvattnet i Hfors + 22
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Konstnärsgillet i Finland firade sin årsfest kvällen före Runebergs
födelsedag den 5 februari och Topelius var oftast med om att
arrangera festprogram, tablåer och hyllningar. Tablåer ur Fänrik
Ståls sägner eller med finländska folkdräkter var populära inslag.
Fotografierna är från årsfesten 1866: på den övre bilden publicisten
August Schauman, skulptören C.E. Sjöstrand samt medicinarna
Fredrik Nylander och Leopold Krohn. På den nedre bilden med
dräkter från västra Finland skymtar Topelius själv i bakre ledet som
den tredje från höger.
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– vid Östb. kusten ända till + 27. Det blef en herrlig
sommar, äfven utmärkt af täta åskväder och förödande
hagelfall. Ovanligt många ihjälslogos eller skadades af
åskan.

     7. Konstnärsgillets vårfest.
     9. Ekman exponerar sin landtdagstavla.
   13. M. Wrights 60:de födelsedag.
   14. F. Schauman inviges till biskop i Borgå stift.

Nya ångbåtslinjer: Thus – Wisuvesi samt längs Nylands
kust.
Henrik Borgström junior † 21 Maj?

   22. ”Österbotten” sättes af lotsen på grund invid Nya Wasa.

Juli
   23. Friherre J.R. Munck † på Erkylä. Vid hans begrafning

i Hausjärvi kyrka sjuknade biskop Schauman af sin-
nesrörelse.
Filip v. Schantz † i Hfors, 30 år.
Emigration af arbetsfolk från Ö:botten till Sverige.
Skogman, af F. Lit. Sällsk. utsänd att göra sig underrättad
om finnarnes ställning i Sverige, skrifver att de af reger.
systematiskt beröfvas deras nationalitet. Detta bestrides
skarpt i Sv. och Skogmans uppgifter bevisas vara ogrun-
dade. I Hfors och Åbo samlas böcker för desse lands-
män. Med anledning af de häftigta utfallen i f. tidningar
mot Sv. skrifver Ahlqvist i Suometar vackra försonande
verser, som väcka stor sensation. – I Hfors Tidn. ville
man t.o.m. afråda Fd att skicka bidrag till nästa års ex-
position i Sthm, emedan denna af Aftonbl. framhölls
som skandinavisk. – Sv. reg. svarade med att skicka
nordstjernan åt Elias Lönnrot.
Vid samma tid blef G. Forsman, Koskinen, af Åbo hof-
rätt dömd till 1,000 marks böter och afbön för hans ar-
tikel i S:tar om senaten och f. språket.
Literatur: två vigtiga historiska arbeten: Forsmans ur-
kunder från stora ofreden och Ignatii Fd under Carl X.
Svensken Lindberg utnämnd till professor i botaniken.
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Augusti
Denna månad var vacker och gynnsam ända till d.
21:sta då nattfroster begynte, som på frostömare ställen
skadade kornvexten och blefvo menliga isht derföre att
i en stor del af östra Fd rågen redan på våren getts förlo-
rad och all bergning byggdes på kornet. Slutet af Augus-
ti var kall och blåsig, men derefter inträdde i Sept. åter
den vackraste eftersommar, som varade ända inemot
slutet af månaden.
Vid denna tid begynte taxering för bevillningen öfverallt
i landet med mycken ovana och njugghet.
Bränvinsauktionerna som i början af året öfverallt felslo-
go, för reg:s orimliga fordran af 10 års borgen, begynte
nu ånyo. med borgen för endast 1 år i sender. Det oak-
tadt felslogo de alldeles i 4 län; i de öfriga var man var-
sam. Man fruktar att ej kunna konkurrera med lönn-
brännarne och estlänningarne.
Guvernören, baron Troil † i Thus. Välmenande, min-
dre betydande, böjlig.
Stor eldsvåda i Tammerfors. Vatten på 3 sidor, men brist
i sprutorna.Villervalla, dåligt kommando. En del af sta-
dens köpmän återkördes plakata från en jagt.

September
J. Born i senaten – Wikman tulldirektör.
Banken upphör att diskontera vexlar, och en allmän
penningebrist råder i landet. Köpmännen nödgas indrif-
va sina fordringar för spannmål i Öbotten. Hemman
och lösegendom utbjudas på auktion, men inga köpare
infinna sig. Tjärpriset står lågt (9 mk) och varan miss-
bjudes i utländska hamnar. I aug. till befarad foderbrist
drifvas stora hjordar till städerna och säljas för vanpris.
Universitetet. Den nye Thronföljaren kansler. Univ. be-
römmes i ett nådigt bref till konsistorium för dess städ-
se loyala tänkesätt. På förslag till vicekanslersembetet
nämnas: Nordenstam, Cronstedt, C. v. Kothen, gen. In-
drenius, A. Walléen, F. af Brunér.
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   13. Vid inskriptionen ger rektor en reprimande åt studenter-
nes politiske uppviglare.

   30. F. Schauman hyllas i Hfors: först med en middag af
Univ:s lärare – sedan med en fest af studenterne (5
Okt.), slutl. med en middag af Hfors invånare (13 Okt).
Vid alla tillfällen varma tal; vid N:o 1 och 3 mycken
Champagne. Studentfesten, 200 deltagare, kostade
2,800 mk. Vid denna fest opponerade sig Skandinaver-
ne med Freudenthal i spetsen mot J.W. Snellmans in-
bjudande, och när de stadnade i minoriteteten, blefvo
30 ”Nyländingar” borta.
Rykte går att den nye thronföljaren skall lida af samma
sjukdom som hans bror.
Konstantin tycks ha besökt Sthm enkom på drift och
trots. Folkmassorna voro snäfva och undveko att hurra
för kungen, på det att ej Ryssen skulle taga det åt sig.
Annars officiöst vänskapligt, och vid ömsesidiga bjud-
ningar knäcktes många buteljer. Konstantin gaf befall-
ning att uppbjuda allt för att dricka omkull Svenskarne.
Stholmarne otroligt nyfikna nu som alltid.

Oktober
Hösten ovanligt torr, vacker och mild, ända till medlet af
Oktober, då man i större delen af landet fick en veckas
slädföre samt åkte öfver Kemi och Torneå elfvar. Denna
vinter förgick och efterföljdes af svåra kontinuerande
stormar med regn och lågt barometerstånd till slutet af
månaden. Under den torra tiden försinade brunnar och
elfvar, och insjöarnas vattenstånd var lägre än någonsin
uti mannaminne.
Årsvexten visar: i Östra Fd total missvext på råg, korn
mycket ojemnt, potäter dito, hö ringa. – I södra Finland
medelmåttigt råg, korn, potäter; hö ringa. – I vestra Fin-
land råg under väntan, men af ypperlig qvalitet; korn
ojemnt, mest gott; potäter medelmåttigt; hö ringa. – I
norra Fd partiella missväxter på allt, isht råg; korn och
potäter någorlunda; hö ringa. – De farhågor man vid
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sommarens början hyste för allmän missvext ha således
ej bekräftat sig, och landet behöver ej större spannmåls-
import; men ställningen är dock svår nog, i anseende till
den allmänna och tryckande penningebristen. Kreatur
och kött utbjudas i städerna till lägsta pris: mjölkande
kor stundom à 20 mark, kött till 2 mk lispundet.
Utnämningar: Herm. Molander guvernör i Thus (man
ville ha honom bort) och i hans ställe blir Rob. Örn di-
rektor för gen.guv.kansliet. – Här går det rykte att
Stjernvall-Walleen skall vara kommen i disgrace genom
grefve Berg, som är mäktigare än någonsin.
Thronföljaren, som fått en vink om att göra sig underrät-
tad om alla sina befattningar, hade bl.a. hört ett dunkelt
rykte att han skulle stå i något slags förbindelse med F.
Konstföreningen. Han frågade derföre Armfelt hvad
han såsom Beskyddare egentligen uträttat för konsterna
i Fd. Armf., som ej heller hade bättre reda derpå, skref i
förtroende till Cygnæus och bad att för all del få veta
hvad H.K.H. uträttat; hvarpå Konstför. fick uppsätta en
berättelse om huru H.K.H. nu i 19 år (utan att veta der-
af) gifvit och mottagit presenter, tecknat aktier, förkla-
rat sitt höga välbehag och intresse för Föreningen m.m.
– H.K.H. torde förundra sig öfver att han varit så verk-
sam.
Evois forstinstitut. 1862 föreslog en komité att förena
det då nya forstinstitutet med Mustiala, men som gref-
ve Berg och baron Berg (sachsiskt statsråd) varit af an-
nan tanke, började styrelsen bygga och rusta på Evois.
Nu äro der två, säger 2, elever och för dem aflönas 6 lä-
rare, uppföras dyra hus m.m. Hvar elev kostar kronan
15,000 mark om året, utom byggnaderna.
Statsverket. Tullintraderna för 1864 ha gifvit betydligt
underskott; för 1865 troligen äfvenså, och statsverket är
i knipa, bl.a. när annuiteterna skola betalas åt Stieglitz i
Mars.
Mordbrännaren Öhman, af Hfors kämn.rätt insatt på
bekännelse, men af Åbo hofrätt frigifven, släpptes ut en
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thorsdag, och natten mot söndag ertappades han med
en ny brandanläggning i frih:nan De la Chapelles gård
uti en af de eldfarligaste trakter af staden.
Oktober månad i Hfors mycket våt och stormig. I större
delen af Fd hade man en veckas slädföre; i Torneå 20o

köld – sjöarna fröso, men gingo åter upp. Sjöfarten fort-
for sedan långt in på November.

November
Myntreformen är denna månads stora evenement. Den
tusentungade Fama hade redan tröttnat att omtugga
detta så länge utslitna ämne, och mången ansåg redan
hela myntreformen för en roman, när det plötsligen
small.

     6. Kom telegram till Snellman under sittande plenum, att
Senatens hemställan (af datum) var bifallen. Han små-
log och visade telegr. åt Nordenstam.
Först onsdag d. 8:de kom skriftligt från Pbg sub secreto.
Förordningen underskrefs, trycktes, kuverterades och
afsändes om fredagen med stafetter till alla guvernörer
och en del borgmästare, med ordres att öppnas först lör-
dag kl. 5 e.m. Öppnadt befanns konvolutet innehålla
befallning att söndag d. 13 uppläsa förordningen i alla
kyrkor på en gång, så långt kurirerna hunno. Detta sked-
de med temmelig framgång och allmän öfverraskning,
utom i Hfors.
Här begynte saken transpirera från de invigde till deras
närmaste om thorsdag och från de närmaste till fjerma-
re om fredag. Lördag morgon var nyheten känd öfverallt
i Hfors och stod antydd i Hufvudstadsbladet. På qvällen
tömde Konstnärsgillets store affärsmän en skål för refor-
men.
Söndag d. 13:de kl. 10 f.m. lät J.W. Snellman kalla till sig
alla Hfors tidningars chefer utom A. Schauman, och
lemnade dem tryckta exx. af kungörelsen. Några hade
emellertid redan vetat förskaffa sig den, så att Hfors
Tidn. och Dagbladet utdelade densamma tryckt kl. 1

8.–13.
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middagstiden, som gjorde att folket trängdes kring bok-
lådorna, ty få litade på sina öron i kyrkan, der de bort-
blandades af det myckna talet om doli fint silfver. På af-
tonen voro några få hus illuminerade, jemte rådhuset, ej
af brist på god vilja, utan af brist på öfverenskommelse
och vanlig tröghet att komma sig till på egen hand. På
måndagen telegraferades åt Snellman en tacksägelse
från Uleåborg. Hans svar gaf Kejsaren all förtjenst.
Anekdoter. Fredags afton skickade fru Rokassovsky och
lät betala sin bodräkning hos Göhle och Aspelin med
500 rubel ryska sedlar. Om lördagen skickade Kleineh
en 50 rubels sedel till Herlin, för att betala en skuld på
2 mark, men Herlin svarade att herr Kleineh fick gerna
kredit och kunde betala e.a.g. – En Petersburgsk skräd-
dare hade hela sommaren legat med 30,000 mark finska
sedlar och väntat på myntreformen, men en vecka inn-
an den kom miste han tålamodet och vexlade dem till
ryskt mynt. Det samma berättas om judar i Pburg. – Fru
Welene sålde i Oktober sitt stora hus i Hfors åt handl.
Åberg från Borgå för 60,000 rubel, men för att slippa
betala den halfva procent, som finska vexelkontoret i
Pbg fordrar för vexling, förbehöll hon uttryckligt i köpe-
kontraktet att summan skulle erläggas i ryskt mynt,
hket gjorde för Åberg en liten nätt profit af 10,800 ru-
bel. Willervallan var i början så stor, att ingen ville emot-
taga ryska sedlar till något pris, till dess handl. Tscherni-
chin erbjöd sig att för mindre kuranta varor mottaga
dem för fullt, men när man betalade i finskt mynt, ville
han hafva samma pris. – Detsamma gjorde en bundtma-
kare. Oskar T-s köpte en pelsrock för 60 rubel, och när
man höll samma pris i ryskt och finskt, vexlade han rys-
ka sedlar mot rabatt, betalde pelsen och vann 10 rub. 80
kop. – Redan samma vecka nödgades nästan alla hand-
lande sätta kurs, men de allra flesta fortforo att begära
samma priser i finskt som förr, så att första veckan var
en prisstegring.
Begreppen voro länge högst oklara. De flesta uppfatta-

8750_Krön_s1-214_ 7.1.2005, 15:15147



148

ZACHARIAS TOPELIUS

de reformen så, att ryska myntet fallit och det finska för-
blifvit som förr. I Pburg blef stor uppståndelse och
mycken afund. Bankens förmåga misstroddes; planer
uppgjordes att spränga denna djerfva finska bank med
dess fattiga några millioner. – Äfven de finnar, som hade
skulder, knotade. Principfrågan om lån, som upptagits i
depreciseradt mynt, nu borde betalas med fullgodt, dis-
kuterades öfverallt. – I December begynte det underhal-
tiga ryska småsilfret öka villervallan. Det kom in rulltals
i stora belopp, och agio derpå steg i Pbg genom efterfrå-
gan ända till 7 %. Till Wiborgs tullkammare inflöto i
Dec. 50,000 mark i sådant småsilfver. Då måste reger-
ingen inskränka kronans skyldighet att mottaga småsilf-
ret till 10 mark i posten, likasom de enskildes, men allt
större massor inflöto, så att detta mynt slutligen höll på
att uttränga allt annat, och köpmännens penninglådor
fylldes dermed. – I Tfors vägrade först köpmännen att
mottaga det annorlunda än efter kurs, hket var riktadt
mot Nottbeck, som på detta sätt betalade sin arbetare.
Exemplet följdes i början af Januari af Hfors köpmän.
November månad blid och regnig.

December
Creutz i Åbo fick ett bref med skrapor från gen.gu-
vernören för gatuppträden med r. militären; – begärde
afsked – men om hans bibehållande bådo deputationer
från Åbo och Bborg, som voro här att tacka för myntre-
formen, hvarpå saken slöts med försoning.
Svenska repres. reformen firades i Hfors med ett kalas af
60 härvarande svenskar. De hyggligaste bland det blan-
dade sällskapet skola ha varit Sjöstrand och Kjerrström.
För öfrigt slöt året tyst och arbetsamt, med penninge-
brist och klen julmarknad. I början af Dec. var köld och
sjöarna tillfröso, men snart gick allt åter upp. – En be-
ständigt mulen himmel följde med tjocka, regn, 2 à 3
graders värma och kontinuerlig sydvest, som ofta rasade
i hiskliga stormar.
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1866

Januari
Året begynte med samma ovanliga blidvinter, som icke
varit sedan 1822 och som fortfor ända till d. 6. Februari.
Barometern flukturerade starkt och nästan beständigt
under variable. Ovanlig sjuklighet, dock utan motsva-
rande dödlighet, rådde i större delen af landet. Nöd och
penningebrist förspordes från alla håll, åtföljd af täta
cessioner bland handelskorpsen till följd af bankens
”strypsystem”, ämnadt att säkerställa densamma för silf-
verutvexlingen i Mars. Snellmans popularitet till följd
deraf i sjunkande. Sjelf svarar han på köpmännens kla-
gomål om banken: ”de skrala gå under, och dermed är
ingenting förloradt.”
Myntreformen. Snellman har berättat mig, att samma
dag kung. i senaten utfärdades om reformen, väcktes äf-
ven fråga om ryska skiljemyntets aflysande, men man
tvekade att så snart efter det stora medgifvandet åter
antasta H.M. om ett nytt. – H.M. lärer annars tagit den-
na fråga något sensibelt, och när man låtit förstå att fin-
ska vexelkontoret i Pbg ej borde mottaga r. skiljemyn-
tet, skall H.M. ha yttrat: ”det går nästan för långt, när
mitt eget mynt ej skall mottagas i min egen hufvud-
stad.”
Med anledn. af reformen kringlöpa annars tusen rykten
och olycksprofetior. Mången befarar att bågen spänts
för högt och att en plötslig reaktion mot de s.k. separa-
tistiska tendenserna i Fd torde vara att befara å högsta
ort.
Privatbankerna få sedelutgivningsrätt.
Ansökan om en gymnastikförening i Hfors, från våren
1864, afslås, emedan man vädrat deri en kopia af de tys-
ka Turnvereine med politiska tendenser. Så utan rim
och reson var icke denna förmodan i anseende till de
egentl. spelorrarne, som väl närmast tänkt på ett slags
skarpskytteförening, dock måste flertalet af petitionä-
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rerne fritagas från hvarje biafsigt utöfver det högnödiga
ändamål att sätta muskel och nerv i vår tids förlästa, för-
klemade ungdom.
Fiskeri- och jagtstadgar.
Begreppsförvirring i myntreformen motarbetas af Snell-
man i F.A.T. Man tror mångenstädes att äfven finska
sedlarna upphöra att vara gångbara d. 13 Mars.
Tidningar. C. v. Kraemer har med årets början äfven
övertagit red. af den åter till samma format som 1864
utvidgade Allm. Tidningen. Berndtson ingår deri blott
som medarbetare för literatur och konst. – Julkisia ut-
kommer som Wirallinen Lehti 3 gr i veckan. – Hfors
Tidn., nu redigerade af O. Donner, förlora sin egenskap
af svenskt organ för fennomanerne och blir i stället en
handelstidning. – Såsom sin organ uppsätta Forsmänner-
ne, C. Bergbom m.fl., Kuukaus Lehti. – Nästan alla tidn.
nedgå af penningbrist, och tvenne af de bästa, Maiden ja
Merien Takaa samt ”Österbotten”, äro nära att alldeles
gå under. – Annars föga förändringar.
Den nya pressöfverstyrelsen polemiserar med Arppes
penna flitigt i F.A.T. mot Dagbladet, som kallat denna
styrelse ”Censurens yngre broder”. – N:ris 3 och 4 af
Åbo Und:r äro de första, som beläggas med qvarstad,
dervid Censor – om förlåtelse, ombudsmannen i Åbo,
Neovius lärer något fjäskat, innan tidn. ännu utlemnats
från tryckeriet. Qvarstaden upphäfdes sedermera. An-
ledn. i N:o 3 var litet gläfs, deri Österbottn. presterska-
pet beskylldes för brotten i deras landsort. – Hfors Tidn.
publicera förut strukna uppsatser under rubriken Cen-
surflyktingar.

Februari
Förordn. om Privatbanker.
Åbo Domkapitels cirkulär i Dec. om finskan i skolorna
klandras af tidningarna skarpt och enhälligt såsom ett
försök att mot förordningens tydliga bokstaf förhala sa-
ken.
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Mot Missionssällskapet höjas spridda röster i tidningar-
na. Man klandrar Spt för att det samlar 300,000 mk för
hedningar under en svår pgebrist i Fd. Wænerberg m.fl.
svara, ej utan sidoslängar åt Konstnärsgillet. Sirelius an-
för ett yttrande af Harms, att den förste missionsfienden
var Judas Iskariot, som ville att Maria Magd:s smörjelse
skulle säljas till förmån för de fattiga.

     5. Konstnärsgillets årsfest med nationalkostymerna och ta-
blåerna ur Fänrik Stål m.m. Denna fest mötte på flera
håll stark opposition med anledn. af nöden i landet.
Svarades, att när alla baler afläggas, vill äfven Gillet af-
lägga sina fester. Cygnæus räknade äfven konsten bland
de nödlidande. – Politiska farhågor läto äfven förnimma
sig mot de 14 uniformerna från 1808 i tablåerna, men
man skaffade Rokassovskis 6 enskilda biljetter, och de
öfvertygade sig att ingen revolution var å bane.
Vid samma tid var Stjernvall Walléen hitrest för att reg-
lera frågan om det underhaltiga silfvermyntet, och kort
derpå utsändes Zilliacus för att negotiera ett utländskt
lån om 3 millioner mk för att komma den betryckta
handeln till hjelp.
Cessionerna börja blifva skrämmande. Åbo jernmanu-
fakturbolag gör början. Törngrens ställning skall vara
förtviflad, och det fruktas att han drager G. Wasastjerna
med sig i fallet. Arbetet på Hfors nya docka afstadnar af
pgebrist, sedan T. ej lyckats derför intressera erforderli-
ga ryska kapitaler. – Mycken klagan förspörjes öfver
bankens strypsystem, och kronans lån åt Hfors theater-
hus väcka afund. Bland tre resande till Hfors komma
två att begära lån.
Den stadiga vintern begynte här först d. 6. Febr. (intill-
dess hade man haft ringa eller intet slädföre) och fort-
for till slutet af Mars. Thermometern föll ej på hela vin-
tern under 23°. Isarna blefvo derföre svaga och kälan
föga djup. Barometerna stod i Februari mycket lågt och
flukturerade starkt, hvarföre sjukligheten var betydlig.
När stadsposten i Hfors vid denna tid inrättades och
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apothekarne ock tog favör, sade man att allmänheten
ville visa sin tacksamhet med att vara ofta sjuk.

Mars
   13. Myntreformens egentliga invigningsdag. Tilloppet till

banken var under all förväntan ringa, kanske mest der-
före, att styrelsen ganska klokt lät utdela vissa procent
(vid univ. 15 %) af löneqvartalerna uti nya blanka mark-
stycken och äfven annars utsläppte sådana i rörelsen,
hvarigenom den första nyfikenheten blef tillfredsställd.
Ännu såg man likväl landtfolk skynda att göra sig af
med sina finska sedlar, emedan de togo förordningen ef-
ter bokstafven, att endast klingande mynt skulle lagli-
gen gälla. Ryska skiljemyntet sattes ändtligen ur kurs,
men mottages för denna gång till 10 mark i kronoupp-
börden. I en del städer gick det för fullt i handel ända
till början af Mars, och många enskilde blefvo lidande.
Kronan tros derpå förlorat minst 300,000 mark eller
hälften af hvad bevillningen inbragt. Till posten t.ex. var
ingen så dum och inlemnade finskt mynt, så länge tju-
gokopeken gick för fullt.
För de nödlidande begyntes insamlingar på de flesta or-
ter, och central-understödskomitéer bildades i Hfors
och Åbo. Provisoriska fattigherbergen inrättades i Kuo-
pio, Wiborg, Hfors, Jyväskylä m.fl. orter. De i Kuopio
och Wbg voro mest öfverbefolkade, det uti Hfors minst,
emedan polisen här var flinkast att bortskicka tiggarne,
utan att bekymra sig om hvad det vidare skulle blifva af
dem. Pennisubskription för herberget öppnades i Hfors,
men så opraktiskt, att föga inflöt. I allmänhet har intres-
set och den öppna handen på många håll svalnat, och
kan ej jemföras med 1862. Man är trött och misstrogen.
Här har klagats så ofta i tid och otid, att när den verkli-
ga nöden inträffar går det som med Der junge Ochs.
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April
   16. Attentatet mot kejsaren blef här bekant genom tele-

gramm från Armfelt till gen.guvernören och väckte
stark sensation d. 17:de. Gudstjenst i grekiska kyrkan på
f.m. och i de lutherska på e.m. Alla trängdes till Nikolai-
kyrkan, der biskop Schauman höll bönen. Tårar i många
ögon. Frivillig, teml. allmän illumination på aftonen. –
Brunou kom i soc. och begärde af Dagbladets red. kal-
lelse till ett adressmöte dagen derpå. Lagerborg fordra-
de skriftlig begäran med 24 namns underskrift. Jag skref
först. Flera visade listan föraktfullt ifrån sig. – Emeller-
tid fingos namnen, annonsen, och på mötet voterades
adressen, förf. af Brunou.
En proposition af baron Walléen att anställa en sub-
skription för Kommissaroff mötte flera invändningar
och blef ej beslutad, men dock enskildt bragt i gång af
Walléen. – Några dagar senare afsände Hfors fruntim-
mer sin adress till Kejsarinnan. – Var hopsatt af två för-
slager, Furuhjelms och mitt. Oppositionen uttömde sin
bitterhet genom att i tidningarna sätta näst efter notisen
härom en notis om ”svanssjukan”. – I allmänhet visade
sig dock en stor och oskrymtad tillgifvenhet för Alexan-
der II. Adresser haglade från hela landet, äfven från
landsförsamlingar. Tfors hann först bland alla afsända
sin adress per telegraf.
I Kejsarens räddning var tydligen något providentielt.
Kommissarov ämnade sig åt ett helt annat håll öfver
Nevan, men fann bron upprifven för isgången. Den
stackars mössmakaren visste ej af all sin ära, innan Todt-
leben kysste honom. Kejsaren stod vänd mot mördaren,
blott 4 à 5 steg från honom, och revolvern hade näppe-
ligen kunnat förfela bröstet. Kejsarens första fråga till
Karakosoff var: är du rysse? – Detta ville också ryssarne
i det längsta betvifla, och en tendentiös förbittring mot
Polackarne röjde sig öfverallt. Den eländige fanatikern
blef hängd i September.
Studenterne i Moskva frågades om Karakosoff: ingen
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kände honom. ”Nog ha tidningarna ljugit så mycket
förr”, sade här J.V.S. ”att de nu kunnat berätta, huru
herr Karakosoff i Moskva afhört professor Katkoffs fö-
reläsningar.”
När Muravioff förordnades till ordförande vid ransak-
ningen, sade han till mördaren: ”har du hört talas om
Muravioff? – Jo. – Nå, då vet du att jag skall hafva san-
ningen fram. – Ers exc. kan ej pressa ur mig en endaste
blodsdroppe mer än jag har, svarade K.
Studenternes adress och Alfthans tal dervid upptogos
synnerligen väl samt stod att läsa i Journal de S:t Pbg. Ej
mindre än tre tacksägelser kommo derför från H.M. –
först per telegram – sedan genom Indrenius, slutligen
genom Adlerberg. – Gen. Indrenius hade lyckan att der-
med börja sin befattning som vicekansler.

Maj
Gen. Indrenius började i April, grefve Adlerberg i Maj.
Kejsaren yttrade åt Alex. Armfelt: ”Rokassovsky blir för
gammal, jag kommer att gifva honom en efterträdare.” –
För R. var detta ett oväntadt dunderslag vid hans an-
komst till Pbg, och när A. prevenerade honom derom,
trodde han det så mycket mindre, emedan han blef af
Kejsaren ganska nådigt emottagen. R. ansåg det i början
som en intrig af Armfelt, för att förmå honom begära
afsked, men blef snart af krigsministern tagen ur sin vill-
farelse. – Han begärde och fick då ett nådigt afsked ”för
sin helsa”. Rätta orsaken lärer ha varit konflikterna med
militären, hka ansågos farliga, och R:s fiende, gen.
Baumgarten underminerade länge hans ställning. R.
med familj skildes med saknad från Helsingfors och fi-
rades vid afskedet med en bal af embetsmän, militär
och borgare. För de dåliga tiderna trodde man att R.
skulle afböja inviten, men hans fruntimmer ville gärna
dansa och sade ja. – R. flyttade sedan, först till Degerö,
sedan till sitt Kirstula vid Wiborg och skall tillbringa
vintrarna i Pbg. Af f. kronan uppbär han en pension af
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12,000 rubel eller 48,000 mark, jag vet ej hvilketdera.
Grefve Adlerbergs utn. till gen.guvernör anses som ett
särskildt ynnestbevis emot Fd, emedan han hör till kej-
sarens intimaste ungdomsvänner. ”Sa Majesté veut sa-
voir la verité sur la Finland”, yttrade A. sjelf om sin ut-
nämning. Han anses vara rättänkande och godhjertad;
men hans föreg. bana som rysk attaché för militärären-
der i Berlin har hvarken gifvit routine eller intresse för
en så vigtig administrativ befattning i Fd. Hans grefvin-
na, enka efter ambassadören, bar. Krüdener, säges här-
stamma på sidan af kungl. preussiskt blod och har en
längre tid samlat kring sig ett litet hof, först i Stock-
holm, sedan i Berlin. Båda makarna älska furstelig prakt,
hvarföre grefven var obelåten med sin företrädares tarf-
liga residens och önskade deri förbättringar till en kost-
nad af 160,000 mark.
Till en början logerar han i kejs. slottet. Hans grefvinna
mottogs vid sin ankomst med gardesmusik på ångbåts-
bryggan.
En tid bodde Adlerberg på Yousupoffs villa och gjorde
på sommaren resor, först till Pbg, sedan till Tfors, Åbo
och längs kusten till Wasa. Mycket underdån. fjäsk kom
der, likasom här, i rörelse. Okunnig om vårt lands seder,
hade han få eller inga, som derom upplyste honom.
Deraf kom hans sällsamma invit att på Alexandersda-
gen vilja hafva senatens ledamöter i grekiska slottska-
pellet, hket dock afböjdes. Han reste kring landet i täck-
vagn, mest sofvande, påstod folket; och medan han i
Wasa tillbragte 3 timmar med ryska kyrkans invigning,
inspekterades skolan på 3 minuter. – Deputationer af
bönderne hänvisades till Örn. – I berättelserna om allt
detta bör man dock bortsigta allehanda tendenslögner.
Adbg synes vara en välmenande, något beqväm magnat.
– Universitetet har han från början visat mycken upp-
märksamhet, och medan ryska militären vid första au-
diensen fick en skrapa liknande varning att akta sig för
konflikter med folket, besökte han strax derpå med yn-
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nestfulla ordalag universitetet. – Man berättar som prof
på hans naiva tro, att när hans son vid ett tillfälle stötte
sig, vidrörde fadren det sårade stället med en amulett
från Jerusalem.
Örn blef direktör för A:s kansli och Molander förflytta-
des till guvernörsplatsen i Tavastehus, der han säges ut-
märka sig med en oförväntad duglighet. Under A:s från-
varo förestods gen.guv:s embetet af gen. Indrenius, som
hastigt stiger. Nordenstam är utrikes.

Juni
Våren kom senare än man förmodat och var ganska ky-
lig intill midsommar, då stark värme inträffade, hken
dock i början af Juli åter slog om i kyligare väderlek
med nordlig passad. Den derpå följande sommaren blef
ombytlig och i Augusti öfver hela södra och större delen
af västra Finland så regnig, att den öfverträffade deri
1864. Floder och sjöar uppsvällde, bortförde höet, för-
dref boskapen från beteshagarna och tvang resande att
på landsvägarna stundom begagna båt. I norra och östra
Fd var regnet icke på långt när så ihållande. För helso-
tillståndet var dock denna regnperiod troligen välgöran-
de.
Vid expositionen i Stockholm vann finska industrin någor-
lunda erkännande, målarekonsten (46 taflor) bedömdes
snäft och kallt, skulptörerne (W. Rbg och Sjöstrand)
prisbelöntes. Ekman, Löfgren, F. v. Wright gingo lottlösa
derifrån; M. v. Wright fick Wasaorden som juryman. –
De nye riddarne delades här i två kathegorier: ”industri-
riddare och konstberidare”. Kungen köpte Tfors lärft,
Frenckells papper m.m.
 ”Kejsarns vän”. Apropos af smädenamn. 1865 på hös-
ten kom O. Schauman i delo med sina grannar i Palm-
qvistska huset, några ryske officerare, som förde oljud
uti tamburen. S. med sin kända hetta steg upp och vex-
lade några skarpa ord i schlafrock med fridsstörarne
(dock icke ”Schweinrussen”, som ryssarne påstodo).
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Greve Nikolaj Adlerberg, generalguvernör över Finland 1866–1881,
”en man av kraft och märg” enligt en känd samtida visa. Adlerberg
var en central personlighet i umgängeslivet och offentligheten i
Helsingfors och föremål för många skvallerhistorier; ”välmenande,
något beqväm magnat” var Topelius första omdöme om honom.
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Desse gingo och klagade för chefen, den vigtiga saken
rapporterades till krigsministern och antog dimensio-
nerna af en politisk demonstration. Men ett par veckor
derefter fick stabchefen Åkerblom (Oker Blom, som
den annars flärdlöse mannen sedan kallade sig) ett me-
morial från ministern, hvari sades att H.M. med så
mycket mera missnöje sett att man gjorde affär af dyli-
ka småsaker, som hr Schauman var känd som en person-
lig vän af kejs. huset (S. var vid thronföljarens begraf-
ning). Saken hade sin nytta, men gaf anledn. till skämt.
O. Schauman kallades ”kejsarns vän” och A. Sn kallade
sig ”kejsarns väns bror”.
Om vattenkuren var denna tid åter het polemik, sedan
kand. Everths anstalt Wilhelmsbad kullbytterade och
bolaget begärde för honom statsanslag af 4,000 mark.

     7. Konstnärsgillets vårfest på Stansvik. Märkelig egentl.
derföre, att man här började med införandet af gym-
nastiska lekar.

Juli
Handeln lider af pgebrist, och exportvarorna stå uti lågt
pris. Tjärtunnan betalas hemma med 9 à 10 mark. Frak-
terna något bättre. F. handelsflottan ökar alltmera farty-
gens dimensioner. Högst i lästetal står Brahestad. Expor-
ten på Rd lider af myntreformen. Tervakoski papper för-
lorade i ett drag 15,000 rub. på sina lager i Ryssland.
Lantbruksmöten höllos å flera orter med olika framgång.
Småningom få bönderne vana och lust. – Jagtföreningen
ger tecken till lif. – Segelsällskaperna göra små försöket.
– Fisket af lax och ströming lönande, sedan man å flera
orter börjat med den gottländska metoden att låta
strömingsskötena drifva.
Helsotillståndet förbättras. Alltifrån årets början utbred-
de sig genom tiggare öfver större delen af landet en
härjande nervfeber, som bortryckte mest personer i
medelåldern. Fattigherbergena i Wiborg, Hfors m.fl. or-
ter förvandlades deraf till lazaretter, der farsoten mest
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uppträdde som febris recurrens, l. samma sjukdom, som
förliden vinter rasade i Pbg. Läkare och sjukvårderskor
föllo mångenstädes offer derför, ty den var i hög grad
smittosam. Bland de mest hemsökta orterna voro Iden-
salmi och Pörtom. Farsoten kulminerade i Maj och af-
tog derefter, utan att dock fullkomligt upphöra. Koler-
an, som visade sig på alla sydligare kuster af Östersjön
samt uppträdde epidemiskt i Pburg och Stockholm,
väntades äfven hit, och försiktighetsmått påbjödos;
dock visade sig denna fruktade gäst endast sporadiskt i
Wiborg och Ladogatrakten samt några få fall i Hfors.
Regnet synes ha rensat luften.
Prestbristen tilltager öfver hela landet, sedan ovanligt
många präster dött i år och blott få kommit till. I Kuo-
pio stift sades 8 kyrkor sakna prester; i Borgå stift hade
sedan förra prestmötet 60 präster aflidit och blott 30
kommit till; i Åbo stift var ungefär lika.

Augusti
Regnet. Medan höskörden ännu pågick begynte med
denna månad en regnperiod i nästan hela vestra Europa,
hken jemföres med regnåret 1766. Regnbältet i Fd
sträckte sig till ungefär en linie mellan G. Karleby och
Nyslott; bortom denna linie var måttlig nederbörd. Men
sydvest om linien uppsvällde alla bäckar till åar, alla åar
till forsande floder, insjöarna flödade över, fälten öfver-
svämmades, höstackarne bortfördes, boskapen fördrefs
från beteshagarna; det hände någongång att den öfver-
svämmade landsvägen måste utprickas med flaggor och
att resande voro i verklig sjönöd. Detta regn var ej så
ihållande som 1864; – man hade solsken emellan, men
det föll desto stridare, föll i strömmar. – Ilmola var af de
svårast hemsökta. Wasastjerna förlorade der 400 skrin-
dor hö.
Kornmask i Österbotten. Rönnsvamp och andra parasit-
vexter talrika. – Ätbara svampar ymnigt, men föraktas
ännu af de fleste. – Hungern dref på en del orter folket
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Mössmakaren Osip Ivanovitj Kommissarov, som av en
händelse räddade kejsaren undan den revolutionäre
studenten Dmitrij Karakosovs attentat i Petersburg den
16 april 1866. Som en man ur folkets djupa led blev
Kommissarov för en kort tid en hjälte för de kejsar-
trogna, han firades stort och adlades med namnet
Kommissarov-Kostromskij, efter sin hemort Kostroma.
De radikala ”nihilisterna” i Ryssland planerade och
utförde under 1860- och 70-talen ett antal attentats-
försök mot kejsaren. I mars 1881 sårades Alexander II
dödligt vid ett bombattentat i S:t Petersburg.
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att skära halfmogen råg. Skörden fördröjdes mycket af
regn och kylig väderlek. – Af bär funnos blott hallon
och lingon ymnigare.

September
   11. Alexandersdagen firades i Hfors med middag för 400

man af gardet i esplanaderna, fyrverkeri på qvällen och
soirée hos gen.guvernören. Denna varade blott kl. 8–10,
och dansen varade blott en timma. Bjudningen till slot-
tet var allmän. Grefvinnan A. serverade sjelf thé för be-
kanta bland gästerne.
Helsingfors hade på sommaren besök först af kinesiska
ambassaden, sedan af amerikanska beskickningen med
sin Monitor under Fox och samtidigt af Ole Bull. Kine-
serne, undfägnade af R. Frenckell på hans villa, voro trif-
samt folk i all deras gravitetiska värdighet och drucko
betydligt punsch. Amerikanerne undfägnades så godt
man förmådde med frukost; brunnsbal o.s.v., hvartill
Walléen hade 2,000 mark att disponera, men när de re-
dan afrest, kom Adlerberg från Pbg med 2,000 rubel
och befallning att fira dem på allt upptänkeligt sätt. De
trifdes också förträffligt och blefvo här fotograferade
jemte flera finnar och Ole Bull. Deras besök i Ryssland
blef sedan ett slags triumftåg.
Vid Dagmars intåg i Pbg buro både kejsaren och thron-
följaren finska gardets uniform. Ett kompani af gardet
inkallades att i Nov. göra hedersvakt vid förmälningen.
Under så mycket skrik i Rd mot Fd ser allt detta nästan
ut som en hög och välvillig demonstration. – Det är
tidn. Golos, som nu i bittra anfall, ej blott mot myntre-
formen, utan fastmer emot Finlands hela statsrättsliga
ställning öfverträffar sjelfva Moskowski Wedomost och
Katkoff. – Härifrån uppsattes en vederläggning (om
myntreformen) af Adlerbgs sekreterare, hofrådet Tsche-
redejeff, som derföre fick Stanislai 2:dra. En föreg. väl-
skrifven vederläggning af J.V.S. skickades i öfvs. till rys-
ka blad.
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Affärsställningen blir allt bekymmersamare. De solidas-
te hus äro ej längre säkra. I Björneborg föllo på en gång
5 rika exportfirmor och drogo andra med sig. Stadens
frunt:s förening och flickskola förlorade sitt kapital i
konkurserna och måste upphöra.
Rymningarna i Hfors väcka uppseende. Först echapera-
de bergsproberaren Holstius (svensk), lemnande sin
tvålfabrik och en mängd sörjande fordringsägare. Sedan
sålde handl. Herlin all sin egendom åt sin bror och reste
hädan, som man trodde för alltid, men återvände i Ok-
tob. och försattes i konkurs. I medlet af Sept. echapera-
de auktionsmäklaren Schager (svensk), bosatt här sedan
20 år och åtnjutande oförtjent förtroende. Efter honom
suckade 3 fruar i hans harem och auktionsrådmannen
Beck, som fick ansvara för 27,000 mk af S. uppburna
auktionsmedel, deribland äfven lösepenningen för den
förrymde Holstii egendom.
September månad utmärkt vacker, mild, torr. Häraf gyn-
nades skörden. Sentida växt hann mogna och sent utsä-
de gro. Vattenstånd i sjöar och floder fortfarande högt.

Oktober
Penningbristen tilltager och utbreder sig. Exekution af
kronorester måste mångenstädes inställas. Solida affärs-
män löpa att få låna 100 mark. Stark agitation bland
nästan alla trafikanter mot Snellmans finanssystem. De
flesta affärer äro byggda på förutsättning att beständigt
få omsätta och åter omsätta bankolån. S. vill vänja lan-
det vid kort kredit. Fiat justitia, pereat mundus.
I Ryssland fortfar myntreformen att vara käpphäst. För-
bittringen, afunden mot Finland är stark och allmän. De
liberala erkänna att Fd är Rds ”probakamin”, prober-
sten. Men de akta sig att öppet uttala det. Ryska kursen
stiger genom vestra Europas dåliga skörd.
Grefve Adlerberg och hans grefvinna, som ännu residera
i slottet, ha tråkigt i Fd. Det är ett litet hov, som imite-
rar det stora. Högheten står här ensam. Några få famil-
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jer besökas: Cronstedts, Nordenstams, Nordenheims. –
Grefven var i somras en passionerad metare och jägare.
En gigg med 12 mans rodd stod för hans räkning, men
det oaktadt for han med ångbåt på met- och jaktfärder.
Lärer ock skjutit några harar och fått abbor vid Sörnäs.
Grefven är väl, eller rättare illa underrättad om småsa-
ker, men man vet ej ännu att han intresserats af större.

     2. Nya Theaterns i Hfors invigning genom konsert, anförd
af Pacius och prolog af F. Cygnæus. Sista finalen ur K.
Carls jagt ingick i programmet. Derifrån ströks dekla-
mationen der Carl XI talar till Fd, hvilket väckte ond
blod bland sångarne. Dagen före invigningen förnams
en vink om att man borde sjunga ryska folksången. En-
ligt Walléen, har grefve Adlbg förklarat, att han ej kun-
de stå upp för ”Wårt Land” om ej ”Bosche Zarja Kranij”
sjöngs med. Adlerbg sjelf åter har berättat, att Walléen
proponerat r. folksångens afsjungande på grund af Kej-
sarens personliga välvilja för theaterns byggande och
emedan denna sång skulle ha sjungits vid första invig-
ningen (hvilket ej skedde). Härom spridde sig ryktet,
och d. 2 Okt. strax på e.m. mottog theaterdirektionen
en biljett från A. Schauman, hvari varnades, att om
”Wårt Land” begärdes af publiken och man i stället
sjöng eller spelade ”något annat” (folksången) skulle
deraf uppstå obehagliga följder. – Det är troligt, att
Mannerheim sprang med detta budskap till Adlerberg.
Direktionen förbjöd då att sjunga Wårt Land. – Konser-
ten gick för sig i allt lugn, grefven och grefvinnan Adb
sutto i kejs. logen och Paldanis ”Tuoll’ mun kultani” be-
gärdes Da Capo. Stämningen var något sval, ridån föll
efter sista finalen, och när en del af publiken lemnat
sina platser, spridde sig från höjderna af salongen nedåt
ropet ”Wårt Land”. Ridån förblef orörlig, ropet vexte
och fann ett starkt eko bland sångpersonalen på scenen
(över 100 personer). Häftiga uppträden föreföllo – slut-
ligen sprungo sångarne från scenen in i salongen och
sjöngo der W.L. med entusiasm. – Abgs och 2/3 af publi-
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ken hade då redan gått. – Detta upptogs så onådigt af
grefven, att han vid första spektaklet 5 dagar derefter lät
förbjuda W.L:s spelande eller sjungande, om det skulle
begäras.
Ingen röst höjde sig; allt förblef lugnt. Två veckor sena-
re insisterade Dagbladet i en ledande artikel, att W.L.
borde som folksång få sjungas närhelst publiken begär-
de. Derpå följde en vecka derefter Abgs egenhändiga
svar i Fds Allm. Tidn. med varning mot oordningar o.s.v.
– hvarpå åter både Dagbl. och Hfors Tidn. replikerade
mot red. för Allm. Tidningen. Följden af allt detta takt-
lösa oväsen för ingenting var, att Adlerbg i Nov. reste till
förmälningen i Pbg med en proposition på fickan till
förändring af presslagen med varningssystemets infö-
rande för tidningarna. – Polemiken fortsattes sedan vi-
dare med en varnande artikel af Gripenberg i F.A.T.
mot ”Aftonbladismen” i Dagbladet (en icke ogrundad
beskyllning) och ett svar af Donner i Hfors Tidn. om
”Politisk skuggrädsla”. – Till historien hör, att Adlbgs
onåd mot tidningarna först uppkom af en liten gläfsig
notis i Dagbl. om huru kringelstånden före marknaden
fått gifva vika för en ”så vigtig anledning som en parad”,
– hvilket gläfs också framkallade ett bemötande ex offi-
cio i F.A.T.
Vid samma tid läste man i Indep. Belge om ett fjesk af
gr. Abg, fadren, i Pbg. A. hade hört Kejsaren yttra till
Dagmar, att hon borde ej blifva rädd, om der blefve nå-
got bullersamt i theatern vid det galaspektakel, som gafs
till firande af hennes intåg. Detta uppfattade grefve A.
så, som Kejsaren ej ville hafva någon demonstration,
och lät anslå tryckta lappar på alla platser, att H.M. ej
önskade några ljudeliga yttringar af publiken. – Salong-
en var uppfylld med eliten af Pbgs societé – de kejserli-
ga inträdde, och i stället för det jubel H.M. väntat, för-
blef allt i en ljudlös tystnad. Kejsaren tog då Dagmar vid
handen och trädde med henne fram till logerunden lik-
som för att presentera henne. Samma tystnad. Kejsarens
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blick mörknade och man såg honom hela qvällen för-
stämd. Han skall sedan ha sagt till A: – du borde väl ha
tilltrott Pbgs bästa societé så mycken urskiljning, att den
ej behöfde kommando.

November
     9. Dagmars förmälning. – Allmän illumination i Hfors,

ehuru en häftig storm utblåste namnchiffret ofvanför
senatstrappan. Hela rådhusets facad var dekorerad med
flaggor och kulörta lyktor. Brunér författade inskriften
under universitetets transparent af Wright. Sjöstrand
arrangerade Konstföreningens smakfulla transparent. –
Österbottniske studenterne hade Porthansfest i thea-
terns restauration, och C. Ehneberg föreslog det kejs.
brudparets skål, ej utan opposition af ultra liberale. –
Till Pbg voro härifrån reste Indrenius, Arppe m.fl. Dem
visades mycken uppmärksamhet; men ett kompani af f.
gardet, som var inkalladt till vaktgöring, fick ingen upp-
muntran, emedan Adlerberg glömde att föreslå dem.
Numera fältmarskalken grefve Berg var påpassligare –
ryska garderna fingo genom honom grader och gratifi-
kationer. – Vid en parad snafvade Adlerbergs häst – gref-
ven föll under och fick en kontusion utan värre påföljd.
Finnarne fingo vänta en vecka på företräde hos det unga
paret, emedan Dagmar förkylt sig vid förmälningståget.
Vid balen d. 9:de och aftonen yttrade Kejsaren i förbi-
gående till Gösta Armfelt: ”Jag skall helsa dig från Fin-
land; der är allt bra.” – Han hade troligen nyss fått tele-
gram från Hfors.
Amnestidekretet väckte här öfverdrifna förhoppningar
hos bönderne, som trodde sig slippa alla kronorester.
Dock efterskänktes blott de, som voro öfver tio år gamla.

December
   10. Universitetets fest med anledning af förmälningen. Stu-

denterne, hos hvilka theaterinvigningen ännu gäste,
gjorde myteri, först mot några uttryck i festkantaten
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Tronföljaren, storfurst
Alexander Alexandro-
vitj och hans gemål,
prinsessan Dagmar av
Danmark, i Ryssland
kallad Maria Feodorov-
na. Den övre bilden
visar dekorationerna
kring katedern i univer-
sitetets solennitetssal i
Helsingfors vid den fest
som universitetet firade
med anledning av tron-
följarparets bröllop den
10 december 1866. För
utformningen stod
universitetets lärare i
teckningskonsten,
Magnus von Wright.
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(”De skola vara hans starka garde”; – ”Furst Alexander
och hans studenter”), sedan mot ryska folksången. Kan-
taten ändrades i orden, utan att ändras i meningen, och
ryska folksången sjöngs med finska ord af J. Krohn, jem-
te den danska och Vårt Land. – Pacius var uppbragt på
den otidiga oppositionen och sade den sanningen. –
Sqvallret var i rörelse, men tystnade åter. – Solennitets-
salen var dekorerad af M. v. Wright och har kanske ald-
rig varit så praktfull med flaggor och girlander m.m.
Indrenius hade Soirée på qvällen.

   17. Kl. 2 på morg. Krutexplosion i Hfors. F.d. gardeskrutkäl-
laren med Tschetschulins krut – 10 centner engelskt,
sades det, men troligen vida mer Sveaborgskrut, –
sprang i luften. Händer och fötter af två sönderslitna
gardister hittades. De hade velat stjäla, som var gammal
praktik. Omkr. 50 000 rutor sprungo sönder i Hfors,
väggar och tak inslogos i närmaste gårdar. Vid Nylands-
gatan var bröllopp: der föllo de dansande att sitta midt i
françäsen. – Vid Jägaregatan var bröllopp på ännu när-
mare håll: der kom först väggen och strax derpå taket
ned öfver de dansande. – Endast 2 skadades så att de
måste föras till klinikum. – Löjliga uppträden inträffade
öfverallt. De flesta trodde på tjufvar och röfvare. En stu-
dent gick vid katastrofen långs Robertsgatan. – Strax
derpå kom folk ut från alla portar, ropande: hvad är det
för en rackare, som slå sönder våra fönster?” – Ingen vil-
le vidkännas skulden, och magistraten, som bordt hafva
närmaste tillsyn, gick, oaktadt prokuratorns förfrågan,
fri från saken.
Denna vinter har ingått normal i November, lagom köld
och lagom snö.
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1867

Januari
     1. Året ingick med skarp köld, som fortfor till d. 10 jan.

Derefter följde jemn vinter med ymniga snöfall till d.
28 Jan. och sedan 4 à 5 dagar med 23 à 31 graders köld
under en isan N.O. blåst, slutligen full storm, hvilken
under denna temperatur var ohygglig. Sedan följde
jemn och snörik vinter med endast tvenne afbrott af
sträng köld, neml. veckan efter d. 22 Febr. och veckan
efter d. 12 Mars. Finska viken var ej hel och hållen till-
frusen denna vinter, och redan d. 22 Febr. tändes Porka-
la fyr för öppet vatten, men släcktes åter d. 16 Mars när
den öppna rännan försvann i drivis.

   22. Landtdagen utblåstes från senatstrappan. Gardet skyll-
rade. – Musiken blåste Vårt Land – Folkhopen hurrade.
– Ceremonielet är ytterst minutiöst, ända in i den mins-
ta detalj, som rör h. ex. gen.guvernören samt ridderska-
pet och adeln, hvaremot öfriga stånd behandlas någor-
lunda legert.

   26. Landtdagens högtidliga öppnande. Gudstjenst med am-
brosianska lofsången och predikan af biskop Schauman.
Throntal af Adlerberg (icke utdeladt åt folket).

   27. Dagen derpå stor bal i slottet, hvartill H.M. anslagit
10,000 rubel. Dans i två salar – tre orkestrar m.m.
F.A.T. hade sedan mycket att tala om den goda soupern
(vildsvin etc. från Pburg) och huru det icke var den
aimabla värdinnans fel, om ej hvar och en fick smörja
kråset på bästa vis.
Fr. Frenckell talman för borgarståndet.
Landtdagsvalen visade betydligt mindre intresse, än för-
ra gången. Presterne knogade in så många representan-
ter som möjligt, borgarne likaså, och bönderne valde
dem som gingo af för billigaste pris. På detta sätt inkom-
mo många nya. Nära var, att icke ens den hederlige
Mäki Peska blifvit återvald i sin egen socken. – I borgar-
ståndet förenade sig Thus och Tfors om en representant
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(F. Frenckell), som var bosatt i Hfors. Flera, såsom G.
Carleby och Brahestad förenade sig (G. Carleby med
Jyväskylä!). Andra, som förra gången skickade två,
skickade denna gång en.
Efterskörd om Grefve Berg. Myhrberg har i en förtrolig
stund omtalat för fru Wbd i Stockholm, att han en gång
i Polen i spetsen för sin brigad tog grefve Berg till fånga.
De polske officerarne voterade enhälligt, att B. skulle
skjutas, men M. satte sig deremot och lyckades med
knapp nöd rädda honom, samt gaf honom fri. Långt ef-
teråt, när M. var i Finland och B. generalguvernör, tra-
kasserade B. honom på allt upptänkeligt sätt, och M.
hade närmast kejsarens liberalitet att tacka för det han
slapp helskinnad.
Borgström berättade: Sedan B. nyss fått afsked här, upp-
vaktade Bm och Dahlström honom i Pburg och emot-
togos mycket artigt. Grefven började strax samtalet
med ett: ”So geht es in der Welt” och beskref huru han
haft intet annat val, än att begära afsked, för att reglera
sin brors affärer i Estland. Sedan blef tal om Fd, och B.
gaf dem det råd, att Finnarne borde göra som Est- och
Liffländare, lära sig ryska och småningom svinga sig upp
till de inflytelserikaste platser i Ryssland. Då kunde de
äfven betrygga sitt eget lands ställning mot Ryssarnes
afund.
J.W. Snellman berättade: Bergs största ärelystnad i Fd
var att här blifva dyrkad som en annan försyn, och der-
före var han outtröttlig för Fds bästa. Han har förskaffat
oss landtdagen, tullgränsen och myntreformen. Han sat-
te halfva Pbg i rörelse för att få en finsk telegraf, och for
i egen person omkring med Oldenburg, för att få Bborgs
tändstickor in i Ryssland. Under kriget prisade han Fin-
narnes trohet, och när han redogjorde i en memoire för
kejsaren om det skandinaviska partiet hos oss, visste han
gifva allt en så skämtsam färg som pojkfantasier, att
Alexander skrattade och visade memoiren åt sina för-
trogne såsom någonting roligt. Hade B. fått stå qvar,
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Tiggarfamilj vid landsvägen, målning av R.W. Ekman 1860. De sista stora
nödåren i Finland inföll i slutet av 1860-talet, därefter utvecklades både lant-
bruksmetoder och samhällsstrukturer för att bättre kunna bemöta missväxt
och lokal livsmedelsbrist. Tiggare och stora farsoter i hungersnödens spår
hörde inte hemma i den nya tidens agrarsamhälle.
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menade S., så skulle han gjort af med mer pengar än vi
haft råd, dock för nyttiga ändamål. – När han begärde
och fick 200,000 rubel från Rd för Finnarne efter kriget,
sade han efteråt: ”ich var ein Esel, dass ich nicht
400,000 sogleich verlangte.”
En af de farligaste motståndare för Fd är Tscheffkin. –
Gortschakoffs inflytande sträcker sig öfver alla bran-
scher af förvaltningen utom finanserna: der är han bet.

Februari
Landtdagen har nu kommit i verksamhet och visar sig
mattare än 1863. Den första fråga, som väckte någon
sensation, var den om adelns forum privilegiatum, som af
adeln eftergafs i brottmål, men ej i civila mål. Votering-
en afgjordes med en rösts pluralitet i 3:dje klassen, och
blygseln deröfver var så allmän, att när adeln sedan af de
öfvriga stånden inbjöds att frångå sitt beslut, såsom in-
verkande på konkurslagen, endast en röst höjde sig der-
emot, och det var friherre Prisse Linder.
I Hfors gafs nyårstiden ett divertissement af Berndtson
(anonym), benämndt Tiden theaterdirektör 9 gånger.
Största förtjusningen väcktes af en högst afsigkommen
aristokrat, som sjöng ”jag är skral, mycket skral, mycket
skral” etc. och formaliserade sig över ”packet”. Efter
nämnde fråga ändrades kupletten till: ”fo-rum privilegi-
atum, privilegiatum, privilegiatum” etc., – på melodi ur
den Sköna Helena. – Cygnæus hedrade detta stycke
med N:o 1. af ”Små häften” och tog aristokratins försvar.
Andra evenemanget vid landtdagen var Elimäpartiets
manifest af Schatelovitz, som i förblommerade ord var
riktadt mot myntreformen, men gjorde ett så komplett
fiasco, att icke ens partiets närmaste förtrogne höjde en
röst till dess försvar. Vid en senare votering räknade par-
tiet sin styrka: 7 man.
Tredje evenemanget var den förbättrade presslagens
framträdande, – förbättrad, påstås det, af Schultén och
J. Born i samråd med gr. Adlerberg, så att hvarje klander
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mot embetsmän m.m. blef ett brott af obestämd latitud
och stadgandet att i tvetydiga fall hellre fria än fälla be-
fanns utstruket. Utom dess skulle lagen, om den antogs,
gälla blott till 1868 års slut. Förslaget remitterades pligt-
skyldigt till utskottet, men med en på förhand decide-
rad opinion i alla stånd. R. Montgomery framhöll vär-
digt och skarpt dess beskaffenhet. I bondeståndet före-
slog en talare att kasta det under bordet.

     5. Konstnärsgillets årsfest i Arkadiateatern. Fiasco. Dock
qvarstod ett bättre minne. För inkomsten, 1,600 mark
inköptes gipsmodellen af W. Runebergs stora Ilmarinen.
Mycken sjuklighet råder mångenstädes i landet, jemte
foderbrist i norden och penningnöd överallt.

Mars
   11. Konstföreningens årsdag. Balans i Wasenius och Komp:s

konkurs 4,700 mk. Till att trösta sig, utbekom Konstför.
detta år hela statsanslaget 12,000 mk (förut 8,000). –
Grefvinnan Adlerberg tog en årsaktie à 12 mark.

     7. Konstlotteri i Hfors till förmån för W. Rbg, protegeradt
af grefvinnan Adlerbg. Gipser från Kphmn, taflor m.m.
af inhemska målare och gifvare. Nettobehållning
10,000 mk, hvarmed W. Rbg reser till Rom. – Omkring
1 000 lotter à 2 mk såldes genom grefve A. i Pbg, och
Dagmar hade äfven tagit lotter. Grefven ämnade sjelf
måla en tafla dertill, men den blev ej färdig.
Brandstodsbolaget för landet är, genom bristfällig kon-
troll, nära att segla öfverstyr. I Alahärmä upptäckes att
ordföranden i komitén, en bonde, uppburit ersättning
för flera brandskador, som aldrig timat. Mordbrand på
eget brandförsäkradt hus förekommer, bevislig eller
obevislig, tidt och ofta. En handl. Rahikainen i Kuopio
öfverbevistes och dömdes till döden. Regeringen fram-
lade på begäran ett lagförslag för sådana fall.
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April
     1. F. Cygnæi 60:de födelsedag hedras med uppvaktning af

prester, bönder, artister och hela studentkorpsen med
dess fana, hvarefter C. bjöd alla på kaffe till Kajsaniemi.
På aftonen gaf theatern en scen ur Hertig Johans Ung-
domsdrömmar (hr och fru Raa), det första af C. som
uppförts på scenen.
Två dagar derefter satt C. som dekanus i disciplinskom-
missionen till doms öfver studenterne. Anledningen var
ett ”misstroendevotum” mot prorektor Palmén, som för-
behållit, att studenterne ej fingo inblanda politik i deras
svar på Upsala studenternes helsningstelegram. Fel var å
båda sidor och mycket ungt blod i svallning.

     3. 175 studenter inlemnade en skrift till vicekansler, med
begäran att få förklara sig för kansler; hvilket vägrades.
Domen utföll så, att E. Rönnbäck, – som dagen förut
blef filos. kandidat och hade anhang men ingen aktning,
– relegerades till 1 Juni 1868. – mag. Rosendahl och
stud. Axel Hartvall relegerades till höstterminens slut.
Anhängarne följde sedan martyrerne till bangården.
Studentkorpsens ordförande mag, V. Alfthan (Busen)
fick föreställning för formfel. Handlingarne trycktes,
jemte en ”öppen förklaring” af Alfthan.
Frågan stod i samband med Studentkorpsens stadgar,
som endast erhållit Arppes muntliga godkännande, med
vilkor att de ej finge tryckas. Disc. Kommissionen for-
drade att få se protokollerna vid korpsens möten och
Alfthan gaf dem ej, utan att fråga korpsen, som biföll,
ehuru Rudbäck fann det mindre nödigt. Se härom det
tryckta. – Arppe var sjelf närvarande vid ett af mötena,
och Rosendahl ville der ställa honom till ansvar för hans
yttranden om studentkorpsen. Nb. R. hade den dagen
firat Axel och bar spår deraf.
Afdelningarnes återställande, föreslaget af vicekansler
och rektor, för att legalisera ett faktum, var denna tid
före i konsistorium och tillstyrktes enhälligt, men torde
nu få hvila tillsvidare.
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   16. Årsdagen af attentatet firades med gudstjenst och parad.
8,000 mk ha subskriberats i landet till en silfverkanna åt
Kommissaroff. S. d. invigdes i Pbg ett kapell på detta
ställe invid sommarträdgården.
En finsk handlande S. i Nykarleby skref i somras till
Kommissaroff och begärde några tusen rubel åt sig och
sina många barn. Intet svar hördes af.
Enkan Behm i Wiborg, hvars man hållit en tysk pensi-
onsanstalt skref till Kejsarinnan och begärde understöd.
H.M. skickade brefvet till finska senaten, som afstyrkte.
– På samma sätt gick det fru Crohns, som direkt hos
Kejsaren begärt understöd. Senaten afstyrkte enhälligt.
– Crohns hade i 40 år varit kyrkoherde i Hfors och
Helsinge. Enkan hade fått nådår.

   24. Wåren. Natten mot gamla Maria var frost och derefter
frös alla nätter, så att snön och isarna qvarlågo ännu vid
slutet af månaden. Den 24 April skickades 11 lass hö
från NyCarleby skärgård öfver isen till Umeå. Den 10–
12 Maj voro Umeåbor resta öfver till Wasa, för att af-
hämta med häst öfver hafvet 100 mattor mjöl. Den 17
Maj åktes ännu på Näsijärvi m.fl. sjöar. Den 23 Maj låg
isen ännu på större delen af Hfors hamnar och försvann
först den ..... Den 22 Maj afgick första ångbåten genom
isen från Hfors, och dagen derpå kom den första hit.
Sedan 1808 har man ej haft en sådan vår. 1852 försvann
isen den 19 Maj, men 1848, som enligt 19 års cykeln
borde vara modell för detta års väderlek, hade man öpp-
na hamnar i Hfors den 15 April. – Efter gamla Maria in-
träffade 44 frostnätter, hvaraf omkr. 16 i en svit.

Maj
     3. Nya presslagsförslaget förevar dessa dagar hos ständerna

och föll i alla fyra stånden. Endast hos adeln höjdes någ-
ra få röster till försvar för dess antagande af konsidera-
tions skäl. I denna anda öppnade beklagligen J.W.S. dis-
kussionen, framhållande presslagens politiska betydelse,
hvilken ej medgåfve rum för andra betänkligheter. Någ-
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ra andra sekunderade och reserverade sig, bland dem
förslagets förmodade ena fadder J. von Born, men den
andre, O. af Schultén, fick, oaktadt flerfaldiga försök, ej
ordet af landtmarskalken. – ”Nå, hr baron fick ej ordet”,
anmärkte hans granne. ”Jag är ingen persona grata”, gen-
mälde Schultén. Rätta förhållandet var att han fått flera
inviter att tiga, för att ej upphetsa diskussionen, hvilken,
annars moderat, då hade kunnat taga en farlig vändning.
– När utskottets betänkande och opinionerna läto befa-
ra afslag, höllos flera hemliga konferenser hos gr. Ad-
lerbg, och frågan uppskjöts för den skull hos prester och
adel från fredag till måndag. – Vid diskussionen hos
presterne sökte talmannen drilla beslutet så, att försla-
get skulle anses godkändt och ändringarna endast fram-
hållas såsom önskningsmål, men då uppträdde Borenius
och Schauman, förklarande att ståndet förkastade lagen
i dess nuvarande skick.
Nöd och betryck afhöras från många delar af landet. Kro-
noresterna vexa, tillgångarna taga slut, farsoterna härja,
skaror af tiggare från det inre och nordliga landet öfver-
svämma södern och kusterna. Härtill kommer en svår
foderbrist, förorsakad af den ovanligt sena våren, allmän
nedslagenhet och en penningebrist, för hvilken Fören-
ingsbankens nya sedlar à 15, 25 och 100 mark ännu ej
tyckas vara ett märkbart botemedel. Under sådana för-
hållanden är styrelsens förslag att bygga jernväg från Rii-
himäki till Pbg för 39 millioner mk mer än djerft och i
mångas tanke ursinnigt, i andras åter det enda verksama
räddningsmedlet att åter lifva folkets sjunkande mod,
indraga kapital och förekomma ett alltmera demoralise-
rande tiggeri.
Lyxen i Hfors denna vinter har ock, under så svåra tider,
med skäl blifvit klandrad. Gr. Adlerbg är en välmenan-
de, men inskränkt person och utan aning om något slags
umbärande (hvarföre ock H.M. lärer gång efter gång ha
betalt hans skulder). Hans grefvinna är en älskvärd per-
sonlighet, men saknar, ganska naturligt, för hennes förra
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lysande rol, ett begrepp om det föredöme hon gifver i
ett så fattigt land. Kring dem båda har bildats ett litet
hof, och derifrån har en stigande lyx utbredt sig i Hfors,
så att särdeles damerna denna vinter slösat stora sum-
mor på toiletten och uppträdt vid ganska vanliga tillfäl-
len i en utstyrsel som förut endast kommit i fråga vid
baler och större tillfällen. Vid Frunt.föreningens lotteri
för barnhemmet, der genom höga föredömen den ovän-
tade summan af 6,000 mark insamlades, voro toiletter-
na praktfulla och en buffet serverades, der ingenting
saknades för att tillfredsställa en parisares eller peters-
burgares kräsliga anspråk. – Äfven det nu förehavda
projektet att här etablera en stående theaterpersonal
klandras på många håll, – men härvid gäller att förebyg-
ga en moralisk ruin af sköna Helenor m.m. från nomadi-
serande theatersällskaper.

Juni
Detta års vinter kan man säga varade till den 18 juni! –
Ännu d. 11, 12:te Juni kördes öfver isen på Näsijärvi och
Saimavattnen. Ännu d. 17 Juni såg man knappt ett löf
på träden, och åkrarna stodo osådda eller härjade af vår-
floden, som mångenstädes öfversvämmade vägarna.
Ända dittills var gråkall, mulen himmel och ovanligt
lågt vatten; men d. 17:de kom en stark sydveststorm,
som tyckes ha medfört en kris i athmosferen. D. 18–27
Juni blef nu en period af solsken och stark värme, som
med ett trollslag framlockade vegetationen. Inom en
vecka var björken fullöfvad från knoppningen, vårsädet
sådt och fingershögt, ängarna frodiga och den af hunger
halfdöda boskapen räddad. Sedan kom kulnare luft och
derpå åter 10–17 juli en varm period, under hvilken rå-
gen gick i ax och landtmannens hopp ljusnade. Men
derefter blef ingen rätt och stadig värme på hela som-
maren. Mången dag begynte solig och varm, men på
f.m. kommo drifvande polartöcken, som i långa grå
strimmor betäckte himmelen, utestängde solen och
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medförde en fuktig kyla. Midsommarens löften svekos,
allt kom sent till mognad. Hägg och rönn blommade i
Östbotten först i medlet af Juli, och d. 24 Juli stodo
rönnarna i skärgården hvita i nyss utslagna blommor.
Temperaturen varierade mellan + 5 och + 16 middags-
tiden. Ingen frost förrän en lindrig och partiell natten
mot d. 23 Aug. Men emedan allt var så sent, förhärjade
skarpa froster, nätterna mot d. 3, 4 och 5 Sept., största
delen af vårsädet, som ännu stod grönt och oskuret,
samt den del af rågen, som ej var bergad. Frosten var
mycket olika: vid Hyvinge d. 5 Sept. på morg. 5 graders
köld, medan i andra trakter potäterna knappt sveddes.
Natten mot d. 12 Sept. tog hvad som fanns qvar. – Även
oskadad råg utföll nästan öfverallt ytterst knapp, 2 och
3 kornet. – Potäterna mera gifvande, men hämmade i
vexten. Det enda, som året gaf ymnigt, var hö, godt och
välbärgadt, samt ströming, som ficks i ovanlig mängd
vid alla kuster.
Grefve Adlerbg får 3 mån. permission. H.M. har tagit
noga kännedom om hela diskussionen i pressfrågan.
Före sin afresa från Hfors satte gr. Adbg senaten i förlä-
genhet genom att envist påyrka biskop Schaumans stäl-
lande under åtal, för det S., som för tillfället var bortrest
till Borgå att öfvervara årsexamina, icke personligen
mottog h. ex. vid kyrkodörren, såsom ceremonielet fö-
reskref vid landtdagens afslutande.
Skolläraremöte i Hfors. Skolkommitténs förslag illa
medfaret.
Nya pressreglementet haglade oväntadt ned d. 31 Maj.
Dess hos gr. Adlbg till rådplägning församlade gufäder
voro O. af Schultén, J. Born, gen. Indrenius, Arppe.
H.M. tog illa, att tvifvel yttrades om lagligheten af det
vid landtdagen kullvoterade presslagsförslaget, såsom
icke förut inlemnadt till senatens granskning. H.M. lät
då namngifva förslagets fäder och gufäder. I shang med
dessa frågor afsattes prokuratorn v. Knorring samt sena-
torerne Munck, L. Born och Granlund, hugnade med
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ordnar och värdigheter. Nya senatorer: Knorring, J.
Snellman, O. Norrmén, J.F. Palmén (”midtöfver torget”).
– Normén gjorde sin carrière från 1854, när han rädda-
de en kronokassa från Åland.
Attentatet mot Alexander II i Paris vid Napoleons sida.
Parisarnes sympathi för Berezovski, jemte de föregåen-
de dagarnas lefverop för Polen, väckte förbittring i Rd,
der man var missnöjd med kejsarens resa och ansåg den
för en förödmjukelse. Att B. ej dömdes till döden för
”mildrande omständigheter” upptogs ock illa i Rd. I
Hfors var tacksägelsegudstjenst.

Juli
Brandstodsbolaget för landet är utsedt till ett medel att
reparera dåliga affärer. Brandskadorna utgöra inom ett
år 600,000 mk, hälften för slarf, 1/4 tillställda och 1/4
verkliga olyckor. Sådant demoraliserar.
Gabr. Rein afsomnade midsommartiden, aktad och sak-
nad. – Några veckor förut dog geh.rådet Walléen, 86 år
gammal, på sin tid landets förste magnat, med mången
förtjenst, mest om konsterna, minst om finanserna.

Augusti
Svenska pansareskaderns besök i Hfors och Kronstadt.
Mottagandet i Hfors var varmt, middagen i n. theatern
praktfull, svenskar och norrmän belåtne. A. Walléens tal
skulle ha varit skickligt, om han ej berört en för Rne
ömtålig fråga, neml. Wiborgs läns återförening med Fd
1812 som bevis på Rds liberalitet, hket gaf Katkoff an-
ledning att gäckande instämma, huruledes en sådan li-
beralitet icke ”kanske” utan säkerligen var alldeles ensam
i sitt slag uti historien. – Ryska monitorerne voro ock på
besök och mottogs artigt. – Den mera officiösa festen
för svenskar och norrmän efterföljdes af en privat, der
Cygnæus talade i brunnshuset och framhöll norrmän-
nen, som förra gången förbisågos.
Thronföljaren skall vid sitt besök i Riga i våras ha visat
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Från Esplanaden i Helsingfors, teckning i Savolax-karelska studentavdelningens
handskrivna tidning 1868. Gatubilden lånade inslag från de mondäna stor-
städernas värld, från Stockholm och Paris, både ifråga om arkitektur, mode,
beteendemönster och moral. I bakgrunden Catanis konditori, en samlingspunkt
för det intellektuella Helsingfors.
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tyskarne mycken snäfhet, som illa upptogs. När han vid
afresan följdes af Rigas Liedertafel med sång till ångbå-
ten, skall han ha yttrat halfhögt till sin adjutant: ”Kann
man nicht dieses Gesindel los werden?” Hvilket gaf an-
ledning till klagomål hos gen.guvernören, hvarpå sedan
följde en tacksägelse af H.K.H. från Pbg till Sångarne.
Tyskarne tillskrifva denna afvoghet Dagmar och danska
sympathier, men kunde snarare förklara den af Ryssar-
nes egen föga blida stämning mot tyskarne.
Kris i Uleåborg med anledn. af J. Fellmans fallissement.
Alla handelshus intrasslade. Panique. Längs hela köp-
mangatan blott 3 bodar öppna.

September
Frosterna mot d. 3, 4, och 5 Sept. väckte hela landet
med förfäran ur dess illusioner om rikeligt vårsäde. Den
som längst lefde i hoppets gyllne dröm var F. Cygnæus.
Folket är resigneradt, klagar icke, lider tyst. Endast tid-
ningskorrespondenterne jemra. Åbo tog initiativet till
nödbrödsberedning redan i Augusti och inrättade möns-
terbageri med elever från flera landsorter. Upphofsman-
nen J. Julin skördade otack, som vanligt. Mycken trög-
het och oginhet var allmän både mot mossor och svam-
par.
En del ansågo nödbröd för syndigt. Andra skjöto skul-
den för de dåliga åren alltsedan 1856 på elektriska tele-
grafen. Att landet hemsöktes af härjande sjukdomar,
tillskrefs, till hälften på allvar, husbehofsbränningens af-
skaffande. Alajärvi m.fl. pålägga insamling af mossa:
hvar bonde 30, hvar torpare 20   ; annars pligt. – Nya
upptäckter: blomvassens rötter och mjöl af ärtstänglar
förträffliga.
Snart konstaterades, att hela landet fått vårsädet dels
frostskadat, dels alldeles förstördt, medan höstsädet dels
gaf under medelmåttan, dels 2:dra, 3:dje kornet och
derunder, dock grobart. Södra Fd hemsöktes knappt
mindre än det norra, men här fanns ännu kredit. Vid
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samma tid steg mjölmattan i Pburg till följd dels af
missvexter i norra Rd, dels af stark export till Sverige,
som äfven väntade hunger i norden, ända till 11 rub. 50
kop. på platsen, och under flera veckor i slutet af Sept.
och början af Okt. fanns knappt en kuli att fås för peng-
ar, emedan ryska skörden inträffat så sent och barkerna
uppehöllos af lågt vatten i kanalerna och motvind i La-
doga. Senare, när tillförseln blef större och exporten
mindre för årstiden, föll priset till 10 r. och 10:50; men
få hunno begagna sig deraf. R. kronan lät två transport-
ångare föra mjöl till Uleåbg och Brahestad, utan annan
erättning än bränslet. Ett segelfartyg sjönk med 1 000
mattor mjöl på Brahestads redd. Ett annat, Sovinto, de-
stineradt till Amur med 3 000 mattor för r. kronans räk-
ning strandade vid Porkala, och lasten köptes begärligt,
fast sjöskadad till 40 mk mattan på auktion i Hfors.
Sept. månad var torr, vacker och mild, dock afbruten af
flera frostnätter, som härjade all ännu obergad gröda.

Oktober
Nöden, som hotar att antaga kolossala dimensioner, se-
dan man nu erfarit, att en del af befolkningen har bröd
till Mars, en annan del blott till nyåret, kastar en mörk
skugga öfver alla förhållanden. På några håll vaknar man
till utomordentliga ansträngningar, men pluraliteten af
folket väntar i trög resignation hvad komma skall, i
hemligt hopp, att regeringen i sista stunden skall mel-
lankomma med hjelp. Styrelsen har det problem, att
med hälften minskade inkomster möta fördubblade ut-
gifter. Man talar om afdrag af tjenstemännens löner: det
reducerar sig dertill, att senatens ledamöter i spetsen fri-
villigt, dock ej utan knot, subskribera 5 % af sina löner
åt de nödlidande.
Brott och svek. Stundom med, ofta utan direkt samband
med nöden, begynte allehanda mindre hugnande mär-
ken spörjas till sedligt förfall. Början var, att Tervakoski
bruks postbud d. 28 Sept. rånades på 4,000 mk i lösväs-
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kan (upptäckes, och det mesta återficks). – Kort deref-
ter mördades en postiljon i en uppförsbacke vid Hallin-
penki gästgifveri i Jämsä en mörk afton kl. 9, och posten
plundrades på 10,000 mk. Mördaren befanns vara gäst-
gifvarens son i komplott med skjutskarlen, och större
delen af pengarna funnos gömda i skogen. – Så mörda-
des i Lemo länsman Tingelund och brofogden Grön-
lund, medan de i en källare under golfvet sökte efter
tjufgods, och kastades sedan i en vik af sjön. Mördaren
var en torpare. – I Åbo strypte ryska soldater en ölkrö-
gerska. – Mordbrand och enskilda mord blefvo tätare,
men ännu ej landsvägsrån, ehuru några fall förekommo.
– Allmännare blefvo tjufnader af alla slag, i synht af
matvaror, äfvensom ficktjufnader (i starkt tilltagande i
Hfors) och svekfulla konkurser m.m. Städerna Wasa,
NyCarleby, Jakobstad och G:Carleby måste fördubbla
sina nattvakter: dock ficks något mera ro, sedan de två
ökände banditerne Anders Isotalo och Rannanjärvi häk-
tades efter det R. en afton skjöt in genom fönstret i läns-
mannens sofrum. – Lönnbränneriet fortfar i södra Fd
(Orimattila m.fl. socknar), men har aftagit i Österbot-
ten. – En följd af nöden är att alla fordringsägare utan
miskund ansätta sina gäldenärer, drifvande dem till ut-
mätning och auktion, dervid i de flesta fall knappt ut-
mätningskostnaderna blifva betäckta. Kronan har nöd-
gats inhibera indrifvandet af sina rester, emedan de änd-
lösa exekutiva auktionerna intet inbragte.
Slöjdbolagen. Vid ett talrikt besökt möte d. 10 Okt. i
Hfors för att öfverlägga om undsättningsåtgärder höjde
sig några röster (Lavonius, Forsman, Z.T.) mot insam-
lingar i vanlig form och föreslogo i stället slöjdbolag. De
stadnade i minoriteten och mötet beslöt att insamla
medel såsom förut (korpsvis) och fördela dem till und-
sättningskomitéerna (4/10 för Uleåbgs,  3/10 för Wasa och
3/10 för Kuopio län) för att utgifvas mot arbete. Denna
subskription tyckes knappt inbringa hälften mot 1862.
Men oberoende deraf bildades först ett slöjdaktiebolag i
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Hfors samt derefter dylika i Åbo, Thus, Wiborg m.fl.
städer, för att skaffa afsättning åt dugliga och säljbara al-
ster af inhemsk slöjd och sålunda verka äfven för fram-
tiden.

November
Senare hälften af Oktober och hela November detta år
utmärkte sig genom ovanliga och ytterst våldsama om-
skiften i luftkretsen. Barometern var i ständig och stark
fluktuation; thermometern följde honom. Sjömän min-
nas ej en så stormig höst. Föga långvariga, men rasande
stormbyar, åtföljda af tjocka, betäckte kusterna med
spillror långs hela norra och vestra Europa samt äfven i
Medelhafvet. ”St Britas sommar”, 3 vackra veckor, tog
slut d. 30 Okt., och d. 2 Nov. sågs i Hfors den första isen
på mindre dammar. D. 10 Nov. betäcktes marken af
qvarters hög snö, och från den 16 hade man varaktigt
slädföre. Ända till d. 21 Nov. lyckades ännu djerfve ång-
are anlöpa hamn, men nämnde dag islades hamnarne i
Hfors. I Norden upphörde sjöfarten omkr. 6–9 Nov.,
och flera väntade mjöl- och spannmålslaster blefvo bor-
ta eller infröso på halfva vägen. I Torneå hade man re-
dan i slutet af Nov. 35 gr. köld. I östra Fd tillfrös inlop-
pet till Wiborg första dagarna i Dec., och ända till sam-
ma tid voro några delar af Saima öppna. Wintern infann
sig till tiden normal, men ovanligt bister. Efter uthållan-
de köld från d. 8 Dec. hade man i Hfors från d. 18 till d.
22 alla dagar 22 à 28 grader Cels. under isande Nordlig
och Nordostlig blåst.

December
Det var en sorglig jul man firade i Finland 1867. Nöden
fördystrade alla utsigter. I månget hus lefdes väl som
förr, och på en del af julmarknaden märktes ingen stör-
re skilnad; men intrycket af den stora allmänna nöden
var dock för starkt och för allmänt, för att kunna skjutas
å sido; – man blygdes nästan för glädjen. Många frun-
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timmer begynte redan insamla umbärligt guld och sil-
ver för de nödlidande. Fru Zandt i Petersburg samlade
brödkanter, som sedan krossades och skickades säcktals
till Finland. Gifve Gud, att denna svåra kris efterlemna-
de varaktiga spår i hjertats förbättring och nya utvägar
till timmelig bergning!
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1868

Januari
Året begyntes med köld och snö.

     4. Typografernes fest i Arkadia. Desse äro de förste, som bil-
dat en arbetareförening här, egentl. en understödskassa.

   15. Sv. och och finska psalmbokskomitéer i Åbo.

Februari
   13. Finska psalmbokskomitén afslutar sina arbeten jemnt på

50:de årsdagen af dess första sammanträde.
Kyrkolagen stadsfästas i Pbg. – Ogrundadt.
Karnavalstiden detta år var lika tyst och nedstämd som
julen. En mängd nöjen tillställdes för välgörande ända-
mål – här sjöngs och dansades, åts och dracks för de
nödlidande. I Hfors voro regelbundna literära soiréer för
detta ändamål. I det lilla Wasa räknades på vintern ej
mindre än omkring 50 dylika tillställningar. I Åbo inrät-
tades ett extra barnhem, i Hfors en storartad arbetsin-
rättning, grundad af borgm. Zilliacus med 2,000 mark
för en middag, som han afsagt sig och som af borgerska-
pet var ämnad till hans ära. Antalet af skyddslingar gick
en tid ända till 1000 om dagen, och dock ströfvade tig-
gare omkring på gatorna och i köken. Nöden uppfann
en mängd surrogater: I Parkano och Ikalis af Åbo län der
både nöden och rådlösheten voro bland de största, tog
man sin tillflykt till bröd af lera. Asylerna och arbetshu-
sen i landsbygden begynte nu redan blifva verkliga pest-
hålor, der lefvande, döde och halfdöde lågo hoptals i en
olidelig athmosfär.
Balansen i Finlands bank var det första, som ständernas
fullmäktige hade att handlägga, när de i Januari emotto
inseendet öfver banken. Hufvudkassören Rosenström
anmälde en brist på 39,500 mark, som yppats i under-
kassören Ahlfors’ kassa vid inventeringen. Båda suspen-
derades, Ahlfors häktades. Båda skyllde på hvarandra,
och ingenting kunde utredas.
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Tillförseln af skogsprodukter är denna vinter otroligt stor i
alla sjöstäder, oaktadt priserna äro ovanligt låga. Bonden
behöfver penningar till hvad pris som helst.

Mars
Denna månad begynte nöden på en del orter att antaga
förfärande dimensioner, och i samma grad tillvexte död-
ligheten. Till de inom landet samlade understöden kom-
mo nu äfven främmande bidrag, särdeles Ryssland, der
Cesarevna Dagmar ställde sig i spetsen för insamlingarna.
Omkring 40,000 rubel, dels mjöl, dels penningar föllo på
Finlands lott, utom de flera hundra tusen, som insamla-
des för de nödlidande i norra Rd. Den tyska St Pburger
Zeitg hade på nyåret utfärdat en för Finnarne sårande
uppmaning att insamla medel åt dem, ehuru de sades ha
visat sig högmodiga och otacksama, hvilket utfall (denna
gång värdigt) bemöttes af Fds Allm. Tidning. – Från Tysk-
land, särdeles Hamburg och Bremen, inflöto hela våren
och sommaren frikostiga bidrag. I Sverige samlades för
Norrland, och svaga försök gjordes i Sthm och Götheborg
att äfven ihågkomma oss. Vänskap fanns nog, men i sjelfva
Stockholm var mycket armod och annars penningebrist öf-
verallt. – I Hfors sjöng grefvinnan Adlerberg personligen på
en (icke publik) soirée hos Sinebrychoffs, för att hopbringa
kostnaderna för det blifvande lotteriet.

   10. Konstföreningens årsdag, mindre betydande.
Carl Moring gick hädan i tyfus, älskad och saknad som
sånganförare, viskompositör och harmonikännare; en
blygsam, obemärkt arbetare för sin konst. – I närheten af
Nystad frös Axel Gabr. Ingelius (Agis) ihjäl en kall vinter-
qväll under vandring till staden. Han var musikens Lid-
ner i Finland, rikt begåfvad som kompositör och äfven
som novellist; – stupade till en del för sitt regellösa lif, till
en del under bördan af den likgiltighet hvarmed den sto-
ra allmänheten och den ringaktning, hvarmed styrelsen
behandlat konstintressena; – genom sin död i drifvorna
en talande bild af konstens öde i norden.
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April
I April utbredde sig nöden och sjukdomarna alltmer öf-
ver landet. Tidningarna voro uppfyllda med bjerta skild-
ringar. Till det numera beslutade och knappt började
jernvägsarbetet strömmade skaror af folk, som ej kunde
användas och som insjuknade hoptals i öfverfyllda bo-
städer. I Helsingfors anställdes, under grefvinnan Adler-
bergs ledning, ett stort lotteri, hvartill de kejserliga in-
lemnat vinster och som inbragte inemot 10,000 mark,
hvilka tillföllo härvarande arbetsinrättning, dock så, att
för en del aflönades arbetare till planering och fyllning
af Ulrikasborg oländiga berg. – Ett stort antal läkare i de
21 extra provisoriska lasaretterna i Hfors insjuknade,
och flera dogo, hvaribland två framstående unge män,
anatom. prosektorn Björksten och dr Heikel.
Jernvägen. I tidningar och samtal var het debatt, om
bredspåriga eller smalspåriga banor. Af strategiska skäl
föredrogs den dyrare bredspåriga banan, oaktadt alla

Grevinnan Amalia
Adlerberg, född von
Lerchenfeld, general-
guvernörens hustru och
tidigare gift med am-
bassadören Alexander
von Krüdener, hade i
sin ungdom varit känd
för sin skönhet och
hennes porträtt fick
därför utmärkelsen att
ingå i kung Ludvig I:s
Schönheitengalerie i
München, en samling
av de mest berömda
europeiska skönheterna
från 1830- och 1840-
talen.
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agitationer af motpartiet med dess organ Hfors Dag-
blad. Lyckligtvis; ty fara är, att en smalspårig bana varit
en kolossal och ohjelplig dumhet. Ingeniörer af motsat-
ta åsikter inkallades till Pburg; bland dem Alfr. Wasa-
stjerna, som, i början bredspårig, blifvit skickligt tum-
mad till smalspårig. När han var rest till Sverige och
Norige, för att undersöka båda systemerna, mottogs han
vid ångbåtsbryggan af en smalspårig agent, hvilken följ-
de honom som en skugga på hela hans resa och drog
försorg om att allt visade sig i en smalspårig dager. Allt
detta misslyckades i högsta instansen, och jernvägen
Riihimäki–Pbg beslöts bredspårig. För detta ändamål
upptogs ett statslån. Ryssland bidrager till banan med
10 millioner mark af beräknade 30.
Ofantliga snömassor betäckte landet i början af April.
Man befarade stor vattenflod, men smältningen afbröts
tidtals af inträffande frost, så att våren begynte i alla af-
seenden normal. Isarna vid sydkusten försvunno omkr.
d. 1 Maj, men i Kvarken och Bottn. viken var öppet haf
redan i slutet af Mars.

Maj
I Maj kulminerade sjukligheten – farsoterna nådde sin
höjd och dödsziffran var enorm. Man räknade på en del
orter under de första fem månaderna af detta år hvar
13:de, var 10:de, ända till hvar 7:de person af befolk-
ningen stupad. – Hungersnöden deremot aftog betyd-
ligt med bar mark, när man åtminstone kunde söka
mossa och när barken löpte på träden. En dyrköpt erfa-
renhet hade lärt folket att ändtligen använda den först
så föraktade renmossan, och vidare var en stor lycka att
våren blef normal, så att boskapen i början af denna
månad fick gå ut på bete. Det svåraste var de många ex-
ekutiva auktionerna, der antingen inga köpare infunno
sig, eller hemmanen gingo för en ringa penningen.
Utom enskilde fordringsägare, som utan barmhertighet
föllo öfver sina gäldenärer, för att rädda hvad räddas
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kunde (hvilket tvärtom medförde gäldenärens vissa
ruin, ofta så, att hela behållningen gick till utmätnings-
arfvode) voro kronan och hypotheksföreningen de vär-
ste björnarne. Kronan nödgades ändtligen [överstr. in-
ställa] suspendera sina utsökningar i de norra länen,
men hypoth.föreningen inropade dessa månader om-
kring 360 hemman och blef således, näst kronan, den
störste jordägaren i landet. Dessa hemman lemnades
vanligen åt de förre ägarne som landbönder. – Många
hemman samt än flera torp och backstugor blefvo öf-
vergivne af inbyggarne och lemnade öde. – Julin i Åbo
fortsatte sin verksamhet med experimenter om mossans
och hömjölets verkan på personer, som lefde endast der-
af och vägdes 2 gånger i veckan. Af hömjölet kringsän-
de han tusentals profpaketter.
Mot undsättningsåtgärderna hade man åtskilligt att an-
märka. Snellman var energisk och välmenande, men
sjelfklok och reglementerande i tid och otid. Genom
positiva föreskrifter betogs guvernörerne den nödiga fri-
heten att handla efter ortens behof, och mångtydiga te-
legrammer satte dem i största förlägenhet. Creutz i Åbo
reste på senhösten till Hfors, för att begära förklaring,
men fick under 3 timmars samtal ej så länge ordet, att
han kunde framställa sina frågor, hvilka, när de skriftli-
gen upprepades, förblefvo obesvarade. Essen i Kuopio
fick en skarp skrapa, för det att han utbytte kronans gro-
bara korn, som skulle förmalas åt fångarna, mot ogroen-
de, med vilkor, att köpmännen skulle försälja det groba-
ra till utsäde. Alfthan i Uleåborg var Snellmans gunst-
ling och verkligen outtröttelig. Han höll under vintern
provincial-landtdagar i Uleåborg med socknarnes depu-
terade. – Snellmans motståndare påstodo, att kronan ge-
nom okloka föreskrifter om spannmålsuppköp och frak-
ter förlorat 500,000 mark.
I Maj begärde Snellman ock 3 månaders tjenstledighet,
hvarefter han tog afsked som pensionsberättigad vid 65
år. Hans onekliga statsmannasnille räckte ej till för ad-
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ministrationens alla detaljer, i hvilka han ville öfverallt
blanda sig. Dock gick med honom en stor förmåga ur
styrelsen och framförallt en stor fosterländsk blick och
en klar, energisk, medveten vilja.
Våren detta år var normal – Öppet vatten omkring 1
Maj – i Bottn. viken än tidigare – bar mark i April –
grönska i medlet af Maj.

Juni
Universitetet skickade i Maj Lindelöf och Topelius – stu-
denterne särskildt Alfthan, Jaakko Forsman och Max af
Schultén – till Lunds jubelfest. Der var för Finland
mycken eldfängd enthusiasm i skandinavisk tendens.
Alfthan demonstrerade fennomanins betydelse så, att
man måste lära sig finska, för att bibringa folket skandi-
navisk bildning. – De finske studenterne voro sedan res-
te till Köpenhamn, der de, inclusive nordens öfriga uni-
versiteter, firades med en fest på Klampenborg. I verser-
na för tillfället helsades de öfrige som frie män, finnar-
ne åter som ”den lænkebundne man”, hvilket gaf J. F-n
anledning till ett uppriktigt svar. – I Lund var man för
öfrigt 28 år efter Helsingfors. Man tyckte sig förflyttad
tillbaka till jubelfesten 1840.
Sommaren ingick herrlig och varm med grönskande
brodd, utom de några skogstrakter, der stora snömassor
fallit på ofrusen mark och höstsädet ruttnade bort i ro-
ten. Det djupt sjunkna modet växte; man begynte åter
att hoppas, och mortaliteten begynte, ehuru långsamt,
aftaga. Tyfusepidemin aftog i söder och utbredde sig åt
norr. Sjelfva det nya, förut ohörda namnet hade något
förskräckande.

Juli
     1. Enskild sorg.
     5. Magnus v. Wright † i Hfors, 63 år gammal, älskad och

saknad. Ingen finsk konstnär, utom hans broder Ferdi-
nand, var så förtrogen, som han, med den finska natu-
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ren. Han aflyssnade den dess innersta hemligheter, sär-
deles i fåglarnas lif. Naturen gjorde honom till fågelmå-
lare, nöden och en försvagad syn till landskapsmålare.
Han var en enkel, anspråkslös människa, varm för allt
ädelt och gott; adelsman i sin hållning, som han i ung-
domen lärt sig hos sin mors morbror, excellensen Tavast
i Stockholm; i allt öfrigt ädelt frisinnad. Olyckligtvis
kämpade han hela sitt liv igenom med armodet, som
slutligen vexte honom över hufvudet med en talrik fa-
milj och en god, men svag maka, och förkortade hans lif
genom ansträngningar. – Han var lika skicklig jägare
som målare, såg alltid den första lärkan, den första sva-
lan, kände alla fåglar genast på lätet och skref om dem
sin enda, men utmärkta bok. – En liten anekdot visar
hans kärlek för fåglar. När han som 16 års yngling kom
första gången till Stockholm, förvillades han från sin
ledsagare och återfanns betraktande med mycket intres-
se stora porten till Kungl. slottet. Man frågade då om
han, som kom från Savolaks skogar, ej fann denna bygg-
nad beundransvärd. Slottet? svarade han. Jag står och
ser på svalorna, som bygga sina bon under porthvalfvet.
– Det var det märkvärdigaste han såg uti Sthms slott.
Juli månad blef herrlig, men torr öfver största delen af
norden. I Ryssland, Sverige och norra Tyskland förbrän-
des skördar och ängar af torkan. Likaså i södra Finland,
men öfriga delar af landet fingo tidtals regn, som gjorde
att allt mognade fruktbart i värmen.

Augusti
Den herrliga sommaren fortfor hela månaden, ganska
torr i Nyland och Wiborgs län. Allt mognade tidigt. Hö-
bergningen pågick tidigt i Juli, skörden begynte första
dagarna i Augusti. Oaktadt ständigt sydliga vindar, stod
hafsvattnet lågt. Rödsot befarades, men uppträdde blott
sporadiskt; lifvets makter hade nu fått öfverhanden. –
Man räknade 130 korn och mera på en del rågax. Melo-
ner, gurkor, potäter utvuxo till ovanlig storlek. – Der-

8750_Krön_s1-214_ 7.1.2005, 15:26191



192

ZACHARIAS TOPELIUS

emot begynte i denna månad skogseldarna antaga stora
dimensioner nästan i alla delar af landet. Städerna lågo
insvepta i täta rökmoln. Kring Nykarleby brann skogen
på tre sidor. Helsingfors låg i rök både från närmaste
grannskap och från det brinnande Estland. Det brann på
båda sidor om Saima kanal. 8 verst från Petersburg brun-
no ofantliga torvmossar, och flera bataljoner, understöd-
de af pionierer, utsändes att släcka. Dessa rökmoln ver-
kade mycket godt som skyddsmedel mot smittoämnen i
luften, och torde man till stor del haft att tacka för den
märkbara förbättringen öfverallt i helsotillståndet.

September
Den slutade skörden visade sig klen i Nyland och Wi-
borgs län, men i alla öfriga delar af landet öfver förvän-
tan god. Undantag gjorde de åkrar (och de voro många
nog) som besåtts med 1867 års sena och dåliga råg samt
några få trakter (Ohrivesi m.fl.) der höstsädet ruttnat
om våren af väta. Sädesqvantiteterna voro ingenstädes
ovanligt rika, men qvaliteten desto utmärktare. Rågen
vägde ofta 15 ända till 17 lispund tunnan, kornet 12 à
14; allt grobart. Hö mest medelmåttigt, men välbergadt,
potäter goda och ymniga.
Smörexporten steg stora dimensioner till följd af torkan i
Sverige, Ryssland och norra Tyskland. Ensamt från Savo-
laks utfördes i Augusti smör för 500,000 mark. Märke-
ligt var, att medan böndernes ladugårdar förminskats till
hälften genom 1867 års foderbrist och exekutiva auktio-
ner, hade bonden aldrig haft så mycket smör till salu.
Men nöden hade lärt honom att konsumera mindre för
eget behof, och de få kreaturen fodrades i samma mån
rikligare.
Indelta militären upplöstes i slutet af 1867 af sparsam-
hetsskäl, just när torpen blifvit med stor kostnad af rote-
hållarne byggda och iordningställda. – Utom ett par lik-
tal i Dagbladet hördes offentligen ingen suck öfver den-
na folkafväpning, som visserligen gjorts kostsamare än
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den bordt, men dock var ett afsägande af nationalförsva-
ret. – Lejonet på Parola malm, upprest af de finske indel-
te, till minne, hette det, af Alexanders mönstring på Par-
ola 1863, var emellertid färdigt och aftäcktes i nattens
tystnad af en länsman, hvarefter det förblef der övergif-
vet till kommande tider, då man ännu torde erinra sig,
att detta lejon dock representerar ett krigiskt folks kri-
giska ära.
Trapp är nu finansminister, en man utan högre vyer och
grundsatser, men praktisk administrator med flinkt huf-
vud och mycken routine. Hans första storverk var att
uppnegociera 4 1/2 million mark, som icke placerats af
det förra lånet, denna gång som räntelöst statslotteri på
45 år, med 2 dragningar om året, 1 vinst à 50,000 thaler
och en hop mindre. Detta klandras som halft skojeri
och skadligt för krediten, men påstås inbespara halfva
räntan och fick strax stark afsättning, till dess man erfor,
att obligationerna såsom lotter voro förbjudne i Rd,
hvilket bankirerna i det längsta ville cachera. Det goda
vanns, att man till sin förvåning erfor i Tyskland, att Fd
var något annat än Rd.
Senare omtalas ett nytt inhemskt statslån. Man fortgår
på den en gång beträdda banan, så länge det bär sig.

Oktober
Hösten blef mild och vacker. Nattfrosterna begynte först
i slutet af denna månad. Ställningen i landet var i många
afseenden hoppfullare: endast den starka skuldsättning-
en och kronoresterne bekymmersamma. – Sjöfarten
fortgick med framgång, till dess svåra stormar i slutet af
Okt. betäckte en del stränder med spillror. – Efterdy-
ningar spordes utaf den svåra krisen. – Rob. Björken-
heim, som för 10 år sedan mottog Mariefors bruk skuld-
fritt, cederar nu med 480,000 mk passiva – mest för
”förbättringar” i jordbruket.
Brottmål. Tjufnader och inbrott, mest för matvaror, fort-
fara och begås med stor djerfhet i sjelfva hufvudstaden.
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I juli månad röfvades posten söderom B:borg och vidpass
2,000 mark lära förkommit. För detta och andra brott
greps sedan förrymde fästningsfången Österholm, hken
samlat omkring sig ett väl öfvadt tjufband och var en
skräck för hela kusttrakten kring B:borg. Lönnbränne-
riet har aftagit, men icke upphört.
Ryska theatern i Hfors inrättades och organiserades på
hösten af grefve Adlerberg, närmast för härvarande mi-
litär, men med biafsigt att mera utbreda ryska språket.
Väl försedd med penningar, lyckades denna theater en-
gagera några vackra och framstående aktriser, som äfven
förstodo värdera champagne, men karlpersonalen är
klen och repertoiren slipprig. Sedan vid ett stycke en
del af publiken började troppa af under andra akten, lät
grefven vid den tredje afbryta representationen. Publi-
ken i denna theater (Arkadia) riktas äfven med några
finska familjer, hörande till ”svansen”, deribland äfven
den genom Dagbladet ryktbara familjen ”Snobbqvist”.
Under detta allmänna ättenamn, som har många repre-
sentanter, har man närmast förstått kommerserådet F.
Frenckell – ”Frenckell & Dotter”, i st. för ”F. & Son” –

J.V. Snellman – filosof,
professor och från och
med 1860 även senator
– var en häftig polemiker
som i sina tidningar
ibland gick åt även Tope-
lius. Snellman såg finska
folkets framtid på längre
sikt i en enspråkigt finsk
nationalstat, Topelius
arbetade för idén om ett
folk och en nation med
två språk, finska och
svenska.
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samt familj, hka icke skytt några uppoffringar, för att
räknas bland grefvens intima och uppnå adelskapets
högre regioner. Stadssqvallret har isynnerhet haft myck-
et att säga om Laura Frenckell, intilldess att hon nu på
hösten räddat sitt blottställda rykte bakom en gammal
rysk generals skyddande fästmansegid.

November
Ryska theatern försatte en dag grefve A. uti ganska då-
ligt lynne. I St. Pburgs Börstidning lästes nemligen en
korresp. från Hfors, hvari säges at man med ryska thea-
tern, likasom i Wilna, vill ”förryska landet” – samt att
denna theater ”till en början” får rätta sig efter härvaran-
de publiks smak. Grefven misstänkte först, när Dagbla-
det skyndade sig öfversätta denna korrespondens, att
dess ursprung var från finsk penna, men fick sedan veta
att den härrörde från en härv. rysk militärläkare. Till
Finlands Allm. Tidn. insändes en vederläggning, under-
tecknad af George Ramsay.
Fennomanin. De nu återupplifvade studentafdelningar-
na ha firat sin uppståndelse med glada fester. Inom någ-
ra af dem har språkfrågan antagit en brinnande karakter,
under kampen mellan ultrapartierna, de radikalt finska
österbottningarne (”Koskisen rahwakunta”) och de sue-
comanska nylänningarne (Freudenthals kohort). Båda
ha ansträngt sig för att eröfra Westfinnarne, hvilka här-
tills, 130 man starke, med sin medlande ställning (den
”vestfinska färgen”) måste gifva majoriteten inom stu-
dentkorpsen åt det parti, till hvilket det anslöto sig.
Utom tidningspolemiken, fördes heta debatter, om pro-
tokollerna borde, som härtills, föras på svenska, eller på
finska. Inom Östb. afd. segrade finskan mot en minori-
tet af blott 27 röster; inom Westfinnarna segrade
svenskan med 53 mot 36 (der föreläses dock vid hvarje
veckomöte en finsk tidning, ”Muurahainen” jemte den
svenska ”Veritas & Jocus”). Till revange uppsatte finska
partiet inom Westf. den tryckta tidningen ”Uusi Suome-
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tar”. – Kand. E. Rönnbäck företrädde der svenska parti-
et (”färglagdt af Busen”, W. Alfthan), men råkade genom
oförskämda korresp. artiklar i delo med rektor och af-
trädde, för att redigera Åbo Underrättelser. Samme
Rönnbäck har lyckliggjort landet med Vögelins predik-
ningar.

December
Folkhögskolorna. Frågan derom väcktes först på hösten
af Leinberg efter danska förebilder och väckte snart en-
thusiasm, särdeles hos rationalister och liberale, som
hoppades dermed få kristendomen undanstökad och
politiska idéer inplantade hos folket, men äfven hos
mången ärlig vän af folkbildningen. Det var dock endast
en halmlåge, som väl brann i ljus låge inom student-
korpsen och pedagog. föreningen, men slocknade så
snart, att när man i sistn. förening skulle bilda ett säll-
skap för dessa folkhögskolor, drogo sig idéns fäder un-
dan, och för sällskapet tecknade sig 7 ledamöter. – Alle
erfarne män erkände saken som en framtidstanke, men
först sedan folkskolorna förberedt högskolan. Att börja
nu, det vore att börja byggnaden ifrån taket.
Julen firades stillsamt i landet, under många bekymmer
dock hoppfullt. Lofvad vare vår Gud, som detta år både
risat och lisat sitt finska folk!
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1869

Januari
Året ingick med mild vinter, som fortfor alltigenom
ovanligt jemn, utom en kort köld i Januari och töväder i
Februari, då snön smälte bort, så att vägarne voro bara.
Mest klar himmel vid -4 à 8o, ringa snö, få stormar. I
motsats mot denna nordiska blidvinter, hade södra Eu-
ropa stark köld.
Denna vinter höres icke mycket af nöden, sedan man
förra året upplefvat tider, mot hvilka dessa synas som
öfverflödsdagar. Svårast är auktionsklubban, som går öf-
ver större delen af landet, för att indrifva de förra lånen.
Kronan är obeveklig och måste vara det, om ej maski-
nen skall stoppa. I Nyland och en del af Wiborgs län rå-
der brist, ehuru dessa välmående trakter kalla det nöd. I
Estland råder deremot verklig nöd, och befolkningen
utvandrar hoptals till Ryssland. – Här hos oss har emi-
grationslustan ännu icke begynt (utom Alahärmäs och
Lestijärvis ansökan om emigration); men det är svårt att
garantera framtiden, om en gång Amur får ropet om sig.
– Till Amur afgick i Oktober den första finska kolonisa-
tionen, 50 personer stark, från Hfors och Åbo. Dessut-
om reste förra året sex finske missionärer till Södra Af-
rika.
Hangöbanan har hela vintern hängt i luften, i konkur-
rens med Baltischport-banan, som med all gevalt pådrif-
ves af Liffland, Estland och ett parti i Pbg. För Hangö
begärdes koncession för ett engelskt bolag af major Kit-
son. Senare anmälde sig ett tyskt bolag genom Harff,
Kiseleff och Wasenius, hvarpå det engelska drog in sina
klor. Åbo har förgäfves deklamerat mot Hangöbanan,
som i mars hemställdes till H.M. med senatens rekom-
mendation.
Nya kyrkolagen väntar blott på 33,000 mark, som be-
höfves för att organisera den nya skolstyrelsen. Statskas-
san är så tom, att arbetet på Lembois kanal m.fl. måste
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inställas, och sjöekipagets kaserner i Hfors definitivt an-
förtroddes åt ryska marinens omsorg, emedan inga
pengar funnos att reparera. Farväl, polytekniska institu-
tet och annat mer, som der skulle inrymmas!

Februari
Denna vinter är ovanligt mild. Med undantag af några få
dagar i Januari, när kölden steg till 20 grader, har termo-
metern hållit sig mest mellan -3 och -10o; och i Febr. var
två veckors stark blida, så att gator och vägar blefvo
bara.
Grefve Adlerbergs visa sjunges denna tid af både studen-
ter och andra på melodin af ”Knappt Jeppe hannt ur
gluggen gå in”. Orden, tämligen platta, beröra h. exc.
styrelse – ”Vår Adlerberg, det är en man af kraft och
märg” etc. Vidare senaste ryska påsknatten, senatorerne,
Laura Frenckell m.m. – Som förste författare uppgifves,
jag vet ej huru grundat, stud. Elis Stenberg, men deref-
ter har antalet verser vuxit i oändlighet ända till 40 och
deröfver. Öfvs. deraf har sändts till H. Maj., som icke
fästat dervid större betydelse, än saken förtjänat. Emel-
lertid höllos af rektor förhör med Stenberg och andra,
utan resultat. Vicekansler fick i Pbg höra att visan skulle
sjungas på alla gator och finnas tryckt till salu. Fallet var,
att sedan andra ledsnat dervid och operakällaren beva-
kades af polis, företog sig en hop normalskolister att
sjunga visan på gatorna; – något som sedan föranledde
ett cirkulär till domkapitlen att hålla skolungdomen i
tukt.

Mars
     6. En hop studenter – omkr. 120 – samlades denna lör-

dagskväll, såsom ofta förut, i operakällarn, der Kleineh
nu lät rysk militärmusik spela, ty gardesmusiken var,
med anledning af visan, förbjuden att göra det. F.d.
kämnerspreses Tammelin, som tömt åtskilliga thoddar
företog sig att begära ryska folksången, och när detta
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skedde, säges T-n ha varit den förste, som hvisslat. Flera
andra hvisslade, många hyssja, några ropade da capo, i
salen var allmänt stoj. Hymnen speltes da capo, oväsen-
det fortfor hela tiden. – Ryska officerare voro bland gäs-
terne, deribland en gendarmofficer, som genast rappor-
terade, och andra morgonen gick nyheten till Pbg per
telegraf. – I Hfors blef den vigtiga händelsen först flera
dagar efteråt känd, och rektor öfverraskades af en be-
fallning att låta åtala studenterne. Inom en stor del af
studentkorpsen sjelf väckte uppträdet ogillande, hvilket
bland Westfinnarne m.fl. uttalades till protokollet. In-
spektorerne uppmanade alla, som varit närvarande, att
sjelfmant uppgifva sina namn, hvilket beredvilligt gjor-
des, utom af Nylänningarne. De, som erkände sig ha va-
rit närvarande under folksången, uppkallades till förhör,
och tre Österbottningar: Fabritius, Castrén, Staudinger
(sedermera äfven Mustelin, Westf., dertill tvungen af
kamraterne) erkände sig ha hvisslat och blefvo relegera-
de på två terminer utom denna. – I Ryssland väckte det-
ta oförståndiga nojs mycken förbittring, som blef ett
nytt vapen i de moskovitiska tidningarnes spalter.
Gr. Adlerbergs beryktade cirkulär sörjde för att denna,
redan glömda sak senare åter blef allmänt samtalsämne
och satte ungt blod i svallning. Cirkuläret föreskref, att
vid offentliga musiktillfällen intet fick spelas eller upp-
repas utöfver ett på förhand bestämdt program, vid äf-
ventyr, att lokalen skulle af polis stängas. Härom mera i
Maj.

   10. Konstföreningens årsdag utan lottning. Beslöts national-
subskription till en minnesvård öfver M. von Wright. –
De nya stadgarne träda i verksamhet. Topelius afgår ef-
ter 22 års tjenst och C.G. Estlander blir sekreterare. B.O.
Schauman intendent för samlingarne. – Senaten ger
1,2000 mk utom statsbidraget 8 à 12,000. Förvånande
är ej att de private betalarne minskats från 1 000 till
700, utan snarare att 700 ännu stå kvar.

   19. F. Pacii 60:de födelsedag firas af ungdomen med en fest
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i brunnshuset. Pacius afträder nu som emeritus, för att
tillbringa ett år i Tyskland.

   30. B. Godenhjelms 70:de födelsedag firad. Han afträder
som emeritus (med lön) från sin ritlärareplats vid
Konstföreningen.
F. Cygnæus har denna tid erhållit hvad han sjelf kallar
”andra varningen” – svindel m.m. Repar sig långsamt.
Runeberg har på våren varit mera vid kraft, än förut ef-
ter sin hyddas ruin. En del läkare anse honom kunna
återvinna helsan med hafsbad; men han vägrar envist.

April
Estland lider nöd af missvext och bondeemancipation.
Flera insamlingar göras i Fd, – bland andra ett stort lot-
teri, som nu i April arrangeras af generalskor m.fl., föd-
da i Estland. Det anmärkes, att härboende ryssar af hög-
re militären visa sig mycket likgiltiga – deremot härbo-
ende tyskar frikostiga. – Flera studentafdelningar sälja
böcker till förmån för Estlänningarne.
Moskovska partiet har utverkat Estds russificering, rysk-
ans införande som enda officiela språk der och i Liffland
samt angriper tyska väldets många svaga sidor.

   16. På denna, i Fds häfder minnesvärda dag stadfästade
Alexander II vår nya landtdagsordning, innehållande
bl.a. lantdagarnes femåriga periodicitet. Nyheten per
telegraf stod s. d. kl. l. att läsa i Finlands Allm. Tidning,
emedan denna har få läsare utom embetsmannakorpsen
i Hfors, blef nyheten allmännare spridd först på qvällen.
I hast ficks en illumination, men blott få privata hus
hade ännu kommit sig till. Senare på qvällen samman-
träffade 11 personer, univ. och skollärare samt publicis-
ter i soc. huset och beslöts allmän illumination lördagen
d. 17:de, hvilket ock skedde vid alla gator och gränder,
ända in i arbetarnes kojor; men senaten och universite-
tet voro mörka. Studenterne med deras fana tågade
båda gångerne en corps till univ. trappan och sjöngo
Vårt Land, Suomis sång och Mun muistu. – Samtidigt

8750_Krön_s1-214_ 7.1.2005, 15:27200



201

FINLANDS KRÖNIKA 1869

d. 17:de spelade gardesmusiken på senatstorget: först
ryska folksången, derpå Vårt land och B:borgsmarschen.
Nitiske ryssar och anhang sågo med indignation de
kringstående blotta sina hufvuden för ”den omtyckta
finska melodin Vårt land”, men ej för r. folksången, – det
var i mörkningen och få af de då på torget församlade
gesäller och jungfrur begrepo det fina i ett sådant man-
kemang. Deremot skreko vidpass 100 normalskolister
vid kyrktrappan af alla krafter hurra för V. Land för att
demonstrera på sitt sätt.
Jag bör tillägga, att en stor del af Hfors invånare ansågo
illuminationen d. 16:de anställd för att jubla öfver Kej-
sarens räddning för 3 år sedan. Senat och gen.guvernör
ha ju haft den grofva taktlösheten att med offentliga
tacksägelser etc. föreviga det afskyvärda minnet af ett
nedrigt attentat.

   22. Landtdagsordningsfest i riddarhuset i Hfors. Zilliacus
framsade Kejsarens, F. Schauman konstitutionens och
Mäkipeska Finlands skål. – R. folksången spelades vid
den första, och man hade öfverenskommit att ej hurra
för något musikstycke, men öfv. Etter med sina gardes-
officerare uppstämde dock sitt ljudeliga hurra äfven för
folksången.
Mycket uppseende väckte, att studentsångarne (t.o.m.
två bjudna sångerskor) återlemnade deras invitations-
kort emedan r. folksången skulle spelas. – Sjöstrands och
Dahlströms dekoration utmärkt – Schaumans tal under
väntan, dock varmt – Mäkipeskas svagt. – Efter festen
en sexa för Schauman och dem, som i tiden utarbetat
landtdagsordningen.

Maj
Småkriget mellan gen.guvernören grefve A. och studen-
terne ledde i Maj till förbud mot studentfanorna. Deras
första upprinnelse daterar sig från majfesten d. 13 Maj
(das tolle Jahr) 1848, då Finlands fana (vapnet måladt
på hvit duk) väl ej fick, som meningen var, bäras i spet-
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sen för korpsen, men dock utgjorde medelpunkten på
majfältet. Många år senare (jag tror 1857) broderade
och förärade Åbo fruntimmer en fana åt studentkorp-
sen, hken fana sedan burits vid högtidliga tillfällen, och
äfven 1863 inför kejsaren, uti korpsens spets. Nu föran-
ledde afdelningarnes upplivande en formelig fanfeber
hos landets unga flickor. De första voro Borgå stads
flickor, som broderade och förärade Nyländska afd. en
med mycken enthusiasm mottagen fana med landska-
pets vapen. Från denna tid (medlet af April) råkade
unga händer i liflig rörelse. Samtidigt arbetades på fanor
för Österbottningar, Savolaksare och Westfinnar, hvartill
medel insamlades från dithörande landskap, och dessut-
om på en blå sångarfana med kantele (de öfriga voro
hvita). Äfven den välmenande generalskan Indrenius
ställde sig i spetsen för Wiborgska damer, som sydde en
fana åt deras afd. Men snart förspordes att Wiborgska
fanan fått motvind, och innan kort emanerade från vice-
kansler ett förbud att bära fanorna – en småaktig rev-
ange af grefve A. Nylänningarne, som trotsade förbudet
och reste med fanan till Borgå för att tacka gifvarinnor-
na, ställdes till ansvar, men undsluppo med föreställ-
ning. Promotionen, till hvilken de fyra sistnämnde fa-
norna (Östb., Sav.Kar, Vestf. och sångarfanan) just blef-
vo färdiga, stod för dörren och nämnde afdd:s inspekto-
rer och kuratorer som af vicekansler ålades att inskärpa
förbudet, förklarade sig ej kunna ansvara för följderna.
På deras enträgna anhållan telegraferades till grefve
Armfelt en begäran att åtm. vid promotionen och af-
täckandet af Reins minnesvård få begagna fanorna, hvil-
ket bifölls, sedan A-t derom personligen inhämtat H.
Maj:s ordres i Tsarskoje Zelo; dock att H.M. förklarade
fanorna för uteslutande militära emblemer och befallte
deras hofsama återgifvande åt gifvarinnorna efter pro-
motionen. – Så skedde. Fanorna mottogos med sång, tal
och hurrarop, svajade kring staden, vid de dödas stilla
boningar och i solennitetssalen vid promotionsakten,
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men försvunno sedermera i obekanta öden, tilldess de-
ras tid engång kan vara inne.

   31. Promotionen var högst talrikt besökt af resande från alla
landets delar, men hade kulen och regnig väderlek,
utom sjelfva promotionsdagen, då en sägen är att det
”aldrig regnar”. Prof. Lagus utförde sin sak väl – af talen
utmärkte sig doc. Synnerbergs harang till honoratiores
och frånvar. generalguvernören genom en skicklig re-
serv. Bland de 6 närv. jubelmagistrarne utmärkte sig
gamle C.D. von Haartman, hvars tredje fru några veck-
or derefter skänkte honom hans 25:te barn, och hvars
äldsta dotter, fru Lavonius, nu sjelf mormoder, var
kransbinderska 1840. Middag intogs af unga magg. i
brunnshuset, af de gamla på Kajsaniemi; deputationer
gingo emellan dessa lärdomens nord- och sydpoler. Ba-
len i nya theatern var bländande.
På denna bal kom en af dagens magistrar, Ervast, upp-
rymd af lagerns och drufvans dagg till gen. Indrenius
och höll till honom ett tal af ungefär följande lydelse:
”herr generalen är en stor man – herr gen. har många
höga ordnar (dem talaren uppräknade) – och guldsabel
för tapperhet etcetera. Men säg, huru kan en så stor
man bry sig om så små ting, som studenternes fanor?” –
Vicekansler slapp med möda från vidare tal.
Två dagar derefter hade vicekansler en bjudning för
universitetet – äfven Ervast var inviterad men kom icke.
Det var gen. Indrenii afskedsbankett, ehuru ingen annan
visste det då ännu. Tafelpenningarne ha ej ofta användts
till akademiska kollationer, så som i baron Muncks tid.
Gen. Bernhard Indrenius rår icke för att han, såsom vi-
cekansler stadnar i skuggan efter sin företrädare, hvars
minne detta års magistrar hedrade på ett vackert sätt
genom att välja hans äldsta dotter Minette Munck
till kransbinderska. Gen. Indrenius saknar både baron
Muncks imponerande personlighet och ridderliga kar-
akter. Han är snarare ämnad af naturen till en hederlig
borgare, har god vilja, godt hufvud, enkla lefnadsvanor,
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ej mycket anstuckna af militära anspråk. Tyvärr är den-
ne högtbetrodde man af en svag karaktär och alltför böj-
lig för maktens gunst, hvarigenom han i senaten, som
vid univ:tet, troligen utan att sjelf märka det, blifvit
grefve Adlerbergs lydiga redskap. För univ:tet har han
utverkat en reform, som han nu ångrar, neml. afdelning-
arnes återupplivande, och vidare som noggrann i for-
men afskaffat den osed, att de fleste lärare börjat sina
föreläsningar alltför sent och slutat dem alltför tidigt
under terminen. Vidare märkbart inflytande kan ej af
honom förmärkas i univ:tets angelägenheter, hvilka för
honom blifvit en bisak vid sidan af hans (öfverkomplet-
ta) plats i senaten och hans vikariat vid gen.guvernörs-
embetet. – Hans sätt mot univ:tets medlemar har varit
humant, utan att uppnå en högre värmegrad af hjertlig-
het. Hans okonstladt öppna fru har mycket bidragit att
göra hans hus angenämt.

     1. Rektorsval. Efter mer än tio års rektorat, och tre gånger
återvald, föll A.E. Arppe vid denna omröstning. Han er-
höll väl 3:dje rummet med 13 röster af 27, men afsade
sig förslaget. Bland de röster, som frångingo honom voro
några gamla ovänner från kemiska laboratoriipalatsets
krigstider; några ansågo af princip en cirkulation nödig i
rektorsembetet; andra ansågo en rektors och en press-
chefs befattningar oförenliga. Detta Arppes första ne-
derlag efter en kedja af segrar följdes snart af en högst
smärtsam familjesorg, när hans äldste son Nils, student,
vid 18 år af våda sköt sig, när han ville med gevärskolf-
ven nedstöta ett kråkbo ur ett träd i Savolaks. – A. kom-
mer att saknas för stor förmåga, fasthet och energi.
Dock hade han vuxit från ungdomens sfer, som han icke
mera förstod och som ej förstod honom. – Lindelöf blef
på andra rummet utnämnd, som var att förutse, då han
genom vskapligt och personligt anseende, fasthet och
lugn jämte förmåga att representera, var den ende, som
kunde sättas i Arppes ställe.
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Juni
Våren hade börjat tidigt, men fördröjdes af kyla, som
man påstått, till följd af ovanligt talrika solfläckar. Som-
marvärme inträffade först efter midsommar, och väder-
leken fortfor äfven derefter att vara mycket ostadig.
Sommaren blef härigenom föga behaglig; vackra dagar
färre än fula. Dock gjorde varma nätter god tjänst åt
vexternas mognad.
En hvit hvalfisk  väckte denna tid uppståndelse vid kus-
terna af Tenala i sydfinska skärgården. Många skott
aflossades men utan verkan. E. Hisinger påstår att han
sett tvenne och att den tredje visat sig i Bottn. Viken
uppe vid Simo. Man väntade stora strömingsfisken, som
dock ej slog in.
Theatern får af senaten 12,000 mk årligen i tre år. Prin-
cipen af ett statsunderstöd således erkänd, oaktadt op-
position i landsorten. – Ett garantibolag i Hfors tecknar
andra 12,000 mk.
För denna framgång hade Hfors nya theater att tacka
ryska theatertruppen, som stod beredd att draga in i
Musernas fristad, om den redan upplösta svenska trup-
pen dragit derur. Denna utsigt sporrade äfven theaterns
ljummaste vänner.

Juli
Gefle brand i Sverige. Täta åskor i Finland. Grefve Ad-
lerberg reser utrikes. Casimir Kothen utnämnes till vice-
kansler. Efter tioårig landsflykt i Petersburg erbjudes
honom ändtligen denna brygga tillbaka till makten och
fäderneslandet. Man låter påskina, att Adlerbg förskaf-
fat honom platsen, men oaktadt grefvens ringa politiska
snille, kan man knappt tilltro honom att hafva släppt en
sådan hök i sitt finska dufslag. Sannolikare är den för-
modan, att Kothens utnämning är ett fint shackdrag af
A. Armfelt, till att förekomma Adlerbergs planer mot
universitetets oberoende. Om Kothens bekanta energi
och sjelfständighet å ena sidan blir farlig för Consistorii
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inflytande på Univ:s angelägenheter, bör man å andra si-
dan hoppas att han äfven förstår afvärja angrepp uti-
från.
Hangöbanan. Baltischportsbolagets intriger och mutor
ha lyckats, om ej tillintetgöra, så dock förhala Hangöba-
nan, till dess deras hinner få försprång. Att F. Kiseleff,
Harff och A. Wasenius, som begärt koncessionen i hopp
om tyska pengar, handlat på god tro, är otvifvelaktigt.
Frågan är dock, om de ej i tredje hand varit duper för
Baltischportarne. Det säges nu, att den på mystiska si-
dovägar råkade koncessionen skall beviljas till nyåret.
Dumt att ej genast låta engelsmännen. – F. Hultmans
fyndiga hufvud i Ekenäs har uttänkt den djerfva idén att
göra Hangöbanan storartadt nordeuropeisk genom för-
bindelsen med en jernväg till Arkangel! Ishafvets östra
export skulle då öfver Hangö gå till Europa. En fram-
tidstanke i stor stil!
En mystisk händelse satte Säkkjärvi socken i förvåning.
Ett treårigt, sjukligt barn försvinner, medan modren
mjölkar kor – sökes genast och återfinnes på 6:te dagen
oskadadt 2 verst derifrån i ett öde kärr. De förnumstige
mena att det torde vara ett skydrag! – En nästan dylik
händelse inträffade för något år tillbaka på sena hösten
i Qveflax, om jag minns rätt. De noggrannaste under-
sökningar kunna ej förklara fenomenet.

Augusti
Fallissement. Landet uppskakas af nyheten om Gust.
Wasastjernas konkurs på omkr. 4 millioner mk. Den
icke oväntade olyckan daterar sig från tre enorma för-
luster: 1) Hernmarks konkurs, der nära 500,000 mk åt
vännen i kommission förtrodda medel gingo förlorade;
2) linnespinneriet i Tfors och dess förluster på ryska
kursen samt 3) Törngrens, bolagskamratens, konkurs.
Man säger nu, att Wna ej haft hufvud och kunskaper att
sköta sina stora affärer, emedan hans detalj låg åt jord-
bruket – missvexterna voro 4:de minan under hans sto-
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ra förmögenhet. Möjligt. Men en redbar, arbetsam och
driftig man är han dock, med tillräckligt hufvud för van-
liga tider. Huru mången står upprätt för sådana stormar,
som hans? – Östermyra, linnespinneriet, dockan och
nästan alla W:nor äro intrasslade.
Guld i fattiga tider. Lihr sökte 1868 på kronans uppdrag
guld vid Tana och fann små paljetter. I sommar ha två
Kaliforniemän, Ervast och Lepistö på egen hand fördju-
pat sig i Lapplands ödemarker och funnit guld för omkr.
6,000 mark – deribland ett stycke om nära 8 dukater.
”Ett guldland dock det är.”
Emigration. Förra höstas emigrerade 50 Finnar till Amur.
Nu emigrera andra 50 till Alabama. Dessa, hvaraf nära
hälften qvinnor, äro ungt folk från trakten af Ekenäs,
städslade af en amerikanare Mr Linn, född Eknäsbo, på
4 år, flickorna till tjänst i staden Montgomery, karlarne
till jernvägsarbete, heter det. Aflöning om 60 à 120 dol-
lars, med löfte om höjning, samt fri fram- och återresa.
– Linn säges vara en rik ”affärsman”. – Hvilket slags af-
färsman? Månne icke en f.d. slafhandlare? Misstänkeligt
ser det ut.
Augusti månad var ostadig, som hela sommaren, men
varm intill den 25:te, då två veckors kyla inträffade.
Lyckligtvis hade de flesta sädesvexter då hunnit mogna.
Skörden i landet svarade icke mot vårens rika förhopp-
ningar, men blef öfverhufvud dels god, dels medelmåt-
tig, så att få orter och få vexter hade under medelmåt-
tan och ingen ort missvext. Rågen är i vigt mindre och
till beskaffenhet sämre än 1868 års utmärkta vara; lem-
nar dock hvitt bröd och gifver tillräckligt ur riorna. Kor-
net merendels bättre än rågen. Potäterne medelmåttiga,
något disponerade för röta. Höbergningen har nästan
öfverallt skadats af regn och varit mycket besvärlig. Lan-
det har allt skäl att prisa sin Gud för årets gåfvor. Nöden
börjar ock märkbart lindras, så att vore ej hungertidens
skulder och kronorester, skulle bonden nog reda sig.
Många hemman fortfara att gå under klubban. Annars
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Casimir von Kothen var en av de ledande ämbetsmännen i Finland under
1800-talets senare hälft. Han var militär och nitisk administratör, guvernör i
Viborg, ledamot av senatens ekonomiedepartement, universitetets vice-
kansler och chef för den nya skolstyrelsen som grundades 1869. Han var
frispråkig, men impopulär bland den studerande ungdomen på grund av sin
formalism.
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har nöden varit en stor tuktomästare: bonden förstår nu
att hushålla bättre med smör och mjölk samt att spara
in på diverse öfverflöd. Han har lärt sig något; de s.k.
bildade i landet ha ingenting lärt.
Bär och frukt. Detta år finnes ymnigt hallon, blåbär,
smultron, lingon; men hjortron och åkerbär ringa. Frukt-
träden gifva medelmåttiga skördar.

September
Tavastehus sparbank gör cession med en balans af 7,000
mark under insättarnes fordran. Banken har enligt stad-
garne principaler och revisorer, men desse ha ej på en
mängd af år tagit någon notis om förvaltningen, hvilken
handhafts af pastor Churberg. Det sägs, att han efter få-
fänga försök att få en sammankomst af principalerne,
skött banken utan all kontroll, icke oärligt, men icke
heller försigtigt. Förlusterna ha gjorts på låntagares in-
tecknade egendom. Stadgarne kommo så litet i fråga, att
när cession till allmän häpnad ansöktes, fanns ej ett
enda komplett exemplar att tillgå.

   23. C. v. Kothen presenterar sig första gången som vice kans-
ler i Universitetet. Han undanbad sig formlig presenta-
tion och talade, vänd till rektor, i konverserande ton om
sin förra lugna ställning i Pbg – huru han ansett för en
pligt att ej undandraga sig den nuvarande – huru man
borde aflägga sina fördomar mot Rd – huru han hoppa-
des att univ:t skulle behålla sin oberoende ställning,
men icke förty borde man visa gen.guvernören skyldig
uppmärksamhet o.s.v. (Dessa nedregnade generaler
kunna ej sätta sig in i vår tankegång, innan de svalkat af
sig några år i Finland.) – Talet till studenterne om ett
rätt begagnande af deras studietid, hvarpå talaren anför-
de sig sjelf som ett varnande exempel, var mera lyckadt
och slöts med ett hopp om att han skulle vinna studen-
ternes förtroende.
Enskildt anmärkte K. att studenterne ej helsade på ho-
nom på gatorna – och tog sjelf initiativet till en nödig
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höflighetsreform.
   14. Inskription och rektorsombyte vid Univ. Arppes af-

skedstal var med mycken takt hållet i tacksägelseform.
Lindelöfs mera färglöst, och det anmärktes, att han ej
yttrade något till studenterne. – D. 17:de hade professo-
rerne middag för Arppe, och der fördes ett ganska frimo-
digt språk, börjadt af J.W. Snellman. Andre gästen var
Pacius, hken samma afton gick ombord till Hamburg. –
Lilles verser till Arppe fingo i Åbo Und:r en smädelig
kritik. E. Rönnbäck, ännu fräsande efter sin relegation,
frågade hvarföre ej äfven det personela anslaget besjöngs
bland Arppes förtjenster.
Arppeanum, som några säga, d.ä. nya kemiska labora-
toriipalatset är nu färdigt och täflar med sina grannar
Nikolaikyrkan och Senaten. Der råder en hittills i Fin-
land osedd lyx, och Arppes vetenskap med dess samling-
ar bor kungligt. Dock må man gifva kemin ett billigt råd-
rum att inbespara dessa 400,000 mark. Den kan, om
den vill och lyckas. Den behöfver dertill endast uppfin-
na en metod att tillgodogöra sparsama malmer, och Fin-
land är rikt.

Oktober
Denna månad högst stormig och utmärkt af många
olyckor till sjöss. – Mycket regn. Tidiga vinterförebud.
Ryska tidningarna, särdeles Golos, angripa fortfarande
Finlands separata ställning och nu myntreformen. Der-
vid åberopas bl.a. att Finland lefver på Rysslands bekost-
nad. – Upplysande ”ryska bref” af prof. Nordqvist i Fin-
lands Allm. Tidning.
Pressen. Åbo Underrättelser erhålla andra varningen och
indragas sedan i Nov., till följd af en satir på vers,
benämnd Brandvaktsombytet, parodierande univ:s
rektorsombyte. Indragningen kringgås, såsom i Sverige,
med ett af förläggaren på förhand uttaget tillståndsbrev
för ”Åbo Und:r, ny följd.”
Koskinens (Forsmans) Oppikirja i finsk historia föranle-
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der polemik i tidningarne mellan C.G. Estlander för den
svenska synpunkten och K.I. Ignatius för den exklusivt
finska. Boken antages till lärobok vid normalskolan,
men försvinner åter ur kurserna, som det säges, till följd
af förbud från högre ort.
Ignatius blef ryktbar genom sitt uppträdande som re-
presentant af Finland vid statistiska kongressen i Haag i
medlet af Sept., der han väl icke ”blef bortvisad” vid en
audiens hos kungen, men dock vägrades presentation
jemte öfriga. I ryska börstidningen lästes härom ett te-
legramm från Haag, att Finlands ombud I. blef bortvi-
sad, emedan han gjorde anspråk på att representera Fin-
land som särskild stat. – Det ser ut som hade I. fallit i en
snara utlagd af ryssarne i Haag, hvilka ej kunde smälta,
dels att Finland vid förra årets statistiska kongress i Flo-
renz fick egen rubrik i katalogen, dels att I. nu kunde
presentera ”Renseignements sur la Finlande” med kar-
tor, utgifna på finska kronans bekostnad, medan ryssar-
ne hade att framlägga ett ganska torftigt material. – Rys-
ka Börstidningen fann sig mankerad af att Finland nu i
Haager katalogen skulle intaga plats ”nästefter Frankri-
ke”.

November
Denna månad hade i medlet köld och klingande slädfö-
re, men förut och efteråt fuktig, dimmig och mild vä-
derlek. Sjöfarten fortfor ända till månadens slut.
Nya Skolstyrelsen på allas läppar. Skolmötena hade be-
gärt samt ständer och senat förordat en oafsättlig styrel-
se af skolans egne fackmän. I stället utnämnes C. v.
Kothen till ordförande samt senatorerne Antell och Pal-
mén till ledamöter, hvartill ännu skola komma 4 inspek-
torer, men alla som tromän, således afsättlige. Öfver-
raskningen var allmän, och skolans män frågade hvaran-
dra om det var derföre man så länge arbetat på att sär-
skilja skolan från kyrkan och domkapitlen. Hufv:bladet
anmärkte spetsigt, att härtills ha senatorer ej suttit i an-
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dra fackstyrelser än censuren och dårvården.
C. v. Kothens lån à 10,000 mk, som på hög befallning
utgafs af Univ:tets fonder mot vanlig ränta och amorte-
ring på 5 år, men utan borgen, var ock ett samtalsämne.
Saken är af så mycket mindre vigt, som äfven baron
Munck i tiden haft sådana lån från univ:tet; men sättet
att sålunda utifrån ingripa i univ:tets förvaltning, måste
principielt ogillas. – Annars har Kothen föregått med ett
berömligt drag af oegennytta, i det han afsagt sig de
9,000 mk om året, hvilka enligt stat skulle tillfalla ho-
nom som chef för skolstyrelsen. Som vice kansler an-
vänder han ock sina tafelpenningar annorlunda än före-
trädaren, i det han utom små middagar, ger hvar 14:de
dag en bal för studenterne, dock med societé af både
militära och civila beståndsdelar. Den första var styf,
emedan comte & comtesse Adlerberg voro främsta gäs-
terne, men de senare gestaltade sig fria och glada.
Apropos af gr. Abg, har han tagit två märkelige initiati-
ver: det ena att han till H.M. framför petitionen om nor-
malskolans finska afdelning, – en popularitetshåf och en
politisk negation mot svenskan – det andra, att han vid-
hållit Fds separata ställning i statistiken. Inrikesminis-
tern i Pbg hade näml. infordrat Semenoffs förklaring
angående Ignatius i Haag. S. hade svarat med en sling-
ring, att ingenting vore just att anmärka mot Ignatius i
Haag, utom att han ställt sig vid litera F i förrummet till
audiensen, men att I. uppträtdt nog separat förra året i
Florens och att Ryska statistiska byrån ej är i stånd att få
några notiser från Fd. Hvilket gaf inr. ministern anled-
ning att förehålla finska senaten ett sådant oskick till
rättelse. Härpå svarade gr. Abg, att Fd i sjelfva verket har
i statistik som annat en separat ställning, grundad på tre
kejsares regentförsäkringar, och att f. senaten således ej
kan mottaga tillrättavisningar från h. exc. inrikesmin-
stern. Örn påstår, att Adlerbgs uttryck varit så skarpa,
att han, Örn, nödgats moderera några af dem. – Jag har
hört af trovärdig person, att gr. Abg numera, efter sed-
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naste audiens hos kejsaren, skall äfven i andra afseenden
vidhålla Fds separata ställning och t.o.m. yttrat, att en
lika decentraliserad förvaltning vore önskvärd för hela
monarkin, emedan ju inrikesministern omöjligen kan
känna lokala förhållanden t.ex. i Siberien. – Äfven gref-
vens orthodoxa nit framträder numera betydligt mode-
ratare och mindre utmanande. Dessa gudstjenster, som
i början höllos af militär på senatstorget och der h. exc.
pretenderade att åskådarne borde stå med blottade huf-
vuden, hållas nu i all tysthet på kaserngårdarna.

December
     8. var gr. Adlerbergs första route med anledn. af St Georgs-

ordens 100 åriga jubileum. Efter uppvaktningar, guds-
tjenst och kyrkoparad på f.m. inviterades 500 personer
af alla klasser kl. 9 på aftonen till route hos gen.guver-

Frans Ludvig Schauman var
professor i praktisk teologi
innan han blev biskop i
Borgå 1865. Han var en
liberal teolog och en av de
drivande krafterna bakom
den nya kyrkolagen (”Schau-
mans kyrkolag”) som trädde i
kraft 1869. Han var bror till
August Schauman, publicist
och grundare av Hufvud-
stadsbladet och till B.O.
Schauman, Finska konst-
föreningens förste intendent.
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nören. Der spelade två musik-korpser, och gästerne pro-
menerade mellan buffeterna i den praktfullt ecklärera-
de våningen. Ingen dans, ingen toast; men damernas toi-
letter mycket dyrbara med slösande sammetssläp och
konstrik hårklädsel. Civila herrar fingo tillsägelse att
visa sig i svart frack. – Lyxen hotar att denna vinter an-
taga större proportioner än någonsin. Damerna öfver-
bjuda varandra. – På en bal hos gen. Reibnitz voro väg-
garne dekorerade med Adlerbergska vapnet och trasor
af söndertrampade dyrbara spetsar flögo som snöflingor
kring golfvet.
C. Molander senator. Har nu uppnått det länge efter-
sträfvade målet. Emellertid har han varit en verksam
och ganska duglig guvernör i Tavastehus. Vid årets slut
utfärdade han till sitt län en välment afskedshelsning i
tidn. Hämäläinen, jemte goda råd till bönderne.
Fängelseföreningen har under hösten trädt i verksamhet.
Egentlige stiftaren till denna människovänliga förening
är f.d. prokuratorn Eugéne v. Knorring, hvars årsberät-
telser om lagskipningen i landet innehålla många tänk-
värda reformförslager i human anda. Man anser dock
fängelseföreningen nog mycket centraliserad.
Vintern var i December och långt in på Januari ovanlig
mild, fuktig, dimmig och mörk. Bar mark och öppen
sjö.
Under detta år har landet något återhämtat sig från
1867 och 1868 års förfärliga kris. Men följderna af det
allmänna välståndets ruin äro ännu öfverallt kännbara
och visa sig i fortfarande konkurser samt exekutiva auk-
tioner.
Må Gud vara lofvad för allt andeligt och lekamligt godt.
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1870

Januari
Gud, beskydda fäderneslandet!
Året begynte mulet och dimmigt. Solen syntes första
gången d. 12 Jan. och först den 22:dra blef ordentlig
vinter och slädföre, klar luft och ringa snö.
Skolstyrelsen. Sinnena börja något lugna sig. U. Cygnæus,
Bergroth, Frosterus och Synnerberg äro duglige inspek-
torer: B. praktisk skolman, F. och S. mångårige prakti-
kanter i studentexamen, som innefattar den lärda sko-
lans resultater. Kothen är ingen vän af kollegiala former;
han uppgör frågorna mest konversationsvis eller vid en
af sina små middagar för 8 personer. Inspektorerne be-
gifva sig ut på sin rond i slutet af Januari.
Presstyrelsen. En klandrande artikel mot skolstyrelsen i
Dagbl. kom ett länge samladt oväder att urladda sig.
Det påstås (men man påstår så mycket!) att H.M. sjelf
tagit klandret mot skolstyrelsen något sensibelt. Förf. till
nämnde artikel, som skulle åtalas, ansågs vara biskop
Schauman. Denne gillade saken, men afsade sig förf.
skapet, och O. Donner namngaf sig. Senaten kallades i
julhelgen till två extra sessioner på e.m. om denna sak
och lärer förhastat sig med ett slags skrapa åt presstyrel-
sen. Hans exc. lugnades först af Arppes förklaringar,
men kallade s. d. kl. 10 på qvällen Arppe till sig och var
då ganska uppretad, förklarande Arppe oduglig för sin
post. Nu begynte förföljelser emot pressen. F. Schau-
man, förut illa anskrifven, förgrep sig med en liberal års-
öfversigt i Sanningsvittnet. Utdrag derifrån stod att läsa
i Å.U., men ströks i Dagbl., som seqvestrerades 5 gr
inom 6 veckor och slutligen för ett af rådhusrätten i
Åbo till tryckning utgifvet protokoll i pressmålet mot
Å.U., hvilket protokoll varit tryckt i sistnämnda blad.
Pressombudsmannen i Åbo dr Tigerstedt afdankades
och till de lediga 3,000 mk anmäldes 6 sökande, hvari-
bland hofrättsrådet Lagermark, samt en 7:de, i den pu-
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blicerade förteckningen icke upptagen, nemligen spö-
gubben i Wasa, hken åberopade i ansökningen bland
sina meriter ett betydligt antal utdelade samt derförinn-
an äfven några erhållna spön. (Tillställning af Kr.) Den
lycklige blef rektor Lindström, Loppara, som väl föga i
glada rabulistår lika litet som Agesilaus (T.) drömde om
en sådan befattning. Å.U. lät undfalla sig en uppkäftig
notis om den mindre hederliga tjenst, som ryktet påbör-
dat hederlige män att hafva ansökt. Åtalades derför af
Achrén och försvarade sig med vittnen, som intygade
att censur och censorbefattningar voro illa ansedde af
allt bildadt folk. Domstolsprotokollet häröfver ströks i
Dagbl. – Utom allt detta indragas en mängd svenska tid-
ningar och landsortsbladen snubbas. – F.A.T. tiger.
Petersburg. Rykten gå om en tidtals liflig meningsskiljak-
tighet mellan H.M., som gynnar tyskarne och förbundet
med Preussen, samt Thronföljaren, som hatar tyskarne
och vill allians med Frankrike.
Sammansvärjningar. – Rykten om en komplott att
spränga i luften Vinterpalatsets kapell vid något tillfälle,
när hela kejs. familjen vore der församlad. – Netschajeff
undkommen, en mängd utspridare af proklamationer
häktade vid gränsen. Allt detta är troligen af mindre
vigt, än det förfärligt öfverhandtagande sedefördärvet,
särdeles i Pbg. – Ett af exemplen derpå var hofrådet v.
Solms mord i en bordell, hvarefter hans styckade kropp
sändes på jernväg till Moskva.

Februari
Pressförföljelserna fortfara. Blanka spalter strykas för det
de äro blanka och tryckta för det de äro tryckta. Om-
budsman lektor Lindeqvist i Hfors suspenderades för en
öfvs. i Uusi Suometar af Åbo pressmålet. Avellan, sekre-
terare i pressöfv.styrelsen, begär afsked. ”Pressöfversty-
relsens verksamhet” är en stående rubrik i tidningarne. –
Slutligen uppträder Arppe i Dagbl. och F. Allm. Tidn.
med ett försvar för åtgärderna. A. Schauman i Hufv.-
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stadsbladet svarar skarpt personligt: ”När pressöfv.sty-
relsen spelar sin afskedssymfoni, blir verkl. statsrådet A.
den siste, som släcker ljusen.” A. åberopar att Åbo råd-
husrätt tillåtit tryckning med de vilkor pressordningen
föreskriver. S. svarar, att K. senaten nyttjat samma fras i
ett utslag om krutexplosionen 1867 och frågar, om me-
ningen är ”en fint” af H.K.M. att ställa sig bakom press-
styrelsens rygg. A. genmäler åter, att det just var A.
Schauman, som genom sina artiklar vållade 1864 års
presslags fall. Dagbl. förklarar, att presstyrelsen handlat
i pressförordningens anda – § 31, ”kärnan i Fds nu gäl-
lande tryckfrihet” (A.), ”som gör att Fd ingen tryckfrihet
har” (A.S.) – Agitation i sinnena. Fettisdagen den 1 Mars
sjöngo 400 studenter för Dagbl:s, Hufv.bl:s och Uusi
Suom:s redaktioner med lefverop för tryckfriheten.
Alexander II. Vår älskade storfurste, som Gud beskydde
för Finlands väl, säges för närv. vara till helsan bruten
och till själen trött. Han behöfver lugn och är ömtålig
för allt, som oroar och stör. Det berättas, att Stjernvall-
Walléen med svårighet fick företräde, när Fds nya tull-
taxa skulle underskrifvas. En förordning underteckna-
des, men när der voro två till, kastade H.M. pennan
ifrån sig. S.W. upptog pennan från golfvet, och kejsaren
skref under för att blifva honom qvitt. – De flesta före-
dragningar ske i waggonen på jernvägen mellan Tsar-
skoe Selo och Paulovsk. – Parader en rekreation.
Thronföljaren. I höstas hade en öfv. Hippius, Revalens,
något att föredraga hos Thronföljaren, och denne yttra-
de: ”det är bara för att Nemzi (Tyskarne) skola få stjäla”.
– ”E.K.H.”, sade Hippius, ”jag tillåter mig säga, att ett
sådant uttryck icke anstår E.K.H” – Thronföljaren gaf
honom en örfil. – H. gick och anmälde saken för krigs-
ministern, denne för kejsaren. Thronföljaren befalldes
bedja om ursäkt, men vägrade. Hippius sköt sig för pan-
nan, och Thronföljaren ålades att följa honom till graf-
ven.
Marie Linder. – När Kejsarinnan vid nyårstiden mötte
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sin fordna hoffröken Marie Linder i vinterträdgården,
kysste hon henne, hvilket väckte allmän afund vid hof-
vet.
Denna unga, sköna och intelligenta grefvinna, född
Mussin Puschkin, dotter af en vild spelare och en skön
finska (Aline Stjernvall), var utrustad med de sällsynta
lyckans företräden, som utgöra dödligas afund. Uppfost-
rad af sin moster, fru Karamsin, utvecklade hon sina rika
anlag mest i Paris, blef en fulländad verldsdam, lika skön
som rik, och varmhjertad för allt ädelt och högt i lifvet.
Det var hon, som 1863, förföljd af heliga synoden för sin
tillgifvenhet för lutherska läran, vågade bedja kejsaren
om religionsfrihet för Ryssland. Grefve Berg, som fjäsa-
de henne, visade hon öppet förakt. Hennes första upp-
trädande i Hfors 1856 vid 16 år var bländande skönt;
det var en prinsessa från Ludvig XVI:s och Gustaf III:s
dagar. Gift med Konstantin Linder, en redlig och älsk-
värd man, men saknande hennes högstämda idéer, blef
hon icke lycklig, ehuru 3 vackra barn förenade henne
med mannen. Excentrisk i allt, röjde hon stundom ett
arf af det vilda fädernelynnet, drack, rökte cigarr och
genomvakade nätterna. Deremellan låg hon i kramp.
Den tröga, kallblodiga finska umgängeskretsen förstod
henne icke och tadlade henne, stundom rättvist, oftare
småaktigt. Hon brann af begär att höja sig öfver denna
trånga synkrets – hon skref noveller under pseudony-
men Stella och slutligen en roman, som till stor del var
reminiscenser af eget lif: ”En qvinna af vår tid.” – Än
stormade hon på den högsta societéns baler i släpande
sammet, än satt hon enkel och flärdlös i ett borgerligt
hus och gladdes åt det bifall hon vann genom improvi-
serade dramatiska scener; än åter uppträdde hon som
ledamot af Konstnärsgillet i tablå eller kostym vid dess
fester. Jag såg henne improvisera Charlotte Corday i
Marats förmak; det var en fulländad, en genialisk bild;
och likväl klagade hon, att hennes uppfostran varit så
ytlig, så half. En annan gång var hon på Träskända den
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Marie Linder, ”denna unga, sköna och intelligenta grefvinna”, var en uppburen
societetsdam med excentriska manér, som uppfostrades av sin moster Aurora
Karamzin. Marie Linder bodde både i Petersburg och Finland och skrev bl.a.
följetonger och romanen En qvinna af vår tid, som utkom 1867. Hon avled
under teatraliska omständigheter i Helsingfors 1870.
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ömmaste vårdarinna af de fattiga, dem hon dagligen be-
sökte och tröstade. – M.L. önskade och förutsade en
hastig död. – Thorsdagsafton var kostymbal hos gen.
Reibnitz i våningen ofvanför. En mängd bekanta gingo
ned till M.L. – Hon låg då sjuk i sin vanliga kramp, som
förvärrats under resan från Pbg – men med sin vana vid
nattvak språkade hon med dessa bekanta till kl. 4 på
morgonen. Lördag e.m. kl. 1/2 6 fanns hon död, allena
lemnad för några ögonblick, bitande lakanet under sin
kramp. – Hon begrofs med grekisk ritual, men på luth-
erska begrafningsplatsen. Studenterne sjöngo vid hen-
nes graf.
Två veckor derefter dog i lunginflammation Naëma
Munsterhjelm, f. v. Born, 21 år gammal och gift sedan
ett år. Hon var sjuk redan när samma Reibnitzska bal
gafs, men emedan hennes kostym var färdig, klädde hon
sig, snörde sig hårdt och gick på balen. Efter två francai-
ser måste hon återvända – gaf sedan lifvet åt ett döende
barn och förenades med detta i döden.

Mars
   12. Möte i Hfors societetshus beslutar petition till H.K.M.

om förbättring af pressregimen. – Anmodad ordförande
Öhrnberg. 300 underskrifter, och bland de främste J.W.
Snellman, som 1867 talade för den då af ständerna för-
kastade, sedan oktrojerade pressförordningen. – Sedan
gjorde frågan sin rund i landsorterna. Med Hfors fören-
ade sig Tav.hus, T:fors, F:hamn, Borgå, Wasa, Nykarleby,
Jakobstad, G.Karleby. Särskilda petitioner inlämnades af
Åbo och Wiborg. – Inalles 868 underskrifter, hvaraf i
Hfors blott 291. Främst på Borgålistan stodo J.L. Rune-
berg och F.L. Schauman. Bland de främste på Wasalis-
tan var pressombudsmannen dr. Rancken. – Petitioner-
na inlemnades d. 1 April af Öhrnberg och rådm. Berg.
Sedermera tillkommo några och 80 underskrifter från
Kuopio. Alltså inemot 1 000.
En månad härefter publicerades ett kejs. reskript till
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gen.guvernören, vari H.M., med ett loford öfver press-
styrelsens nit, skarpt ogillar den ännu icke till H.M.
(men väl till senaten) inlemnade petitionen, förklarar
sig icke vilja densamma emottaga och säger sig, sedan
Fd numera äger ständer, dem sådant lagenligt tillkom-
mer, icke vilja vidare besväras med sådana enskildes
önskningsmål. Samtidigt publicerades (förhastadt) en
skrifvelse från A. Armfelt till grefve Abg, hvari säges, att
H.M. med förvåning erfarit en sådan taktlöshet, som att
i tidningarna publicera en petition innan den blifvit till
H.M. inlämnad. – Sistn. skrapa var icke oförtjent, ty
Hufvudstadsbl. skyndade dagen efter mötet att nästan
ord för ord afskrifva petitionen. H.M. hoppades också,
att inga publika tjenstemän deri deltagit. – I början af
April föreslog guvernören Essen i Kuopio en handlande
Ranin till kommerseråd och en rysk translator till
Stanislai 3:dje. – Hvarpå kom ett telegramm från gr.
Adbg med förfrågan, om desse föreställde personer
egenhändigt undertecknat presspetitionen och i thy fall
huru guvernören understod sig att föreslå sådane perso-
ner till nådebevis. Telegr. var på ryska och translatorn
fick öfversätta det för guvernören.
Vid denna tid läste man äfven H.M:s skarpa svar på liff-
ländska adelns petition om en separat ställning i likhet
med Finland. Särskild tonvigt lades uppå att alla lagar
och privilegier ”härflyta från sjelfherrskarmakten alle-
na”!
Rykten gå om Thronföljarens mer och mer framträdan-
de opposition, såsom när han vid en cour hade vid sin
sida en general (Batalov?), som kejsaren förut i onåd
förafskedat, och trotsigt förklarade att han satte högt
värde på denne officer. Kejsaren hade kort derpå lemnat
couren. – Vid nyårscouren hade Konstantin Nik:tsch
med sin stundom antagna sjömansjargon trädt fram och
helsat brorsonen något burschikost, hvarpå denne skall
ha låtit förnimma den blifvande sjelfherrskaren: ”Ni
glömmer att jag är Cesarewitsch; – der är er plats.”
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Fortsättning i Ny Krönikebok

Okt. 27.
Jag fortsätter de strödda anteckningar jag i flera häften,
– förut inmängda med annat strögods – nedskrifvit un-
der loppet af 20 år.
Jag åsyftar icke en sammanhängande krönika, långt
mindre ett kritiskt material för en historia om vår tid.
Jag antecknar blott några framstående händelser och bi-
drag till de handlande personernas karakteristik. Nästan
allt material, som ingår i tidningspressen, utelemnas.
Mina anteckningar, jemte anförda data, behöfva juste-
ras; minnet kan taga miste, och flera hörsägner, som
möjligen sedan befinnas ogrundade, antecknas, medan
de löpa färska och ännu osofrade på dagens läppar. Så-
dant måste all häfdateckning mycket varsamt begagna,
efter förutgången silning. Men ändock är det ej utan sitt
gagn, att fånga dagens lösmundta ord i flygten och stun-
dom belysa dem. Der afspeglas ofta tidens lynne och
färg; der ingår kanhända ett och annat förbisedt drag,
som tjenar att relevera i skuggor eller dagrar en tid-
punkt och dess gestalter.
Om Gud ville förläna tre gånger mera tid, än jag nu kan
disponera, ville jag gerna sammanställa de strödda bly-
ertsdragen till en bild. Men det vore förmätet att hop-
pas. Således skrifver jag blott för mitt nöje; ingenting
mer.

April
   22. Hfors hamnar öppna. Våren kom normal. Man väntade

tidigare, men skarpa vindar fördröjde dess ankomst.

Maj
     1. Majföreningens stiftelse till småfåglars skydd. Får bety-

delse genom sina dimensioner, 3 000 barn i Hfors –
12 000 i hela landet. Idén kom från Sverige, der den sat-
tes i gång af Onkel Adam från Linköping.
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   18. Maria Tschetschulins Studentexamen. Denna modiga för-
sta banbryterska är 18; fadren en djerft företagsam köp-
man, född i Fd af ryska föräldrar; modren finska, intelli-
gent och energisk, men, liksom fadren, utan uppfostran.
Huset bekant som musikaliskt; fadren förtjänade under
förra kriget flera hundratusen rubel på några veckor ge-
nom mjölspekulationer och förlorade dem nästan lika
fort. Nu vet ingen hvad han äger; han spekulerar nu på
att belägga Petersburgs gator med tuktad sten från Fin-
land, en affär på millioner. Äldsta dottren Maria gick
först i Schweitzaren Bardys skola med medelmåttiga
framsteg och ansågs klen i räkning. Kastade sig sedan
mest på musik, spelte 6 timmar om dagen piano och
gick långt nog. Tog derunder privata timmar i vskaperna
– gick snabbt och energiskt fram och utmärkte sig sär-
deles i räkning, språk och historia.
Både ärelystnad och kunskapsbegär torde medverkat till
beslutet att våga studentexamen. Fadren ansökte till-
stånd, och konsistorium tillstyrkte, sedan väl många
klentrogna smålöjen, men i öfrigt endast formela be-
tänkligheter varit emot. Vicekansler Kothen dolde ej sin
ringaktning för detta emancipationsförsök, men det
fann sympathi hos kejsaren, som gladde sig, sade han,
att en ryssinna först vågat eftersträfva lyran i Finland.
Maria läste nu några månader 16 timmar om dagen och
tog sin examen med heder jemte normalskolans method-
enligt upptuktade gunstlingar. Bland 18 nya lyror den
dagen fick Maria det femte laudatur i ordningen – af-
hörde personligen utslaget och helsades vid bortgåendet
med hurrarop af studenterne. – Dagen derpå inbjöd
hennes mor studenter och flickor till en munter bal i
brunnshuset. Det var Marias studentkalas; hon uppträd-
de der med lyra, men, såsom alltid, okonstlad och utan
pretention, alldeles som andra jemnåriga i dansen. –
Bland dem, som gratulerade Maria Tsch. till lyran, var
äfven kronprinsessan Lovisa af Danmark. Maria hade
som barn varit med sin mor vid en tysk badort och der
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Maria Tschetschulin, dotter till en av de ryska köpmännen
i Helsingfors, blev 1870 den första kvinna som avlade
studentexamen i Finland. ”Efter denna ovanliga examen
spökar lyran i otaliga finska flickors hufvuden” skrev
Topelius, som på alla sätt ivrade för kvinnobildningen
både i flickskolor och vid universitetet.
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blifvit inbjuden till lek-kamrat åt den jemnåriga prinses-
san. Sedan har vänskapen fortsatts vid Marias besök i
Stockholm och genom korrespondens. – Maria har se-
dermera börjat läsa latin.
Efter denna ovanliga examen spökar lyran i otaliga fin-
ska flickors hufvuden. Men i katalogen står M.T. tillsvi-
dare som ensam qvinnlig student.

Juni
Agitation för ett svenskt folklärareseminarium. Detta
föranleder ett slags auktion. Städerna Ekenäs, Nykarle-
by och Kristinestad täfla med frikostiga anbud af loka-
ler m.m. U.Cygnæus, hken på sommaren utsändes att
undersöka orternas lämplighet, är böjd för ett samman-
satt semin. i Ekenäs, medan andra votera för ett qvinn-
ligt der och ett manligt i Österbotten.
Maj månad och förra hälften af Juni kyliga. Stadigare
sommarvärme börjar först den 16 Juni, hvarefter snart,
från den 21:sta, en period af ovanligt tät och stark åska,
stundom hela veckor å rad, fortfor ända till slutet af Juli.
Blixten nedslog på många orter dödande mskor och kre-
atur.

   l6. Thölö-park, H. Borgströms öfverraskande sköna anlägg-
ning vid Helsingfors, invigdes af Konstnärsgillet och 300
deltagare. Tal af F. Cygnæus på bergstoppen. Verser af
Lille. – En enda mans outtröttliga ihärdighet, naturkär-
lek och uppoffringar i 18 års tid ha besegrat otaliga svå-
righeter, allmänhetens likgiltighet och stadsstyrelsens
dumma oginhet.

Juli
     1. Nya kyrkolagen, och med den Skolstyrelsen, träda i gäl-

lande kraft. En så genomgripande reform begynner så
tyst sin verksamhet, att knappt några andra, än de när-
mast deri medverkande, ihågkommo dagen. Först på
hösten begynte man märka att nya vindar blåste. – Che-
fen för skolstyrelsen går här, som alltid, drägtig med
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storartade omsvängningar. En af de första är det nya rys-
ka fullständiga läroverket i Hfors.
Baron C. v. Kothen har, bland många förtjenster, äfven
den af mycken öppenhet och fritalighet i sitt sätt. Han
hatar omsvep och krus; afhugger också gerna gordiska
knutar med Alexanderssvärdet från Petersburg. Men vid
hans besök i en del skolor har hans frispråkighet röjt en
förvånande brist på takt. I normalskolan kritiserade han
lärare i elevernes närvaro. I fruntimmersskolan yttrade
han så ogeneradt, att flickorna måste spetsa öronen:
”Den der ser rätt bra ut – den der blir en vacker flicka”
o.s.v. I vintras ledde samma frispråkighet till besynnerli-
ga rykten, när han nonchalant yttrade till studenterne
vid hans småbaler: ”inte spelar herrn kort och inte dan-
sar herrn. En student skall kunna spela, dricka och kur-
tisera” o.s.v. – Sådant löst tal färglades sedan af sqvallret,
och man gick så långt, att man ansåg K. vilja systema-
tiskt demoralisera studenterne för att göra dem spaka.
Hos ungdomen är K. impopulär, trots sitt bemödande
att närma sig den genom småbalerna. Han hade fått sig
i sinnet, att studenterna böra helsa på vicekansler, när
han mötes på gatan, och begynte sjelf helsa på alla, som
buro lyra. Somlige besvarade helsningen, andra icke. För
denna uraktlåtenhet ställdes några till ansvar på färsk
gerning. K. gick till dem på gatan: ”hvarför helsar herrn
icke på mig? – Till en hade han tillagt: ”jag är er kansler”;
hvarpå studenten sade sig ha svarat: ”jag visste inte att
ers kejserliga höghet var kommen till staden”. – En sa-
volaksare svarade sturskt, och K. ville, att afdeln. skulle
gifva honom föreställning, men afd. vägrade. – Ämnen
nog för dagens studentkrönika.

   18. Kriget kom oväntadt för hela Europa. Ända till d. 6 Juli
voro Tyskland och Frankrike i fredens fulla bestyr. ”Man
köpte, sålde och tog sig hustru, såsom i Noe dagar.” Ef-
ter d. 6 Juli hyste man små bekymmer, såsom när ett lätt
moln uppstiger vid höbergningstiden och man halft lik-
giltigt säger: det mulnar, men det går snart öfver! D. 15
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Juli var saken afgjord i Paris, och d. 18 Juli, samma dag,
när påfvens ofelbarhet offentligen förkunnades i Rom,
förklarade Frankrike kriget i Berlin. För Finland kom allt
ännu mer oväntadt. Sjöfarten på Lybeck afbröts, tjäran
föll i pris, exporten led af en panique, som först efter
månader aftog. Längre fram på sommaren stego åter ex-
portartiklarna, särdeles smöret som gick på Tyskland.
Det bildade Fds sympathier äro i denna nutidens Rag-
narök afgjort på Frankrikes sida, trots Tysklands i början
rättvisa sak och den ringa beundran man här hyser för
Napoleon III. Men man känner i luften, att Preussens
vexande öfvermakt innebär en fara för alla små natio-
ner, och Tyskarne äro, här som i hela verlden, mycket
anlitade, men föga älskade. Bland dem finnas dugliga,
rättskaffens, t.o.m. snillrike män, som åtnjuta enskild
aktning. Men aldrig ser man de många i Fd bosatte Tysk-
arne hysa någon varmare känsla för det land, som blifvit
deras andra fädernesland. De äro här för att finna sitt

Henrik Borgström d.ä.,
industriidkare, kommer-
seråd och mecenat. Det
Borgströmska handels-
huset var länge ett
ekonomiskt-kulturellt
centrum i Helsingfors.
Henrik Borgström var
med om att inrätta
Brunnsparken som park-
och badetablissemang
och grundade Djurgårds-
parken vid Tölöviken, där
hans byst av Walter
Runeberg restes 1888.
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bröd, och samla de genom sin sparsamhet och sin affärs-
vana en stundom betydlig förmögenhet i Fd, så flytta de
åter tillbaka till Tyskland med sina viner och ostron,
qvarlemnande intet spår efter sig här. (Jag undantager
män som Pacius, män som Engel, Harff och flera andra:
de lemna visst spåren här, men icke sitt hjerta).
Den grofkornige Jakob Kjerrman, i tiden kapten på
ångf. Grefve Berg, råkade under danska kriget 1864 i ett
politiskt gräl med några Tyskar på ett värdshus i Kron-
stadt. Sedan desse vidt och bredt ordat om ”das grosse
Vaterland”, tog Kjerrman en silfverrubel ur vestfickan,
höll den för deras näsa och utropade: ”Vaterland, Vater-
land! Här är ditt Vaterland, sakram. skojare!”

Augusti
En följd af kriget var att de finska småstäderna skaffade
sig egna telegrammer, stundom ensame, stundom i bo-
lag med andra. Kapitulationen i Sedan var känd öfver
största delen af Finland 24 à 36 timmar derefter. – Tys-
karna i Wiborg och några andra städer flaggade flitigt
för hvarje seger. Men när F. Pacius återkom på hösten,
skämtade hans bäste sångare, att han med möda skulle
finna ”en enkel preussisk qvartett” och sjelf beskriver
han, huru han snart lärde sig att börja hvarje samtal, när
han mötte någon bekant, med orden: ”de förb. preussar-
na;” – naturligtvis för att ej blifva förekommen.
Skörden utfaller på det hela välsignad i hela landet.
Ojemnheter förekomma; mest af 1869 års mindre goda
utsäde. Potatessjuka är spridd på de flesta orter, men ej
af svårare art. Rågen i medeltal 14 £ . Öfriga sädesslag,
äfvensom höskörden, af god beskaffenhet. Fisket under
medelmåttan. Bär ymniga. Vår Gud vare ära och Tack
för hans rika hugnad efter de svåra pröfningar! – Ensta-
ka röster ha uttalat den önskan att nu engång och tacka
Gud med en allmän bönedag, icke allenast anropa ho-
nom i nöden, utan ock lofva honom i den goda dagen.
Styrelsen tycks icke lyssna på denna önskan.
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De offentliga parkerna enligt kontintentala Bürgerpark-mönster utvecklades
också i Helsingfors under 1800-talets senare hälft. Både söder och norr om stads-
kärnans äldre grönområden – Esplanaden och Kajsaniemi park – uppstod nya
parker. På bilden syns de välvårdade områdena vid Tölövikens innersta del med
Tölö sockerbruk, ett av stadens stora industriföretag, i bakgrunden. Finlands
nationalopera har senare byggts på sockerbrukets plats.
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September
O, att vi dock engång lärde oss ödmjukhet och måtta
äfven i medgången. Sorgligt är att med de goda dagarna
återkommer det fordna missbruket af Guds gåfvor.
Bränvinsfloden, som varit betydligt dämd de förra åren,
strömmar nu åter öfver alla bräddar. Tillverkningen en
gros med många utskänkningsbutiker och billig vara
öppnar å vid gafvel frestelsens portar.
Klimat. Sommaren var utmärkt vacker, och varm intill
d. 13 Aug., då kylig väderlek inträffade och fortfor hela
månaden, dock utan nattfroster. Första halfva Septem-
ber var regnig och kylig; derefter blef en vacker efter-
sommar till omkr. d. 12 Oktober, då en mycket stormig
och våt period inträffade. – Koleran har uppträtt i
Pburg, men härtills blott sporadiskt i Wiborg och Hfors.

   11. Riihimäki–Pburgsbanan öppnas för trafiken, sedan li-
nien Wiborg–Pbg redan på våren kommit i gång. Den
stora tilldragelsen skedde tyst och obemärkt, utan andra
tillställningar, än en festmiddag i Pbg. Ryske ministern
för kommunikationerna var hitrest några dagar förut,
för att profva banan, och utlät sig derom med stora och
välförtjenta loford. Likaså H.M. Kejsaren, som vid en
talrik audiens särskildt utmärkte gen. Stjernvall och gen.
Nordenstam. 1 % af kostnadsförslaget = 300,000 mk
anslogs till gratifikationer. Här i Hfors väckte dessa
mycken ovilja och afund.
Att Nordenstam och Stjernvall fingo vardera 40,000
mk och Jernvägsdirektionens ledamöter hvardera 20,000,
som i vårt land är en hel förmögenhet, men deremot
lägre tjenstemän och arbetare jemförelsevis en ringa an-
del, hör till den ännu jäsande byråkratiska surdegen från
Haartmanska tiden. Men för öfrigt må man ej mäkla
med marken, när det gäller ett så stort företag, på hvil-
ket dessutom de finske ingeniörernes ärlighet och dug-
lighet inbesparat 1 1/2 million mk. Wåra ingeniörer ha
skämt bort priset för de ryska och tyska. Kejsaren under-
lät icke att anmärka skillnaden mellan vår jernväg och
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den snart fulländade Baltischportbanan. Ryssarne läto i
början förnimma, att vår jernväg, byggd för 88,000 mk
pr verst, ej kunde vara annat än dålig och rörliga mate-
rialen tarflig, men funno till sin förvåning solida arbeten
öfver allt och prydliga vagnar med amerikansk komfort,
de första här begagnade med genomgångar.
Pburger jernvägens första importvara till Helsingfors var
två kolerasjuke. – Värre vore, om på denna väg Ryssland
skulle importeras till Finland. Årligen läsa vi tidningar-
na, att betydande egendomar i landet, förlorade dels ge-
nom slarf, dels genom dåliga konjunkturer, inköpas af
Ryssar. I år har detta inträffat med Stockfors vid Kym-
mene (Schatelovitz) och Kurimo förträffliga jernbruk i
Hyrynsalmi (bolag). – Midsommartiden gingo G.A. Wa-
sastjernas stora egendomar och bohag, deribland Öster-
myra krutbruk, under klubban; dessa tillsvidare dock
icke åt ryssar. Det var sorgligt att se en af de största pri-
vatpossesioner, egda af en rättskaffens man, som icke
varit fullt vuxen så stora affärer, bortrinna som vatten.
Imatra har denna sommar, efter Wiborgs banans öpp-
nande varit besökt af en stor mängd Pburgare, deribland
storfurstinnan Maria Alexandra, den älskvärda flickan,
som på återvägen var förtjust att få åka i länsman Calo-
nii korgvagn. Vägar och beqvämligheter beskrifvas som
usla. Finska styrelsen erbjuder fördelar åt ett blifvande
hotel vid Imatra, men härtills förgäfves. Wiborgare m.fl.
bilda bolag för beqvämare kommunikation nästa som-
mar.

Oktober
Hangöbanan, som, oaktadt erhållen koncession, genom
Reuters intriger, icke fått framlägga sina aktier på
Pburgs börs, kommer nu till stånd medelst engelska
penningar. Man återgår till den första idén, hvarifrån
man aldrig bordt afvika. England har handelsintresse,
men de tyska pengarna endast procenteri.
P.S. Åter säges, att Hangöbanan stött på högre förhinder.
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Baltischportbanan har lyckats under de första veckorna
af sin trafik göra sig känd både för slarf och olyckshän-
delser.

   24. Naturfenomen. Ett högst sällsamt och ovanligt praktfullt
norrsken, sväfvande i blodröda lågor öfver hela him-
lahvalfvet, väcker uppseende öfverallt i Finland, Sve-
rige, Tyskland, Grekeland och ända till Sicilien. Många
anse det för ett himmelens järtecken öfver det blodiga
kriget.
Fennomanin har nu kastat sig på scenen. Fru Lotten Raa,
som under sommaren bott i Keuru, för att fullända sin
finska och äfven lyckats deri, så att hennes uttal är näs-
tan inhemsk, uppträder jemte sångerskan Ida Basilier,
under hösten på finska amatörspektakler i Arkadiathea-
tern. (Emedan der äfven uppträdt en persisk taskspela-
re Muhamed Ismail, har man sagt, att ”på Arkadia upp-
träda nuförtiden ryssar, perser och fennomaner”.) Suo-
mal. Seura, som fortfar att gifva besökta månadsmöten,
har tagit dessa finska spektakler under sin ledning och
risk. För att kunna uppföra sångpjeser, har man enkom
reqvirerat en svensk sångare, hr Fogelberg, mot ett gage
af 600 mk. – För öfrigt kämpar partiet äfven på andra
håll, men utgör nu minoritet i studentkorpsen, hvilket
har visat sig i den långa och pojkaktiga striden om hvil-
ketdera språket borde ha första och förnämsta ordet vid
studenthusets invigning. Majoriteten för svenskan blef,
oaktadt meetings och små knutintriger, ungefär 3 mot
1. Till den slöto sig äfven Savolaksare och Wiborgare.
Minoriteten utgjordes 2/3 Östbottningar, större delen
Tavastenser och ungefär 1/3 af Westfinnarne.

November
Hösten är mer än vanligt stormig, regnig, dimmig och så
utan sol, att målarne förtifvla. På sex veckor har solen
visat sig 2 eller 3 dagar. En mängd skeppsbrott omtalas.
Ångf. Grefve Berg stötte vid sin sista tur ett hål i botten
nära Hfors.
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   26. Studenthuset inviges. Jag ville icke vara i arkitektens stäl-
le, ty om några år, när nyhetens behag är förbi, kommer
man att märka det stora misstaget, att hafva byggt detta
ungdomens hus så tungt, så mörkt och så oskönt uti
dess yttre. Felet var, att komitén, i blindt förtroende till
Hampus Dahlström, som är en begåfvad och fantasirik,
men i subjektiva hugskott fången arkitekt, afböjde för-
slaget att ställa ritningen på pristäflan, dervid olika idé-
er fått kämpa och de bästa kunnat utväljas för en så
komplicerad och för många ändamål beräknad byggnad.
Huset har flera förtjenster i inredningen, särdeles ar-
rangementet att kunna förena festsalen med sidovå-
ningarne genom arkader. Den är äfven akustiskt god och
väl ornerad, utom att alls ingen plats finnes för måleri
och en ganska knapp för skulpturer. För öfrigt är salen
en hvalfbåge för kort till sin bredd. Stora ingången är
som en mössfälla, och flera väsentliga brister torde snart
upptäckas. – Men den ungdomliga enthusiasmen kriti-
cerar icke. Huset betraktades ur den varma och glada
synpunkten af en fosterlandets kärleksgåfva, och detta
stämde alla till fröjd, – utom F.C., som ej bevistade fes-
ten, emedan han ej blef ihågkommen som husets upp-
hofsman vid ett af hist.filol. fakultetens möten på hös-
ten 1857. Det hade varit en renare fröjd att stå gömd
bakom sitt verk. – Festen varade tre dagar: lördag invig-
ning och festbal (1 000 à 1 200 pers.); söndag student-
middag med många skålar och lyftningar; måndag mati-
né af de 3 förenade tolfvorna och konsertbal (800
pers.). – Vid invigningen anslog Donners tal. Pacius blef
utom sig, när basen inföll för tidigt i Spohrska kören
och inställde sin derpå följande, enkom för tillfället
komponerade kör, som likväl sedan blef utförd vid mån-
dagskonserten. – Vid balen utbragtes första skålen, tarf-
ligt nog, för byggnadskomitén, men kansler, hvars bref
tillförsäkrat studentkorpsen äganderätten till huset, blef
icke ihågkommen, ej heller Dagmar, hvars födelsedag
och namnsdag det dock var i dag. Man kan ej af ungdo-
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men begära politiskt vett, men man kunde begära en
smula takt. – Vicekansler, som rest till Pbg undan invig-
ningen men sannolikt blifvit återskickad, satt oskyldig
vid sin cigarr i rökrummet, när ett Upsala telegramm
anlände, besvarades och helsades med hurrarop. Utöfver
dagens förut af v. kansler fastställda programm var äfven
en skål för de ”nordiska” universiteterna, hvilket kunde
tydas efter behag. – Biskop Schauman tackade på de
bjudnes vägnar, betonande nödvändigheten af endrägt.
Samma önskan ingick i flertalet af de 23 från landsorten
anlända telegrammerna. Från Nykarleby utsades t.o.m.
rent ut ”språklig endrägt”. Denna önskan motsvarades
så, att fennomanerne manngrannt uteblefvo från festen
och firade qvällen i enskilda samqväm, dels i Österb.
klubben hos fru Ekholm vid Alex. gatan, dels på opera-
källaren. För öfvrigt var festen välordnad och stämning-
en genomfläktad af ungdomsluft. – I bottenvåningen
(”Orkus”) rustades något vildt, men vakt var utställd vid
nedgången från Elysicum och hindrade skuggorna att
spöka.

December
Studenterne och Gambetta. När telegrafen hitförde det
ogrundade ryktet, att gen. Ducrot d. 2 Dec. slagit sig
igenom från Paris, väckte nyheten enthusiasm bland
studenterna. Under första hänförelsen vid en glad colla-
tion i Studenthuset beslöt man att afsända till Gambet-
ta ett sålydande telegramm: Vive la France! Vive Gam-
betta! Vive la republique! Des etudients finlandais. En
af sällskapet gick strax med depechen till telegrafstatio-
nen och förvånades att der möta betänkligheter. Man
ville hafva afsändarnes underskrift, eller åtminstone
rektors namn. När denna fordran framställdes, beslöto
afsändarne att Gambetta skulle nödgas förblifva t.v.
okunnig om våra sympathier. Emellertid blef historien
föremål för en rolig mystifikation i Uusi Suometar. Der
berättades, att Gambetta, förtjust öfver det erhållna te-
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legrammet aflåtit derpå följande svar på finska språket:
Hyvät herrat oppilaiset o.s.v. Sköten edra böcker, nog
sköter Frankrike sig. Eläköön Suomenmaa. Gambetta.
En episod med mindre glad utgång framkallades i början
af Dec. af tyskarnes politiska fanatism. En student vid
namn Cajan besökte en natt den s.k. Syltmoster, som
håller värdshus den tid på dygnet, när alla andra värds-
hus äro stängda. Der sutto några af Wecksells tyska hatt-
makaregesäller och drucko öl. Cajan, troligen för att re-
tas med tyskarne, företog sig att på pianot spela marsel-
jäsen. En ordvexling uppstod, och studenterne aflägsna-
de sig skrattande. Men Cajan hade fått orätta galoscher
och vände om från gatan. Inkommen, öfverfölls han af
tyskarne, som slogo honom så illa med ölbuteljer i huf-
vudet, att han länge derefter låg lifsfarligt blesserad i kli-
niska intitutet. De patriotiska hattmakarne häktades.

   29. Sjelfmord. I dag på aftonen sköt sig Alma Åström, född
Hjerpe, med en pistol genom hjertat i Kajsaniemi park
nedanför lyceum. Hon var 20 år gammal, fosterdotter

Fransmännens kejsare
Napoleon III, brorson
till Napoleon I, till-
fångatogs av preussarna
vid Sedan i september
1870. Kort därefter
förklarades kejsar-
dömet upplöst och
republik utropades i
Paris. Den nya reger-
ingens ledare Léon
Gambetta, som vann
sympatier bland
studenterna också i
Finland, lyckades inte
mobilisera tillräckligt
motstånd utan Paris
kapitulerade för preus-
sarna i januari 1871.
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hos apothekar Appelgrens, i 2 år elev vid Nya Theatern
och sedan Juni detta år gift med en brutal man, ångbåts-
kapten Åström, men som älskade henne och öfverhopa-
de henne med skänker. Den olyckliga, värnlösa flickan
hade trugats att räcka Åström sin hand, och deras korta
äktenskap var nog stormigt. Ty äfven hennes lynne var i
hög grad excentriskt och hade fått näring vid theatern.
Senast kort före jul beundrade hon Egmonts älskarinna
Clara, som tog gift; och aktören Fehrnström lärde henne,
på enträgen begäran, att ladda pistoler. Den, som hon
sköt sig med, hade hon tagit från sin mans uppdyrkade
schatull och laddat med skrot; andra säga med vatten.
Mannen är som vansinnig.

   31. J.G. v. Bonsdorffs guldbröllop i Hfors med hans maka,
född v. Willebrand. – Den verksamme, jovialiske gubben
berättade, att han för sig uppställt 4 önskningar, som
alla blifvit uppfyllda: 1) att vinna materiellt oberoende;
2) att blifva jubelmagister; 3) att blifva jubeldoktor (ju-
ris), samt 4) att få fira sitt guldbröliop. – Dessutom hade
han blifvit baron. – Hans älskvärda maka kände sig så
olycklig vid sitt första bröllop, att hon slet kronan af sitt
hufvud, men 50 år försona.
Klimat. Dagarna före jul, d. 18–22 Dec. var skarp köld
med NO. blåst. D. 17 Dec. försökte eng. ångf. Marsh-
land att anlöpa Hfors, men råkade utför snöstorm, nedi-
sades och styrde i halft redlöst tillstånd, åter till hafs till-
dess att det strandade vid Wormsö.
D. 26 Dec., annan dag jul, visade therm. i Hfors nära
30º Cels. på morgonen och annorstädes än lägre. – Nat-
ten mot d. 22 Dec. satt Pburger bantåget 4 timmar i
drifvorna österom Lahtis , och en af bantjenstemännen,
Hellenius, förfrös sina händer, så att 4 fingrar måste am-
puteras. Vid samma tid körde bantåget ihjäl en varg
nära Wiborg. – Flera störningar inträffade derigenom att
vattenrören fröso.
I Frankrike var vid samma tid så sträng köld (-15º Cels.),
att krigsoperationerna måste afbrytas och många sårade

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:10236



237

FINLANDS KRÖNIKA 1870

förfröso. Man vore frestad att önska, det krigets anstif-
tare och fortsättare måtte frysa, af sig både näsor och
öron. Men elementernas Herre vet väl till hvad han spa-
rat den.
Honom, allsmäktig Gud, ske ära, lof och pris nu och i all
evighet. Amen.
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1871

Jesu Christi Nåd, Fadrens kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med oss alla. Amen.

Januari
Nyåret begynte, mot sin vana med mildvinter. I Frankri-
ke utkämpades blodiga strider i half alns snö.
Ryssland. Vid denna tid talas mycket om Moskovska
adelns adress, hvari H.M. tackas för sitt initiativ i Svar-
tahafsfrågan, med tillägg, att Ryssland skulle skatta sig
lyckligt, om det med sitt yttre oberoende äfven kunde
komma i åtnjutande af vilkoren för en inre nationel ut-
veckling, förnämligast religionsfrihet och pressfrihet.
Adressen, som främst var undertecknad af den mycket
ansedde furst Tscherkaski och derefter af ganska många
ansedda och lojala personer, har i Petersburg väckt ett
ofantligt uppseende. – Man berättar, att oviljan mot den
andliga obskurantismen, och särskildt mot klostren, är i
Rd i starkt tilltagande. Petitionen om pressfrihet utgör
en tidsenlig kommentarie till den så snäft affärdade fin-
ska presspetitionen. Emellertid skall, säges det, moskov-
ska adressen närmast ha föranledt H.M: s förklaring, att
frågan om en dissenterlag för Finland för närvarande
lemnas utan afseende.

   15. Periodiska pressens sekularfest i Finland. Firades som
kändt är. Till dess inre krönika hör, att vid det utlysta all-
männa publicistmötet, der äfven Berndtson från Fds
Allm.Tidn. och Slöör från Wirallinen Lehti voro tillstä-
des, ingen röst höjde sig mot den officiela pressens del-
tagande i festen. Först efteråt begynte oppositionen i
tidningen Wikingen, och agitationen indrog efterhand
Dagbladet m.fl. ”frie och oberoende publicister”. Schis-
men utbröt, när lektorn, assessor Stolpe, pressombuds-
man och medarbetare i Fds Allm. Tidn., antecknade sig
till deltagare i festmiddagen. Ett publicistmöte improvi-
serades på Dagbl:s begäran, med förslag att utesluta
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hela den officiela personalen, hvilket förslag förföll med
22 röster mot 6. Festkomitén, redan förut ense att ute-
sluta lektor Stolpe, bad F.A.T:s redaktör att underrätta
lektorn derom, hvilket vägrades. Stolpe fick särskild avis
och uteblef. Men Dagbl. uteblef äfven, på grund deraf,
att F.A.T:s redaktion ”bordt afhålla sin medarbetare”
från att anteckna sig – något, som hade förunderlig lik-
het med Frankrikes krigsförklaring mot Preussen, om
neml. kapten Lagerborg (Dagbl.) föreställer Napoleon
III, prof. Nordkvist (F.A.T.) kung Wilhelm och lektor
Stolpe prinsen af Hohenzollern. Middagen fick emeller-
tid sin lifvade stämning dels genom J.W.S:s tal, dels ge-
nom Fennomanernas förtjusning att vid detta tillfälle
utgöra pluraliteten. I nedre våningen hade separatister-
ne agiterat ihop 50 à 60 personer, som drucko skålar,
prydda med namnen Snellman, Runeberg och Arvid-
son, hvarefter som 4:de i ordningen hyllades rådman
Edv. Bergh, känd för sin stilistiska talent, men äfven sin
arghet i Dagbl:s första årgångar. De ”oberoende” affär-
dade äfven svassande telegrammer, som dock icke
emottogos. – Och så blef pressfesten icke en endrägtens,
utan en tvedrägtens fest, liksom studenthuset – allt för
de små fåfängornas skull.
Allmänna värnepligten reste sig plötsligt, som en jätte ur
tidens skumrask. Det behöfdes icke mycken siarekonst
för att förutsäga denna följd af de preussiska segrarna.
Den ryske soldaten skulle ju redan i höstas dresseras till
”bildad”. – Men det var likaså lätt att förutse något så-
dant vid finska, indelta arméns upplösning 1868. Då
skämdes man för Parola lejon och smusslade det som en
tjuf i dagsljuset. Gr. Adbg förklarade att ett visst poem
om samma lejon aldrig skulle få tryckas. Och de fåkun-
nige statsmännen, de skrikande jordegarne triumferade,
likasom öfver en ofantelig lättnad, när de sluppo rotar-
ne och torpen, medan officerarne fingo behålla lönen,
och soldaterne fingo intet. Nu hafva de fått sin vilja
fram. Finland skall uppställa 20 bataljoner skarpskyttar
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och dessutom landtvärn. Det blir troligen ett stort nöje
för alla som skrikit mot indelta armén!
Mycken oklarhet råder här om den allmänna värneplig-
ten. Folk med hufvud hjerta finner det i sin ordning, att
hvarje man bör försvara sitt fädernesland. Grundsatsen
är riktig. Men svårigheten ligger i definitionen af fäder-
nesland samt sättet.
Tidn. Golos kastar sig begärligt öfver denna fråga, för-
menande att Finnar skola utan åtskilnad instickas i rys-
ka bataljoner och tvärtom samt att de finska bataljoner-
na kunna kommenderas hvart som helst och hafva ryskt
befäl. That is the question. De f. tidningarna protestera,
men stäfjas af den uppruskade pressöfverstyrelsen.
H.M. lofvar att iakttaga landets lagar samt nedsätter en
komité, för att bereda frågan för nästa landtdag. Alex.
Armfelt och Indrenius hitkomna för detta ändamål.
Tidn:s påståenden beriktigas derhän, att Borgå landtdag
visserligen begärt att de finska trupperna skulle få eget
befäl och icke skickas utom landets gränser, men att
Kejsaren aldrig stadfästat denna begäran. (Häremot in-
vände juristerne, att ett landtdagsbeslut icke kan af
H.M. delvis gillas och delvis förkastas, utan bör stadfäs-
tas eller förkastas i sin helhet:, hvarföre, och då H.K.M.
uttryckligen stadfästat andra punkter i Borgå landtdags
beslut, denna stadfästelse måste anses sträcka sig till det
hela). – Qui vivra verra. Finansmännen äro emellertid
högeligen uppskrämda. Man talar om Trappens afgång.
Adlerberg var för denna sak vid nyåret rest till Pburg
när krigsmin. Miljutin för honom framställde värneplig-
ten i Fd ungefär som Golos, förklarade Abg, att han i
sådant fall icke kunde åtaga sig ordförandeskapet i ko-
mitén. Detta är icke det enda tillfället, när Abg gente-
mot de ryska anspråken ställt sig på Finlands sida. Det
har gått honom som det gick Menschikoff, Grefve Berg
och flera andra satraper; de komma hit som ryssar från
hjertat till fotabjället, men vexa småningom in i vår se-
parata ställning och blifva, sig sjelfva ovetande, slutligen
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dess målsmän. – Grefve  Adlerberg har otvifvelaktigt en
fond af välmening mot Fd. Han har också lärt sig att
icke mera anse Rudakoff för ett orakel i finska frågor. –
Men han är ömtålig och misstrogen, emedan ingen finsk
man, som står honom nära, har nog klokhet och mod att
säga honom sanningen med nödig takt. – ”Förtjensten
belönar sig sjelf, yttrade han vid ett middagsbord; – det
är blott tillgifvenheten, som regeringen bör belöna.”

Februari
Wintern är ovanligt sträng, från omkring 10 Januari till
slutet af Februari, i Hfors observerades 33 graders köld,
men i Kuopio m.fl. orter af det inre och norra landet
frös qvicksilfret. En spådom var allmänt gängse vid ny-
årstiden, att man denna vinter skulle få 60 graders köld.
Vedpriserna i Hfors stego en kort tid ända till 24 mark
för en famn björkved. Mskor fröso ihjäl på isarna, fåglar
föllo döda till marken, och vargarna visade sig mer än
vanligt närgångna. Denna vinter anställdes flera lyckliga
björnjakter. Wid en af dessa, mellan Wiborg och Pburg,
blef kejsarens öfverjägmästare af våda ihjälskjuten. Vid
en annan fällde kejsaren sjelf en stor björnhona. – Fin-
ska Viken, Ålands haf och Bottn. viken voro alla tillfrus-
na med körvägar mellan kusterna.
Franska och tyska sympathier fortfara att råka i delo med
hvarandra. Vid början af Paris’ belägring (i Sept.) hölls
här ett vad mellan de båda lägren, om Paris skulle falla
eller inte falla till julen, och resultatet var en glad mid-
dag, som de tyska förhoppningarna förlorade i soc.hu-
set. Detta befanns så muntert, att till de första vadhål-
larne (G. Linder för tyskarne och Wahren för fransmän-
nen) slöto sig ännu 4 till hvardera sidan. Vadet gällde,
om Paris skulle kapitulera till Carlsdagen d. 28 Jan.
Båda partierna hade sin arrangör, som under tiden req-
virerade fasaner, äkta tokayer, frukter à 6 mk stycket
m.m., i hopp att motparterna skulle få betala kalaset,
hvarföre också middagen på utsatt dag kostade 1,000
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mark, eller 100 mk för kuverten. Men det roligaste var,
att Paris kapitulerade just samma 28 Jan., så att tu tal
blef hvem som skulle betala. Det lär dock slutligen ha
blifvit det franska partiet.
Skolorna hade länge varit delade i fransmän och preus-
sare. I fru Mickwitz tyska pension – annars en god in-
rättning – inskärptes hos barnen, att den, som höll med
tyskarne, höll med Gud, och den, som höll med frans-
männen, höll med den onde. Detta gjorde sådana barn,
som i hemmen insupit franska sympathier, mycket be-
kymrade. När nu nyheten kom om Paris kapitulation
och sedan om freden, inkallade fru M. tyskarnes vänner
bland eleverna i ett inre rum, och de trakterades med
tortor och sylt, men de fransksinnade fingo gå hem utan
välfägnad.
En subskription öppnades här för de nödlidande i Frank-
rike, men inbragte ej särdeles. Sympathierna för Fr.
svalnade betydligt efter kommunisternes galenskaper i
Mars.
D. 5 Febr. förevisade Konstnärsgillet vid sin årsfest en
vacker tablå af Paris, målad af H. Munsterhjelm, och ett
poem deklamerades om Paris, förf. af V. Hugo 1837.
”Ville qu’une orage emporte”.

Mars
Vid denna tid utbrast koleran häftigt i Petersburg och
tilltog i Mars, men aftog åter i April. – Den ovälkomne
gästen importerades, liksom i höstas, på jernväg till
Hfors, men tillsvidare utan att sprida sig här. Farsoten
kräfde dock ett aktadt offer, kommerserådet Julius
Harff, som insjuknade på återresan från Pburg och dog
en vecka derefter. Harff var en af Hangöbanans stiftare
och en af de redbaraste, mest ansedde tyskar i Finland,
sedan 20 år bosatt i Helsingfors. Efterlemnade betydlig
förmögenhet.
Penningar finnas åter i landet. Man märker detta på fle-
ra tecken: räntebärande papper stiger, sexprocentsrän-
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tan faller till fem, jordegendom finner åter köpare, ehu-
ru till lågt pris; lyxartiklarna ha åtgång, allmogens hem-
slöjd aftager, bränvinsfloden utströmmar i forsande flö-
den, lotterierna blomstra, theatrarna fyllas, målarne säl-
ja taflor. Ännu lida industrin och jordbruket af den sto-
ra krisens efterkänningar, men modet har stigit. Han-
deln och sjöfarten lida af kriget; exporten och frakterna
ha både stått lågt under vintern; skeppsvarfven äro syss-
lolösa. Jernvägen afskedar ock sina arbetare, men desse
hoppas nu på Hangöbanan, hvars bolag ändtligen fått
andrum att bilda sig. Om Tammerforsbanan täfla tre
konkurrenter; Åbo, Björneborg och Borgå rusta sig att
utsträcka sina armar mot Pburgerbanan, och sjelfve Il-
molaboerne erbjuda fri mark för den jernväg, som man
hoppas se dragen genom deras socken till Wasa.
Vid universitetet börjar vicekanslers omstöpande verk-
samhet blifva allt märkbarare. En komité nedsattes på
hösten, för att omgöra statuterna. Dess förslag ingick
först till kansler, godkändes der och underställdes sedan
konsistorii pröfning. Konsist. delade sig i två läger, ett
konservativt parti mot och ett reformparti för det nya
förslaget, som (för 3:dje gången inom 20 år) förändrar
filos.kand. examen till 4 linier, omreglerar vilkoren for
stipendiers erhållande m.m. Den minoritet i Konsistori-
um, som slutl. reserverade sig emot, var 9 man stark. Dit
hörde alla theologerne, endel jurister och hist. filologer,
men alla medici och de fleste fys. mathematiker voro
för reformen. Kothen yttrade härom med sin vanliga
öppenhet till prof. Ingman: här sätter jag edra bästa huf-
vuden i komitén, och så komma några dumhufvuden
och förderfva alltsamman.

April
Universitetet, som alltsedan presspetitionen varit i en
beklaglig saknad af högre meriter, stjernfall m.m., ihåg-
koms vid ryska påsken detta år med tre titlar: Lindelöf
sprang öfver en grad till statsråd, Lagus och L:strand
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blefvo kansliråd. Sådan nåd skedde på vicekanslers
framställning, hvilket högeligen förtrutit gr. Adlerbg,
som ännu någon tid velat straffa univ:t med glömska.

     8. Nordqvistska kalabaliken hade fått sitt upphof af en i
dag i Finlands Allm. Tidn. införd högst taktlös och ut-
manande uppsats af redaktören, prof. N., mot den till-
ämnade subskriptionen för Malms minnesvård. Uppsat-
sen, anstötlig redan genom sitt förmätna upplexande af
Fds folk, innehöll uppenbara osanningar och insinuatio-
ner, som vederlades af insändare i samma Allm.Tidn.,
medan pressöfverstyrelsen hindrade vederläggningar i
de öfriga bladen, likasom den förut undertryckt uppma-
ningar till subskriptionen. Det berättas t.o.m. att Nord-
qvist citerat uttryck, som censuren strukit i Dagbladet.
Allm. Tidn:s uppsats, riktad mot minnen och känslor,
hka särskildt ungdomen ansåg heliga, föranledde en
veckas öfverläggningar bland studenterne. Man hade
först för afsigt, att från det auditorium, der N. föreläste,
bilda en haj ända till hans boning och sålunda låta ho-
nom springa moraliskt gatlopp Men N. inställde sina fö-
reläsningar, och då skedde påsklördag d. 15 April kl. 10–
11 på aftonen den beryktade serenaden utan för N:s
boning i handl. Nymans hus vid östra Henriksgatan.
Studenterne samlades på Kajsaniemi och tågade der-
ifrån, beväpnade med lergökar, spjäll, kurirklockor och
annan instrumentalmusik till Henriksgatan, der snart en
mängd andra amatörer förenade sig med dem. Början
gjordes med ”Klara stjerna, du som strålar”, i harmonisk
qvartett, men vid tredje strofen inföll en chorus, så för-
färlig, att den hördes till de aflägsnaste stadsdelar. När
man så fortfarit en stund, begynte man tröttna, men då
sågs prof. N., belyst af två ljus, i ett af fönstren. Vid den-
na syn fördubblades oljudet, först lergökar, sedan 10
pennislantar, och slutligen äfven en gatsten flögo in ge-
nom fönstren. 10 dubbla rutor krossades, för hka följan-
de morgon sändes 20 mark till husägaren. Omkring 1/2
timme fortfor oljudet, hvarpå den första skaran skingra-
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de sig, men den efterföljdes sedan af flera (bl.a. handels-
bokhållarne, som kommo från sin klubb), så att serena-
den varade nära en hel timma med pauser, utan att po-
lisen blandade sig deri. Grefve Adlerbg underrättades af
polismästaren redan kl. 8 på aftonen och förbjöd att
störa ett uppträde, hvars påföljder sannolikt skulle stäl-
la universitet under hans uppsigt. Vicekansler och rek-
tor deremot voro på Laubs konsert. V. kansl. underrät-
tades efter hemkomsten, rektor, som bor nära N., fick
vid hemgåendet höra musiken. – Många anekdoter voro
sedan i omlopp. – Bland annat berättades, att ”det varit
en så ful konsert för prof. Cygnæus i natt, ” – men C. och
några sjuka i granskapet hade på förhand blifvit averte-
rade, för att ej skrämmas.
Söndags f.m. voro inspektorer och kuratorer kallade till
Kothen, som anbefallde fråga afdelningarne, om de ville
bestraffa de skyldige och förmå dem att sjelfve uppgif-
va sina namn; hket vägrades, emedan afdeln. ej erhöllo
visshet om att deras dom skulle blifva bestående. Seder-
mera läto de förmå sig dertill och relegerade 8 fönster-
inkastare på 4 mån. samt beslöto föreställning åt de öfri-
ga, men vägrade uppgifva namnen. Två gånger talade
vicekansler till studenterne i solennitetssalen; första
gången med uppmaning att sjelfve anteckna sig som
skyldige eller oskyldige (då 6 oskyldige tecknade sig på
listorna); andra gången upplästes ett bref från A. Arm-
felt, med H.K.M:s hotelse att tillsluta univ. på obestämd
tid, om ej de skyldige antecknade sig inom 24 timmar;
hvilket ock den gången skedde fakultetsvis, efter myck-
en motspänstighet af anstiftarne. Univ. tillslöts icke, och
af de antecknade dömde disc. kommissionen 92 till re-
legation på 5 månader, 49 till dito på 4 mån. och 24 till
föreställning. Vicekansler var sjelf närvarande och blan-
dade sig i discipl. kom:s förhör.
Allt detta trassel varade en månads tid, under hken
univ:s verksamhet de facto var suspenderad. Auditorier-
na stodo toma, de flitigaste och ordentligaste drefvo
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kring på gator och värdshus. Blotta förlusten af tid och
pgar var mera värd, än alla prof. Nordqvists meriter.
Studenternes oljud kan ej försvaras af deras rättmätiga
harm. Men univ. styrelsens åtgärder kunna lika litet för-
svaras, att drilla denna bagatell, tills den vexte från en
snöboll till en lavin, som hotade att uppsluka univ:tet.
Om disciplins komm. genast fått ransaka och döma de
skyldige, hade allt varit afgjordt på högst en vecka. Men
vicekansler trodde sig anslå en liberal väg, och när den-
na ej ledde till målet, skulle ändock samma väg varieras.
När åter det var vunnet, som bordt vara hufvudsak,
neml. afdeln:s ogillande af demostrationen, trissades
ånyo om namnen. Och af den pseudo liberala vägen
skördade vicekansler endast impopularitet, som gick så
långt, att det var fråga om kattserenad äfven för honom,
men det aflopp dermed, att 4 kattor bundos med svan-
sarna ihop i en korg och placerades om natten i Kothens
farstu.
Oförsvarligast af allt var styrelsens taktlöshet att låta en
ilsken russoman utgjuta sin galla i landets officiela blad,
icke en utan flera gånger, medan censuren förbjöd all
vederläggning. Det enda opartiska bedömande om sa-
ken, som man fick läsa i tryck, var ett par korresp. artik-
lar från Hfors i Golos, der frågan fick sin rätta färg af ett
obetydligt nojs.
När prof. N. beklagade sig för sin förre studentkamrat,
auktionsmäklaren Nygren, öfver alla mskors fientliga
hållning, svarade Nygren lakoniskt: ”Mins du, när vi
båda stodo bredvid hvarandra och höllo kattserenad för
prof. Aminoff för 20 år sedan?”
Äfven roade sig många deråt, att Nordqvist nu på våren
inropade arrendet för villorna Arabien och Kanaans
land. Det var orientaliskt, sade Hufvstdbl.
Det kan ej nekas, att ju politiska tendenser kommit i
svang hos en del af studenterne, i sht Nylänningarne.
Men så har styrelsen också under en lång följd af år
uppammat just dessa tendenser, genom att gifva alla
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Den tyskfödde Fredrik Pacius, ”den finländska musikens fader” var den
ledande professionella musikern och kompositören i Helsingfors. År 1835
tillträdde han tjänsten som universitetets musiklärare och innehade den
till 1869. Han tonsatte en mängd dikter av Runeberg (nationalsången
”Vårt land” 1848) och skrev bl.a. musiken till Topelius Kung Carls jagt
1852 och Princessan af Cypern 1860.
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små pojkaktigheter vid univ:tet en politisk betydelse
och genom att göra vissa univ.lärare, såsom Arppe och
Nordqvist, till politiska personer. En univ.lärare borde
icke tillåtas, att bekläda en befattning, som alldeles intet
har med univ. att skaffa och dock gör honom till en fö-
remål för politiska antipathier. Hans ställning till ung-
domen måste ju derigenom blifva ohållbar.
De stora excesserna i Odessa påsktiden voro af långt
större betydenhet, än det lilla nojset i Hfors. De utvisa
ett betänkligt svaghetssymptom i ryska kejsaredömets
absoluta mekanik och torde ha bidragit till en förstäm-
ning hos den milde Alexander.

Maj
   13. Vicekansler stadfäste discipl. kommissionens utslag så-

lunda, att relegationen skulle räknas från 1 Sept. Rätte-
ligen utgjorde detta 3 1/2 månads skärpning af straffet,
emedan en relegation härtills alltid räknats från den dag
utslaget vunnit laga kraft. Och en skärpning af v.k. skul-
le, enligt lag, medföra besvärsanvisning till kansler. Men
detta undgår man nu genom en lagtolkning mot häfd.
En del relegerade beslöto häröfver anföra besvär hos
prokurators embetet och valde rådman Edv. Bergh till
sakförare. En annan (Th. Wænnerberg) begärde ut sina
akademiska vittnesbörd.
Kejsaren säges en dag ha berättat för Armfelt, att de
Nyländska studenterne i Hfors hållit ett loftal öfver
hjeltarne vid Siikajoki. H.M. skall dervid ha tillagt, att
nyheterna från Finland gjort honom 10 år äldre.

   23. Undertecknades professorernes enskilda skrifvelse till
Grefve Armfelt med anledning af de senaste orolighe-
terna. Innehöll, jemte försäkran om trohet och tacksam-
het mot H.M., en närmare belysning af tilldragelserna
och studenternes politiska tendenser. Skriften under-
tecknades af rektor och prorektor samt inalles 20 pro-
fessorer. Absentes voro: J.A. Estlander, utrikes, Nord-
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qvist, jäfvig, samt Willebrand, Lagus och Pippingsköld,
som vägrade deltaga.

Juni
Vikingen m.fl. tidningar publicerade de relegerades be-
svär till prokuratorsembetet och ställdes sedan af det-
samma till ansvar för publicationen. Prokuratorn resol-
verade, att som kansler äger vårda universitetet och dess
medlemmars rättighet, kan intet afseende fästas vid be-
svären.
Våren var i år ovanligt sen, och varm väderlek inträffade
först dagarne efter midsommar. Rönnen blommade
först i slutet af Juni, vårsädet fördröjdes. Sedermera in-
träffade under 3 à 4 veckor af Juli en period af värme,
som lifvade landtmannens förhoppningar.

   27. Denna period tog slut med stark åska, orkan, hagel och
störtregn sjusovaredagen, då blixten äfven på flera orter
dödade menniskor. Derefter följde kylig och ostadig,
ofta regnig väderlek, som fördröjde vextligheten och
försvårade höbergningen, intilldess att mot medlet af
Augusti en kortare period af torrt väder ersatte det för-
summade. Emellertid blef skörden, som i Juli såg myck-
et lofvande ut, betydligt förringad till qvantitet och qva-
litet, men oafsedt en ringare frost natten mot den 18
Juli, förskonades landet af Guds nåd från ödeläggelse, så
att de första egentliga frosterna inträffade först nätterna
mot den 30 och 31 augusti. Om sommaren i dess helhet
kan sägas, att den var regnig och ostadig.
De nya skolreformerna, äro mångenstädes ett samtalsäm-
ne. Chefen för skolstyrelsen är en af dem, som älska att
röra på saker och ting. Icke mindre än tre olika förslager
ha efterträdt hvarandra, och skolchefens idéer synas en-
dast delvis gå igenom. Kärnan af hans nya system är att
monopolisera den högre bildningen hos de förnämliga-
re samhällsklasserna, dervid dock ingen annan mått-
stock kunnat tillgripas, än förmögenheten, och spetsen
af systemet går ut på en minskning af studenternes an-
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tal vid univ:tet. Fördenskull vill han fördyra all högre
skola, och början har genomdrifvits med att höja flick-
skolornas årsavgift från 50 till 100 mark (Kothen ville
ha 200 mk). Motståndet är allmänt, dock svagt och
undfallande. Endast Pedagog. Fören. i Hfors har skarpa-
re och bestämdare uttalat sig i principen för kostnadsfri
undervisning i alla publika skolor. – Starkt uppseende
väkte äfven förslaget, att indraga det finska elementarlä-
roverket i Jyväskylä och i st. förlägga en svensk skola i St
Mickel.

Augusti
Seminarierna i Ekenäs och Nykarleby äro nu organisera-
de på papperet; staten i möjligaste måtto inknappad, för
att de två enkla ej skulle bli dyrare än ett sammansatt;
dock är det väl, att den svenska befolkningen ej blifvit
arflös. Senatens förslag fick i vintras vänta 6 veckor på
gr. Adlerbergs tyske translator; tjensterna i Ekenäs anslo-
gos lediga först i slutet af Juni, och dock skall inrättning-
en börja i höst. I Nykarleby, som skall börja hösten
1872, är ingenting ännu gjordt.
Jernvägarne. Tidehvarfvets svindel har beklagligen fort-
plantat sig ända till vår aflägsna vrå. Man begär nu ej
concession för en jernväg i afsigt att bygga den, utan för
att sälja concessionen med vinst, innan man ens gjort ett
strå för saken. Oskyldigast synes Borgå–Kervobanan;
den är menad på allvar, men har svårt att skrapa hop
penningar. Hangöbanan och Åbo–Thusbanan ha urartat
till blott spekulation. Den förra inbetalte en kaution af
250,000 mk med vilkor att arbetena skulle vara började
d. 6 Aug., och till den dagen hoplystes en mängd arbe-
tare som efter ett par veckors arbeten till största delen
åter fingo gå sina färde. Icke en fots bredd mark är ännu
exproprierad, utom den mark staden donerat. Ett smä-
deligt rykte säger, att Baltischportbolaget offrat 1/2 mil-
lion rubel, för att draga i det längsta möjliga ut på tiden
med Hangöbanan. Kommunalrådet Ullner har dock fått
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25,000 rubel kontant. – Åbo–Thusbanan, der bolaget af
ryssar sprang i vägen för bättre folk, inbetalte första
halfva millionen mark, men ej den andra i rätt tid och
vinglar nu, för att ej förlora det redan inbetalda.

September
Hösten inträder tidigt i år. Sept. 1–10 var ännu en mild
och vacker eftersommar, som gynnade skörden. Deref-
ter inträffade kall och regnig väderlek. – Koleran har, ef-
ter sporadiska fall hela sommaren, numera antagit epi-
demisk karakter i Helsingfors och befordras af ostadig
temperatur, trängsel i bostäderna och fylleriets öfver-
handtagande. Aldrig har bränvinsfloden uppträdt så all-
män, vederstygglig och fräck. Hvarannan handelsbutik
är en krog, och vid sidan af de privilegierade florera
många hundrade lönnkrogar, för hvilka polisen blundar
mot fri förtäring.

   12. Karl Collans hastiga död väckte en verklig panique i
Helsingfors. Med sorg och bestörtning förenade sig alla
inbillningens skrämskott. En mängd personer kände sig
genast sjuka. I frunt.skolan sjuknade vid första sorge-
budskapet tre, men om några dagar hade dessa inbillade
sjuke ånyo repat sig. Akiander och Collan voro dyrbara
offer. Om båda vore mycket att säga, – som blott delvis
är sagdt.

   13. Universitetet har inom få månader förlorat Rosenborg,
Akiander, Geitlin, Brunér och Collan, hvartill kom bibl.
amanuensen Edlund (också Matlund kallad), en af ar-
betsmyrorna i vår publicitet. Vid inskriptionen tycktes
man likasom räkna hvarandra, hvilka ännu funnos qvar.
Vicekansler har, med sitt suveräna förakt för lagliga for-
mer, förordnat ordin. prof. F. v. Becker att förestå den
nya extraordin. professionen i ögonläkarekonsten, med-
an professionen i farmacin skall på obestämd tid skötas
af vikarie. Allt detta utan konsistorii eller medic. fakul-
tetens hörande, ”på förslag af medicinalöfverstyrelsen”.
– Den nya tjensten är gjord för Becker, som också fått
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bestämma sina vilkor. Consist. Academ. beslöt med stor
pluralitet att skriftligen anhålla, det Vicekansler ville
afvärja intrång i Univ:s rätt.
Med anledning häraf förenade sig 28 icke till Consist.
hörande univ. lärare och tjenstemän om en tacksägelse-
adress till Consistorium Academicum. Denna adress
blef först bekant genom Dagbl., som gaf Vicekansler
anledning att till sig infordra densamma.
Sista skördeberättelserna lyda ungefär lika för hela lan-
det: råg medelmåttig eller derunder, korn medelmåttigt
eller deröfver, potäter öfver medelmåttan, men sjuka; hö,
delvis ymnigt, delvis medelmåttigt, en stor del illa ber-
gadt; fiske dåligt.

Oktober
   12 Ekenäs Seminarium inviges med 30 elever. Uno Cyg-

næus talar. Det qvinnliga seminariet är hans älsklingsidé
och helt och hållet hans verk, först i Jyväskylä. Det har
haft att kämpa mot stora fördomar, vrånga kritiker, men
går dock fram genom sanningens oemotståndliga makt.
– Den förste direktorn, Floman, är landets främste qvin-
nolärare. O.I.A. Rancken sökte, men uppställde för
många vilkor; – har varmt intresse, men ej energi.

   24. Jernvägar. Hangö- och Åbo–Thusbanorna äro sålunda
intrasslade i hvarandra, att det till större delen är samma
ryska bojarer, som köpt koncessionerna till dem båda,
icke för att bygga, utan för att utbjuda aktierna och vin-
na på dem. F. Kiseleff har fått 7,000 mk och A. Waseni-
us 5,000, Harff likaså 7,000 för gjorda omkostnader,
och resten skulle de få, när aktierna blifvit fulltecknade.
Men detta har misslyckats, dels emedan Reutern i
B.portbanans intresse förbjöd aktiernas utbjudande på
ryska börsen, dels emedan tyska och holländska kapital-
ister lagt sina pengar i franska lånen. – Ullner har för
Åbo–Thus koncessionen fått 50,000 rubel kontant,
men gått i förskott för första byggnadskostnaderna vid
Ekenäs, omkr. 6,000 mark.
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Politiskt shackdrag. I Golos skrifver en korrespondent
från Wiborg, att de finska bönderne, som äro förtryckte
[af] sina svenska godsägare, hålla på att underteckna en
petition, att de måtte ställas under rysk lag. – Sutte en
annan än Alexander II på thronen, så vore ett sådant
shackdrag alls icke otänkbart. Att köpa några hundra
underskrifter af folk, som ej vet hvad det underskrifver,
det kunde hvar länsman eller fogde åtaga sig mot kon-
tant erkänsla.
Thronföljaren. Ännu är Gudilof Alexander II i sin fulla
kraft, men åren vexa, kronan tynger, framtiden är oviss.
Mer och mer vändas alla blickar i Ryssland mot den
uppgående solen. Man hör åtskilligt godt om thron-
följaren. Med en öppenhet, som föraktar att hyckla, ut-
talar han stundom regeringsgrundsatser, som komma
det nationalryska partiet att jubla, det tyska att darra. –
Vid en bankett har han nyligen, sedan kejsarens och
Cesarevitsch’ skålar druckits, svarat på sitt vanliga oför-
ställda sätt: min fars skål för det han befriat Ryssland
från lifegenskapen; min skål för det jag skall befria Ryss-
land från tyskarne. – Beklagligen inbegriper uttrycket
Njemetz alla vesterlänningar, äfven svenskarne, och såle-
des föga hugneligt för hvad man kallar ”svenska partiet”
i Finland.
Hösten. September var kylig och stormig alltfrån den
10:de. – Nattfroster och skeppsbrott. Oktober deremot
ovanligt mild och ovanligt lugn. All sjöfart gick obe-
hindrade, och den klena rågbrodden fick stadga öfver
förväntan. Denna milda väderlek fortfor till medlet af
November, då skarp köld inträffade. Den 1 December
banade sig sista ångbåten väg genom isen i Hfors ham-
nar, och den 2:dra var första goda slädföre, men i det
inre och norra Finland långt förut.

November
   16. Baron Kothens bal. Grefve A., som begynt ledsna vid K.,

säges en dag ha yttrat, att K. ej var populär bland stu-
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denterne. Hvarpå K. skall ha svarat, att det endast var
några, mauvais sujets, med hka han råkat i delo, och att
han nog skulle visa, att han ej frågade efter sådant.
Hvarpå Vicekansler inbjöd till en bal (den första och
enda denna höst) bland 16 helt unga studenter. Af dessa
16 infunno sig 3 på deras fäders befallning. De öfvriga
13 uteblefvo. Dagen derpå kom pedellen, som bjudit
dem, med helsning från vicekansler, att de skulle upp-
gifva orsaken hvarför de blifvit borta. Några skyllde på
hufvudvärk, andra uppgåfvo ingen orsak alls. Och in-
spektorerne fingo befallning att tillrättavisa de uppstud-
siga för deras beteende.
Denna månad har annars bevittnat, jemte andra refor-
mer, ryskans obligatoriska återinförande i skolorna och
förordningen om ett 7 klassiskt lyceum för inlärandet af
ryska och moderna språk i Helsingfors. – K. ifrån hken
initiativet utgått, åsyftar härmed att afhjelpa en verklig
brist, men har ingenting lärt af så många år förut vunna
erfarenhet, att just ryskans obligatoriska egenskap var
den, som mer än något annat gjorde detta språk afskydt,
medan en märkbar förändring i åsigter begynt visa sig,
sedan Baranovski föreslog borttagandet af det obligato-
riska tvånget. De senare åren ha t.o.m. begåfvade ansed-
de unge man sökt ryska stipendier, hket förut skulle
ådragit dem förakt. Och nu skall detta, beklagliga förakt
och försummande af ett nödvändigt språk åter begynna.

December
Landtdagsmannavalen begynna. Om de ärenden, som
regeringen finner för godt att förelägga ständerna, för-
ljudes föga. Den byråkratiska periodens fasa för offent-
ligheten har åter blifvit rådande. Skolfrågorna, likasom
landtdagsfrågorna, urladda sig i molnen högt öfver de
dödliges hufvuden. Pressen är inte utan skuld, ty Hfors
Dagbl. – som brukar identifiera sig med ”pressen” – be-
handlar i slarfviga, floskulösa dagartiklar mången fråga i
en så skolmästrande ton, att den tredje statsmakten sy-
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nes vilja tillrättavisa både den första och den andra.
Dagbladets opinionsterrorism har ändtligen framkallat
en reaktion. Roten dertill är fennomansk, men dermed
förena sig de kyrkliga tendenser, som icke vilja hafva en
mot kyrkan och kristendomen fientlig press enväldig,
samt andra, som i politiken och samhällsfrågorna anse
Dagbl. behöfva en motvigt. En garantifond à 25,000 mk
sammanbringas öfver förväntan snabbt medelst aktier à
100 mk. Dermed uppsattes den nya dagliga tidningen
Morgonbladet, afsedd att försvara, å ena sidan finska
språkets, å andra sidan kyrkans och den moderata libe-
ralismens intressen. Granfelt, Ehrström och Topelius
ingå som tillfällige medarbetare, under vilkor att tid-
ningen intager en central ställning mellan partierna. –
Redaktionen (Forsell, Donner, Rein) är densamma, som
1865, 1866 uppträdde i Hfors Tidn.; men K. Bergboms
medverkan föranledde Åbo Und:r att säga om Mbl:s
programm: ”rösten är Jacobs, men händerna äro Esaus.”
Med året 1871 eller början af 1872 afsomna den ultra-
fennomanska Ilmarinen i Wiborg, äfvensom Suom. Tie-
to-sanomia.
Vid årets slut har Finland ovanligt godt om tillgång på
penningar. Räntan i banker och kassor faller från 6 till
5 %. Härtill har sannolikt den starka smörexporten vä-
sentligt bidragit. Äfven tullinkomsterna öfverstiga för-
väntan. Bonden betalar, oaktadt klen skörd, småningom
sina skulder. Han har lärt sig att bättre hushålla. Endast
bränvinsfloden fortfar att flöda. Till dess hämmande för-
ena sig enskilde i Helsingfors om ett utskänkningsbolag
efter Götheborgs mönster.
Postverket har under hösten (Okt.) infört korrespon-
denskorten, tidigare än både Sverige och Ryssland, ett
vigtigt kommunikationsmedel i ett fattigt land med
högt porto, särdeles för arbetsklassen. Vårt postverk är,
äfven i öfvrigt, det administrativa verk, som mer än nå-
got annat tillegnat sig tidens framsteg.
För brandforsäkring af lösegendom har nu ändtligen ett
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inhemskt bolag bildat sig i Åbo.
Vintern. Efter en mild höst inträffade köld och slädföre
i slutet af Nov. I medlet af Dec. hade man några dagar
12 till 17o köld, men derefter blef en blid slaskvinter,
som fortfor in på februari månad.
Jag har glömt att nämna den nye finansministern Mo-
lander – en man med hufvud och arbetsförmåga, men
ärelysten och utan fast karaktär.
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1872

Herre, din godhet räcker så vidt som himmelen är och
din sanning så vidt som skyarna gå. Din rättfärdighet är
såsom de högsta berg, dina domar äro som stora djup. Ty
hos dig är lifvets källa, och i ditt ljus se vi ljus. – Ps.19.

Januari
Året begynte med en mycket blid vinter, som varade
från medlet af December till medlet af Februari. Under
dessa två månader gick thermometern blott ett par
gånger till 10 à 11 graders köld, men höll sig mest vid 2
à 4 grader och var stundom öfver fryspunkten. Från d. 2
Jan. till d. 4 Febr. såg man icke en skymt af solen. Him-
len var ständigt mulen, vinden sydlig, dimmor icke säll-
synta. Hafvet låg öppet ända till Sveaborgs murar, och
Räfsö hamn vid Björneborg var isfri. Björkved, som på
hösten betalades i Hfors med ända till 24 mark, föll ef-
terhand till 14. Snö fanns i början för litet, men blef
ymmig i medlet af Januari. Krämpor, men inga farsoter,
voro gångbara.
Landtdagsvalen vid denna tid föllo, särdeles i borgare-
och bondestånden till 2/3 på alldeles nye män. Borgar-
ståndet fick många jurister, presterne 4 professorer.
Utom 6 adlige professorer. – Kothen säges ha eftersträf-
vat landtmarskalksstafven (man tror också allt om
Kothen!). Dock utsågs Nordenstam, som icke lärer ha
eftersträfvat denna ära, men vicelandtmarskalken baron
Born fann sig desto mera smickrad. Mycket uppseende
väcktes, när statsrådet Lindelöf blef vicetalman för pres-
teståndet, med förbigående af biskop Schauman, som
icke blott enligt hierarkisk praxis utan fastmer för sina
framstående meriter, bland andra såsom den nya kyrko-
lagens författare, ansetts dertill sjelfskrifven. Men S. var
aldrig statsman i den meningen.
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Februari
     1. Landtdagen utblåses. Ryska folksången och strax derpå

Wårt Land spelas vid senatstrappan. Många hufvuden,
som under den förra voro betäckta, blottades vid den
senare. – Uusi Suometar var nog oförsiktig att berätta
detta, och Nordqvist var ej sen att deraf göra en färglagd
historia i F.A.T.

     5. Lantdagen inviges. I kyrkan predikade Schauman svens-
ka och Renvall finska. Schauman mottog gen.guvernö-
ren i svart prestkappa med kors och kjed, således icke ”i
full ornat”, som ceremonielet föreskref. Han hade varit
förut hos Adlerberg och förklarat, att kåpan var en narr-
kåpa, som Ottelin i tiden gjort ännu narraktigare och
som S. gjort ett löfte att icke bära. Adlerbg höll god min,
men icke upptogs det väl.
Ambrosianska lofsången anfördes af Faltin.
Throntalet i rikssalen upplästes på ryska samt öfversat-
tes sedan af Örn på svenska och finska. Landtmarskal-
ken och ärkebiskopen talade fransyska, Zilliacus svens-
ka, Mäkipeska finska. Der fattades endast tyskan. –
Throntalet framhöll ryskans införande i skolorna och
jernvägens nytta att utrota lokala fördomar. Det let som
ett svar, när Nordenstam i sitt hälsningstal yttrade, att
jernvägen förbinder oss med Europa.

     6. Landtdagsbalen i slottet. Der dracks icke Hans Majestäts
Skål, sannolikt för att inbespara champagnen. H.M.
skall ha anslagit 40,000 mk till denna bal. – Adlerberg
gaf den på entreprenad åt sin kock för 10,000 mk, och
kocken berättade för sin svärfar, att han ämnade för-
tjena minst 6,000 mk derpå. Alltså kostade balen i verk-
ligheten högst 4,000 mk. – Men så var den derefter. Allt
beräknadt på att synas, föga att njutas. Der funnos vild-
svin, råbockar m.fl. delikatesser från Pburg, men qvanti-
teten sådan, att den, som ej lyckades hinna fram i tid,
fann de sura rysslimpskifvor på hvilka fasanerna legat,
och kunde skatta sig lycklig att få sill och ost. Superba
drycker prunkade, men der funnos några dussin glas för
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800 personer. Brist likaså på knifvar, gafflar och tallrikar,
allt beräknade att minska åtgången. – Två dagar förut
hade kocken en fin supér för sina intima. Der åts och
dracks mycket kräsligare än på kejsarens bal för landets
ständer. Der serverades hummer m.m., som ej kom
fram vid balen, samt fina viner i öfverflöd. – Håller H.
Exc. Generalguvernören Finnarne för bondlurkar, som
endast veta hvad gröt duger till?
Från den redan uppsatta bjudningslistan utströkos
omkr. 30 landtdagsfruar för att få plats för några ryska
familjer från Sveaborg – icke af högre rang, utan sådana
som gjort visite hos grefve Adlerbergs, hvilket besagda
fruar icke gjort. Deröfver uppstod dock knot, och följ-
den var, att fruarna fingo bjudningskort aftonen före ba-
len. Efter rådplägning beslöto de att icke gå. Deras män
gingo ensame och inträdde på engång. – Madam var för-
stämd, Fontenilias gret, och Polacken Zabridsky, an-
ställd hos H.exc. yttrade till sina bekanta: Gud låte det
icke komma i de ryska tidningarna. – De ryska tidning-
arne äro svåra busar för h. ex.
Med det fyrbenta maskineriets omgångar förgingo två
veckor, innan ens petitionerna började. Bland desse in-
togs första platsen i alla stånden af pet. om lagbunden
tryckfrihet; dernäst om högsta domstolens särskiljande
från senaten, om ständernes deltagande i skolornas och
universitetets lagstiftning m.m. – I bondeståndet inlem-
nades ensamt 99 petitioner. Men jag förbigår det bekan-
ta som läses i tidningarna.
Medan vid de förra landtdagarne en ännu sväfvande,
men dock märkbar politisk partifärg visade sig, uppträ-
da nu de två ultrapartierna i språkfrågan med en icke
ringa pretention. Början gjordes af fennomanerna med
många och till en stor del berättigade pretentioner om
finskt undervisningsspråk: mesta tonvigten lades på en
finsk normalskola, och alla dessa petitioner hänvisades
utan motstånd till utskotten. Men när Suecomanerna
svarade med en petit. om en lärostol i svenska språket
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vid universitetet, mötte denna strax ett oväntadt mot-
stånd i presteståndet och ett mindre oväntadt, men hef-
tigt motstånd i det af fennomanerne ifrigt och med
framgång bearbetade bondeståndet, der sarkasmer hag-
lade och der Puhakka önskade se ”den orginala skuldse-
del, som förbinder oss till tacksamhet mot svenskarne”.
För sin del menade talaren, att denna skuldsedel länge-
sedan vore qvittad med vårt blod – en fras, som sedan
karrikerades vid en maskrad i Borgå, der Puhakka fram-
ställdes med en stor revers, öfverkorsad med rödkrita.
Vid presspetitionen i adeln ville C. v. Kothen och Man-
nerheim efter sessionen låta anteckna, att de icke delta-
git i beslutet, men detta förvägrades dem.

     4. I parenthes mellan landtdagen: – Den 4 Febr. kl. 7–9 på
aftonen, under vindstilla och töcknig luft samt molnbe-
täckt himmel, visade sig hela himmelen i alla väderstreck
eldröd, utan något flammande sken. Eldfärgen var öfver-
allt lika jemn och oföränderlig, – en storartadt dyster
anblick, som mångenstädes förmodades härröra af en
stor, men aflägsen eldsvåda (”Hfors brinner”). Fenome-
net visade sig lika intensivt i norra Finland, Ryssland,
Tyskland, Rom, ja ända i Ostindien med en aldrig sedd
prakt. Enligt samstämmande intyg var det ett norrsken
af oerhörda dimensioner och stor höjd, men genom den
molnhöljda luftkretsen syntes det här så stilla utbredt,
att det alls icke liknade vanliga norrsken.

Mars
   10. Konstföreningen har nu för första gången uppställt ett

verkligt målningsgalleri, i Åbergska huset, frukten af 26
års samlingar. – Senaten ger i år ånyo blott 8,000 m. i. s.
för 12,000, åt ritskolorna.
Industri. Alla mekaniska verkstäder äro öfverfyllde af
arbete och beställningar. Penningen faller, material, ar-
betslöner och hyror stiga. Trädmasseindustrin tager stark
fart, och konkurrenter börja på alla håll täfla med Acha-
tes Thuneberg, som nära Wiborg för 10 år sedan uppsat-
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te den första fabriken af detta slag, och Idestam, som vid
Nokia uppsatte den andra. Beställningar ingå från Eng-
land mer än här kan effektueras. – I Borgå har bildat sig
ett mejeriaktiebolag. – Pappersbruken arbeta för Ryssland
natt och dag. – Hangöbanan börjar ändtligen upphugga
sin linie och expropriera. – I Wiborg bildas med tyska
kapitaler en stor Nordisk bank, konkurrent till Fören-
ingsbanken.
Landtdagen. Presspetitionen har fått sitt öde afgjordt.
Afslaget åtföljdes af en skrapa, med erinran, att H.M.
icke var sinnad att afstå någon af de honom grundlags-
enligt tillkommande rättigheter.
L. Mechelins petition om ständernas rätt att deltaga i
bestämmandet af statsbudgeten har sannolikt sin andel i
H.M:s sistnämnda erinran. Det var en ömtålig sträng för
en suverän öfver Ryssland och en icke mindre ömtålig
sak för den finska byråkratin. Otidsenlig, om icke otidig,
var denna petition i alla fall. I borgareståndet blef tal-
mannen öfverraskad och lät remittera petitionen till ut-
skott samt inbjuda de öfriga stånden, men deras talmän
hade alla fått instruktioner att ej tillåta dess upptagan-
de till diskussion: hket de efterkommo, ej utan reserva-
tioner i stånden. Vi behöfva ännu lära oss politisk takt,
att sedan man nyss fått så mycket, som periodiska landt-
dagar, begagna den första af dessa till att begära allt det
är politiskt pojkaktigt.
När frågan om ett nytt ständerhus förevar i bondestån-
det, yttrade någon, att det vore vanskeligt inreda ett så-
dant för fyra kamrar, när det öfriga konstitutionela Eu-
ropa har tvåkammarsystem, hvarpå Meurman yttrade,
att det öfriga Europa kunde engång komma hit och lära
någonting utaf oss.
Senaten är generad af att nödgas utlemna till utskotten
dess sekreta protokoller. O. af Schultén beklagade sig
deröfver bitterligen.
Att O. Donner, så nyligen bötfälld för sin frimodiga
uppsats om skolstyrelsens åtgärder, nu blifvit vald till
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sekreterare i det utskott, som behandlar skolpetitione-
rna, detta är ”en händelse, som ser ut som en tanke”.

April
Judefrågan föll lyckligtvis i 3 stånd och gick blott hos
borgarne igenom. Kammarhumanitet utan praktisk bot-
ten blir inhumanitet i sina följder. De polske judarne ha
ett dubbelt skäl att strömma till detta land: 1) för att
undgå rekryteringen och 2) för att exploitera ett nytt
och tacksamt fält. Ett folk skall lära sig räkna quatuor
species, innan det inlåter sig i bolag med raffinerade räk-
nemästare utan annat fädernesland, än penningens. Det
hade blifvit en skön historia, om portarne öppnats för
50,000 af judarnes drägg, som utsuger den polske bon-
den till märgen, som äger hans säd, innan den är skuren
på åkern och genom sina kapitaler och sin sammanhåll-
ning dominerar rörelsen i ett rikt land, hvad sen i ett fat-
tigt! Om 10 år hade 1/3 af Finlands bönder nedsjunkit
till förpaktare åt desse judar, alla krogar och all landt-
handel hade varit i deras händer: järnvägarne hade blif-
vit deras storfiske. Men kammarhumanisterne inbilla
sig, att idel Rothschildar och Mendelsöhner skulle hit-
flytta! – Aktning och deltagande för verldens äldsta
adel, men icke på bekostnad af ett okunnigt, trögt och
lättluradt folk! – Hvilken förträfflig armé af spioner och
fala angifvare skulle vi ej fått i landet! Och hvilka ypper-
lige mäklare för skogsplundring, för ryska egendomsköp
och för allt slags utsugande!
Jernvägsgensdarmerne göra dumheter. De ströfva kring
Wiborgs län, gripa dem de anse för löst folk och oroa
folket med frågor om det är fred i landet. Lydande sina
ryska chefer och stående utom finsk lag, blanda de sig i
jernvägskonduktörernes göromål och uppföra sig oför-
skämdt. Deras chefer äro gen. Tobiesen, en beskedlig
karl, som har sitt fädernesland i magen, och major
Brummer, en lycksökare, som flyttades från 1,000 rub. i
Ryssland till 8,000 mk i Fd och derföre bör visa nit, för
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att göra sig värdig högre befordran.
Våren har kommit tidigt i år. Slädföret tog slut i medlet
af Mars, sedan kom i slutet af Mars en kort eftervinter,
derpå regn och blid luft. Isarne gingo vid sydfinska kus-
ten den 20–24 April – sjöfarten öppnades – äfven de
norra elfvarna skjöto ovanligt bittida. Men rågbrodden
visar sig mångenstädes svart och bedröflig, derför att
snön i höstas föll på ofrusen mark.

Maj
Landtdagen har först nu börjat frigöra sig från petitio-
nerna och diskutera regeringens, till en del ganska kort
och slarfvigt motiverade propositioner. Statsutskottets
betänkande öfver budgeten åren 1867–71 rönte samma
missöde, som petitionen om ständernas kontroll öfver
statsutgifterne, nemligen att diskussion deröfver vägra-
des af talmännen i tre stånd: adeln, presterskapet och
bondeståndet. Att detta skedde på befallning, är sjelffal-
let. Byråkratin har begagnat sig af den hypokondriska
stämningen.

Juni
Landtdagens vigtigare frågor blefvo slutligen dels un-
dangjorda, dels halfgjorda under intrycket af den tidiga
sommarhettan och sedan en del prester samt mer än
hälften af adeln lemnat staden. Till det besynnerliga
hörde, att tre stånd beslöto den Österbottniska jernvä-
gens byggande, i händelse Åbo–Wiiala banan blefve ut-
förd af privatbolag och statslånemedel derigenom dis-
ponibla, men i borgareståndet stod en rösts majoritet
styft deremot. Vid tredje voteringen, efter ny inbjud-
ning, stadnade borgareståndet vid lika röster för och
emot, och den förseglade sedeln afgjorde neg. – Det var
Åbo och Björneborgs lokala handelsintressen, som lyck-
ades vinna denna föga ärofulla seger, först att besluta
Åbo–Wiiala banan som stambana, ehuru den är ämnad
att konkurrera med kronans jernväg Hfors–Tavastehus
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Under Alexander II:s regeringstid förändrades arkitekturen i Helsingfors. Empir-
stilen från Alexander I:s och Nikolaj I:s tid avlöstes av nya former, nygotik,
nyrenässans och rysk-bysantinska inslag. På Skatudden byggdes en stor kyrka 
för den grekisk-ryska församlingen, Uspenskij-katedralen, som invigdes 1868.
Till höger om kyrkan syns det nya myntverket, där man fr.o.m. 1860 präglade
Finlands mark- och pennimynt. Fotografi av E. Hoffers 1866.
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(event. T:fors), och sedan att undanrödja den befarade
medtäflaren om exporten. Ledarne, som stodo bakom
hela denna skamliga intrig, voterade öppet för Östb. ba-
nan.
Om denna landtdag kan i öfrigt sägas, att den med oför-
skräckt mod, men ringa framgång, kämpat mot tidens
reaktionära tendenser. Sitt bedröfligaste nederlag led
den i skolfrågan, alldenstund den nya skolförordningen,
tvärtemot landtdagens begäran och dess i alla stånd ut-
talade åsigter, vann i Augusti en brådskande kejserlig
sanktion.
Det konstitutionela statsskicket är för närvarande blott
tolereradt, med förbehåll att det inskränker sig till att
lagstadga regeringens förslager. Ensamt i konstitutione-
la staters historia, och som sådant af nästan komisk na-
tur, är att Finlands ständer dekreterat fortfarandet af en
beskattning – sjöfartsafgiften – men att regeringen, det
oaktadt, dekreterar dess upphörande. För att förstå en så
ovanlig sjelfförsakelse, måste man veta, att regeringen
anser sjöfartsafgiften höra till tullen, och för hvad pris
som helst är angelägen om att ständerna icke tillegna sig
någon bestämmande rätt öfver denna del af beskatt-
ningen.

Juli
H. Exc. Grefve Adlerberg, stadd på en resa genom Östra
Finland uppåt norden, insjuknar på en ångbåt vid War-
kaus, som det heter till följd af rheumatism genom drag
från en öppen fönsterlucka om natten, men i verklighe-
ten af ett slaganfall. Resan måste inställas och en tack-
sägelse utfärdas för alla i de norra provinserna tillämna-
de fina middagar et cet. H. Exc. reser till tyska badorter
och förbättras något, men återfår icke tungans lediga
bruk. Familjen afreser från Hfors i slutet af Sept.
Imatra är denna sommar mycket besökt. Man har en
passage öfver fallet i korg på linor.
Sommaren är utmärkt vacker och varm, från medio Maj
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ända till medio Augusti. På en del orter något för torr,
på andra omvexlande. Astronomerne vilja tillskrifva
denna uthållande värme en stark kondensering och för-
bränning af magnesiumgas på solens yta.

Augusti
Skörden i Finland utfaller i allmht medelmåttig, eller
något derunder. Södra Fd har fått bäst, derefter vestra
Fd, sedan norra Fd och sämst östra Fd. Bäst af alla blifva
potäterna; knappast af alla höskörden, dock välbergad.
Råg mycket ojemnt, från missvext ända till ymnig
skörd; dock för det mesta god och fullvigtig. Vårsädet
öfverallt bättre än höstsädet, men äfven ojemnt. Lin
medelmåttigt eller derunder. – Fisket mycket ojemnt;
lax öfver medelmåttan, ströming derunder och i södra
skärgården mycket knapp. – Bär under medelmåttan,
frukt likaså eller missvext. Hela norra Europa har haft
ett mycket dåligt fruktår.
Koleran uppträder i Helsingfors, Wiborg, Borgå och Ta-
merfors, lyckligtvis föga intensiv. I Hfors upphörde den
redan i slutet af Aug. , efter att ha skördat omkr. 40 of-
fer, mest i några få gårdar på Skatudden. I T:fors höll
den sig ihärdigare bland fabriksbefolkningen och sprid-
de sig till en af närliggande byar. – Deremot härjade bo-
skapspest i flera delar af landet, men fick icke någon all-
männare spridning. Emedan rödsot föga hördes af, kun-
de sommaren på det hela kallas frisk, – i Hfors ovanligt
frisk.

September
Ett brandförsäkringsbolag för lösegendom, grundadt på
ömsesidig ansvarighet, bildar sig i Åbo och konstituerar
sig i Okt. med en teckning af 17,500,000 mark.
Nya Skolförordningen, utfärdad i Augusti. Sprider kon-
fusion i alla läroverk, emedan ingenting finnes bestämdt
om när den bör tillämpas. Skolorna öppnas d. 2 Sept.
efter gammal ordning (föga gammal visserligen) och
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ingen vet om de allaredan äro lycéer samt huru förhållas
bör med afgifter och frielever. Man kan icke på ett mera
lysande sätt förena fjesk och söl, än Skolstyrelsen nu
lyckats göra. – Till sölet hör ock, att Nykarleby Semina-
rium, som skulle öppnas i höst och för hket staden upp-
hyrt en kostsam lokal, ej kan komma i gång, emedan alla
tjensterna anslogos först i Maj. Det hade fordrats några
penndrag, för att anslå dem i höstas.
Kothens nya real-lyceum i Hfors har, mot förmodan, fått
80 elever. Så kännbart är behofvet af en praktisk skola,
att eleverne tillströmmade der man minst skulle väntat
det.
Finska normalskolans förläggande i Tavastehus, mot
ständernas petition, väcker en större indignation, än sa-
ken under andra förhållanden skulle förtjenat. Agathon
Meurman börjar med 1,000 mark subskriptionen för en
privat finsk skola i Helsingfors och efterföljas af flera.
A.M:s bref härom till Mbl. strykes af Censuren.
Den nya polytekniska skolan (f.d. realskolan) i Hfors be-
gynner. Eleverna stampa för sin lärare i ryskan, men
näpsas. En relegeras.

Oktober
Hösten är mild, men mycket stormig.

   13. Östersjön öfversvämmar sina södra kuster (Preussen,
Dmk) och anställer stora förödelser. Äfven många fin-
ska fartyg förgås.
Universitetet. Kansler har infordrat Consistorii utlåtande
om statutkomiténs förslag. Cons. afböjer studieböcker-
na och lärares allmänna skyldighet att öfvervaka disci-
plinen. – Studenterne äro talrika, stilla, flitiga, men de-
ras lefnadskostnad mycket fördyrad.

   30. Jubelfest för studenterne Runeberg, Lönnrot, Snellman i
studenthuset, arrangerad af denna tidens studenter.
Lönnrot svarade med en uppmaning till endrägt, höjd
öfver språk och partier. Detta enkla, sunda, fosterländ-
ska förstånd smakade ingendera ultras, men lefveropen
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voro talrikare än elääköön. Snellman höll ett längre,
kärnfult tal, manande till arbete och afrådande från po-
litik. Smakade icke heller alla. Dock buros båda talarne
kring salen. – Jubelstudenten Lille var ej bjuden men
ihågkoms i talen. Jubelstudenten C. v. Kothen var hvar-
ken bjuden eller ihågkommen. För öfrigt illustrerades
för första gången en studentfest af fruntimmer, som i
brokig toilett uppfyllde gallerierna och serverades med
förfriskningar. Efter deras bortgång kl. 11 antog festen
ett mera bullersamt utseende, och faunerna uppdykade
ur bålarnas botten.

November
Kosmiskt. Under denna månad (d. 24?) antaga många
astronomer, att jorden sammanstött med Bielas komet,
eller åtm. med hans svans, hvaraf frambragtes ett lysan-
de meteorregn. Athmosferen var hela månaden mycket
orolig, fuktig, dimmig och utan köld.
Penningen fortfar att flöda, och lifsmedlen, men ännu
mer hyrorna, stiga i Helsingfors. De industrier, som
drifvas med största ifver, äro trädmassesliperier, ångså-
gar och bränvinsbrännerier. I de senare tager Finlands
jordägande aristokrati en märkbar del. – Räntefoten
5 %, men universitetet fortfar att utlåna för 6 %, tack
vare den ringa omgång, som der erfordras och frånvaron
af de trakasserier, som utmärka andra kassor.
Grefve Adlerberg är i Tyskland, annars något återställd,
men talförmågan bristfällig. Han har många fiender,
både här och i Ryssland. Dessa berätta, att när grefven
velat anbefalla ett telegramm, har han sagt Tengmark. –
Syftar på aktrisen, för hvilken han gjorde sin kur.
Charta Sigillata. En kejs. förordning stadfäster ständer-
nas beslut om stämpel afgiften, med förbehåll af regent-
ens rätt att använda medlen efter sitt godtfinnande för
landets bästa.
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December

   29. Forsa bomullsspinneri brinner. En affär om nära en half
million för fem assuransbolag.
Koppsmitta hela hösten i Wiborg. Det närbelägna Pe-
tersburg är, genom sin osnygghet, sina fastor och sitt
frosseri, en pesthåla för alla farsoter. Boskapspest kom
ock derifrån till gränstrakterna, men utbredde sig icke
långt.
Universitetet. Medicinska fakulteten ställes under åtal
för att hafva, mot stadgarne, gifvit doktorsdiplom åt rys-
ke militärläkaren Chosiainoff. Dermed hänger så ihop,
att Ch. studerat 6 år medicin i Hfors och fick icke verk-
ligt diplom, men genom dåvar. dekanus, arkiater Bons-
dorff, ett diplom att han vore värd doktorsgrad, och med
detta, som hade förvillande likhet med ett verkligt dip-
lom – det var på latin, i annars vanlig form och med fa-
kultetens sigill – gjorde Ch. i Rd anspråk på doktorsvär-
dighet, men angafs af sina afundsmän.
Den tid är kommen, att Univ:t saknar gr. Adlerberg. För
härvarande ryska militär, som dock gerna bor här, för att
utbekomma sin rubel med 4 mark, – äro våra lagar och
universitetets friheter en nagel i ögat. Studenterna äro
ock tanklösa och dumma sig stundom, men snöbollar
vexa till laviner. Två små konflikter bevittna detta. 1)
Sju studenter återvände en natt, något rumliga, och
gingo in i en gård, der öl brukat fås, men togo miste om
dörren, inträdde i ett officersqvarter, der en officer låg i
sin säng, lyste på honom med ljuset, nedtogo en fiol från
väggen och knäppte några tag, hvarefter de, troligen un-
der gyckel gingo sin väg igen. Officern sprang upp, fick
sin dentschik och några soldater, sprang efter studenter-
ne, upphunno en, som ej flydde undan, och gåfvo ho-
nom stryk. – Derpå klagades öfver hemgång, hket ej
kunde bevisas. – 2) En öfv. löjtnant Woronkoff åkte med
sin fru öfver Skilnaden före jul och fick en snöboll i
mössan. Sprang ur släden, fann några studenter i en
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grupp vid hörnet, antastade dem och fick ovett tillbaka.
Gjorde affär deraf såsom af ett mordförsök. Utmålade
historien, att hans fru blifvit sparkad o.s.v. Studenterne
förklarade, att de icke kastat snöbollen och att samtidigt
tre okände personer aflägsnat sig åt Henriksgatan, samt
att de höfligt besvarat fruns frågor på tyska. – Dessa his-
torier ha försatt de ryska officerarne i raseri, och gen.
Frohloff sade sig ha yttrat hos krigsministern, att det ej
blir fred i Finland innan univ:t flyttas till Pburg. – F. be-
rättade detta vid en middag hos gen. Reibnitz, hvarpå
der närvarande finnar gingo bort.
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1873

Herre, led mig i din rättfärdighet; gör din väg rät för mig.
Ps. 5:9.

Lär mig att göra efter ditt behag, ty du är min Gud. Din
gode Ande före mig på en jemn stig.
Ps. 143:10.

Januari
Året ingick med mild vinter. Hfors hamnar hade islagts
vid jultiden, men gingo åter upp, och den 16 Jan. segla-
de båtar mellan staden och Sveaborg. Den 22–24 Jan.
rasade öfver hela Fd en snöstorm af olika styrka. I Hfors
hopade sig snön på en del gator till två famnars höjd
och spärrade alla kommunikationer. Universitetet en-
samt fick betala 600 mk för att bortköra snön från sina
gårdar, oaktadt bönder lejdes för billigt pris. Skolorna
blefvo utan elever; slädar, som vågade en färd från Skat-
udden till staden, voro nära att begrafvas i drifvorna. Till
en del portar och butiker öppnades hvalfgångar under
drifvorna. Efter d. 25:te blef stadigare vinter, is och släd-
före till slutet af Mars.
Skogssköfling i stor skala pågår öfverallt med anledning
af trädvarornas höga pris och norske och svenske speku-
lanters lockelser. Oerhörda stockmassor fällas, men snö-
brist hindrar deras nedsläpning till kusterna. – Öfver-
flöd på pgar uppdrifver alla priser; konsumtionen ökas
starkare än produktionen. – Med skogssköflingen följer
en bränvinsflod öfverallt.
Utskänkningsbolaget i Hfors konstituerar sig, för att ge-
nom konkurrens undergräfva krogarna.

Februari
Åbobanan. Furst Uchtomskis koncession förklaras af se-
naten förverkad, men genom protektion och intriger
lyckas han få H.M:s stadfästelse af beslutet suspenderadt.
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Kopporna härja i Wiborg. I Hfors och flera städer i södra
Fd uppstår en epidemi af lunginflammationer, som bort-
rycka kraftfulle män, bland andre F. Snellman (17 Mars)
och senatorn Wallenskiöld.

Febr.
   19. R.V. Ekman † i Åbo
     5. Konst. D. 5 Februari uppföres Kungarne på Salamis för-

sta gången fullständigt i Hfors Theater. – I Arkadia spe-
lar det första, af K. Bergbom organiserade finska theater-
sällskapet. – R. Faltin har i Hfors anfört Mozarts Requi-
em, N. Emanuel Rossinis Stabat Mater. – Requiem gaf
anledning till en kyrklig konflikt, emedan kyrkorådet
vägrade plats åt musiken vid Nikolaikyrkans altare.
Hyror. Vid denna tid få Hfors gårdsägare icke en blund
om nätterna, af fruktan att begära för liten hyra. Rumsö-
kande kapplöpa och öfverbjuda hvarandra. För 2 à 3
rum begäres 1,000 mk – telegrafen betalar 14,000 i
hyra.

Mars
   29. Konstlotteriet till förmån för finska artisternes och litera-

törernes pensionsförening föregår samtidigt på 30 skilda
orter i Finland. Bruttoinkomst 65,000 mk, netto 45,000.
Öfverallt klagas man reqvirerat för litet lotter (60,000).
– Detta är första gången Finland samtidigt förenat sig om
ett gemensamt företag, och detta var ett kulturintresse.
– Utestängda från politiken, slå sig de små nationerna på
konstintressen.
Grefve Adlerberg återvänder, till hälften återställd, men
bruten af sitt slaganfall. Synbart nedslagen, önskar han
dock behålla skenet. ”Routerna” ha upphört, balerna li-
kaså. I theaterns kejserliga loge ser man honom ofta nog,
beundrandes fr. Tengmark, medan Nordenstam ställer
sitt ekipage till fr. Frankenfelts disposition. Grefvinnan
Adlerberg fortfar att vara storfurstinna och vidhåller sin
syförening m.m. för välgörande ändamål. Smädelsen på-
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Nya Teaterns skådespelerska Hilma Tengmark – generalguvernör Adler-
bergs stora förtjusning – i rollen som Anna i Fredrik Berndtsons skådespel
Ur lifvets strid, med motiv från 1808-09 års krig i Finland. Nypremiären
skedde våren 1873.
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Nya Teaterns kalender för år 1873. Efter branden 1863 återuppbyggdes
teatern med en ny interiör och salong enligt ritningar av arkitekten Nikolaj
Benois från Petersburg, och huset återinvigdes 1866. Teaterkalendern
presenterade årets premiärer och skådespel, med fotografier av de mest
kända stjärnorna. I ombyggt skick står teaterbyggnaden kvar som Svenska
Teatern i Helsingfors.
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står, att en del af lotteriernas behållning gått till en ny-
köpt och nyinredd gård för jesuiterpastorn Glass i bad-
husförstaden. Man får alltid afpruta hälften af avundens
gläfs; – Finland har förlorat all vana vid drottningar och
förstår ej en qvinna, som är född för en thron. – Ryska
theatern i Arkadia spelar ej denna vinter, sedan förra
sejouren ruinerat dess ekonomi, oaktadt H.M:s dertill
anslagna 8,000 rubel. ”Arkadia-Nickus”, polacken
Schulkovsky, går arbetslös och har abonnerat en länstol
i Nya Theatern.
Bolagstämmor af alla möjliga slag. Se tidningarna. Pen-
ningställningen god.

April
Skolfrågorna fortfara att agitera sinnena. Insamlingen för
finska skolan i Hfors gör sin rund kring landet och öf-
verstiger 100,000 mk. Man talar redan om att samla en
million, för att underhålla skolan med räntor. Det är
föga sannolikt, att intresset kan upprätthållas, helst när
folkskolorna öfverallt tränga på.
Ovist nit hos några guvernörer och länsmän, hka trakas-
serat med de till skolans förmån anställda lotterisoiréer,
har gjutit olja på elden.
Vintern har varit ovanligt mild. Våren är deremot kall,
torr och blåsig. Man väntade öppet vatten redan i bör-
jan af denna månad, men man bedrog sig: det infann sig
först i slutet. Då inträffade ock en önskad nederbörd.

   26. Karl Alfred Castrén begrofs i dag. Han var en ung histo-
rieforskare, icke af glänsande snille, men utrustad med
klart omdöme, stor ihärdighet och en brinnande kärlek
för sitt lands häfder. Med honom föll en häfdaforskare i
början af sin hoppfulla bana. – 27 år gl.

Maj
Våren är oväntadt sen. Mycken väta, sval luft. Löfven
endast till hälften utslagna i slutet af Maj.
Utskeppningen af trädvaror börjar med första öppet vat-
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ten, i stor skala från alla Fds hamnar. I Björneborg lågo
vid slutet af Maj 120 fartyg af alla flaggor, väntande på
trädlast. Sågarne ha hela vintern och våren varit i rastlös
verksamhet. En mängd skogslotter ha uppköpts af ut-
länningar, som derpå vunnit 100 à 400 procent. I Hfors
finnes en hel koloni af desse herrar, – tyskar, svenskar,
norrmän och engelsmän, – hvilka lefva som furstar. I
Kemi uppträder norrmannen Olsen som en liten kejsa-
re, utströr guld, fäller hela stora skogar och prisas af de
fåkunnige som ”landets välgörare”. När den fattige bon-
den får 2 eller 3,000 mark för sin skog (som nu är värd
20,000), vet han ej hvad han skall göra med denna ova-
na rikedom och låter den rinna ut, än hit, än dit. Man-
nen reqvirerar champagne (”Sampon kalja”) i städerna
eller på insjöångbåtarna; hustrun flödar i kaffe och sock-
er, döttrarna köpa siden och grannlåter. En stor del af in-
komsten går till de många brännerierna. Dit går äfven
arbetarnes ovana inkomst. När en stocksläpare, som förr
haft 2 mark i dagspenning, nu förtjenar 6 mark (och för
hästdagsverke 12 mark) tycker han sig ha råd att supa
upp hälften och har ändock en behållning. Jordbruka-
ren får betala desto dyrare. Penningen inströmmar och
faller i värde, alla varor stiga, lefnadskostnaden, särskildt
i städerna, blir allt dyrare. Landet frossar af sitt kapital
och konsumtionen vexer med det onaturliga penning-
flödet. De redbara, verkligt produktiva arbetet ringak-
tas; hvar och en vill i hast rikta sig och med minsta möj-
liga arbete förtjena mesta möjliga penningar eller med-
el att njuta. Deri ligger frånsidan af medaljen. Finland
liknar i denna stund en man, som bortsäljer sin åker för
1 000 tunnor spannmål, och dessa 1 000 tunnor äter
han upp inom få år.
Frih. Casimir v. Kothen säljer sin mobilier och reser utri-
kes för sin helsa. Allt utvisar att han icke ämnar vända
tillbaka. – Men skolväsendet är icke slut med ordföran-
dens afgång. Det är så uppgrumladt, att decennier skola
förgå, innan det åter klarnar.
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Skolbyggnader. Styrelsen har plötsligt vaknat och funnit
att landet behöfver skolhus. I Hfors inköpas samtidigt
tomter för polytekniska skolan, real-lyceum, normal-ly-
ceum och fruntimmers-skolan.

   30. Promotion i Hfors, 122 magistrar, inga doktorer. Promo-
tor: Lindelöf. – Af de 11 jubelmagistrarne äro blott Pi-
nello och Zandt tillstädes vid akten. Kransbinderska
Göthilda Granfelt. – Vid magistermiddagen i Brunns-
huset föreslås ett telegramm till jubelmagistern Nord-
ström i Stockholm – ensidigt suecomanskt, när ej de
öfriga skulle hedras dermed – hvaremot Eliel Aspelin
med fennomanerne protestera. Öppen skandal och tid-
ningspolemik. – Bergenheim blef borta för ålderdoms
bräcklighet; likaså flera andra. – Till magisterbalen
inbjödos icke professorerne skildt, utan genom en an-
nons i tidningarna till alla gamla magistrar. En del ute-
blefvo. – Vädret var gynnsamt. Kransbinderskorna bjö-
dos 3 dagar efteråt: 1) på frukost i studenthuset; 2) per
jernväg till Thölöpark och 3) åter per jernväg till dans i
studenthuset. – Tilloppet af resande var mycket stort
och gamla magistermiddagen på Kajsaniemi mycket
lifvad. – Promotionen har kostat magistrarne 13,000
mark.

   25. Finske Artisternas och Literatörernes pensionsförening
konstituerar sig med 80 deltagare. Konstnärsgillet öfver-
lemnar åt föreningen en grundfond af 51,000 mark. –
80 deltagare anmälde, L. Mechelin ordförande. Den nya
bestyrelsen utesluter literatören J.O.J. Rancken i Wasa
på den grund, att han som pressombudsman icke anses
”välfrejdad.”

Juni
Sommaren kommer i början sval, långsamt men stadigt
utvecklad. Allt rotar sig säkert med lagom regn. I början
af Juli blir han varm och fortfar så i 6 veckor.
Arbetslönerna stå nu så, att en hamnbuse af sämsta sort
vägrar arbeta för mindre än 3 mk, en vanlig arbetskarl
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Havreskörd, oljemålning av Berndt Lindholm, 1878. Efter nödåren 1868–69
skedde en omställning av lantbruket med nya rationella metoder och en större
satsning på boskapsskötsel, mjölk- och smörproduktion. Svedjebruket och
tjärbränningen fortsatte i norra Finland, men landskapsbilden i de sydligare
jordbruksbygderna förändrades. Särskilt herrgårdssocknarnas stora sädesfält blev
nya blickfång i landskapet.
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får 4, en timmerman 6 och en murare 8 mark. Arbetar-
ne till 3 och 4 mark äro sådana, som komma raglande till
arbetet på morgonen och blifva borta när det behagar dem.
Striker ha under våren försökts af skräddare och trycke-
riarbetare, men blifvit bilagda. Isvoschikarne ha strikat
mot polisreglementet, men nödgats falla till föga.

Juli
Herrlig sommar, ovanligt sällan åska. Värmen sällan öfver
22 à 25o, men jemn.
Kopporna ha utbredt sig, men med ringa intensitet. En-
dast i Nerpes socken antaga de svårare dimensioner. –
Vaccinen har mångenstädes försummats. Man klagar, att
vaccinatricerna ej förmått ingifva allmogen respekt och
behandlas med motvilja. – Koleran uppträder i Kron-
stadt samt sporadiskt i Wiborg (mot hösten i Raumo),
men antager ej epidemisk karakter. Frossorna mera all-
männa, äfven i förut skyddade trakter.
Skogen. En standert plankor, som fordom betalats i Lon-
don med 2 à 3 £, gäller nu 11 £ sterling, ett oerhört pris,
som kastar millioner stolta stammar till jorden. Skogs-
svindeln utbreder sig – man köper en skog för 20,000,
50,000, 100,000 och säljer den åter för 50,000, 500,000,
en million. Frestelsen är stark, utlänningarne skörda.

Augusti
Med penningbegäret förenar sig hos de våra en otrolig
lättja och håglöshet. Man tager hellre 100 mark, blott
man slipper att göra något sjelf, än man med någon om-
tanke och besvär förtjenar 1,000 mark. Lösen hos våra
är att sofva sig till rikedom, hos den utländske spekulan-
ten att vigilera sig till den. – Sannt är, att vi, fastän med
dryga lärpenningar, gå i skola hos desse utlänningar. Se
här ett exempel: Forststyrelsen (Nomell), som försvarar
skogssköflingen, anför som försvar för exporten af rund-
stock, att af en stock, som innehåller 18 kubikfot virke,
kan man ej tillgodogöra mer än 9 1/2. Så har äfven skett
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vid våra sågar förut. Men nu anlägga svenskarne sågar
här och tillgodogöra af 18 kubikfot fulla 15, derigenom
att de af samma stock omsorgsfullt sortera plankor af oli-
ka dimensioner. Så med mycket annat.
Bergningsvädret är under förra halfva rötmån torrt och
varmt, sedan regnigt, men höskörden nästan öfverallt öf-
ver medelmåttan. Rågskörden börjar i slutet af Juli. Allt
mognar förutan frost.
Österbottniska jernvägen. Guvernörerne i Wasa och Uleå-
borgs län fråga, om bönderne vilja lemna bidrag. Svaret
utfaller i de flesta kommuner jakande. Bidragen lofvas
olika i odlad eller oodlad jord, stock, dagsverken, pen-
ningar. Få kommuner vägrar, som Munsala. En märklig
öfvertygelse har utbredt sig om jernvägarnes oumbärlig-
het.

September
     1. Nykarleby Seminarium inviges. Elever 29, hvaraf 4 från

Nyland, ingen från Åland. Ekenäs helsar med tele-
gramm, men Jyväskylä tiger, oaktadt U. Cygnæus anlän-
der raka vägen derifrån. – Det lilla Nykarleby, som redan
uppoffrat 60,000 mk och torde få lägga 40,000 till, illu-
minerar och kransar huset med blommor. Anders Sved-
berg, som banat vägen, ihågkommes med en skål vid
middagen.
Skörden utfaller i hela landet dels god, dels medelmåttig.
Det enda som oroar, är potäternas förskämning. Vår Gud
har underbart välsignat landet med korn och kärna, hans
”fotspår drypa af fetma”. Men icke kan det ha varit hans
mening, att välsigna bränvinspannorna.
Vid universitetet och skolorna träda nu de nya förord-
ningarna i kraft. Att en förändring och ett framsteg ej be-
tyda detsamma, skall snart visa sig. Om någonstädes, är
konservatism af nöden vid läroverken. Men alltsedan
1843 äro skolorna och alltsedan 1851 universitetet revo-
lutionära mot den historiska utvecklingen, och kronan
har lagts af omstörtningens man C. v. Kothen. – Att bör-
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ja med utesluta skolorna sång och gymnastik från obli-
gatoriska läroämnen, d.v.s. 2/3 af den grekiska skolans
undervisning. Följden är att 2/3 absentera från sången,
hälften från gymnastiken och båda gå under. – Af nor-
malskolans i våras utexaminerade elever äro två redan
döde. Ansträngningen i seminarierna är icke mindre. Ett
stort antal elever sluta i förtid och dock ofta med utbil-
dad lungsot eller andra krämpor.
Theater. Magda v. Dolche, holsteinska, hälften tyska,
hälften danska, berusar Hfors publik i Syrsan m.fl. roler
och inöfvar sig här i svenskan (Sigrid i Ulfåsa). Ett
stycke emanciperad person. – Norrmannen Gutzeit
lofvar henne en villa i Finland, men ångrar sig och åter-
köper sitt löfte med 20,000 mk. G. är en af de rika
skogssköflarne. – Dolche tar två gånger afsked i Nya
Theatern, men uppträder sedan ännu på ryska scenen i
Arkadia. Med anledning deraf upprepas ett Stockholms
witz med tillägg: Dolche far niente = Dolche, far ni inte ?
– Hvarpå hon svarar: Ich habe noch gut Zeit.
Finska theatern har engagerat Emmy Strömer och två
svenskar samt lyckas dermed uppföra Donizettis Lucia
i Wiborg.

Oktober
     8. Hangö jernväg inviges. Bolagets chef, statsrådet Arnold

inbjuder nära 200 personer från Hfors på extratåg till
Hangö station, der middag och bal serveras. 750 butel-
jer Champagne knäckas och försätta herrarne i den gla-
daste stämning. Tåget afgår kl. 7 f.m. från Hfors – an-
kommer till Hangö 1/2 3 e.m. – en del afresa kl. 9, andra
kl. 11 på aftonen och återkomma utslitna på morgonen
till Hfors. – Arnold skall ha uppoffrat hela sin förmö-
genhet på denna jernväg. – Dess fullbordande har för-
dröjts af Katinhäntä kärr, der banken oupphörligt sjönk
in. Trafiken på banan börjar först i November. Gisiko i
Pbg begär sin förlust på Hangöbanan ersatt af finska
statsverket med minst 3 millioner mark. Svaras att det
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är hans sak. Hangöbolaget erbjuder banan åt finska sta-
ten mot 600,000 mk om året i 37 år, men staten beha-
gar icke.

November
Med Åbo–Wiiala Banan hänger rätteligen så ihop, att
furst Uchtomski är adjutant hos storfursten Konstantin
och säges till en början ha rouillerat med H.K.H:s peng-
ar. Efter misslyckade vigilanser i England, är koncessio-
nen längesedan, med flera anstånd, förverkad, likasom
kautionen, men enär senaten hemställt frågan hos
H.M., har U. med hög protektion lyckats förhala afgö-
randet och förgäfves erbjudit sig att öfvertaga banan på
entreprenad af finska staten. H.K.H. anser Uchtomski
som misshandlad af finnarne och frågade i höstas, ”huru
mycket man ämnade röfva” af fursten. – U. uppsökte
Kejsaren i Livadia och föredrog sin ansökan om konces-
sionens förlängning. H.M. tecknade på: ”bifalles, såframt
det ej strider mot Finlands intressen”. – I början af Dec.
förelades ansökan Senaten, som resolverade att densam-
ma stred mot landets intressen, och i detta Senatens en-
hälliga utlåtande förenade sig grefve Adlerberg. – En-
skildt lärer h. exc. hafva framhållit, att om koncessionen
innehafts af en Finne hade den och kautionen längese-
dan anammats.
Det är en Nemesis, som förföljer dessa jernbanor.
Hangöbanan frånrycktes det första solida engelska bola-
get (agent Kittson) af 4 landsmän: F. Kisileff, Harff, Wa-
senius och Ullner, hvilka dock snart sålde koncessionen
åt tyske kapitalister. Åbo–Wiiala banan genomdrefs af
ett Åbo-lokalintresse, för att draga upplandets export
till Åbo, då likväl naturligast och billigast varit att an-
knyta banan vid Hangö jernväg.

December
Hösten har varit mild, regnig och mycket stormig. Syd-
vestvindarna ha flera gånger uppdrifvit hafsvattnet på
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Invigningarna av nya järnvägar var också i Finland stort iscensatta festligheter, med
extratåg och storslagna middagar. Den nya stationsorten Toijala låg på bansträckan
Tavastehus–Tammerfors, som invigdes 1876. Förhoppningarna på järnvägarna och
kanalerna som grund för landets ekonomiska utveckling var stora.
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Helsingfors salutorg och förorsakat öfversvämningar i
Petersburg. Stormarna ha kullstörtat skogar och begraf-
vat många skepp. Snö har kommit och gått vidpass 8
gånger, utan att slädföret varat mer än någon vecka i
sender.
T.f. Vicekansler C. v. Kothen begär afsked för sjuklighet
och i hans ställe förordnas prokuratorn, statsrådet f.d.
professorn J.Ph. Palmén att vara t.f. vicekansler – första
gången detta förtroende gifves åt en civil och f.d. uni-
versitetslärare. Kothen saknas af ingen. Hans reformer
voro hugskott, egnade att omorganisera en så konserva-
tiv inrättning, som hela undervisningsverket efter en så
efemer norm, som hans personliga åsigter. Hans förakt
för lagliga former skulle ha varit revolutionärt, om det
ej på samma gång varit så despotiskt. Och dock hade
hans energi förtjent ett bättre mål och bättre medel.
Hans sista tid egnades åt ett hänsynslöst krig mot fen-
nomanerne, som också hatade honom af uppriktigaste
hjerta. – Som ordförande i skolväsendet – ett verkligt
väsende under hans tid! – efterlemnar han i dessa dagar
en blodig förolämpning mot samma fennomani, i det
Kejs. Senaten – härutinnan ense med honom – dekrete-
rar svenskspråkiga läroverk i Uleåborg, der dock skolråd
och borgerskap voterat för finska. Fennomanerne ha,
likt der junge Ochs, sålänge ropat: finskan blir uppäten!
– tills man slutligen icke mera tror dem, när de ha nå-
got skäl dertill. – I Uleåborg är finskan berättigad, –
men bortfuskad af partiandan. – Kejs. Senatens förord-
nande om undervisningsspråket i Uleåborgs lyceum an-
för bland motiverna, att skolrådet förordat svenskan.
Härpå svarades, att skolrådet icke afgifvit något utlåtan-
de alls. C. Synnerberg förklarade då i Mbl., att han en-
skildt frågat skolrådet och trott sig berättigad antaga,
att 3 af 5 förordat svenskan.
Skogssköflingen försvaras eller förnekas af Hfors Dag-
blad, som förklarar, att Finland har 45 millioner tunn-
land skog, och om man räknar 500 stammar på tunn-
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landet, gör detta 2,2500,000 = 2 milliarder 250,000
stammar, hvilket belopp Dagbl. vill ännu något nedpru-
ta och dock bevisa, att landet har ett så godt som out-
tömligt öfverflöd på skog. Detta kallar Dagbl. faktiska
bevis. – Dermed hänger så ihop att enligt landtmäteri-
kontorets uppgifter insamlade under förloppet af omkr.
180 år, eller från 1690, skall landet hafva 37,500,000
tland skogbärande mark och dertill ännu impedimenter,
Lappska mossar m.m., men hvilken areal, som numera
verkligen bär skog, kan genom inga ziffror utrönas. Åren
1850–1854 anbefalldes landtmätarne att i vissa län ut-
räkna stammarna i slutna skogsbestånd, som öfverallt äro
sällsynta, och af dessa i sig sjelfva vanskeliga undersök-
ningar drager Dagbl. önskeliga resultater för hela landet.
Emellertid rotfästes hos mången en vådelig opinion om
skogarnes outtömlighet. Man räknar, att 50 millioner
mark under dessa två år influtit i landet för skog. Huru
mycket af Finlands kapital är dermed flottgjordt? Hur
mycket är uppätet, uppdrucket, förskingradt och stän-
digt rinnande ut för en hastigt tillväxande konsumtion?
Ingen vet. Men hvad man vet, det är att folket är ovant
vid sådana summor och kan ej använda dem. Öfverallt
ligga stora skogssträckor fällda. Brännvinsfloden stiger
öfver alla bräddar, det normala arbetet föraktas, alla vilja
blifva rika. Kyrkoherden i Lojo berättade mig, att 7 bön-
der realiserat sin skog och uppburit kapitalet. Af dessa
använde 2 sina pengar till skulders betalandet 2 lefde
godt och läto pengarna gå, 3 sågo på en månads tid ing-
en nykter sol. En possessionat från Bjerno berättade mig,
att jordbruket råkat i största fara af brist på arbetare.
Förra vintern hade begärts 16 à 17 mark i daglego, för
häst och karl, men detta ansågs numera för litet; det
fanns knappast något pris, ty för stocksläpning fick man
betinga legan så godt som utan gränser.

Herren i sin vishet beskydde detta fattiga land och detta
okunniga folk!
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Jerm.13:16.
Gifven Herren eder Gud äran, förrän det mörkt varder
och edra fötter stöta sig mot de mörka berg.

Ps. 85:10–12.
Förvisso är hans hjelp dem nära, som frukta honom. Att
i hans land skall ära bo, att trohet och godhet mötas till-
sammans, att rättfärdighet och frid kyssas. Att trohet må
vexa upp af jorden och rättfärdighet skåda neder af
himmelen.

Januari
Året ingick med en sällsynt blid, för det mesta snölös
vinter och nästan beständiga vestvindar. Isen lade sig sex
gånger, bar stundom fotgängare, icke hästar, och gick
åter upp. På samma sätt snön. Man räknade 8 eller 9
slädfören, som kommo och gingo. Aldrig i mannaminne
har man i Helsingfors sett öppna hamnar, segelbåtar och
rykande ångfartyg i början af februari. Denna vinter gör
jordbrukaren mycket bryderi för alla körslor och är
skogssköflarnes förtviflan.
Komitéer sammanträda i mängd. Man räknar här vidpass
18, med ledamöter från alla delar af landet. De vigtigas-
te äro för värnepligten, för dissenterlagen, för skogs-
sköflingen. Värnepligten införes nu genom lag i Ryssland
och skall följaktligen icke uteblifva i Finland. Man tror
att ingen urtima landtdag skall sammankallas, utan frå-
gan bero till 1877 års ständer.
Finlands historia. 1868 i Juni testamenterade statsrådet
Harald Victor Furuhjelm 10,000 mark som pris för den
bästa inom 6 år författade Finlands historia på svenska
språket, sålunda att räntan under tiden skulle tillfalla
den som Senaten utsåg till detta arbete. Efter Fhms död
anslogs täflan öppen till 1873 års utgång, och dertill an-
mälde sig C. Tigerstedt och G. Frosterus. D. 31 Dec. in-
lemnade Z.T. ett betänkande till Senaten af innehåll, att
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Greve Alexander Armfelt var i årtionden ministerstatssekreterare i Peters-
burg och föredragande av finska ärenden för kejsarna. Hans far Gustaf
Mauritz Armfelt hade haft samma ställning redan under Alexander I:s tid.
Topelius uppvaktade Alexander Armfelt som universitetets representant på
hans 80-årsdag i april 1874.
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han, oberoende af priset, länge varit betänkt på ett så-
dant verk, då han ju i 19 år föredragit samma historia
vid Univ:t, men icke ville täfla om priset, derest icke täf-
lan under de sex åren lemnades fri för alla, hvartill vore
så mycket mera skäl, som efter 1868 Reins och Koski-
nens för Fhm okända arbeten utkommit. – Senaten bi-
föll dertill, men bestämde räntan åt Z.T.
Andliga rörelser. I norra Uleåborgs län fortfar dansare-
sekten, ”Willi-usko” och har derifrån spridit sig till några
delar af Wiborgs- och Kuopio län, samt enstaka punkter
vid kusterna. Sekten tyckes vara i aftagande. Deremot
utbreder sig baptismen med en viss intensitet i några
trakter af Österbotten från utgångspunkten Pedersöre
till Munsala, Larsmo, Gamla Carleby och kapplöper
delvis med dansarne. Pietismen i dess förra form är näs-
tan utslocknad, men Hedbergianismen fortfar i Åbos län
och Nyland, vidmakthållen af stiftaren och några af
hans lärjungar, deribland den som folktalare begåfvade
Esaias, Malakias Rosengren. Största delen af landets
presterskap sofver så att det snarkar. Sjelfva prestmöte-
na har afstadnat, kyrkomötet låter vänta på sig. Folkets
blickar äro fästade på jordiskt förvärf. Medgången är
den vådligaste af alla pröfningar, och vårt folk tycks vara
skapat för nöden, ty öfverflödet förvirrar dess omdöme
och förlamar dess kraft.
Mot bränvinsfloden, som strömmar öfver alla bräddar,
visar sig dock en märkelig reaktion. Föredömet synes ha
kommit från Sverige, och några kristeligt sinnade arbe-
tare i Hfors begynte först associera sig mot krogarne.
Det var folk från jernvägens och Gasbolagets samt Os-
bergs och Bades verkstäder. Småningom utbreda sig
dessa måttlighets (icke absoluta nykterhets-) föreningar
till flera orter, Åbo, Wiborg o.s.v. Utskänkningsbolaget i
Hfors har haft att kämpa mot många missbruk i dess
början, och dess största gagn har till en början bestått i
att angifva och pliktfälla 100 lönnkrogar. Landets
grefvar och gelikar fortfara att bränna bränvin i stort.
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Tidningarna. Ingen större förändring vid årets början.
Försöken att utöka Morgonbladet hafva tillsvidare miss-
lyckats, men aktionärerne få betala dryga fioler, och par-
tifärgen träder fram i tid och otid. – Landsortspressen är
fennomansk eller färglös. Åbo Underr:r ha fått en men-
lös rival i Åbo Posten.

Februari
Emedan jag ej kunnat skrifva vid elds ljus, har denna
krönika blifvit ofullständigare, än vanligt.

     5. Runebergs 70:de födelsedag firas på många orter i Fin-
land. I Hfors gifver F. Artisternes och Literatörernes Pen-
sionsförening en soirée i N. Theatern. – Borgå är fester-
nas medelpunkt. Der äro föredrag och sång i Gymnasie-
huset, sedan bal och illumination. Runeberg uppvaktas
af många deputationer och får många telegrammer, äf-
ven från Sverige. Upsala studenter sända en adress på
vers. Äfven barn skicka deras lyckönskan. Univ:t i Hfors
erkänner i en adress framburen af W. Lagus och Z. Tope-
lius, den orättvisa Consistorium lät Runeberg lida 1837.
Rbg, som på morgonen uppvaktades med sång blef de-
raf upprörd och kunde den dagen mottaga få. Andra da-
gen mottog han flera, sängliggande med högra sidan för-
lamad, taleförmågan försvårad, – ärevördig som en forn-
tida patriark och med glimtar af det fordna i blickar och
infall. Hans pröfning förökas deraf, att den trogna makan
numera är både blind och döf. Lille, som egnat verser åt
henne, hade dervid talat om skaldens brustna lyra. –
”Nog kan jag ännu skrifva lika vackra verser som Lille”,
skämtade Rbg.
Den dyra tiden har öfverallt framkallat frågan om löne-
förhöjningar. Äfven vid universitetet. Med undantag af
dem som ha fri bostad, kan ingen professor lefva med sin
lön. De flesta få tillsätta 2 à 4,000 mark. Man ville dock
i Consistorium ställa anspråken så låga som möjligt, och
föreslog 3 kathegorier från 7 till 9,000 mk, den högsta li-
kamed hofrättsråd.
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Mars
   10. Konstföreningen. Grå sitter F. Cygnæus på ordförande-

stolen. Detta är hans sista band med samhällslifvet. Vid
hans sida uppstiger C.G. Estlander som målsman för
konsten. Han är nu utrikes och har, jemte sin försonade
fiende A. v. Becker inköpt åt K. föreningen Sergels faun
för 3,000 mark. Estlander har klar blick, goda kunska-
per, mycken erfarenhet. Honom saknas blott ett: – artis-
ten i hans inre. Han är den nyktra, beräknande reflexio-
nens man; – derför har han ock med berömlig energi
framdrifvit konstslöjden och Fds första slöjdskola; en-
dast konsten blir för honom förståndets, ej hjertats sak
– och för dess betydelse som en lifsmakt har han ingen
uppfattning. – F.C. och han äro så olika hvarandra, som
den subjektivaste idealisten kan vara olik den nyktraste
realist, men i en sak öfverensstämma de: – i deras full-
komliga brist på musiksinne. F.C. ses ibland på konser-
ter; han går för en sångerskas eller en musikers skull,
men C.G.E. tager till flykten. – I B.O. Schauman har
Konstför:n fått en varmhjertad och insigtsfull intendent
för de vexande samlingarne. Han har ock, när F. Cygnæi
hand mattats, öfvertagit det oumbärliga, men högst be-
svärliga beskyddarekallet för våra artister.
Hvarje år vittnar om framsteg. Nu har plötsligen Oskar
Kleineh uppträdt som en utmärkt marinmålare, elev af
Ryssen Bogoljuboff, som i tiden var fänrik på Sveaborg,
och erbjöd åt B.A. Thunberg en marintafla, för hken
Thbg bjöd honom 10 rubel silfver. – Lindholm och
Munsterhjelm sälja nu många taflor till England och an-
dra länder. A. v. Becker skördar lagrar i Petersburg och
Paris.

April
   17. Grefve Alexander Armfelt fyller sitt 80:de år och upp-

vaktas i Petersburg af många finska deputationer, samt
mottager många adresser. Hans långa tjenstebana vid
monarkens person förtjenar denna hyllning. I hans ställ-
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ning har han ej alltid visat behöflig fasthet, men desto
mer den oumbärliga fyndighet, som alltid vet att finna
det rätta ögonblicket och de rätta uttrycken. – Hans vå-
ning var dessa dagar en mötesplats för icke blott mång-
en ditrest landsman, utan än mer för alla längesedan
från Hfors försvunna personligheter, hka sedan hamnat
i den ryska hufvudstaden. – Det stora antalet utmärkte
Finnar i rysk tjenst underlät ej att bringa veteranen sin
hyllning. Man såg der: general Ramsay – amiral Schantz
– gen. Standertsköld (som firade dagen med 50,000 mk
till en pensionsfond för finska folkskolelärarinnor); –
gen. Gadolin, – geh.rådet Knut Stjernvall – öfverste
Granfelt (chef för Pburgs brandkorpus); – Kejsarinnans
lifmedikus C. von Haartman; – amiral F. Nordmann;
statsrådet Bruun; – Gen. baron Indrenius m.fl.

   21. Thronföljaren och Dagmar uppvaktades af Univ:s depu-
terade till Armfelt och mottogo dem nådigt. Alexander
Alex:vitsch har sedan 11 år, då han var i Finland, från en
sträf, mager yngling förvandlats till en storvext, fyllig
man af ett godt utseende, ej litet påminnande om
fadren. Dagmars inflytande säges ha mycket europeise-
rat honom. – Hon är en späd, ung person och liknar
mera en älskvärd flicka, än en blifvande kejsarinna.
Ögonen äro mycket vackra och uttrycksfulla. – I Mars
voro de båda på björnjagt till Simola station vid finska
jernvägen och Dagmar säges ha varit mycket road, fast-
än hon endast fick se den fulaste bit af Finland man nå-
gonsin kunnat utvälja.
Thronföljaren frågade om grekiska kyrkan i Hfors står
stadigt på sin plats. Der inträffade i början af April ett
bergras på Skatudden, som alldeles intryckte väggen af
Vavulins af tegel uppförda magasin vid stranden nedan-
för kyrkan.
Werestschagin väcker nu ett ofantligt uppseende i Pe-
tersburg med sina taflor. Hans historia är i allas mun. På
en stor tafla ser man den pyramid af dödskallar, som be-
nämnas Tamerlans grafvård, och derunder har W. skrif-
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vit: ”Tillegnas alla fordne, nuvarande och tillkommande
eröfrare”.
Natur och historia. Det eröfrade Ingermanland har väg-
rat Rysslands beherrskare en graf i sin jord. Från och
med Peter I hvila de alla i sköna, enkla, hvita marmor-
sarkofager i Peter-Paulskyrkan, men ofvan jord, emedan
Nevans öfversvämningar ej tillåta dem nedsänkas i hvalf
under kyrkan.
De kejserliga visa sig utan all ceremoni på Pburgs gator.
Kejsaren promenerar alla förmiddagar kl. 10 utan svit i
vinterträdgården och ser helst, att man icke helsar på
honom. Jag såg honom, storfurstarne och Dagmar åka
på Nevska perspektivet, utan att knappt 10 i folkwim-
let helsade på dem.
A. Armfelt. Hans våning i finska statens hus har ej blifvit
reparerad på många år och skulle knappt gillas af en
finsk senator. Men A. har motsatt sig hvarje reparation
som onödig.

Maj
Våren börjar tidigt men förfryser i sin knopp, blir sen
och kall, så att all vextlighet fördröjes. Isarne gå och sjö-
farten öppnas i senare hälften af April, men löfven slå ut
först i slutet af Maj.
Finska handelsflottans lästetal minskas. Många skepp
bortsäljas till Norige, som har stark sjöfart, men ondt
om virke. Få nya byggas ehuru ångfartygens konkurrens
blifvit hämmad af de omåttliga stenkolsprisen. Det
”blandade” systemet (segel och ånga) öfvergifves i Fin-
land, sedan Hfors rederibolag m.fl. derpå gjort dåliga
affärer. Deremot förse sig småstäderna med egna ångfar-
tyg för handeln på Lybeck. Stora engelska lastångare
förmedla en stark trafik mellan Hull och Helsingfors.
Äfven Lybeck och Stettin hitsända egna ångare. Impor-
ten är högst betydande. Skogarnes kapital rinner ut, –
ätes upp, dricks upp, slites upp.
Skogssköflingen fortfar i enorma dimenssioner. Alla
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hamnar hvimla af egna och utländska fartyg, som bort-
föra vinterns afverkning. Den skulle ha varit än större,
om ej vintern varit så snöfattig och försvårat nedsläp-
ningen till kusterna. Vid denna tid börja dock trädpri-
serna falla i England till följd af öfverproduktion. Våra
skogar ligga mångenstädes osäljbara i engelska hamnar.
Pitprops går icke alls åt – många sköflare börjar rynka
pannan, helst många skogar äro köpte att afverkas inom
vissa år, och nu vill tillsvidare England icke betala dem.
Emellertid inverkar penningeflödet och den enorma
dagspenningen för skogssläpning på alla förhållanden.
De flesta varor stiga hastigt i pris, och hyrorna i Helsing-
fors uppnå en otrolig höjd.

Juni
Fru Elise Hvasser tågar in, och grefve Adlerberg tågar ut.
Den finska operan har på våren firat nya triumfer: Lucia,
Fra Diavolo. Man har ofta sett grefven och grefvinnan A.
äfven der. – I Nya theaterns direktion har uppstått en
kris, som fört den gamle tillbedjaren af de sköna, Mefis-
tofeles Robert Trapp i spetsen för denna konstanstalt.
Prof. Svedelius från Upsala besöker Finland och Hfors,
för att studera våra statsrättsliga förhållanden.
Storartade planer för den finska hufvudstadens förskö-
ning äro å bane, men magistratens valspråk är festina
lente. Man vill utdraga en ny esplanad öfver Skilnaden,
Trekantiga torget o.s.v. ända öfver bergen. H. Borg-
ströms skapelse, Thölö park, öfverraskar egne och främ-
lingar.

Juli
Sommaren är från 16 Juni till 13 Juli varm och torr, men
all vegetation fördröjd af den kyliga våren. Efter den 13
Juli börjar en regnperiod, som sedan, med korta afbrott,
fortfar ända till sommarens slut. Jag har upptäckt ett
förlofvadt land i Finland – Karis-Lojo socken – som ald-
rig har missvext, aldrig fattiga. Naturen slösar här sina
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rikaste gåfvor i vårt land – sköna frukter m.m. – men
folket saknar nödens starka sporre och har intet be-
grepp om andras brist. Allt är här ännu efter fädernes
sed: de skönaste björkskogar fällas för sveden, medan
jernvägen väntar två mil derifrån. Sjöarna plundras med
not – på Puujärvi vackra sjö var mitt segel det enda –
man kände ej annat, än ekstockar.

Augusti
Skörden utfaller mycket ojemn. Rågen medelmåttig el-
ler god; kornet öfverallt under medelmåttan, delvis
missvext; likaså öfriga vårsädet; hö dåligt och delvis
missvext; potäterne medelmåttiga, men angripas af röta,
på många orter nästan totalt, så att föga återstår. Årets
vext således mindre gynnsam; många ladugårdar mins-
kas, kött faller i pris, smör och mjölk stiga, hö importe-
ras från Ryssland och Lifland. Bärgningen mycket för-
svårad af regn. Vår Herre synes ha tröttnat att mata de
stora bränvinspannorna.

   19. Ångf. Österbotten råkar i brand utanför Räfsö, derige-
nom att arbetaren Johan Söderholm kastar en brinnan-
de tändsticka på en torr drefbal. – 2 personer innebrän-
nas i maskinrummet och 15 omkomma i vågorna, sedan
båtarne genom hejdlöst påträngande gjorts redlösa.
Bland de drunknade voro konsul Otto Malms fru, Maj-
ken, född Malm, och hennes ogifta syster Julia; rektor
Höckert, enkefru Wallenius m.fl. – Ångsluparne Azalea
och Salama rädda de fleste; norske sjökaptenen Thorson
utmärker sig; åländska barkskeppet Emelie seglar förbi,
utan att rädda.
Rättegång härom: förevar i Björneborg. Kapten Lilje-
qvist dömdes till böter för oförsigtig placering af obe-
täckt, eldfarlig däckslast och J. Söderholm för ovarsam-
het med eld.
Med skäl har anmärkts, att däckslast utan all varsamhet
hopas på tättbefolkade ångfartyg. Här lågo dref i pap-
per, tändstickor och tobakslådor utsatta för alla gnistor.
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I öfrigt är kapt. Liljeqvist en ung, duglig och mycket ak-
tad befälhafvare, som visade mod och sjelfförsakelse vid
olyckan. Denna var den första och enda i sitt slag vid
Finlands kuster.

September
Hösten blir ostadig och mycket stormig, hvarför Öster-
sjöns vågor spola många vrak. Regnen fortfara med kor-
tare afbrott. Ganska få nattfroster. Nästan hela Oktober
är mycket mild, och många blommor, äfvensom smult-
ron, plockas på kall jord långt in i November.
Komitéerna begynna åter sin sedan våren afbrutna verk-
samhet. Bland dem böra nämnas de, som föreslå:
a) Värnepligten;
b) Reform af underdomstolarne;
c) Ny arfs- och giftorätt samt oäkta barns arfsrätt;
d) reform af hållskjuts och gästgifverier;
e) d:o af tekn. real- och söndagsskolor m. m.
f) revision af tulltaxan;
g) reform af lagstadgar om nybyggen;
h) d:o af presteaflöningen;
i) ny näringslag;
k) reglering af skogshushållningen;
1) fängelsereformens genomförande;
m) vårdanstalter för sinnessjuke;
n) skydd för artistisk och literär eganderätt;
o) ny sjömanshusordning;
p) om navigationsskolor och pension för sjömän;
q) reglemente för ångfartyg;
r) nytt lotsreglemente m.m.
Samhällets mekanik arbetar på sin pånyttfödelse. Af alla
dessa frågor är värnepligten den ödesdigraste. Dess infö-
rande i Finland underlättas af dess betydligt minskade
dimensioner i Ryssland. Några få röster ha yrkat, att alla
vapen skulle hos oss representeras, men bäfvande för
kostnaderna har komitén inskränkt sig att föreslå skarp-
skyttebatajoner.
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Den första oron i sinnena har lugnats. Men frågan blir
dock mera genomgripande, än mången anar och kom-
mer att sträcka sig ända till skolorna. Det blir ej karlar
af våra skolepiltar, innan de få öfvas i vapen.

Oktober
Välståndet har märkbart stigit i landet. En mängd fabri-
ker uppstå, bönderna betala sina skulder, räntefoten i de
publika kassorna är 5 %; endast universitetet utlånar för
sex. Alla statspapper noteras till höga priser, bolagen
springa i kapp, tullmedlen torde öfverstiga 9 millioner
för 1874, kanske 10. Men så läka ock kapitalerna undan
för undan ut i importen! Trädvaror, utom grof bjelke,
äro nu nästan osäljbara i England, och de många ångså-
garna veta ej hvad de skola företaga sig. De, som köpt
skogar på vissa års afverkning, stå nu handfallne. De
måste sköfla och detta är sköflingens egen förbannelse.
– Bränvinet flödar, alla varor, utom rågtunnan, stiga i pris
– d.v.s. rågen har temporärt uppgått på några orter till
28 mk, eller 10 % öfver det normala, men allt annat har
uppgått 30 till 50 %. Frånsidan af medaljen visar sig i
det här ovanliga fenomenet af röfvare på landsvägarna.
En blindhet har slagit många menniskor. Fikandet efter
hastig rikedom är nu mångas äflan. Vi stå mellan den
första och den andra fattigdomen.
Folkupplysningssällskapet. I Jyväskylä uppstod initiati-
vet, der utarbetades stadgarna, men här sammankalla-
des ett möte, för att välja bestyrelse. Vid detta möte be-
gärde L. Mechelin i någras namn, att föreningen skulle
verka lika för landets finska och svenska befolkning.
Stort alarm, många protester. Yrjö Koskinen riskerade
sitt chefskap genom att godkänna förslaget. De mindre
kloka och mera hetsiga af hans parti ropade på ett obe-
rättigadt misstroende. Förslaget gick igenom med reser-
vationer, och deraf uppstod sedan en skarp polemik
mellan A. Meurman i Mbl. och L. Mechelin i Dagbla-
det. – Var misstroendet oberättigat. Nej. Ty allt utvisa-
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de, att den svenska befolkningen för herrarne i Jyväsky-
lä varit en bifråga utan betydelse. Den bästa sak bort-
blandas nu af ett hejdlöst partisinne. Samme herrar i Jy-
väskylä, som nu funno sig så mankerade, ha öppet lagt i
dagen sin likgiltighet, för att ej säga sitt ringaktande för
folkskoleseminarierna i Ekenäs och Nykarleby.
L. Lindelöf utnämnd till ordförande i skolöfverstyrelsen.
Saknad vid univ:tet som en af dess celebriteter i Vska-
pen. Det var just för att rädda honom åt denna, som en
majoritet i Consistorium 1872 icke återvalde honom till
rektor. Den nya posten är ärofull och 14,000 mk mera
än 8,000, men ändock ... Lindelöf har ej, som det sades
om Arppe, öfvergifvit sin äkta hustru vskapen, för att
gifta sig med en sköka, men landet hade kunnat få en
lika god skolchef, medan hans plats vid univ:t är nu oer-
sättlig.
Samtidigt afgår F. v. Willebrand som emeritus, men för-
blifver medicinalchef. I många afseenden eminent, har
han dock råkat i krig med embetsbröder. Odium medi-
cum synes ha efterträdt odium theologicum.

November
Många senatorer och högre embetsmän ha detta år af-
gått från rännarebanan. I somras Eugene v. Knorring,
högt aktad; på hösten Frans af Brunér likaså. Nu Samuel
Antell, om hvars capacitet åsigterne äro mindre delade
än om hans politiska fasthet. Han var en af grefve Bergs
skapelser. När grefve Adlerberg vid sin återkomst gaf en
middag för senatens ledamöter, anmärkte han, att en-
dast 3 voro qvar af 1866 års senatorer, när han tillträdde
gen.guvernörsplatsen.
Orsaken hvarför män af politisk fasthet så sällan anträf-
fas bland de styrande i vårt land, är att den behöfliga
språkkännedomen, särdeles ryskan, sällan är att finna
annorstädes än hos sönerne af den merendels servila
äldre byråkratin och vidare hos uppkomlingar, hvilkas
ärelystnad från ungdomen betraktat alla trappsteg till
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högre värdigheter lofliga. Medelklassen saknar vanligen
politisk uppfostran, och begåfade ynglingar insupa der
fördomar, som göra dem otjenliga till politiska värf, inn-
an de märka sitt misstag i en senare ålder, då misstaget
icke mera kan rättas.
Händelserna på Kotka inträffade redan i början af Juli
Månad. Från de många der på trädlaster väntande farty-
gen samlades en söndagsafton flera hundrade matroser
af olika nationer kring det enda värdhuset, drucko sig
rusiga af öl etc. och förbittrades, när de ej fingo mera
våtvaror. Några Norrmän söndersparkade, af våda eller
med flit, en ölkorg, som finske matroser anlitade, – för-
följdes till värdshuset och belägrades af Finnarne, som
ansågo dem vara mera gynnade. En norsk styrman afs-
kjöt en revolver genom rutan, som skrämskott. Detta
hade till påföljd, att dörrarna inslogos, huset demolera-
des och styrmannen massakrerades. Man räknade flera
sårade; en bland dem lifsfarligt. Endast 2 polismän voro
att tillgå. Sedermera ditsändes en särskild polisstyrka.
Victor af Forselles, elev vid ryska gymnasium i Hfors, 16
år gammal, var anställd som korrespondent härifrån till
P:burger tidningen Ruskij Mir (Spegeln) och skref häri-
från i Maj ett bref, hvari läroverken och bildningen i Fd
skildrades såsom underlägsna de ryska. Några tidningar
reserverade sig. Då fick man i Juli läsa i R. Mir, att gu-
vernören Alfthan förbjudit korresp. att vidare skrifva till
den ryska tidningen. Alfthan förklarade i våra tidningar,
att han aldrig talat ett ord med R. Mirs korrespondent.
R. Mir lät förstå, att saken ändock var sjuk. Då tvang
fadren Forselles sin lefvande herr son att dementera sina
uppgifter – och så läste man, att en hr Feodor Stepanoff
var den sannskyldige och tog sina ord tillbaka. Ruskij
Mir blef föremål för öfriga ryska kollegers gyckel, och hr
V. af Forselles skildes från ryska gymnasium: i Helsing-
fors. – Familjen Forselles, respektabel i öfrigt, är icke
känd för att ha varit med, när krutet fanns upp. Nuvar.
friherren och senatorn F. kan icke förebrås att afvika
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från slägtens traditioner, hvarpå sonens uppfostran vid
det ryska läroverket är i sin mån ett intyg.

December
Tidn. Vikingen dör med detta år sotdöd af svält. Som li-
terär företeelse omogen och pojkaktig, lemnar Vikingen
föga spår af sina efemera försök att upptäcka och orga-
nisera ett svenskt folk i Finland, följaktligen införa
språkstriden på nationalitetens område. Fennomanins
ytterligheter ha dock gifvit denna i luften sväfvande par-
timening ett sken af berättigande, som ej bör förbises.
Annars inga större förändringar i pressen. – Dagbladet
är nu den mest lästa tidning i landet; har något accom-
moderat sin förra liberalism efter statskonstens regler –
säger sig intaga en medlande ståndpunkt, men fram-
sticker i obevakade ögonblick vissa klor mot kristendo-
men och öfverhufvud all ideal uppfattning af lifvet. ”Af-
färerna” hafva blifvit dess käpphäst, som alla andras. En
vinning högre än guldets står utom beräkningen. Tids-
andans ödmjuke tjenare förmenar sig vara dess ledare.
Universitetets tullmedel, som för detta år uppgå till
omkr. 100,000 mk, uppbäras från 1878 af Kejs. Senaten,
som deraf utbetalar hvad den kan finna nödigt för
Univ:s ändamål. Det är således herrar senatorer förun-
nadt, att äfven i vetenskapliga frågor besitta den bästa
insigten. Ständerna hade, nog obetänkt, petitionerat om
afgiftens upphörande, utan att tänka på eqvivalent, som
dock måste drabba statsverket. H.K.M. – eller senaten –
fann 100,000 mk icke böra få bortskänkas. De kunna
kanske användas till en manege.
Och landet stod detta år 1874 väl i det yttre. Finland har
aldrig förr trott sig vara så rikt. Huru nyttigt detta mån-
de vara för ett folk, som ännu icke lärt sig att räkna, skall
framtiden utvisa. Herren Gud pröfvar med goda dagar,
såsom med onda.

Gud bevare fäderneslandet.
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1875

Så ödmjuken eder för Guds mäktiga hand, på det att
han upphöjer eder i sinom tid. All eder omsorg kasten
på Honom, ty han hafver omsorg om eder.
I Petr.5:6,7.

Strid för sanningen intill döden, så skall Herren Gud
strida för dig.
Syr.4:28.

Underbarligen i rättfärdighet bönhör du oss, Gud vår
salighet, du som är allas hopp på jorden och fjerran på
hafvet.
Ps.65:6.

Landet hade detta år medelgod skörd, eller något deröf-
ver, och stod väl i det hela. Exporten af skogsvaror mins-
kades, mindre penningar strömmade in, men desto
mera ut. Importen visar i tullspecialerna 157 millioner
mot 48 millioner export. Lyx och dyrhet tilltaga.
I September begynte silfrets pris falla på den utländska
marknaden i förhållande till gold och medförde ett
motsvarande fall af finska markens kurs, alldenstund vi
äro det enda europeiska folk, som har myntfot endast i
silfver. Kursfallet började med 3 % (1 franc = 103 pen-
ni), men kursen gick vidare nedåt, så att i December
betalades 1 franc med 110 à 112 penni.
Denna kurs bibehöll sig med mindre fluktuationer till
omkring Maj 1876, då en en franc kostade 115 penni –
stod så någon månad och föll derpå vidare ända till sitt
minimum i medlet af Juli 1876 då kursen var 124 à
125. – Det besynnerligaste var, att ryska kreditrubeln på
samma gång steg i förhållande till vårt mynt och gick
öfver pari, ända till 402 à 403 penni.
Svåra rubbningar i handeln och varupriserna föranledde
en allmän önskan att goldmyntfoten måtte införas äfven
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hos oss. J.V.S. föreslog i Mbl. att Banken på administra-
tiv väg skulle tillåtas betala marken i gold, men enskilde
icke få inlemna silfer till myntning, intilldess Landtda-
gen kunna fatta beslut. Detta förslag bekämpades af
Hfors Dagblad och andra som olagligt, inkonstitutio-
nelt. – Emellertid begynte Banken på sommaren 1876
operationer, som hemlighöllos och sannolikt kostade
betydligt, men hade till påföljd, att finska markens kurs
ånyo begynte stiga i medlet af Juli och derefter bibehöll
sig ungefär vid vårens kurs 111 à 112, utan att silfver-
priset i utlandet undergått någon märkbar förändring.
Många enskildas affärer, i sht skogssköflarnas hastigt för-
värfvade rikedom, rubbades betydligt dessa år 1875 och
1876.

1875 den 26 September reste jag utrikes till Södra
Frankrike och återvände öfver Italien och Schveitz den
19 Juli 1876. Under denna tid antecknades intet på
dessa blad, hvarför en lucka uppstått i krönikan. – An-
teckningarna börja ånyo, fragmentariskt, d. 28 Oktober
1876.
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Från förra hälften af 1876.

Januari
Min.statssekreteraren Grefve Alex. Armfelt afslöt sin
långa tjenstebana först med lifvet. Han har utförligt och
panegyriskt tecknats af J.W. Lagus vid universitetets
minnesfest. Några skuggsidor torde komplettera teck-
ningen, men inga betydande. Född hofman och tvungen
af sin ömtåliga ställning att studera hvarje muskelspel i
suveränens anletsdrag, bestod hans statskonst i att afbi-
da och begagna det gynnsama ögonblicket. Att detta i
de flesta fall utföll lyckligt, vittnar om hans fina upp-
fattning. Några få gånger misstog han sig, såsom när han
1855 af Rechenberg och Stjernvall lät förleda sig att
omdöpa Wasa till Nikolaistad, oaktadt detta mera miss-
hagade, än behagade Nikolai, som biföll emedan han
ansåg sig såra Wasa Stad med ett afslag. Fosterlandet och
dess Universitet stå i en stor tacksamhetsskuld till A.
Armfelt, och intrycket deraf är desto allmännare, ju
mera efterträdaren och framtiden äro ovissa.

   13. I Januari öppnades äfven faktiskt Åbo–Wiiala banan,
ehuru den officiela invigningen skedde först i Juni. Det
må ej nekas att hvarje jernväg är ett framsteg, men hvar-
ken riktningen af denna bana, eller dess företräde fram-
för norra banan torde godkännas af landets sanna intres-
sen. Nu, som ofta annars, lokala intressen och personli-
ga inflytanden blifvit de afgörande framför allmänna
synpunkter. Malisen påstod, att grefve Abgs angenäma
möte i Florens med fru Ankarcrona, född Tengmark,
och hennes man kom att längre än önskligt fördröja
banans invigning och fullständiga trafik.

Maj, juni
Första finska kyrkomötet i Åbo motsågs med stora för-
hoppningar, som dock blefvo nästan totalt besvikna. Fe-
let synes ha legat i nya kyrkolagens sväfvande stadgar
såväl om mötets befogenhet, som förberedelserna der-
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till. Den vigtiga dissenterlagen förblef oafgjord, de kyrk-
liga böckerna ställda på framtiden och fullständiga be-
slut endast fattades i oväsentliga frågor. För den gamle
Bergenheim, som med detta möte hoppades lägga kro-
nan på sin biskopliga verksamhet och sina älsklingsre-
former, var detta ett hårdt slag. Oppositionen, med
Schauman i spetsen, uppträdde ganska skarp. Äfven fäs-
te man sig vid skärpan i lekmanna-ombudens af bonde-
ståndets opposition mot presterne. Enda gagnet af detta
möte synes ha varit att visa dithörande författningars
brister. – Och visserligen borde äfven presterskapet nå-
got mera än förr hafva lärt sig hvad tidens klocka är sla-
gen.
Silfvermarkens fallande kurs har, som en blixt från klar
himmel, slagit ned uti landets och alla enskildes finan-
ser. I Sept. 1875 gällde en franc lika med 102 à 103 pen-
ni finskt mynt. I Januari 1876 gällde den 107 à 108 pen-
ni. I Maj steg den till 112, i Juni till 115 och i medlet af
Juli ända till 124 och 125. Derefter steg markens värde
genom hemlighetsfulla bankooperationer, som troligen
kostade millioner, så att kursen under hösten varierade
mellan 112 – och 107. – J.W. Snellman föreslog bankens
bemyndigande på administrativ väg att betala i guld,
med vissa förbehåll, men förslaget väckte storm i Dag-
bladspressen och öfvergafs, för att praktiseras i tysthet.

Jag hafver sett en ända på all fullkomlighet, men ditt
bud, Herre, är varaktigt. Ps. 119:96.

Herre, led mig i din rättfärdighet; gör din väg rät för
mig. Ps. 5:9.

Väderlek. Matieu De la Dromes almanack för 1876 för-
utsade ett år, rikt på våldsama kriser i naturen, och den-
na förutsägelse har besannats. Vintern var i hela Europa
tidtals ovanligt sträng. Nästan hela Frankrike låg tre
gånger öfversnöadt med höga drifvor ända ned till Mar-
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seille, och på våren följde sedermera kraftiga tempera-
turvexlingar, svåra stormar, förhärjande öfversvämning-
ar. Finland hade likaså en sträng vinter och isynnerhet
svår vattenbrist öfver alla trakter, som ej kunde ösa ur
insjöarna. I Helsingfors såldes drickbart vatten för 10
penni kannan och hämtades på jernväg från Dickursby.
Denna vattenbrist, med uttorkade brunnar, källor och
strömmar, varade ända till snösmältningen i April. – Vå-
ren, som vanligt, blåsig och kall, men derefter följde
från slutet af Maj öfver hela Juni och Juli en varm, herr-
lig sommar – sedermera, efter korta regnperioder, åter
en skön eftersommar, som varade nästan hela Septem-
ber. Nattfrosterna begynte först in i Oktober. – Efter
kortare stormperioder inträffade i September våldsam-
ma dagjemningsstormar och fortforo under större delen
af Oktober, förorsakande några, dock ej ovanligt talrika
olyckor på sjön.
Skörden utföll detta år i allmänhet medelmåttig, i norra
Finland t.o.m. god. Potäterna ymnigare och bättre än på
många år. Höskörden slog fel i södra Finland, för öfrigt
medelmåttig.
Två tilldragelser under sommaren i Helsingfors tillvun-
no sig hela landets uppmärksamhet: kejsarebesöket och
allmänna utställningen.

Juli
15–19. Kejsarbesöket föranleddes närmast af expositio-
nen, men var ett länge åt hela landet tillämnadt nådebe-
vis, som väckte mycken afund i Ryssland, der kejserliga
familjen ytterst sällan förunnar någon annan stad, än
undantagsvis Moskva, ett gemensamt besök. Detaljerna
af besöket stå att läsa i alla tidningar: det var alltigenom
utmärkt af hög välvilja och lemnade å båda sidor ett
godt intryck. Kejsaren såg sjuk och åldrad ut; Orientens
åskmoln uppstego vid denna tid mera hotande än nå-
gonsin, och telegramm-vexlingen var liflig. Men Alexan-
ders ungdomskärlek till Finland röjde sig äfven nu på ett
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Feodor Kiseleff d.y. hörde till de ryska köpmansfamiljer som hade fått
burskap i Helsingfors och som snart fick en betydande ställning i stadens
ekonomiska liv. Kiseleff var industriidkare och huvudägare till Tölö socker-
bruk och grundare av stadens gasverk, därtill var han kommunalpolitiker 
och lantdagsman för borgarståndet 1872.
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älskvärdt, ehuru vemodigt sätt. Han begagnade tillfället,
när studenterne sjöngo utanför slottet, att likasom för
den talrika folkmassan presentera Thronföljaren och
Dagmar – efterträdarne. – Kejsarinnan, som vanligen
varit mera tillbakadragen i Ryssland, var här, vid sitt
första besök i Finland, tillmötesgående och älskvärd. –
Thronföljaren öppen och okonstlad, som alltid, visade
sig något förlägen, när han skulle representera och slog
den ceremoniösa högheten bort med ett smålöje. –
Dagmar var den populäraste och försmådde ej heller att
vinna hjertan. – Den minst observerade var hertiginnan
af Edinburg, Maria; – hon syntes likgiltig och stundom
något satirisk.
Helsingfors öfverflödade länge derefter af oräkneliga
anekdoter, som ej stodo att läsa i tidningarna. Till de
faktiska hör den, att Thronföljaren och Dagmar på sena
qvällen efter expositionsbesöket begåfvo sig kl. 12 in-
cognito till Brunnsparken och återvände kl. 2. – Insvep-
ta i deras kappor, blefvo de, bland andra scener, vittnen
till studentsångarnes glada skålar i Brunnssalongen. Den
första var för Cesarevna, den andra för Dagmar, den
tredje för kanslers gemål o.s.v., – ända till nio skålar, –
Höjden af sin popularitet vann det unga paret vid deras
besök i studenthuset, der studentdelegationens ordföran-
de Vasenius framräckte åt Dagmar en bukett och tillta-
lades på danska. – Vid besöket i matsalen, der middags-
bordet var dukat, frågade kansler om der alltid var så
snyggt, hvarpå Lagus fintligt svarade, att om ej så vore,
skulle ingen student äta der. – Vid besöket i solennitets-
salen presenterade kansler sin gemål utan att hålla tal,
endast samtalande med Oscar Mechelin och några an-
dra närstående på svenska och tyska. – ”Studentsången
bröt en bred väg genom alla hjertan”, då och vid flera
tillfällen. Prorektor Lagus, outtröttlig att uttänka hvad
som kunde behaga, hade ock införskrifvit de bortreste
sångarne från långväga landsorter. Det kostade fiscus
rectoris 2,500 mark, men det var väl använda penning-
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ar. – Grefve Adlerberg negligerade Universitetet, och
baron Indrenius, föredraganden efter Armfelt, var i sin
ängsliga försigtighet obenägen för hvarje initiativ. Vice-
kansler var icke ens personligt känd af Kansler och skul-
le ej blifvit presenterad, om han ej ställt sig i vägen vid
pavillonen i Thölö park. Lagus deremot var känd och ej
buskablyg. Man sade att han fjeskat, men ovisst är, om
icke denna beställsamhet var den, som gjorde, att Uni-
versitetet ej stadnade alldeles i skuggan.
Det hällregnade, när de kejserliga besökte expositionen.
Intrycket lärer dock varit angenämt – många artiklar
besågos och köptes – Malvina Weckman anbefalldes att
komma till Pburg, för att inlära andra strumpfabrika-
tion, för hvilken kejsarinnan intresserade sig. Kejsaren
ville köpa Walter Rbgs Psyke med örnen, men afstod
derifrån, när han hörde att gruppen var köpt (af F. v.
Willebrand). Ett verk, som kejsaren köper måste vara
unicum.
Den s.k. folkfesten i Thölö park började med regn, men
slöt med solsken på qvällen. Flera tusen åskådare beta-
lade 3 marks entrée till parken. Den enkom uppförda
pavillonen inrymde knappt 60 personer. Der intogs thé
(som så när ej blifvit färdigt), medan en blandad kör
sjöng på verandan vid värdshuset och sedan med en de-
putation kallades att mottaga en tacksägelse. De mest
omtyckta sångerna voro Wårt Land, Suomis Sång, Kung
Kristian stod vid höien Mast m.fl. – Studenterne sjöngo
vid slottet och flera gånger den förut af dem afböjda
ryska folksången. – Det var ett officielt vilkor.
Balen hos grefve Adlerberg var officiel. Der sågos blott
två svarta frackar: konsul Nottbeck och konsul L. Borg-
ström, äfven de till grefvens stora missnöje, och Nott-
beck var nog taktlös att göra en ursäkt för kejsaren, som
likgiltigt vände honom ryggen. – Grefvinnan var idel
courtoisie med djupa nigningar och ingen fick vända de
kejserliga ryggen. – Två personer kommo objudne:
Univ:s prorektor, åt hvken Kejsaren sagt vid middagen:
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”jag återser i afton” och som, på denna grund, kom obju-
den. Den andre var underlöjtnant von Frenckell, hvars
syster, fru Laura Seymern, förgäfves insisterat hos sin
gamle gynnare grefven att han skulle bjudas. Den tapp-
re löjtnanten kom ändå. Laura var ock högst indigerad
att ej ha blifvit inviterad till pavillonen i Thölö – lika-
som kommerserådinnan v. F. såg en af sina skönaste illu-
sioner förblekna, när ej hennes man, ”som uppoffrat fa-
miljelifvet för expositionen”, vid detta tillfälle blef ba-
ron. – Den som blef något, var prof. Leo Mechelin, ord-
förande för Hfors Stadsfullmäktige, hvilken, utom andra
lyckade arrangementer, hade nåden öfverräcka åt kejsar-
innan i Thölö ett album med vyer af Helsingfors. L.
Mechelins nya adelsdiplom kunde sorgfritt mottagas
som en artighet mot Helsingfors kommun – och endast
afunden kunde säga, att icke den nya ädlingen uppbär
sin värdighet som en gentleman.
När grefve Adlerberg skulle för H.M. presentera sena-
tens ledamöter och andra förnämligare personer, svek
honom minnet, han erinrade sig ej namnen på några. I
det han pekade på F. Frenckell, sade han: c’est le père de
Madame Seymern. Vid presentationen af L. Toppelius
förblef han stum, hvarpå Kejsaren sjelf sade: ah, c’est
Toppelius, – som han kände från förra besöken, ehuru
för 13 år sedan. Kejsarens minne är i detta afseende för-
vånande skarpt, genom lång öfning, måhända något un-
derhjelpt genom namnstudier för tillfället.
G. Lagus skref en vacker poetisk helsning till Kejsarinn-
an vid hennes första besök i landet. Denna öfversattes af
Golovin i Pbg till ryskan och framlades för Kejsaren,
som lät tacka Golovin för den vackra öfversättningen.

Augusti
Sommaren en af de vackraste, med undantag af kortare
blåst- och regnperioder, samt en af de gynnsamaste,
med undantag af i några trakter fortfarande torka.
Skörden utföll medelmåttig och något deröfver. Rågen
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icke ymnig, men god; vårsädet delvis skadadt af torka,
potäterna ymniga och goda, höskörden ojemn: i norra
och vestra landet god, österut mera sparsam, i Nyland
nära missvext. Fisket medelmåttigt, på hösten delvis
ymnigt. Herren har välsignat året öfver förväntan.

September
Första Allmänna finska utställningen har hela sommaren
uppfyllt Hfors med resande och anses i det hela lyckad.
Hvarken mängd, dyrbarhet eller qvalitet hos flertalet
artiklar kan mäta sig med utlandets expositioner, men
anordningen är välberäknad att föra det lilla, som finnes,
till torgs. Väntan är öfverträffad och hos mången med
öfverraskande framgång. Ryssar, estländare, liffländare
hade knappt väntat någonting alls och uttala ett erkän-
nande, som hedrar dem sjelfva. Svenskar uttala sig ar-
tigt, Ny Illustr. Tidng. har vyer från expositionen, tyska
blad omtala densamma. Ordför. J. v. Born; verksamast i
bestyrelsen Wahren, F. Frenckell m.fl. – Den lätta bygg-
naden utförd af T. Höijer, dekorerad af T. Decker, F. Sjö-
ström m.fl. – Konsten behandlades i början legert, man
ville dermed dekorera utställningen hvar det befanns
lämpligt. Konstföreningen vägrade att befatta sig dermed,
men konstnärsgillet (L. Lindqvist, Sjöstrand m.fl.) tog
saken om hand och åstadkom ett för oss anslående gal-
leri, der särskildt skulpturen gjorde brillant effekt.
Bestyrelsen tog språkfrågan något lätt, men icke i ond
afsigt. Fennomanin ref regn för att en del artiklar sakna-
de finska etiketter, en del betjening ej förstod finska
m.m. – och tidningarne omtalade, att ett par socknars
reseanslag derför tillbakavisades. – En korresp. i Tapio
beskef sitt intryck af expositionen sålunda: ”Ruotsalaisia
näkyy, Ruotsalaisia kuului, Ruotsalaisia tuuli, Ruotsalai-
sia satoi”. – Ändock besöktes utställningen talrikt från
alla delar af landet. Societetshussalen var afdelad i spil-
tor, men endock lyckades man ej anskaffa logis åt ett par
skeppslaster Revalenser m.m. Rumbestyrelsen afdrog så
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Den första allmänna konst- och industriexpositionen sommaren 1876 i Brunns-
parken i Helsingfors var en stor händelse. Utställningen besöktes också av kejsar
Alexander II och kejsarinnan Maria tillsammans med tronföljarparet. Ett av den
finländska industrins paradnummer var bildens lokomotiv, tillverkat i Finland för
statsjärnvägarnas behov. Över utställningens olika attraktioner tillverkades både
enskilda fotografier och stereoskopiska bilder.
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höga procenter från hyrorna, att mången privat afstod
från att uthyra sina rum. Värdshusen höjde sina priser
och resande blefvo, som vanligt, uppskörtade. Kämp i
Brunnshuset införskref en österrikisk orkester om 46
man, som torde varit en tvifvelaktig affär, men hans net-
tobehållning för sommaren uppskattades, det oaktadt,
till mer än 20,000 mk.

Oktober
      7. Universitetet. Mathematiska professionen, ledig efter

Lindelöf, har föranledt ett tornerspel mellan Svecoma-
ner och Fennomaner. Svenskarne Mittag-Lefflers och
Falcks ansökan om dispens från kännedom af finskan
föranledde första dusten i våras (Maj) och afgjordes,
mot Vicekanslers afstyrkande, till förmån för Svenskar-
ne. I dag upprättades förslaget i Consistorium. 12 röster,
och bland dem Strandmans, som några minuter förut
tagit säte i Consist., uppförde Leffler på första rummet,
10 Bonsdorf. Alla motiver anlitades. Leffler hade samlat
intyg från halfva Europa och uppträdt med glänsande
framgång. Bonsdorffs ultra förespråkare åberopade
grundlagen, som tillåter utländske mäns anställande en-
dast när de ”kunde göra riket synnerligt gagn” o.s.v. –
Ingendera sidan sparade insinuationer i tidningarne, för-
utom andra manövrer i löndom.
I samband härmed stod den i våras diskuterade natione-
la tacksamhetsskulden. Yrjö Koskinen begynte synas par-
tiet för ljum och angrep Ahlqvists svensk-vänliga tal vid
Nyslottsfesten. Mot honom uppträdde, förutom Ahl-
qvist sjelf, svensken Rudolf Tingberg, med en mordisk
kritik mot Koskinens finska historia. Prof. Asp, m.fl. läto
trycka och utdela denna trångt svenska kritik med Dag-
bladet. Insändare med lika trångt finska åsigter uppträd-
de i Morgonbladet. Och denna vedervärdiga polemik
om känslor fortfor, beständigt ånyo upprifven, från
Mars till in i December, då ett antal Nyslottsboer upp-
trädde med en protest mot sign. Titus Tuiretuinen, som
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ytterligare ville upptukta Ahlqvist. Dennes ställning
som professor i finska språket, opponent mot ultrafen-
nomanin och motståndare till Koskinen är ganska in-
vecklad. Koskinen är en lika nykter prosaist, som Ahl-
qvist (Oksanen) en glödande poetisk natur. Koskinens
uppriktighet kan icke betviflas, men lika visst är, att han
med beräkning ställt sig i spetsen för en flödande tids-
ström och endast med svårighet uppbär sin ställning
gentemot de oberäkneliga tendenser han anför och som
snart skola finna honom representera en öfvervunnen
ståndpunkt. Hans öfverlägsenhet beror på hans energi
och, der han så finner nödigt, hans konsiderationslöshet,
men han är tillika en af tidens praktiske män, f.n. bank-
fullmäktig, med inalles 16,000 mks årlig inkomst. I
Kuukaus-Lehti, som är hans verk, har han, förr än någon
annan, sökt finna en praktisk lösning af den vidtutseen-
de värnepligtsfrågan.
Ahlqvist är inspektor för Savo-Karelarne. Samma dag
Consistorium omröstade om mathematiska professio-
nen besökte A. om qvällen sin afdelnings möte. Den
sedvanliga tidningen upplästes och innehöll bl.a. en re-
dogörelse för nämnde omröstning, hvari framhölls huru
professorn i finska språket röstade för Svenskarne. A.
tog sin hatt och gick, i det han sade: ”wain niin”.
Språkfrågan, som nu delar Universitetet i två nästan
jemnstarka läger, neml. å ena sidan Österbottningar,
Savo-Karelare och Tavaster, å andra sidan Nyländingar,
Westfinnar och Wiborgare (de sistnämnda dock mycket
delade) var föremål för en kritik i Rektors inskriptions-
tal. Rektor uppmanade båda partierna att strida på kul-
turfrågans område, som står på fosterlandets gemensam-
ma grund, och icke förirra sig in på nationalitetsfrågan,
som splittrar land och folk i två fientliga läger och hvars
obevekliga konseqvens är att expatriera alla icke finska
talande. – Hvad Rektor icke uttalade är, att jemte myck-
en uppriktig nitälskan finnes hos det fennomanska par-
tiets ledare jemväl icke så litet hyckleri, i det att man väl
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aktar sig för att utsäga det sista ordet i förtid. Det är
också visst, att hela denna strid är hos beräknande par-
tiledare en strid om makten. Ote toi de la place, que je m’y
mette.

November
   19. ”Läderlappen” (Die Fledermaus), en liderlig operett af

Offenbachska skolan, gafs 3 gr i Hfors Nya Theater.
Morgonbladet utsände på förhand en varning, som allt-
för nitiskt kringsändes af dess vänner i anonyma bref. D.
16:de hvisslades, och Lauri Kivekäs framropade direk-
tionen. D. 17:de fortfor oväsendet, blandadt med applå-
der. Samma qväll anhöll Univ. Rektor förgäves hos di-
rektionen, att stycket måtte inställas, eller åtminstone
suspenderas. D. 19 förnyades, lika förgäfves, samma be-
gäran hos guvernören. S. d. på e.m. var ett otillåtet stu-
dentmöte i Arkadia, och när stycket gafs på qvällen,
uppstämdes vid andra aktens slut den briljantaste katt-
musik, som någonsin uppförts i en finsk theater. Guver-
nören och polismästaren stodo häpna, dock utan att gri-
pa in; ett allmänt slagsmål var nära att utbryta . En poly-
tekniker fick en örfil af Dr. Sackléen. Rektor gick till
studenterne och förmådde dem aflägsna sig. Tredje ak-
ten fick spelas till slut. Dagen derpå förbjöds styckets
fortsättning af Vice Kansler. Polisundersökning hölls,
Lauri Kivekäs samt 3 studenter, Appelgren, Minni och
Aspelin, åtalades samt fälldes sedermera af Discipl.
kommisionen, K. till en termins och A. till 2 mån. rele-
gation, de öfrige till föreställning, hvarje cirkulär utfär-
dades till afdelningarne. Utom studenterne deltogo äf-
ven polytekniker och andre. – Helsingfors talade i två
veckor knappt om annat; tidningarne fylldes af Läder-
lappspolemik, fennomanin beskylldes af svecomani att
ha velat ruinera svenska theatern, två svenska aktriser
insulterades på gatan af fennomaner, och afdelningarne
stodo i harnesk mot hvarandra. En vigtig stridsfråga!
Generalguvernören återkom och uppvaktades. Hans för-
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sta ord till Vice Kansler var en fråga om Läderlappen. V.
K. svarade: ”Jag gjorde som Ed. Exc. för 2 år sedan gjor-
de med ett dylikt stycke; jag förbjöd det”. H. Exc. var
lugn och lemnade Sv. Garantiföreningens tyska klago-
skrift att läsas och tolkas af Vice Kansler. Försöket att
återfå Läderlappen på repertoiren misslyckades.
I denna månad började landtdagsvalen. Efter en mild
höst infann sig vintern med slädföre i slutet af Nov.
Postföringen på Sverige blef oregelbunden och F. Lind-
ers med statsmedel utrustade postångbåt gick besked-
ligt i vinterqvarter.

December
Värnepligtsförslaget (5 000 man skarpskyttar) har varit i
Petersburg. Krigsministern aflät derom ett skarpt betän-
kande, hvari han sade, att en afskild finsk armé vore en
politisk och militär orimlighet samt att, om Finland nu
vore troget, ingen kunde garantera framtiden. Detta
oaktadt godkände Kejsaren finska senatens förslag med
några mindre väsentliga modifikationer, dock att Fin-
land skall bilda ett ryskt militärdistrikt under krigsmi-
nisterns inseende. – Förvåning och afund framträda tid
efter annan i ryska pressen. – I Finland upptages Kejsa-
rens välvilja som någonting sjelffallet.
Krigsministern Miljutin yttrade bland annat, att för
hvar bataljon finsk militär får man väl skicka en batal-
jon rysk militär till Finland.
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1877

Herre, sätt vakt för min mun, och bevara mina läppars
dörr! Ps. 141:3.

Lär mig att göra efter ditt behag; ty du är min Gud. Din
gode Ande lede mig på en jemn väg. Ps. 143:10.

Januari
Året 1876 hade slutats (jultiden) med en af de skarpas-
te kölder man kan erinra sig, och året 1877, ehuru mildt
vid nyåret, antog inpå Januari samma bistra uppsyn.
Kölden beräknades några dagar i Dec. och Jan. till 52
grader (St Mickel), och på många orter hade man ingen
annan måttstock, än att qvicksilfret frös i Helsingfors
-37o. – Hästar och mskor fröso ihjäl på skogsvägarne,
isarne lade sig oformligt tjocka, jernvägarnes lokomotiv-
förare förfröso händer och fötter. På en karl amputera-
des båda händerna i kliniken. I Hfors var veden lyckligt-
vis icke dyr (20 mk för en famn björk), men en stor
mängd rum voro illa försedda och visade rimfrost i de
inre knutarna. – 10–12 Jan. var starkt töväder, men se-
dan ingen blida på hela vintern, förrän början af April.
Snöfallen tilltogo mot våren. Isynnerhet Mars månad
var utmärkt af täta och starka yrväder, så att landet slut-
ligen låg begrafvet under berg af snö. På Helsingfors ga-
tor reste sig snövallarne 4 alnar i höjd; utanför en ölbu-
tik inrättades en extra pavillon, en kammare med sitt-
platser i drifvan. Isarne vid hafskusten voro på en del
ställen 2 alnar tjocka. – För öfrigt utmärktes hösten och
vintern af en nästan total brist på norrsken, och solsken
såg man knappt två gånger under Januari och Februari.

   23. Landtdagen öppnas under snöfall. J. Krohn lät teckna ett
trädsnitt af ceremonin för Kuvalehti, och denna bild
sågs sedan i ryska illustrerade tidningar, der åskådarne
framställdes som muschikar.

   27. Lantdagsgudstjenst med ambrosianska lofsången i kyr-
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kan, dervid grefve Adbg mottogs af domprosten Borg
och Dr Hornborg predikade. – Sedan throntal etc. i riks-
salen. Throntalet började med kejserlig tacksägelse för
H.M:s mottagande i somras. Tre af talmännen: baron
Born, erkebiskopen och bonden Slotte svarade med att
tacka för det nådiga besöket och yttra underdåniga tän-
kesätt rörande krisen i orienten, men den 4:de, hofrätts-
rådet Frey, hvars knapphändiga tyska tal förmodligen
var korrigeradt af Öhrnberg, hade icke ett ord att för-
mäla om varken besök eller kris. Born talade något
tvungen fransyska, erkebiskopen en ledig och kraftig
fransyska utan koncept; Slotte åter hackade betydligt
med sitt finska tal, hvilket kom deraf, att han i sin
oskuld ämnat tala på svenska, men i sista stunden för-
måddes af ståndsbröderne att öfversätta det till finskan.
Folkmassorna stodo tysta utanför.

   28. Landtdagsbal i slottet, som vanligt. Näst grefliga famil-
jen lyste främst landtmarskalken von Born med sin fri-
herrinna och sin dotter Helene. Danssalongen var deko-
rerad med ispelare, omlindade med murgrön och blom-
mor. – Kl. 11 gick bland herrarne ryktet om en portersu-
pér i 3:dje våningen. Stora skaror ditströmmade och sle-
tos om ruinerna af några fat – der fanns hvarken bröd,
smör eller vin – dukadt för 30 och anlitadt af 150. Jag
såg en landtdagsbonde med sin hustru mödosamt karf-
va benet af en fårboge, utan bröd. Dessa landtdagsgum-
mor i svart bombasin, en och annan väl äfven i svart si-
den, tillhörde balens förnämsta gäster. – Den egentliga
supérn skall ha varit bättre; men sannolikt serverades,
nu som förr, de bästa bitarna och de finaste vinerna nere
i köket för hofmästarens vänner.

Februari
Det varade en månad, innan plena kommo i verksam-
het, till en början med petitioner: skolfrågorna främst.
L. Mechelin, mån att lysa, framställde den vågade peti-
tionen om grundlagarnas kodifiering, – hket naturligtvis
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skulle anförtros åt en komité i Petersburg! – Radikalast i
skolfrågorna var prosten Warelius, som begärde förfins-
kandet af alla läroverk, utom i Helsingfors och Wasa.
Bondepartiets skugga, med Y. Koskinen i kulissen, visade
sig på horizonten, men tills vidare utan medhåll hos an-
dra, än en del af presterne. Det är på dessa två stånd det
finska partiet räknar som häfstänger. Adeln är delad och
öfvervägande svensk, borgareståndet likaså till mer än
två tredjedelar.
En grannlaga fråga hviskades genast i början af Molan-
der i ständernas öra, men oklokt nog utan all föregåen-
de bearbetning. I hemliga sessioner under vicetalmän-
nens ordförande diskuterades, om man ej borde erbjuda
Thronföljaren en egendom vid kusten, då han varit så
road af sina sommarutflygter med Dagmar och yttrat
någon önskan att äga en fiskarevilla. Tre stånd voro för
saken, men Öhrnberg ledde borgareståndet emot, Sved-
berg och Keto grumsade bland bönderne, och frågan
förföll.
Denna utgång väckte så mycket mera förbittring hos de
klarseende, då ju borgareståndet lika afgjordt motsatt
sig hvarje, under hand föreslagen adress till kejsaren.
Samma högmodiga och kortsynta politiska sjelftillräck-
lighet visar sig nu, som under förra orientaliska krisen
och som när man 1869 mottog landtdagsordningen så-
som en mogen frukt af vår vishet, ej af Alexanders upp-
lysta välvilja.

Mars
Mittag-Lefflers utnämning till professor i mathematik
väckte oerhörd sensation i det finska lägret. ”Med för-
skräckelse” skrifver en korrespondent i Hämäläinen –
”mottog man här underrättelsen om denna nya invasion
af vikingar”. – Consistorii votering blef föremål för tid-
ningsartiklar, der de voterande uppställdes i 3 klasser af
patriotism: a) de som ställt Bonsdorff i första förslags-
rummet; b) de som ställt honom i andra samt c) de ur-
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sinnige svecomaner, som ställt Leffler i första och Bons-
dorff i tredje rummet. Studenterne rådplägade om akti-
va eller negativa demonstrationer, hvilka dock, för den-
na gång, lyckligtvis upplöste sig i en sång, för den till
staden anlände Bonsdorff. – Baron Indrenius beskref
tillgången vid utnämningen ha varit den enkla, att Kans-
ler frågade: hvem har flesta rösterna? och på denna
grund föreslog M.L. – Många hade gissat på svenske mi-
nistern i Berlin, baron Bildts inflytande i Petersburg,
emedan B. är en gynnare af M.L. – Vicekansler, besläg-
tad med Bonsdorff genom sin fru, hade förgäfves moti-
verat ett långt utlåtande till dennes förmån.

   16. Bondepartiets skugga framträdde vid Litteratursällska-
pets årsmöte. Ståndets pluralitet inbjöd Sällsk:s tjenste-
män och gynnare m.fl. till en sexa i studenthuset, och
der utmärkte sig Riihimäki, Jaatinen m.fl. som lyckade
talare. Det ryktbaraste talet hölls dock af Y. Koskinen till
finska bondeståndet, hvilket antyddes gå i spetsen för
nationen och vara ett mönster för andra länders bonde-
stånd, enär vetenskapsliteratur och konst förnämligast
hade att tacka den finske bonden för sin uppblomstring.
Med fosterlandet menade talaren finska folket, ty hvar-
je annan fosterlandskärlek kan förliknas vid kreaturets
kärlek till sin betesmark o.s.v.
Detta tal blef sedan illa åtgånget af motsidan i och utom
studentkretsarne. Jemte det ganska tydliga programmet
till ett bondeparti, som matas och ledes med smicker,
visar sig här, som vid andra tillfällen, ett afsigtligt bemö-
dande att gifva häfd åt det finska talande folkets anspråk
att vara det enda nationelt berättigade finska folket; ett
anspråk, hvilket J.V. Snellman i December framställde
som ett oskyldigt språkbruk, men emot hvilket Z.T. i
sitt inskriptionstal den 20 Januari protesterade med all
den energi, som stod i hans makt.
I sjelfva verket ligger deri nationalitetsstridens kärna:
två folk i Finland, det ena nationen, det andra främling-
ar; – då deremot historien och statsförfattningen icke

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:21318



319

FINLANDS KRÖNIKA 1877

erkänna någon åtskilnad mellan finska folket och Fin-
lands folk.

   10. Inom F. Konstföreningen råder sedan 1876 en schism,
framkallad af C.G. Estlanders maskineri. Han genom-
dref med ena halfva direktionen emot den andra ett för-
slag att bygga gemensamt hus för Konstflitföreningen och
Konstföreningen: den senare tagen i släptåg tillsvidare
för att befordra den förras intresse och gifva det aukto-
ritet. Häremot uppreste sig Konstnärsgillet och offent-
liggjorde en af nära nog samtlige landets artister och
några andra undertecknad protest mot sambyggnaden.
Detta oaktadt genomdrefs på allmänt möte i Febr.,
medelst sammanringning af Dagbladspartiet, med 33
röster mot 22, sambyggnadens godkännande. Den åld-
rande, bräcklige F. Cygnæus såg detta med grämelse och
insände till Senaten sin enskilda protest enär man för
planen att bygga ett palats i det bottenlösa Gloet begär
200,000 mk till skänks af staten och dessutom 250,000
som lån, hvilket aldrig betalas. – C.G. Estlander har trå-
darne till hela detta företag så väl i sin hand, att uppsat-
ser af motsatt syfte vägras plats både i Dagbladet och
Hufvudstadsbladet. – Hfors stadsfullmäktige ha förärat
den bottenlösa gyttjan i Gloet till tomt. Staten pålade
strax derinvid för jernvägens nya hus, och pålningen
kostade 100,000 mark utom materialtransporten.
Vid Konstför:s årsmöte visade sig schismen deri, att
C.G. Estlander endast med ett par rösters pluralitet blef
invald i direktionen.
Hovingska testamentet till Konstföreningen är icke klan-
dradt inom årets förlopp.

April
Krigsförklaringen mot Turkiet kom icke oväntad och
väckte derför icke stor sensation. Stämningen, särskildt
bland ungdomen och de liberale, är dock en annan, än
1854. Alexander II:s menskliga storhet är långtifrån
fullt uppskattad, men hans nu tagna ödesdigra steg dock
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temligen allmänt erkändt såsom berättigadt, hvilken
stämning ock sanningsenligt uttalades af ståndens tale-
män vid uppvaktningen hos gr. Adlerbg den 29 April.
Äfven der uppträdde erkebiskopen med största energi
och värdighet. – Anglomaner finnas nu få, Turkofiler
ingen. Äfven Russophobin är i märkbart aftagande.
Hundgalenskapen, som 1875 rasade i Senaten, uppträ-
der nu på många orter i landet. Äfven 2 eller 3 fall af
bitna mskors död i vattuskräck ha förekommit. Kattor,
hästar och svin ha äfven blifvit angripne. Några befara,
att de allmänt brukliga räfkakorna, när de af hundar
förtäras i skogen, gifvit upphof åt rabies. I Wiborg och
Uleåborg har man utställt vakter vid tullarne (!) för att
fånga eller nedskjuta hundar, som inrusa från landsbyg-
den. – Dessa tilldragelser äro ej främmande för landtda-
gens beslut att votera en hundskatt.
Vargar visa sig på många orter ovanligt djerfva och talri-
ka, jagtföreningarne till ringa heder. Senare på våren
(Maj, Juni) hände det oerhörda, att 3 barn efter
hvarandra (i Ylöjärvi, Tavastkyrö) blefvo bortförda och
uppätna af vargar, bland dem en gosse om 8 år.
Universitetet. Söndringen mellan de jemnstarka lägren
tillvexte genom Mittag Lefflers utnämning till professor
i mathematik, hvilket tros ha utverkats på ministeriel
väg genom Bildt. Konflikter med nöd förebyggda. – Pro-
movendi af ultra finsk färg – 16 ihärdige, 6 sedan ång-
rande – göra uppror mot majoriteten, som valde G. La-
gus till svensk promotionsskald, och afsäga sig promo-
tionen. – Klyftan ökas vidare genom Upsala studenters
inbjudning för fem af ”finska studentkorpsen” till jubel-
festen. 269 begärde och fingo, genom V. Kansler, all-
mänt val. De tre norra afdelningarne och Delegationen
protesterade. – Se härom Rektors Diarium.
Vid Landtdagens beniga skoldiskussioner föreslår Dr
Hornborg, såsom enda medlet att minska klyftan, den
sedan 1865 påbjudna, men 1871, genom skolmännens
motstånd omintetgjorda undervisningen på två språk,
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hvarom sedermera utskottets majoritet förenade sig,
under skarpa reservationer af minoriteten.

   29. Vid uppvaktningen hos gr. Adbg talade alla talmännen
om det den 23 April förklarade kriget, betygande stän-
dernas trohet och beredvillighet: Born och Bergenheim
på fransyska, Öhrnberg på svenska, Slotte på finska.
Kraftigast och bäst talade åter kyrkans 78 årige öfver-
herde. – Grefven svarade blott att helsningen skulle
framföras.
Kriget har så länge väntats, att dess förklarande gjort
föga uppseende. Stämningen, se ofvan.

Maj
Landtdagens plena, som härtills sammanträdt blott 2
dagar i veckan, fingo brådska på slutet. Guldmyntfoten
kom och afgjordes hastigt. – Värnepligten kom och stad-
nar qvar som ett oupplöst åskmoln. – Imman. Berg fö-
reslog i prestaståndet en million för de sårade. En stark
förbittring uppstod mot motionären, böndernes minori-
tet och borgarnes majoritet vägrade, men förslaget skuf-
fades fram i förstärkt utskott. Millionen öfverlemnades
åt kejsarinnan. – Landtdagens sista veckor voro stormi-
ga. – Borgarnes talman, Frey, hade dött i April – vicetal-
mannen Örnberg dog i Maj. – Skolfrågorna hunno blott
tändas, men icke uppflamma till låge, och slutligen
ajournerades landtdagen till 1 Oktober. Dess sista vår-
bragd var inbjudningen till en nationalsubskription för
Runebergs staty.

     6. Runeberg dog den 6 Maj och begrofs den 12:te. Om allt
detta se tidningarna. Landet hade kungssorg, och denna
fann uttryck mångenstädes. Födelsestaden Jakobstad var
en af de få, som icke firade 12 Maj, emedan ej i tid un-
derrättad om dagen. Kort före Rbgs död telegraferade
han till Cygnæi 70:de födelsedag den 1 April: Ännu lef-
ver jag och orkar lyckönska dig till 70 år med ära, –
kyckling! – Men sista ordet utströks som öfvertaligt.
Fru Runeberg frågade för något år sedan sin man, om
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han längtade hädan. Han svarade: mins du hvad jag
skref i Pargas? – Det var i deras unga dagar en pavillon
på en holme, och den kallades ”Minnet”. En anteck-
ningsbok var framlagd för de besökande, och Runeberg
skref deri:

”Hur skönt att dröja, hur lätt att fara,
När Minnet lofvar vårt namn bevara.”

Likbegängelsen d. 12 Maj stördes af starka regn. Några
sade att himlen begret den bortgångne; andre menade
med mera skäl, att endast den dag var värdig, hvilken
gaf landet vår.
Den skrala Borgå banan var i stort bekymmer för trans-
porten af landets ständer, 500 studenter och tusen an-
dra. Broarna profvades, och banan höll. Adlerberg sände
sin adjutant och Upsala sin lager. Jubelmagisterkransen
nedlades af årets promoti. Nordostvind blåste och förde
talarnes ord ljudeligt åt ena sidan, medan den andra si-
dan förnam föga. Borgå klädde sig i kransar och sorgfa-
nor. Glade funnos också, nemligen jernvägens restaura-
törer, som förplägade sig under den långa väntan. Ty tå-
get fördröjdes genom Levins kusk och hästar, som skul-
le köra likvagnen och hade kört sig trötta med granris.

   31. 66:te Olympiaden, 1877 års promotion, förlopp enligt
gammal sed, under starkt tillflöde af resande och i sval,
men annars vacker väderlek. Kransbinderska Anna
Schauman, Borgåbo, och bindningen skedde i pastors-
gården två dagar förut. 110 promoti, 8 jubelmagistrar,
”de siste Åbo-magistrarne”, samt 3 heders och 7 ordin.
doktorer. E. Lönnrot bekransades som jubelkandidat,
(Juni 1827, ej då promoverad) och ”med honom invig-
des den låga kojans söner, hela den härtills i mörker och
armod förgätna massan af det finska folket, till en rikare
framtid i vetandets ljus”. – Med F. Pacius ”invigdes mu-
siken i Finland till en stor och ärorik framtid”. – En ny-
het var att ”de gamle magistrarne” dagen förut firade
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Zacharias Topelius hade varit inneboende hos familjen Runeberg i Helsingfors
redan när han förberedde sig för studentexamen och hade hela sitt liv ett nära
men alltid vördnadsfullt förhållande till honom. Topelius bidrog på många sätt
till att bygga upp bilden av Runeberg som nationalskald och till den s.k.
Runebergskulten. Fotografiet av C.A. Hårdh är taget år 1863 i Helsingfors.
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med sina forna flammor en kransbindningsfest i brunns-
huset, äfvensom att de fordna kransbinderskorna, så
många som qvarlefde och funnos i staden, erhöllo på
promotionsmorgonen en lagerqvist att bära den dagen
till minne af deras glada embete fordom vid samma par-
nass.
Kyrkoherden Peterson, 47 år gammal, nyvorden kandi-
dat och magister, lät sin krans bindas af sin närvarande
13 åriga dotter.

Juni
Våren har varit sen och kall. Isen bortgick först långt in i
Maj, träden löfvades sent i Juni, och mycket påminte
om 1867 års kalla vår. Äfven vårsädet kom sent i jorden.
Landet står ännu väl efter de förra lyckliga åren, och
priserna hålla sig höga, men industrin börjar lida stort
avbräck af krigets följder för ryska kursen, som är i be-
ständigt sjunkande. Redan nu är våra fabrikaters afsätt-
ning på Ryssland nästan omöjlig, och efterfrågan på
penningar tilltager. Finska kursen närmar sig numera
pari, till följd af guldmyntfoten, hvars kejserliga stadfäs-
telse är daterad från högkvarteret i Biela.

   28. Frans Ludvig Schauman † i Borgå. Led länge af tarm-
kräfta, stod ofta på grafvens brädd och besegrade döden
med sina nervers spänstighet. En föga stark lunginflam-
mation afgjorde slutet. – Med Schauman bortgår den
stridande kyrkans starkaste kämpe, en högkyrklig bi-
skop och dock en oförskräckt kämpe för konstitutionel
frihet. Runebergs betydelse var central och kulturhisto-
risk; Schaumans betydelse var kyrklig och medborgerlig,
öfverhufvud syftande att förverkliga den fria, kristliga
staten. – Vid hans graf den 4 Juli talade Hornborg å kyr-
kans vägnar och Topelius tillade några ord från Univer-
sitetet. Samlingen var föga talrik. Det lilla Borgå är nu
en enka efter två store män.
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Juli
Sommaren begynte med några få heta dagar i början af
Juni, fortfor regnig och sval, uppklarnande i medlet af
Juli till en 14 dagars skön värme, mulnade åter i regn
och tog sedan farväl med en 10 dagars värmeperiod 6–
16 Augusti. Den klena vextligheten repade sig dock un-
der dessa korta varma mellantider och stod slutligen i
rik utveckling, när frosterna i förtid förödde skördarna.
Handeln hade länge fruktat Englands deltagande i kri-
get, många fartyg såldes till utlandet, andra försäkrades
för höga premier mot krigsfara, men slutligen lugnade
man sig, och sjöfarten denna sommar är ganska liflig.
Ofantliga massor virke utskeppas åter från alla hamnar,
men exporten af rundstock har lyckligen blifvit afstäckt
genom en tullsats.
Man har upphört att tala om rabies. Mot vargarne har
man anställt skall med vanlig framgång. I Ylöjärvi place-
rade sig jägarne på lämplig plats och förbjödo alla andra
att skjuta, men vargen behagade bana sig väg på ett an-
nat håll, och man ansåg det för en lycka, att han endast
kullkastade en pojke och ej ref ihjäl honom.
För öfrigt har sjöormen blifvit sedd vid Åland och en
bonde i Jaakimvaara har sålt ett berg för 50 rubels ar-
rende om året i tio år, medan arrendatorn får i Peters-
burg 50 kop. lispundet (?).

Augusti
Skörden. Den 16 Augusti, när all vext stod i herrligare
fägring, än på många år, slog sommaren till höst, och se-
dan blef ingen värme mer, endast ymniga regn, omvex-
lande med kylig blåst. Södra Finland bergade sin mesta
råg i godt väder, en del försenades. I norra landet lågo
snart alla fält mot marken, ingenting hann mogna, och
de första frosterna, snart efterföljda af flera, inträffade
nätterna mot d. 17 och 18 Augusti i medlersta Öster-
botten. Om slutresultatet sid. 116. – Höskörden blef
temligen välbärgad och medelmåttig, utom i Nyland,
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der mask härjat ängarna.
Kriget hade emellertid tagit en för Ryssland ogynnsam
vändning genom de upprepade nederlagen vid Plevna,
hvilka måste tillräknas oförmåga hos öfverbefälet. Bland
döde och sårade begynte man läsa finska namn. Det för-
sta var öfverste Rosenbom (Plevna 30 Juli), Neppen-
ström vid Schipka m.fl. Vår värnepligt illustrerades med
praktiska noter. I ryska armén tjena 2 000 finske office-
rare, bland hvilka 40 med eller öfver generalmajors rang
och 94 öfverstar. Mödrar, hustrur och anförvandter be-
traktade med häpnad en bild i Ny Ilustrerad Tidning,
föreställande högar af afhuggna hufvuden i Schipkapas-
set, – Turkarnes sätt att behandla ryske sårade, dem de
funnit på slagfältet. I slutet af Augusti kommo mobilise-
ringsordres för ryska gardes- och grenadierkorpserna.
Alltså äfven för finska gardesbataljonen.
D. 3 Sept. subskriberades i Hfors en middag för man-
skapet i nya gardesmanegen och en dito för officerarne
i brunnshuset.

September
D. 6 Sept. afgick gardesbataljonen med jernväg. De sista
dagarne voro gardisterne stadens lejon, soldaterne
ströfvade halfrusiga kring öfverallt och fraterniserade
med hvemhelst de mötte på gatorna. Afskedsguds-
tjensten var gripande. Officerarnes fruar beledsagade
sina män till Jokela station. Hvarje officer hade uppgjort
sina affärer såsom skulle han aldrig återvända. – D. 15
Sept. hade bataljonen, på flera ställen (Wiborg, Peters-
burg, Warschau) förplägad under resan, hunnit till Ki-
schineff i Besarabien, der våra finnpojkar smorde sig
med arbuser för 1 1/2 kopek stycket och ett mått Krim-
vin för 30 kopek.

     5. Jubelfesten i Upsala bevistades af Univ:s deputerade To-
pelius, Ehrström, Forsman och Montgomery, af profes-
sorerne J.A. och C.G. Estlander, Hjelt m.fl. samt omkr.
8 finske studenter, hvaraf 3 deputerade. Y. Koskinens val
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till delegerad betraktades af flere Svenskar, äfven af
Konungen, såsom mindre grannlaga mot Sverige; men
här ville de väljande representera partierna och dessut-
om visa att Y.K. icke var något odjur. – Festen var väl
ordnad, och lyckad och värdig: alla gäster, och särskildt
Finnarne, bemöttes med den mest förekommande artig-
het. – Den icke officiela delen af denna fest, särdeles
andra dagen, bar en internationel pregel genom uppträ-
dandet af nästan alla europeiska nationers representan-
ter på talartribunen i botaniska trädgården. – Vid kon-
ungens supér på Drottningholm skyndade Grot att på
alla gästers vägnar besvara konungens på fransyska
framförda toast. Fransmännen ropade vive le roi, Tysk-
arne: hoch!

Oktober
Årsresultatet af skörden blef under medelmåttan. Rågen
mycket ojemn, delvis skadad, kornet öfverallt klent, på
en del orter missvext, potäterna likaledes, med total
missvext på några orter, höskörden dels god, dels medel-
måttig, men skadad af regn, der den bergades sent.
Exporten af trädvaror ymnig och liflig af fruktan för blo-
kad, men priserna på den engelska marknaden tryckta.
Penningeställningen i landet försämras. Ryska marknaden
är så godt som stängd för vår export, till följd af ryska
kursen som nedgår tidtals ända till 240 och derunder.
Alla värdepapper sjunka, kapitalbildningen upphör, pu-
blika kassor belägras af lånsökande. Ännu blott få kon-
kurser af någon betydenhet.

November
Landtdagen standnar i olika beslut, två stånd mot två, i
skolfrågorna. Förmedlingsförslaget som antogs, betonar
dock mera den finska skolan. – Dissenterlagen faller i
bonde och prestastånden på § 16, som undantager gre-
kiska kyrkan. – Värnepligten anländer i medlet af Nov.
från utskottet, hvars betänkande anses som ett mönster
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En sida ur Finlands krönika för år 1877, då Topelius som rektor för universitetet var
med om att på julaftonen anordna en minnesfest till 100-årsminnet av Alexander I:s
födelse. Återblicken på året som gått avslutas med en notis om hur många barn som
blivit uppätna av vargar – ett återkommande motiv hos Topelius, som på sitt sätt ut-
tryckte försynens makt över människorna.
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af klarhet. – Diskussionen i Dec., det egentliga stridsfäl-
tet i ridderskapet och adeln, der Victor Born öppnar
striden emot med ett energiskt och vältaligt föredrag,
oväntadt af denne unge talare, som härtills utmärkt sig
genom en sjelfklok stock-konservatism. Förhandlingar-
ne återfinnas i tidens tryckpress. Segaste motståndet i
borgarståndet, men majoritet i alla stånd och mest i
bondeståndet, som endast vill afskaffa vakansen. Oppo-
sitionen grupperar sig kring Silfversvans kontraproposi-
tion, som vill införa landtvärn med värfvade stamtrup-
per. Ovanliga ansträngningar att organisera motståndet.
Splittring i Dagbladspartiet, hvaraf en del talar för, an-
dra emot, mycken gäsning i sinnena, adresser från lands-
orterna till dem, som talat mot värnepligten: Born,
Svedberg m.fl. Nästan alla qvinnliga inflytanden mot. –
Y. Koskinen och L. Mechelin stå i denna fråga som va-
penbröder.

December
Kriget. Finska gardesbataljonen har d. 24 Okt. fått sitt
blodsdop vid Gorny Dubniak, 18 döde, 44 sårade, af
hvilka 4 aflidit efteråt. Sedan flera strider vid Pravets
m.m., men vid Plevnas fall d. 10 Dec. stod bataljonen,
då mellan 500 och 600 man stark, vid Balkan. Julnatten
börjades den minnesvärda öfvergången af Balkan. Der-
efter inryckandet i Sofia och vid nyårets början vidare
marsch till Philippopel och Adrianopel, der bataljonen
räknade endast 400 man i ledet. Blott 4 officerare:
Lundman, Bremer, Ramsay ..... ha genomgått hela kam-
pagnen i ledet. Norske underlöjtnanten Christersen slöt
sig som frivillig till finska gardet. Kejsaren visade sina
Finnar stor personlig välvilja, medan de stodo i närheten
af hans högqvarter vid Bogot. – Enkel som en soldat, in-
trädde han en qväll i officerarenes tält, medan de sjöngo
hemlandsvisor, lät dem sjunga flera sådana och sände
dem varma filtar.
Den finske soldaten visade sig vid fälttågets början föga
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härdad, sjuknade lätt och blef efter, men småningom
härdades de återstående, och när de öfvergått Balkan,
med loford af Gurko, var den dåvarande bataljonen af
400 man en kärntrupp, för hvilken ingenting mera syn-
tes omöjligt. Våra krigare ledo mycket, än af regnet, än
af kölden, än af hungern, brist på salt, eländiga fuktiga
tält eller bivuaker i snödrifvorna.
I hemlandet samlades med stor enthusiasm varma vin-
terkläder åt gardet: hvarochen ville vara med om att gif-
va ett par ullstrumpor, en ylletröja eller åtminstone en
nattmössa för bivuaken. Samtidigt inflöto betydliga bi-
drag för röda korset, äfven från fattiga landskommuner.
– Röda korsets finska förening stiftades i Maj i Hfors, fick
gen. Julius Lindfors till sin energiske ordförande och ut-
sände på sommaren sin egen ambulans till Tiflis och Er-
ivan under Dr Leop. Krohn. En rivalitet uppstod från
början mellan två höga damer: grefvinnan Armfelt, som
stiftat det finska röda Korset, och grefvinnan Adlerberg,
som samtidigt ställde sig i spetsen för en finsk filial af
det ryska röda korset. – Båda täflade om bidrag, och den
finska föreningen skulle obestridd behållit fästet, derest
icke militären och de högre embetsmännen funnit sig
föranlåtna att understöda grefvinnan Adlerberg.
Millionen. Det var i Maj som prosten Julius Berg från
Limingo, utan aning om den storm hans välmening
skulle uppväcka, föreslog att ständerna skulle ställa en
million mark till Kejsarinnans disposition för röda kor-
set. Förslaget var icke välbetänkt, emedan det, en gång
väckt, knappt kunde diskuteras, och mottogs med allt
det knot, som kunde uttalas, särdeles uti borgarståndet,
Berg beskylldes, äfven af Keto i bondeståndet, för lyck-
sökeri, fullkomligt grundlöst för alla, som kände honom.
Efter tvifvelaktiga, mest oppositionela voteringar, gick
millionen, under påtryckning af politiska motiver, med
knapp nöd igenom uti förstärkt statsutskott och öfver-
lemnades förskottsvis åt H.M., som tackade i nådeliga
ordalag. På nyåret blef sedan ännu en het debatt om
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huru förskottet skulle återgäldas åt Banken, – man sade
rent ut, att Berg eller presterne borde betala det – och
slutligen beslöts, att utskrifva förhöjda mantalspenning-
ar i 3 år, 30 penni för man och 15 penni för qvinna.
Kejsarens återkomst vid jultiden till Petersburg firades
der med deputationer och festligheter. D. 23 Dec. yttra-
de storf. Konstantin åt grefve Adlerberg, att finska
landtdagen och Universitetet väl ej torde underlåta att
sända deputerade till Alexander I:s 100 åriga minnes-
fest, som firades i samband med öfriga fester d. 24 Dec.
Adlerberg telegraferade d. 23:dje på e.m. till Indrenius
och Nordenstam, att vederbörande borde samma qväll
med extratåg afresa till Petersbg. – Indrenius strax till
guv. Alfthan – denne skickade med polis efter så många
han kunde åtkomma: senatorer, landtdagsmän, akade-
mici. Några voro strax beredvillige och sände efter tra-
fikchefen, som telegraferade till alla stationer om extra-
tåg vore möjligt, emedan just då ett starkt yrväder rasa-
de. Under väntan på svar uppstodo vissa betänkligheter.
Man skulle resa i yrvädret d. 23 Dec. kl. 1/2 9 e.m. och i
bästa fall vara i Pburg den 24:de kl. 1/2 10 f.m., befinna
sig i full uniform och hinna fram till Peter-Paulskyrkan
kl. 10 f.m., derefter tillbringa julafton i Pbg och julda-
gen på återfärden. Någon deputation från landtdagen,
som då bordt sammankallas och välja, kunde icke kom-
ma ifråga. Trafikchefen förmodades svara, att ett extra-
tåg vore omöjligt. Men han svarade att det var möjligt.
Ny rådplägning – ändtligen beslöts att dagen derpå te-
legrafera genom Adlerberg till H.M. från Alexander-
festen i Universitetet. – Och allt detta för ett par spetsi-
ga ord af en storfurste, som gerna begagnar ett tillfälle
att pikera Finnarne. – I sjelfva verket var det en uraktlå-
tenhet, att ej landtdagen sände en deputation att väl-
komna Kejsaren vid hans återkomst, och egentliga felet
var landtmarskalkens, som tog saken för lätt.
Telegrammet om Kejsarens återkomst cirkulerade nem-
ligen confidentielt i adeln och prestaståndet, utan att
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föranleda något yttrande eller förslag.
24. Alexander I:s minne firades kl. 11 f.m. på sjelfva julaf-

tonsdagen med en kort fest i Universitetet. Rektors pro-
gramm upptog verser a) af ryske skalden ..... vid kejsa-
rens födelse; b) af F.M. Franzén 1811 och c) af Klop-
stock 1802. – Dekorationen af J. Ahrenberg. Latinsk
oration af J. Petersen, hvaraf en fransysk resumé utdela-
des bland åhörarne, som voro glesa, dels för julen, dels
för en samtidig messa i ryska kyrkan. Faltin anförde en
kantat af Beethoven med finska ord af I. Krohn. Hela
festen varade blott en timma, i närvaro af senatens leda-
möter och de landtdagsmän, som ej hemrest till julen. –
Efter festens slut föreslog rektor ett lyckönskningstele-
gram, att genom gr. Adlerberg framföras till H.M.; för-
slaget tolkades på finska af docenten Perander och bi-
fölls. – Svaret dröjde länge, men kom slutligen med
H.M:s tacksägelse. Man befarade en onådig tystnad,
men det befanns, att telegrammet legat här och väntat
på baron Indrenius, som emellertid rest till Pbg. – Om
Finnarnes uteblifvande der förspordes just ingenting.
Året slutade med blidvinter, betryckta affärer, segerbul-
letiner, fredsförhoppningar, difterit-epidemi bland barn
i Hfors och flera delar af landet.
Detta år ha vargarne uppätit åtminstone 8 barn i Fin-
land, utom flera misslyckade försök. Ett sorgligt bevis
på likgiltigheten hos de hotade nejdernas befolkning.
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1878

Gud bevare fäderneslandet!

Januari
Året började med blidvinter och ovissa framtidsutsigter.
Hafvet låg öppet, och endast stränderna belagda med
svag is. Först i medlet af Januari blefvo isarna farbara.
Slädföre hade infunnit sig vid jultiden, men hela vintern
förblef snöfattig, så att mångenstädes blef vedbrist och
svår foderbrist, när man ej kunde öfver kärr eller sjöar
hemforsla gårdens förnödenheter. Skärgårdarne voro
illa utsatte den långa tid, när isen hvarken bar eller
brast. Violer etc. plockades i Januari på kall jord, och i
Februari begynte en del fåglar att häcka. Man fann bon
med ungar af korsnäbben. – Insjöarne buro något tidiga-
re.
Ångbåtsfart hela vintern skedde nu för första gången
med Express II, som gick en gång i veckan mellan
Hangö och Stockholm, ej utan att stundom kämpa med
is, stormar och tjocka samt framkomma, – men dock
framkomma i nedisadt tillstånd. Vintern – December –
Februari – var rik på väldiga stormar. Dagarne före jul
blåste ganska många personer omkull på Nikolaikyrkans
höga platå i Helsingfors, och äldre qvinnor förmådde
icke med egna krafter resa sig upp. – I Stockholm väck-
te det ej liten förundran, att juldagarne se nyss ankom-
ne resande från Finland.

   23. Landtdagen afslutade sina arbeten d. 23 Jan., på dagen
ett år sedan den utblåstes. Några landtdagsmän hade be-
gärt permission att stadna hemma på julresan. Omdö-
mena äro delade om landtdagens resultat, men tämligen
odelade om dess dryga arbete och det allvar, med hvil-
ket den handlagt flera invecklade frågor. I alla andra frå-
gor utom skolfrågorna, hade de öfverhufvud ännu blott
svagt utbildade och svagt organiserade partierna mot
slutet blifvit sprängda och stadda i upplösning, – möjli-
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gen ett fel ur parlamentarisk men icke ur fosterländsk
synpunkt. Ledare saknades ej bakom kulisserna, men få
hade mod att stiga fram som sådana. De inflytelserikas-
te, jemförelsevis voro: i adeln J.V. Snellman, A. Vrede, L.
Mechelin ( den siste i nummern, Silfversvan, Montgo-
mery (icke partiman); bland presterne G.Z. Forsman,
Ehrström (icke partiman), Kihlman, Renvall, Grönberg,
Öller; – bland borgarne Höckert (Öhrnberg, partichef,
död) Ignatius, Tengström, A. Chydenius (ofta slagen
partiman); – bland bönderna Meurman, Avellan, Jaati-
nen, Riihimäki: – Svenska partiet, 8 à 10, leddes af
Svedberg, Keto (stukad) m.fl. – Någon stor parlamenta-
risk förmåga har icke uppträdt, om man ej till dem vill
räkna Meurman och V. Born, – men ganska många goda
talare. – I adeln uppträdde ett ungt element temligen
högstämmigt. Dit hörde, utom V. Born, E.G. Palmén,
Hugo af Schultén, Rabbe Wrede, Elis Furuhjelm, – des-
se ungherrar fingo icke sällan tillrättavisningar af J.W.
Snellman. Bland styrelsens medlemmar uppträdde
mera sällan f.d. landtmarskalken Nordenstam, numera
Vice ordföranden i Senatens Just. Depart. Palmén, och
finanschefen Molander, oftare senatorn v. Hellens. –
Guverören i Nylands län gen. Alfthan försvarade med
talent värnepligtsförslaget. Endast hans döfhet har hin-
drat denna energiska, men något fjeskige administratör
att intaga en framstående plats i styrelsen. Grefvarne
Armfelt (G.) och Aminoff vaknade ur en ljuf slummer,
när omröstning förestod: grefve Steven Steinheil teg,
grefve A. Cronhjelm, nyss naturaliserad från Ryssland,
vågade sig fram i värnepligten och väckte munterhet. –
B.O. Schauman, som talade varmt för en konstakademi
m.fl. vigtiga frågor, tillbragte halfva tiden sofvande och
kom vanligen för sent till omröstningen. Landtmarskal-
ken J. v. Born lät sin son frambära sina åsigter, ehuru so-
nen gick som oppositionsman längre, än fadren med
nöje såg. Öfverhufvud erbjödo adelns plena de mest
nyanserade partistriderna man såg ock detta stånd ett
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par gånger uppträda med reservationer mot sin landt-
marskalk, när denne vägrade diskretion. Borgareståndet
var vid denna landtdag det färg- och hållningslösaste, li-
kasom prestaståndet det ensidigaste. Bönderne hade
ganska goda talare och begynte emancipera sig från
”osynlige andars hviskningar.” Detta stånd uppträdde
engång skarpt mot sin ledamot Keto, som kallade pro-
sten I. Berg ”lycksökare”.
Vid landtdagens afslutande predikade A. Borg på svens-
ka och finska och lät dervid undfalla sig en tydlig pole-
mik mot dissenterlagens motståndare. Throntalet var
kort, och i mångens tanke onådigt kort: H.M. förklarade
landtdagen afslutad och ”jemte eder uppsänder jag bö-
ner för Finlands välgång”. Dålige vitzare tolkade på sitt
sätt orden ”jemte eder”. – Vid afskedstalen utmärkte sig
åter den snart åttioårige erkebiskopen såsom den krafti-
gaste talaren med de bäst lagda franska uttrycken. v.

Johan Philip Palmén var
Finlands ledande rätts-
lärda under 1800-talets
senare hälft, professor i
juridik på 1840- och
1850-talen, senare både
senator och prokurator.
Han bidrog på många sätt
till medborgarsamhällets
framväxt och till den
konstitutionella traditio-
nen i Finland, även
genom sina upplysnings-
skrifter som Juridisk
handbok för medborgerlig
bildning från 1859.
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Born talade styf franska, Wallgren utlät sig kort på
svenska, Slotte mera bredt på finska och glömde denna
gång att spotta. Alla betonade, jemte segrarna, freds-
önskningarne.
Två landtdagsmän lemnade snart det jordiska. Immanu-
el Berg, redbar och högt aktad, höjd öfver smädelsen,
dog i sitt Limingo, och Robert Björkenheim, 35 år, föll
osedd från waggonen, medan bantåget var i full gång
genom Thölö park, samt krossades ögonblickligen. Han
var svekoman och oppositionsman, af många värderad,
energisk ägare af Mariefors.

Februari
Sistl. Oktober lemnade en annan man, icke lifvet, men
skådeplatsen för sin verksamhet. Ad. Edv. Arppe, född
statsman, men icke statsman nog för att ej misstaga sig
om möjligheten att förena olikartade verkningskretsar,
afgick frivilligt från sin plats som ordförande i pressöf-
verstyrelsen och flyttade till sin egendom i Karelen, Wi-
borgs län. När han 1870 begärde afsked från Univ., der
han 11 år varit rektor, som professor emeritus, vid 52 års
ålder, emedan hans akademiska ställning af kollegerne
ansågs oförenlig med presspolisen, sades om honom, att
han öfvergaf sin äkta och hederliga hustru, för att gifta
sig med en sköka. Omdömet drabbade en ärelystnad,
som utan tvifvel syftade till högre platser i styrelsen.
Hvarför han icke uppnådde dem, är ej fullt utredt. Men
säkert är, att med honom förlorades en betydande ve-
tenskaplig kapacitet och en sällsynt administratör, en
man af energi och begåfning, som få. Få voro ock de,
som förstodo denna förlust; A. stod de sista tiderna en-
sam och drog sig sjelf tillbaka. De, som bättre förstått
uppskatta honom, beklaga djupt hans misstag och kun-
na dock ej upphöra att sakna honom.
Affärerna blifva alltmera betryckta, penningetillgången
allt knappare; välståndet går tillbaka. Landet har sedan
9 år, under de goda tiderna, lefvat öfver sina tillgångar,
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de sköflade skogarnes rikedom har runnit ut lika hastigt,
som den runnit in. Konkurserna börja. Kapten Hisinger,
som ärft 1/2 million, gift sig till en annan half och för-
tjenat i ett drag 240,000 mk på skog, gör nu ett lysande
fall. Andra följa honom. Bankerna blifva rädda, lånsö-
kande trängas vid alla kassor. Affärerna på Ryssland stå
stilla, fabrikerna afskeda hälften af sina arbetare, sågar-
ne likaledes. På England afslutas inga skogsköp, den po-
litiska horizonten är oklar.
Medicinalstyrelsen i landet ombildas. I st.f. Collegium
Medicum träder en Generaldirektör med sina medici-
nalråd, väl aflönade. Gamle F. I. Rabbe, som tjenat ver-
ket i 50 år, får, numera emeritus, upplefva reformen. –
Sundhetsnämnd, väl behöflig, inrättas i Helsingfors.
Apotheken ha sedan l Dec. fått höja kininpriset från 7 till
10 penni pr gran, ett pris som prisgifver arbetsklassen
och obemedlade åt de här så allmänna frossornas elän-
de. Det är karakteristiskt för våra apothek, att kininpri-
set i Sverige ungefär samtidigt förhöjdes till samma be-
lopp, som här gällde före den 1 Dec. och förklarades ru-
inera apothekarne. Desse anses gå under, om de ej få
beskatta helsan med 100 procents vinst.

Mars
     3. ”Preliminärfreden”  i San Stefano. Finska gardet har varit

med om den minnesvärda Balkanöfvergången vid julti-
den och bevittnar nu freden. Denna firas mångenstädes
i landet d. 4 och 5 Mars med illuminationer och tal,
men är beklagligen så ”preliminär”, att England och till
en del Österrike vilja grundligt revidera dess paragrafer.
Alexander II har gått längre i moderation och undseen-
de för andra makters intressen, än någon segrare före
honom, ja längre, än hans eget folk gerna vill godkänna,
men detta upptages af England med hån och trots. Le-
ken börjar ånyo med alla tänkbara förbehåll och und-
flykter för Englands deltagande i den tillämnade Berli-
nerkongressen, och samtidigt sändes engelska flottan,
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Staden Tammerfors blev en symbol för det nya, industrialiserade Finland. Forsens
vattenkraft utnyttjades vid sidan av ångmaskinerna och här koncentrerades många
slag av industrier, bland andra Frenckells pappersfabrik (på bilden), på sin tid den
största i Finland, Finlaysons stora bomullsspinneri och Tammerfors linne- och jern-
manufaktur, som förenade textilindustri med en framstående mekanisk verkstad.
Fotografi av Svante Lagergrén, omkring 1876.
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mot Turkiets protest, genom Dardanellerna till Marma-
rasjön. Bismark lägger sitt tunga ord i vågskålen, afväp-
nar Österrike, men lyckas ej afväpna England. I Peters-
burg tilltager gäsningen med hvarje dag och vänder sig
samtidigt mot England och mot den milde Alexander.
Otack på alla håll! – I London bevisar den krigiska mob-
ben sin sak med att prygla upp fredspartiet i Hyde Park,
och ”Rule Britannia” skrålades på alla krogar. De ryktba-
ra ”engelska intressena” äro en gåta för Europa, sedan
Dardanellerna och Suezkanalen äro garanterade. Nyck-
eln torde enklast vara att finna i fyra ord: 1) Högmod; 2)
Hersklystnad; 3) Afund; 4) Egennytta.

   10. F. Cygnæus afgår från sin plats sedan 15 år som F. Konst-
föreningens ordförande, och i hans ställe väljes C.G. Est-
lander med 17 röster mot 16. – Natten mot d. 11 Mars
bröto sig tjufvar in hos Cygnæus och stulo hans silfver,
duktyger, kläder m.m. S. d. på e.m. reste 2 män och 1
qvinna med bantåg från Malms station till Tammerfors,
utbjödo der Cygnæi silfver och blefvo gripne. Det mes-
ta återficks. – Ålder och bräcklighet tynga. – Konstför-
eningen anhöll att få uppställa F.C. i byst i marmor. Han
bifaller dertill sedan han gått ur verlden. – F.C. har ock
låtit uthugga sin graf i en klippa på härv. begrafnings-
plats. Kyrkorådet afstod, på kyrkoh. Hornborgs förslag,
denna plats gratis, ”på det att fäderneslandet må erbju-
da F.C. en graf i sitt sköte”.
Borgå biskopsval. Af de på förslag uppförde: Hornborg,
Waenerberg, Granfelt ha de två sednare afsagt sig för-
slagsrum. – Nytt val föreskrifves, temligen onödigt, enär
dock numera domprosten Hornborg anses sjelfskrifven
biskop. Eget är, att äfven de i röstetal närmast följande,
neml. professorerne Essen och Råbergh, varit beredde
att afsäga sig ett möjligt förslagsrum. Kräklan faller i
pris. – Man hade anmärkt som en betänkelig brist, att
F.L. Schaumans kunskap i finskan var klen. Samma brist
torde medverkat till G.M. Waenerbergs afsägelse af för-
slaget.
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Bolagsstämmornas månad visar klena affärer. Hypotheks-
föreningen står med ett deficit af 1,400,000 mk, hvari
Kuopio och Uleåborgs län spela hufvudrolen. Förluster-
na torde ersättas af hvarje län för sin del, men man fruk-
tar ruinera jordbrukarne. Ständerna vilja ej efterskänka
något af bankens fordringar. Obligationerna ha fallit
från maximum 102 (1875) till 97 och tros falla mer. –
Föreningsbanken utdelar 13 %, Nordiska Aktiebanken
anstränger sig, efter en paus, med 10 %. Linnespinneriet
i Tfors ger ingen ränta alls, bomullsspinnerierna föga.
Skogssköflarne hotas af ruin. Jernverken afskeda hälften
af sina arbetare. De flesta öfriga fabriker inskränka pro-
duktionen, som ej mera kan exporteras på Ryssland.
Myllyranta går tredje eller fjerde gången under klubban.
– Bankerna utlåna endast mot säkra hypotheker och till
begränsat belopp. Fds bank hotar att stoppa lånerörel-
sen, tills den får tillstånd att utgifva nya 6 millioner i
sedlar. – Men ännu märkes föga inskränkning af lyx och
komfort. Två operor och talrika andra nöjen konsumera
hvarje afton tusental mark i Hfors. – Endast prisen på
landtmanna varor ha något fallit. Borgarne, som få alla
material 33 % billigare, än de sednaste åren, vidhålla
dyrtidspriserna. Arbetslönerna falla, men ytterst lång-
samt. Vanans makt är stor här i landet.

April
Lifränteanstalten i Åbo har nu kommit så långt, att den
efter 21 år betalar åt första (yngsta) klassen af sina älds-
te insättare 5 %. Deremot uppblomstra i Hfors, Åbo
och Wasa bättre organiserade och administrerade lifrän-
teanstalter, och den goda seden att för hvarje nyfödt
barn i församlingen vid dess dop insätta ett par mark i
anstalten utbreder sig till allt flera församlingar. – Bola-
get Kaleva gör temligen goda affärer.
Kryssarefrågan. Englands rustningar och den deraf för-
anledda osäkerheten i hela Europa tynga på alla förhål-
landen. Inom Ryssland uppstår en agitation att subskri-
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bera för kryssare (icke kapare), som i ett sjökrig kunde
hota Englands handel. Rörelsen får halfofficielt medhåll
och Thronföljaren i dess spets. Snabba ångare uppköpas
och utrustas i Amerika, ryska marinsoldater och befäl
ditsändas. Deraf uppstår fruktan för repressalier mot
Finlands kuster, för att ej tala om den i ett krig tillspillo-
gifna finska handelsflottan. Så föga troligt det är att den
alltid konsiderationslösa engelska politiken skall låta sig
påverkas af Finlands deltagande eller ickedeltagande i
kryssares utrustande, äro alla ense derom, att vårt land
icke med ett sådant deltagande bör utmana en sko-
ningslös fiende. Men när handelsföreningen i Hfors, se-
kunderad af den i Åbo, under Dagbladspartiets inflytan-
de icke blott afråder deltagandet, utan förklarar hela
kryssarefrågan ”farlig och förkastlig”, anmärker Morgon-
bladet med rätta, att denna förklaring är sårande för den
ryska nationalstoltheten och den opinion, som der upp-
bär kryssarne. Hvilket föranleder en hetsig polemik, deri
Dagbladet nära nog förklarar Morgonbladet för lands-
förrädare. Den ryska pressen lägger lök på laxen och
tror sig finna stöd hos det finska partiet, medan samma
press utfar mot det rådande svenska partiet i Finland.
J.V.S. skrifver härom med dräpande skärpa i Mbl., men
hans röst genomtränger ej Dagbladsopinionens tjocka
pansar. – Dagbladet har under rysk-turkiska kriget iakt-
tagit en berömvärd moderation och opartiskhet, men i
dess svekomanska parti flyta ännu antiryska tendenser
öfverst.
En liten anekdot. Efter Plevnas kapitulation beledsagade
Borgåbladet första telegrammet härom med ett s.k. –
”den såkallade segern vid Plevna” – men när det ej kun-
de bestridas, att en blodig strid ägt rum vid detta tillfäl-
le, förklarades s.k. för ett tryckfel. Man skulle läsa: den
stora segern vid Plevna.
Man har annars skämtande anmärkt huru Borgå är så
svekomanskt, att stjernpojkarne under julhelgen bära
konung Oskar II:s porträtt på sin stjerna.
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Maj
     6. Universitetets Runebergsfest kostade öfver 4,000 mk. So-

lennitetssalen var dekorerad som aldrig förr i svart med
röda rosor och grönt. 8 kartoner ur Rbs dikter prydde
nedra fönsterraden, Finlands; och länens vapen den öfra.
En Wagnersk festkantat af M. Wegelius, en ny marsch af
G. Linsén, finska verser af Ahlqvist, svenskt tal af Topeli-
us, temligen hest. – Studenterne skulle dagen derpå fira
en skild Runebergsfest af mera frisinnad tendens, men
blefvo oense om finskan och svenskan, i det att Nylän-
dingarne fordrade antingen skålen för Rbg eller skålen
för fäderneslandet på svenska, och så sprack hela festen.

     8. Finska gardesbataljonen numera upphöjd till gammalt
garde, återvände från kriget till Hfors. Hade firats vid
många stationer på resan samt i Pbg och Wiborg, så att
mottagandet här i Thölö park med ett knapphändigt
tält, öl, men intet bränvin, och tal af guvernören Alfthan
föreföll något tarfligt. Åskådarne talrika, men hurraro-
pen svaga. Gardisterne sjelfva sågo, efter en onödig natt-
resa, trötta och medfarna ut. Efter hemkomsten sjukna-
de ett stort antal i recurrens och några i fläcktyfus, dock
båda temligen lindriga. Gardet hade utplanterat sjuke
vid alla haltpunkter: många dolde sin börjande sjukdom,
för att slippa hem. I Pbg väntade nya uniformer för alla,
och de gamla uppbrändes; men då de ej fingo nya linnen,
strumpor och stöflar, hjelpte ombytet föga. – Officerar-
ne champagnerades efter hemkomsten; manskapet bjöds
att se på Runebergsdekorationen i Universitetet och
”Kämparne på Helgoland” i Nya Theatern.
Många anekdoter från kriget blefvo nu samtalsämnen.
Den finske soldaten och den finska hästen ha utmärkt
sig för sin vanliga trygghet. Gen. Ellis hade ett horn i si-
dan till Finnarne, sedan en af dem skjutit en oxe, när de
borde hålla sig tysta. Vid Filippopel skulle då gardet pas-
sera ett fält under fiendens eld och befalldes af Ellis att
krypa, men marscherade kappraka med trygga steg öfver
fältet. – Äro de sprittgalne? ropade Ellis. Men ingen föll.
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Af hemlängtan hade många konvalescenter i förtid rap-
porterat sig friska och månge sjuke fördolt sin sjukdom,
hvarför bataljonen i och från Odessa nödgades på alla
rasteställen qvarlemna några man. Af de hemkomne
sjuknade nära hälften i f. recurrens, men lindrigt.
Våren har börjat två veckor tidigare än vanligt, men om-
vexlat med regn, kyla och solsken. All vexlighet synes
befinna sig väl deraf. Helsingfors hamnar voro öppna
omkring den 16 April, sjöfarten begynte här i slutet af
månaden och vid nordvestra kusten redan i början af
Maj. De ovanligt svaga isarna dugde knappt att inläggas
till sommarförråd, emedan halfva tjockleken bestod af
snösörja.

Juni
Juni blef en vecka före midsommar varm och all grön-
ska stod herrligare än på många år. I Juli omvexlande
sedan varmare och kyligare perioder med ymniga regn,
mycken blåst, stundom storm, men på det hela godt
bergningsväder. Hövexten rikare än någonsin, inga lador
förslogo att inberga den, timotheihö såldes på torget i
Helsingfors först för 80 p., så för 50, slutligen för 35 à
30 p. per lispund. Steg dock snart åter till 75 p.
Krigsbekymren lugnas så småningom genom kongressen
i Berlin, men rustningarne fortsättas ända till fredsslu-
tet. Rundtkring Helsingfors uppföras nya batterier med
Kruppkanoner, likaså vid Wiborgs Trångsund. Pansar-
skepp och torpedbåtar visa sig alla dagar. – Först i Au-
gusti upphörde krigsrustningarne.
Affärerna dåliga, kurserna låga. Trädvaror utskeppas,
men betalas lägre i England, än de kostat i egen hamn.
Fortfarande stor penningebrist. Banken får tillstånd att
utsläppa nya sex millioner i sedlar och upptar ett ut-
ländskt kreditiv å 5 millioner för guldmyntfoten.
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Juli
     1. Utgifvas de första finska guldmynten à 20 och 10 mark.

Stor sensation och nyfikenhet. Första veckan utvexlades
200,000 mk, men när man stillat första nyfikenheten,
befunnos sedlarna lika goda. De nya mynten ha särdeles
klar och skarp pregel, men kunde haft vackrare bilder –
storfursten saknas. Inskriften: Markkaa – Finland. Suo-
mi.
Vid slutet af augusti voro knappt 1 1/2 million utvexla-
de i guld, för att möta alla eventualiteter.
Med 1 juni hade den nya charta Sigilliata förordningen
trädt i kraft. Bönderna mista der chartafriheten för en
mängd inlagor.
Zimmermanska målet i Kuopio afslutades, utan att mör-
daren uppdagats. Ändock bötfälldes icke Kuopio kom-
mun för dulgadråp.
Sommaren 1878 var ostadig, än varm, än regnig till med-
let af augusti, då en svalare regnperiod inföll. Höskör-
den i landet blev ovanligt rik, men råg och vårsäde
mycket ojemna.

   29. General Grant besökte Helsingfors med fru och dotter.
Fördes af Konsul Campbell kring staden och till Thölö
park. Besökte universitetet, mottagen af rektor, fäste sig
vid Sjöstrands fris, som han lät förklara för sig. Fann ock-
så, till sitt nöje, ”The Scientific Amerikan” bland fram-
liggande tidningar. Helsades vid afresan med hurrarop
af folkmassan.

Augusti, September
Resande: literatören Kammarrådet Jonas och Isländaren
Eirikr Magnusen.

September
   11. Nya finska elementarläroverkets hus i Hfors inviges.
   18. Erkebiskop Bergenheim fyller 80 år.
   14. Z.T. afgår och J.V. Lagus tillträder Univ:s rektorsembe-

te.
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Oktober
     4. Universitetets Pathologiska museum inviges. Denna in-

rättning är h.o.h. ett verk af prof. O. Hjelt.
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Utdrag ur Finlands
samtida krönika 1860–1863
Parallellt med Finlands krönika skrev Topelius i samma skriv-
böcker korta, telegramartade anteckningar om händelser utan-
för Finland, under rubriken ”Finlands samtida krönika”. Anteck-
ningarna är skrivna i kolumner, under stående återkommande
rubriker och indelade enligt månad och år. Som exempel på
Topelius samtidskrönika återges nedan det som införts för åren
1860–1863:

Naturhändelser
1860.
Norra Europa insnögadt.
Talrika skeppsbrott.
Sommaren i vestra Europa kall. I Grekland stor torka. Hösten
ovanligt våt.

1861.
Vintern ovanligt kall. Babinet: ”hvarför ha ni förlagt Montblanc
i Frankr.?”
Sommaren het och vacker.

Juni Carl V:s komet passerar med springande fart förbi.
Nov. Svåra stormar.
Dec. 8. Våldsamt utbrott af Vesuvius.

1862.
Medelvinter. Sen vår i Norra Europa. Otäck kall och regnig
sommar.

1863.
Deremot blid vinter, mycket stormig. Ofantliga snömassor på
Alperna.
Isberg uti Atlanten.
Mera dylik sommar, regnig höst.

Juli Stor torka i Ungern.
Dec. Stormar.

Kultur
1860.
Armstrongs kanoner öfverträffas af Withsworts.
Stora silfvergrufvor i Kalifornien.
Två nya planeter.

Sept. Ballongen City of Newyork spricker.
Oceankablarna misslyckas.
Hafvet mätes till 8000 famnars djup och vattnets täthet är der
mindre.
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1861.
Artilleriets nyaste framsteg vid Gaëta.
Amerikas bomull hotas af separationen. Eng. komp.
à 1 million £ vill plantera bomull i Afrika.
Svenska Nordpolsexpeditionen.
Pansarskeppen fullkomnas.
Nya upptäckter om solljuset.
Fotografierna tryckas i snällpress.

1862.
Bombfria jernkupoler för skepp.

Mars Merrimac och Monetor: Cerves kupolfartyg. Revolution i sjö-
krigen.
Auktion mellan pansar och kulor.
Tyskens konstgjorda häst.

Maj 1. Werldsexpositionen.
Sept. Harbens Zoster Marina=bomull.

Londons underjordiska jernväg.

1863.
Typo=elektrografin.
Merrimac förolyckas.
Jätte-luftballonger.
Suez-kanalen under fullt arbete.
Spectral-analysen.
Nadars le Geant.
Nilens källor upptäckta.
Att elda med vatten?

Europeisk Politik
1860.

Januari Kongressen bär vatten.
Febr. E: franska handelstraktaten.
Mars Savojiska frågan hänskjuten till stormakt. Konferensen förhalas.
Okt. 20. Kejsaremötet i Warschau.

Victoria och prinsen af Pr. i Coblentz.
Tyska regenter i Wiesbaden (Aug.)

1861.
Mars Kongress i Paris om Syrien. Besluts ockupation till 5 juni.

1862.
Trippelallians: England, Fr. och Spanien mot Mexiko. Bruten.

1863.
Russels not mot Dmk, besvaras.
Gortschakoffs fälttåg mot Westmakterna.

Nov. 4. Napoleon III:s allmänna kongress.
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Notabla Dödsfall
1860.

Jan. 27. E. M. Arndt i Bonn 90 år.
Madame Schröder-Devrient, sångerska.

April Anders Retzius i Stockholm.
Macaulay i London (Jan.).
Lola Montez i Amerika. (osannt)
Lord Cochrane (Dundonald).

Nov. Charles Napier.
Dec. 15. Grefve Aberdeene, i London.
17. Enkedrottning Desideria i Stockholm.

1861.
Jan. Sättmaskinens uppfinnare Sörensen, Kphamn.
Juli Lord Herbert.
Dec. 18. Prins Albert.

Konung Pedro af Portugal.

1862, 1863.
Jan. Said pascha af Egypten.
Sept. Jacob Grimm.

Ryssland
1860.

Januari Centralisation af censuren.
Statsobligationer förvandlas till inlösbara.
Personer med ordnar sopa gatan.

Februari Studenter få gå civila.
Plan att nedsätta myntenheten till en ”Ross” och att försämra
silfverhalten i småmyntet.

Mars Saga om att Kejsaren på en jagt blivit skjuten genom hatten.
Stora jernvägskompaniet antastad af tidningarna.
Banker af flera slag.

Juli Storf. Konstantin i Finland, Bborg.
Sept. Michael i England.
Okt. Storfursten Paul Alexandrovitsch född.
Nov. 1. Enkekejsarinnan Alexandra död.

1861.
Oroligt i Polen.

Febr. Demonstration i Warschau.
19. Spänd väntan på frihetsukasen.
Mars 10?

Kejsaren säger vid utgången från Isakskyrkan: ”Mitt folk, du är
fritt!” Jubel och gatorna strödda med blommor.

17. Ediktet utfärdas.
Polen: Febr. 17–21. Oroligheter i Warschau. Demonstration vid
Grochov. Blod flyter. Fialkovskis petition. Alex:s svar.
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April 8. Blodigt upplopp i Warschau. Oroligheter i Kiev m.fl. orter. Reli-
giösa demonstrationer.
Den falske Konstantin i Kasan, blir af Apraxin hängd. Folket som
ej kunde läsa, legde föreläsare, som uttydde manifestet efter de-
ras förstånd och godtycke.

Juli Kejsarens resa till Sebastopol m.m.
Storfurstarne se sig omkring.
Tilltagande finansnöd.

Aug. Nya oroligheter i Warschau.
Sägen om en upptäckt sammansvärning mot hela Kejs.husets lif.
Flera fruntimmer häktade. Man påstår att trådarna sträckt sig
ända till Storfurstinnan Helena.

Sept. Kejsaren reser till Krim.
Rödt ryskt plakat på Pburgs gathörn om Kejs. familjens afskaf-
fande m.m.

Okt. Univ. i Pbg stänges.
14. Polen i belägringstillstånd.

Kejsaren telegraferar till Ignatieff: ”behandla studenterne som en
far” – Ign. telegraferar tillbaka: ”Jag är åtlydt E. M:s befallning;
360 sitta i citadellet.”
Plakat på fästningsmuren: Universitetet i Petersburg.
Konstantin i England. Lurar på tiden.

1862.
Jan. Kyrkorna öppnas i Warschau.

”Centralkomiténs” proklamationer.
Adeln emigrerar från Pbg.

Maj 1. Pappersrubeln invexlas mot 89 1/2 kop. Stora engelska lånet 15
mill. £.Kursen stiger, men ringa.
Adeln i Tver m.fl. begära konstitution.
Jernvägen till Berlin i gång.

Juni De stora mordbränderna i Pbg, Moskva m.fl. orter.
Juli Konstantin Namestnik i Warschau. Attentater mot honom och

Wielopolska.
Sept. 7. Tusenåra jubelfesten i Novgorod.

Tyglarna indragas i Pbg.
Dec. Michael beordrad till Kaukasus.

1863.
Jan. 23. Rekryteringen i Polen. Uppror. Muravieff i Wilna, Berg i War-

schau.
Sept. Konstantin afreser från Warschau.
18. Attentatet mot grefve Berg.

Kejsarinnan på Krim.
Tillgifvenhetsadresserna.
Rds diplomatiska seger.

Nov. 6. Den artificiela kursen faller.
Reutern finansminister.
Muravioff och G:koff firas.
Katkoff, Moskovskaja Wedomosti.
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Frankrike
1860.

Januari Univers. indragen.
Feb. Savojen förklaras tillhöra F:s naturliga gränser. Handelstraktaten

med England.
Mars Söndrigt med England.

Thouvenels hundra förklaringar.
April Savojen förklarar sig för F.

Louis Veuillot arresteras och Univers. indrages (i Mars).
25 mill. för allmänna arbeten i Savojen.
N. ger unga Montenegro 250,000 fr. med villkor att hålla sig
stilla.

Sept. Fransk expedition till Syrien.
N:s brev till Persigny om sin stora vänskap för England (Juli).

Nov. Fould avsked.
Persigny statsminister, anbefaller engelsk pressfrihet till mönster.
F. flottan skyddar Gaeta.
Imperatrice Eugenie i England o. Skottland (på hösten DD.
MM. i Nizza).
Tyglarna eftersläppas. Lagstift. korpsen och senaten få besvara
throntalet.
Avertissementer annulleras.
Stöd behöfves mot påfvens liga.

1861.
Jan. 14. Fr. flottan lemnar Gaëta.

Agitation för påfven. La Guerronières brochyr ”L’Italie et le
Pape” bebådar slutet av påfvens verldsliga välde.
Fredligt nyårstal.

Febr. Gnabb med Engl. om den förlängda ockupationen af Syrien.
Patersonska processen förloras i 1:sta instans.
Affären Mirès.

Mars Napoleons tal för Italiens frihet.
Senaten och lagst. korpsen besvara throntalet med jakande i all-
mänhet till Napoleons politik.

April Stränghet mot Dupanloup och påfvens andra championer.
Juni Framgångar i Cochinkina.
Aug. Carl XV i Paris.
Sept. F. kittlar Ryssland med question Finlandaise.

Missvext.
Okt. Expedition mot Mexiko, jemte Engl. och Spanien.

Foulds nya finanssystem. Napoleon lofvar att ej upptaga lån
utan lagst. förs:s vetskap.

Dec. F. ställer sig på E:s sida i tvisten med Amerika.

1862.
Febr. Prins Napoleons tal i senaten om Italien.

Lagstift. korpsen vägrar Montaubans dotation.
April Mirés frikännes.
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Expedit. till Mexiko.
F:s lust att diktera fred i För. Staterna.

Maj Prins Napoleons resa till Rom.
Ambassad från Japan.
Militärreduktion: 28,000 man.

Aug. Förmyndarskap i Italien.
Muratistiska främlingar i Neapel.

Sept. Kejsaren i Biarriz.

1863.
Allt krånglas i Mexiko.
F:s spekulation på Texas.

Juni Pueblas intagande.
Juli Mexikos eröfvring.

F:s diplomati för Polen.
Maj Oppositionsvalen i Paris.
Nov. 4. Stora kongressförslaget.
Dec. Fyra italienares mordplaner mot N.

Billault †

Preussen
1860.

April P. uttalar sympathi för danska hertigdömen. Afslår Ö:s förslag
om garanti för dess område.

Oktob. P. begär Ö:s medverkan för dito.
Victoria helsar på sin dotter.
P. tussar folk mot Danmark.

Nov. Protesterar mot Cavour.
Dec. Håller med Hessarne.
24. Konung Fredrik Wilhelm IV †

Wilhelm I.

1861.
Jan. Throntal, positivt mot Frankr.
Febr. Vinckes amendement, att Tyskland ej har något intresse af Ita-

liens söndring.
Mars De 13 polske deputerade från Polen begära nationalitet, men

afsnäsas.
April Tariff med England om MacDonald.
Maj Förbundsexekution till Holstein torkar in.
Juni Studenten Becker skjuter på kungen.
Okt. 4. Wilh. I möter Napoleon i Compiegne.
20? Wilh. I kröns i Königsberg.
Nov. Valen utfalla öfverallt liberala.
Dec. Amazone förolyckas.

1862.
Mars Ministeren begär afsked. Kamrarna upplösas. De nya blifva än

liberalare. Fortschrittspartei för framsteg.
Handelstraktat med Frankrike.
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Sept. Deput. vägrar votera militärbudgeten.
v. Heydt m.fl. ministrar afgå.

1863.
Deput.kammarn i konflikt med regeringen.

Juni Ajourneras (överstruket: Upplöses.) – Pressförordning.
Sept. Deputer.kammarn upplöses.
Nov. Den nya blir ännu argare.

Tyskland
1860.
Bayrarne värfvas till Rom.

Aug. Furstemöte i Wiesbaden – Napoleon med.
Okt. Ny agitation mot Danmark.
Dec. Hessarne återfordra konstitution.

1861.
Febr. Tvist om öfverfältherreskapet och prat om Schlesvig Holstein.
Juni Ny agitation för tyska flottan.
Sept. Hannover sperrar mot Preussen.

1862.
Långtrådig notvexling.

Maj Ö. och P. påyrka 1831 års konstitution i Kurhessen: – P. hotar
med exekution.

Sept. Allm. representantmötet (238) i Weimar.
Nov. Kurhessaren tuktas ånyo.

1863.
Men det hjälper icke.

Juli Franz Josephs furstekongress i Frankfurt. Preussen spjärnar emot.
Förbundsexekution till Holstein beslutas.

Nov. Schlesvig Holsteinske oväsendet börjar.
Det tyska [?]. Medelstaterna kullvotera Österrike och Preussen.

Sverige och Norge
1862.

Febr. Revision af Unionsfördraget uppskjutes.
Prins Oskar på resor. Hederspresident i Societé des Sauveurs 
i Paris.
Polemik om skogarnas uthuggande.
Sv. deciderade språk i danska frågan.

Juni Skandin. studentmöte i Kphmn.
Konungamöte i dito.

Aug. Jernvägen Gborg–Örebro.
Ypperlig skörd.

Oktob. Riksdag öppnas.
Nov. 4. Jernbanan Sthm–Götheborg inviges.

Insamlingarna för Fd
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1863.
Jan. Regeringens nya representationsreform. ”Nå så sätt er ned, gub-

bar.”
Febr. Ständerna diskutera utrikespolitiken.

Agitationer för Polen.
Mars–April

Lapinskys expedition, Malmö.
Aug. Defensiv allians med Danmark.

Kommer ej till avslutande.
Nov. Riksdagen afslutas.

Skandinaviska Unionsplaner: Löjtnant Rosenmüller skickas från
Kphmn att erbjuda danska kronan åt Carl XV.
Skandinaviska möten.

Britannia
1862.

Jan. Krigsalarm för Trentaffären. Masou och Hiddel utlemnas. Lugn,
ehuru bomullspartiet vill krig.

Mars Alarm öfver Merrimac och Monitor. Revolution i flottan. Idel
pansar.
Oense om expeditionen till Mexiko.

Maj 1. Werldsexpositionen öppnas i South Kensington palatset.
Juli Said pascha i London.

Prinsessan Alice förmäld i Hessen.
Prinsen af Wales förlofvad med Alexandra Dk.

Sept. Svår bomullskris.
E. vägrar bemedling i Amerika.

1863.
E. vägrar prins Alfred åt Grekland.

Mars 10. Prinsen af Wales förmäles.
Juli Diplomati mot Ryssland.

Fredspolitik.
Nov. E. vägrar deltaga i N:s kongress.

Danmark
1863.

Nov. 15. Fredrik VII †.
Christian IX.

18. Nya konstitutionen undertecknas.
Slesv. Holsteinska oväsendet.

Dec. Ministeren Hall[?] tar avsked.
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Krönikeanteckningarna kan antas härröra från inhemsk och ut-
ländsk tidningspress. De visar Topelius breda intresseområden
och helheten blir därför ett slags diarium eller register till sam-
tidens händelser utanför Finland. Enligt hans bärande idé om ett
”Kosmos” som framlagts i inledningen ger både naturens och
människornas riken stoff för både världsbild och diktning i vi-
daste mening. Folkens, staternas och stormännens öden bildar
en samtidshistorisk bakgrund som samtidigt framhäver Finlands
och finska folkets särskilda utvecklingsväg, antecknad i den
egentliga Finlands krönika.

Under ”Naturhändelser” omtalar Topelius särskilt det excep-
tionella och extrema, som kometer, vulkanutbrott, stormar och
andra särskilda klimatförhållanden. Till samma kategori hänför
han bl.a. förödande sjukdomsepidemier i olika länder. Under
rubriken ”Kultur” upptar Topelius enligt 1800-talets starka
framstegstro oftast hänvisningar till nya uppfinningar och till
teknikens eller vetenskapens nya rön. Särskilt krigsteknologin
och det pågående nordamerikanska inbördeskrigets nyheter
väckte intresse och de nya kommunikationsmedlen, telegrafen,
trycktekniken, järnvägarna och kanalerna omtalas ofta. I sep-
tember 1860 noterar Topelius att den stora luftballongen ”City
of New York”, byggd av T.S.C. Loewe, förolyckas. Merrimacs
och Monitors berömda sjöstrid 1862 omtalas givetvis, liksom
”Tyskens konstgjorda häst” samma år och ett försök att av havs-
tång producera en motsvarighet till bomull. År 1863 omtalas
den berömde fotografen och luftseglaren Nadars (Felix Tour-
nachon) jättelika luftskepp ”Le Géant” och Suezkanalens byg-
gande och de första telegrafkablarna under oceanerna är samti-
digt aktuella.

Avdelningen ”Europeisk politik” tar främst upp internationell
diplomati, konferenser, fördrag och allianser. Ett ständigt tviste-
ämne 1860–1863 var den Schleswig-Holsteinska frågan. Upp-
trappningen av krisen mellan Danmark och Preussen, som se-
dan 1864 ledde till öppet krig pågick: ”P. tussar folk mot Dan-
mark”.

”Notabla dödsfall” upptar samtida berömdheter, kunglighe-
ter och statsmän, men också artister och andra legendariska per-
soner. År 1860 återger Topelius ett rykte enligt vilket den även-
tyrliga dansösen Lola Montez som genom sitt förhållande till
den bayerske kungen Ludvig I blivit en europeisk berömdhet,
skulle ha avlidit i Amerika. Anteckningarna om dödsfall är van-
ligen mycket lakoniska, men ger som sådana en bild av samti-
dens offentlighet.

Avdelningen ”Ryssland” domineras i början av 1860-talet av
två stora händelsekomplex: det polska upproret och livegen-
skapens upphävande 1861. Intressant är att uppgifter om atten-
tat, demonstrationer, sammansvärjningar och politiska orolighe-
ter ofta återges. Nyheter av detta slag kunde bara delvis var in-
hämtade ur den censurbelagda inhemska eller ryska tidnings-
pressen men förekom i stället ymnigt i skandinaviska eller väst-
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europeiska tidningar. Ibland blir de korta ögonblicksbilderna
dramatiskt slående, som i mars 1861, då manifestet om livegen-
skapens upphävande hade utfärdats: ”Kejsaren säger vid utgång-
en från Isakskyrkan: ”Mitt folk, du är fritt!” Jubel och gatorna
strödda med blommor.” I september-oktober samma år till-
spetsas läget både i Petersburg och i Polen:

Rödt ryskt plakat på Pburgs gathörn om Kejs. familjens af-
skaffande m.m. – Univ. i Pbg stänges. – Polen i belägringstill-
stånd. – Kejsaren telegraferar till Ignatieff: ”behandla studen-
terne som en far”. – Ign. telegraferar tillbaka: ”Jag har åtlydt
E.M:s befallning; 360 sitta i citadellet.” Plakat på fästnings-
muren: Universitetet i Petersburg.

Frankrikes politiska liv och landets aktioner i aktuella frågor
som förhållandet till England, till påven och Kyrkostaten och
till Italiens enande behandlas rätt utförligt. Preussen och Tysk-
land, d.v.s. de övriga tyska staterna före enandet 1870, hade star-
ka intressen av att tillsammans med Österrike intervenera i
Schleswig-Holstein och utsträcka det tyska inflytandet i skandi-
navisk riktning. Från unionsländerna Sverige och Norge noterar
Topelius den stigande skandinavismen och de polska emigran-
ternas antiryska agitation, men samtidigt också öppnandet av
järnvägen Stockholm-Göteborg och arbetet för den nya repre-
sentationsreformen.

Den ovan återgivna ”Finlands samtida krönika” 1860–1863
visar hur Topelius ville organisera och i skriftlig form arkivera
uppgifter om valda händelser och människoöden från hela värl-
den. Han skrev uppenbarligen också denna krönikesvit bara för
eget bruk för att samla paralleller till krönikan över inrikeshän-
delser i Finland. ”Finlands samtida krönika” är nedtecknad av en
vaken observatör och visar, trots sin telegramartade form, hur
nyheter från hela världen nådde Finland och påverkade idékli-
matet och opinionerna här.
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Topelius litterära utgivning 1860–1878

1860 Sagor. 1 samlingen. Ny uppl. Teckningar av Alexandra Frosterus.
Helsingfors, Wasenius & Co. P. Widerholm. 131 s.

Sånger. I: Ljungblommor [revider. uppl.].
Stockholm, Albert Bonniers förlag. Hörbergska tryckeriet. 276 s.

Striden om ljuset. Kalevala 47–49. Sång, tillegnad de med aller-
nådigste tillstädjelse den 31 maj 1860 vid Kejserliga Alexanders-
Universitetet i Finland promoverade åttiosex magistrar.
Helsingfors, Finska Litteratursällskapets tryckeri. 20 s.

Sångpartierna i Sagospelet Prinsessan af Cypern, första gången
uppf. den 27 november 1860, vid invigningen af Nya Theatern i
Helsingfors. Text af Z. Topelius. Musik af F. Pacius.
Helsingfors, P. Widerholms tryckeri. 15 s.

1861 Dramatiska dikter. 1 samlingen.
Stockholm, Albert Bonniers förlag, Hörbergska tryckeriet. 211 s.

Werner Holmbergs minne den 24 september 1861. [anon.]
Helsingfors, Finska konstföreningens förlag. Finska
Litteratursällskapets tryckeri. 42 s.

1862 Barndomsbilder af Oskar Pletsch. Öfvers. o. bearb. af Z.T. Med
36 bilder.
Helsingfors, Wasenius & Co. & Stockholm, Albert Bonniers för-
lag. Tryckeri F.A. Brockhaus, Leipzig.

1864 Fältskärns berättelser. 4 cykeln: Ödemarkernas vår. Borgare
kungen. Prinsessan af Wasa.
Stockholm, Albert Bonniers förlag. Hörbergska tryckeriet. 641 s.

1865 Läsning för barn. 1: Lekar. Med ill. af A. Malmström.
Stockholm, Albert Bonniers förlag. 232 s.

Musikstycken ur Operan Kung Carls jagt af F. Pacius & Z. Tope-
lius. Utförde vid Konserten den 3 Maj 1865. 15 s.

1866 Läsning för barn. 2 boken: Visor och sagor. Med teckningar o.
musikbilagor.
Stockholm, Albert Bonniers förlag. 208 s.

1867 Fältskärns berättelser. 5 cykeln: Fritänkaren. Aftonstormar. Mor-
gonljusning.
Stockholm, Albert Bonniers förlag. 464 s.

Läsning för barn. 3 boken: Visor och sagor. Med ill. af J.A. Malm-
ström samt musikbilagor.
Stockholm, Albert Bonniers förlag. 164 s. Musikbilaga 9 s.

1870 Sånger. II: Nya blad.
Helsingfors, G.W. Edlunds förlag. Finska Litteratursällskapets
tryckeri. 224 s.

1871 Läsning för barn. 4 boken: Lekar, visor och sagor. Med 5 ill. af
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A. Edelfelt.
Helsingfors, G.W. Edlunds förlag. J.C. Frenckell & Son. 280 s.

Läsning för barn. 4 boken: Lekar, visor och sagor. Med 5 ill. af
Aug. Malmström.
Stockholm, Albert Bonniers förlag. 248 s.

1872 En resa i Finland. Första serien. Efter originalmålningar af A.
von Becker, A. Edelfelt, R.W. Ekman etc. Text af Z. Topelius.
Med 36 stålstick.
Helsingfors, F. Tilgmanns förlag. Finska Litteratursällskapets
tryckeri. 100 s.

1875 Sångpartierna i Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter af
Fredrik Pacius. Text af Z. Topelius. 4 uppl. med kompositörens
nyare ändringar och tillägg.
Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri. 52 s.

Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. 2 kursen: Boken om
vårt land. Med 38 träsnitt.
Helsingfors, G.W. Edlunds förlag. Hufvudstadsbladets tryckeri.
10 + 472 s.

1876 1868 års förslag till Svensk Psalmbok för de evangeliskt-
lutherska församlingarne i Finland. Anmärkningar och rättelser.
Borgå, G.L. Söderström. 79 s.

1877 Inbjudning till Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland
minnesfest på hundrade årsdagen af H.M. Kejsar Alexander I:s
födelse den 24 December 1877.
Helsingfors, J.C. Frenckell & Son. 23 s.

Inbjudningsskrift till de magister- och doktorspromotioner hvil-
ka af Filosofiska fakulteten vid Kejserliga Alexanders-Universi-
tetet i Finland komma att med sedvanliga högtidligheter anstäl-
las i Helsingfors den 31 Maj 1877.
Helsingfors, J.C. Frenckell & Son. 16 s.

Tal vid K. Alexanders-Universitetets inskrifningar höst-termi-
nen 1876 och vår-terminen 1877 af Universitetets n.v. rektor.
Helsingfors, G.W. Edlunds förlag. Finska Litteratursällskapets
tryckeri. 27 s.

1878 Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland
förvaltning och verksamhet ifrån den 1 september 1875 till
samma dag 1878 afgifven af Universitetets d.v. Rektor.
Helsingfors, J.C. Frenckell & Son. 103 s.

Tal, vid K. Alexander-Universitetets inskrifningar den 15 sep-
tember 1877, den 19 januari 1878 och den 14 september 1878
af Universitetets d.v. Rektor.
Helsingfors, G.W. Edlunds förlag. Finska Litteratursällskapets
tryckeri. 38 s.

Kejserliga Alexanders Universitetets i Finland minnesfest öfver
Professoren Johan Ludvig Runeberg den 6 maj 1878.
Helsingfors, J.C. Frenckell & Son. 18 s.
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Institutioner, föreningar
och pressförhållanden

I detta avsnitt framläggs tilläggsmaterial till läsningen av Fin-
lands krönika, korta översikter av storfurstendömets olika of-
fentliga institutioner, föreningar och av den samtida tidnings-
pressen. Grundläggande fakta om storfurstendömet Finland un-
der 1800-talet, börjande med det ryska kejserliga huset och
centralförvaltningen, behövs för krönikans läsare i dag och över-
sikterna bildar samtidigt en allmän kommentardel till texten.
Finland var på Topelius tid ett land i stark omvandling, både po-
litiskt, ekonomiskt och kulturellt och de konkreta krönikean-
teckningarna följer från år till år denna process. Ur samtida sta-
tistik kan man läsa, att landet år 1870 hade 1 769 874 invånare,
av vilka 85 procent var finskspråkiga, bara drygt sju procent av
hela folkmängden bodde i städerna. Den årliga befolkningstill-
växten var stor, men Finland uppvisade ännu många drag av ett
agrart utvecklingsland, med återkommande missväxtår, epide-
mier och hög barndödlighet. Medellivslängden 1870 var bara
37 år. Folkbildningen gick framåt med den nya folkskolan som
grund, men ännu fanns mycket att önska. Topelius läseböcker
för skolorna, Naturens bok och Boken om vårt land, nådde med
tiden praktiskt taget alla barn i Finland. Av invånarna över tolv
år i Uleåborgs län på 1870-talet kunde 95 procent läsa men
bara mindre än sex procent skriva. I städerna var läs- och skriv-
kunnigheten mera allmän. I Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleå-
borg kunde likaså 95 procent av invånarna läsa, 52 procent ock-
så skriva. Svedjebruket, tjärbränningen och det traditionella
lantbruket höll på att förändras genom olika reformer i rationell
riktning. Lantbruk och  boskapsskötsel var landets överlägset
viktigaste huvudnäringar. Från och med 1870-talet fick skogar-
na genom  ångsågarna och exporten av trävaror en helt ny bety-
delse för hela landsbygdsbefolkningen och för nationalekono-
min i stort. Topelius understödde alla slag av framsteg, som järn-
vägar, ångfartyg och andra uppfinningar, men vände sig ofta
starkt emot industrialiseringens följder i moraliskt avseende för
finska folket. Finlands krönika är skriven i denna brytningstid
mellan det gamla agrara ståndssamhället och framväxten av ett
modernt medborgarsamhälle i industrialiseringens tecken.

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:22359



360

ZACHARIAS TOPELIUS

Ryska kejserliga huset
Det ryska kejserliga huset, där kejsaren samtidigt var storfurste
över Finland, var välbekant för alla i Finland. En översikt över
dess medlemmar jämte titulatur ingick årligen bl.a. i alla alma-
nackor och i den officiella statskalendern och de kejserligas hög-
tidsdagar firades också i Finland.
Kejsaren var storfurste över Finland, de kejserliga barnen bar ti-
teln storfurste och storfurstinna, tronföljaren (ry. tsesarevitj) be-
nämndes oftast cesarewitsch i Finland.

Nikolaj Pavlovitj 1796–1855, kejsar Nikolaj I reg. 1825–1855
g.m. Alexandra Feodorovna, prinsessa av Preussen 1791–1860

Deras barn:
1. Alexander Nikolajevitj 1818–1881, kejsar Alexander II reg.

1855–1881
g.m. Maria Alexandrovna, prinsessa av Hessen-Darmstadt
1824–1880

– Alexandra Alexandrovna 1842–1849
– Nikolaj Alexandrovitj 1843–1865
– Alexander Alexandrovitj 1845–1894, kejsar Alexander III

        reg. 1881–1894
   g.m. Maria Feodorovna, prinsessa av Danmark
   1847–1927

Nikolaj Alexandrovitj 1868–1918, kejsar Nikolaj II
reg. 1894–1917
Alexander Alexandrovitj 1869–1870
Georgii Alexandrovitj 1871–1899
Xenia Alexandrovna 1875–1960
Michail Alexandrovitj 1878–1918
Olga Alexandrovna 1882–1960

– Vladimir Alexandrovitj 1847–1909
   g.m. Maria Pavlovna hertiginna av Mecklenburg-
   Schwerin 1854–1920
– Alexej Alexandrovitj 1850–1908
– Maria Alexandrovna 1853–1920
   g.m. Alfred, hertig av Edinburgh, hertig av Sachsen-
   Coburg-Gotha
– Sergej Alexandrovitj 1857–1905
   g.m. Jelizaveta Feodorovna, prinsessa av Hessen
   1864–1918
– Pavel Alexandrovitj 1860–1919
   g.m. Alexandra Georgievna, prinsessa av Grekland
   1870–1891

2. Maria Nikolajevna 1819–1876
g.m. Maximilian de Beauharnais,
hertig av Leuchtenberg 1817–1852

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:22360



361

FINLANDS KRÖNIKA

3. Olga Nikolajevna 1822–1892
g.m. Karl, konung av Württemberg 1823–1891

4. Alexandra Nikolajevna 1825–1844
g.m. Friedrich, lantgreve av Hessen-Kassel 1820–1884

5. Konstantin Nikolajevitj 1827–1892
g.m. Alexandra Josifovna, prinsessa av Sachsen-Altenburg
1830–1911

– Nikolaj Konstantinovitj 1850–1918
        g.m. Nadezjda Alexandrovna Dreyer 1861–1929

– Olga Konstantinovna 1851–1926
        g.m. Georg, konung av Grekland 1845–1913

– Vera Konstantinovna 1854–1912
        g.m. Wilhelm Eugen, hertig av Württemberg 1846–1877

– Konstantin Konstantinovitj 1858–1915
        g.m. Jelizaveta Mavrikievna, prinsessa av Sachsen-

   Altenburg, hertiginna av Sachsen 1865–1927
– Dmitrij Konstantinovitj 1860–1919
– Vjatjeslav Konstantinovitj 1862–1879

6. Nikolaj Nikolajevitj 1831–1891
g.m. Alexandra Petrovna, prinsessa av Oldenburg 1838–1900

– Nikolaj Nikolajevitj 1856–1929
        g.m. Anastasia Nikolajevna, prinsessa av Montenegro

  1868–1935
– Pjotr Nikolajevitj 1864–1931
   g.m. Militza Nikolajevna, prinsessa av Montenegro
   1866–1951

7. Michail Nikolajevitj 1832–1909
g.m. Olga Feodorovna, prinsessa av Baden 1839–1891

– Nikolaj Michailovitj 1859–1919
– Anastasia Michailovna 1860–1922
  g.m. Friedrich Franz, storhertig av Mecklenburg-
  Schwerin 1851–1897
– Michail Michailovitj 1861–1929
   g.m. Sofia Nikolajevna, grevinna av Merenberg
   1868–1927
– Georgii Michailovitj 1863–1919

        g.m. Maria Georgievna, prinsessa av Grekland
  1876–1940
– Alexander Michailovitj 1866–1933
  g.m. Xenia Alexandrovna, dotter till Alexander III
  1875–1960
– Sergej Michailovitj 1869–1918
– Alexej Michailovitj 1875–1895
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Generalguvernören
Generalguvernören över storfurstendömet Finland utnämndes
av kejsaren och var chef för den civila exekutiva styrelsen i lan-
det. Honom tillkom ”vården om att allmänna lugnet och säker-
heten bibehålles, att kejsarens bud, befallningar och förordning-
ar noga efterlevas och verkställas, samt att landets innevånare
skyddas vid lag och sina privilegier, friheter och rättigheter”. Ge-
neralguvernören hade högsta inseendet över ett stort antal myn-
digheter och över guvernörernas verksamhet. Han var ordföran-
de i senaten och hade därmed ett avgörande inflytande på cen-
tralförvaltningens olika grenar och på relationerna mellan sena-
ten, ministerstatssekretariatet och kejsaren. Generalguvernören
ägde ingen domsrätt, men deltog i vissa fall i justitiedepartemen-
tets verksamhet. Därtill förde han högsta befäl över de ryska
trupper som var förlagda i Finland, i denna egenskap underställd
rikets krigsminister. Generalguvernörens avgörande ställning för
relationerna mellan Finland och kejsardömet framstår mycket
tydligt i Finlands krönika. Han var traditionellt också medel-
punkten i det högre umgängeslivet i Helsingfors.

Generalguvernörer under tiden 1860–1878:
Fredrik Wilhelm Rembert Berg tf. 1854–1855,
ordinarie 1855–1861
Platon Rokassowski 1861–1866
Nikolaj Adlerberg 1866–1881

Generalguvernörsadjointer:
Bernhard Indrenius tf. 1873–1881

Ministerstatssekreteraren
År 1811 hade Alexander I tillsatt den särskilda Kommittén för
finska ärenden för att bereda de ärenden som skulle avgöras av
kejsaren. Till kommittén anslöts det samtidigt inrättade stats-
sekreterareämbetet, vars innehavare var föredragande inför kej-
saren. Kommittén upplöstes 1826, medan statssekretariatet bi-
behölls som ett finskt ämbetsverk i S:t Petersburg. År 1834 höj-
des statssekreterarens rang till ministerstatssekreterare. Denne
var högsta finska ämbetsman i den ryska huvudstaden och chef
för kejsarens kansli för alla ärenden som rörde Finlands civila sty-
relse. Både från senaten och generalguvernören anlända ärenden
föredrogs av ministerstatssekreteraren, som samtidigt stod i för-
bindelse med övriga ministerier och myndigheter i frågor som
berörde Finland. Ministerstatssekreteraren var i många fall också
avgörande för behandlingen av privata frågor och önskemål på
”petersburgska vägar”, bland myndigheter och inflytelserika per-
soner i huvudstaden.

Ministerstatssekreteraren biträddes av en adjoint och ett min-
dre antal kanslitjänstemän. Kommittén för Finska ärenden åter-
upprättades av Alexander II i april 1857, under ministerstats-
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sekreteraren Alexander Armfelts ordförandeskap och med fyra
ledamöter för att bereda de talrika ärenden som under reform-
perioden efter Krimkriget krävde kejsarens beslut.

Ministerstatssekreterare under tiden 1860–1878:
Alexander Armfelt 1841–1876
Emil Stjernvall-Walleen 1876–1881

Adjointer hos ministerstatssekreteraren under samma tid:
Emil Stjernvall-Walleen 1857–1876
Wolter Casimir Palmroth, tf. 1876,
ordinarie 1877–1880

Kejserliga Senaten för Finland
Senaten hade sitt ursprung i ett beslut på Borgå lantdag 1809
och samma år utfärdades ett reglemente för Regeringskonseljen
i Storfurstendömet Finland. Efter år 1816 benämndes konseljen
Kejserliga Senaten för Finland och förflyttades 1819 från Åbo
till Helsingfors. Senaten handhade landets civila styrelse, all-
männa hushållning och lagskipning i sista instansen, utom i de
mål och ärenden som var särskilt förbehållna kejsarens avgöran-
de. Alla senatsbeslut fattades i kejsarens namn.

Senaten var indelad i två departement, Justitiedepartemen-
tet och Ekonomiedepartementet. Av dem motsvarade Ekono-
miedepartementet i stort sett självständighetstidens regering,
Justitiedepartementet Högsta domstolen. Generalguvernören
var ordförande för senaten, vardera departementet leddes av en
viceordförande och hade nio senatorer som ledamöter. Senaten
kunde sammanträda i s.k. stort plenum med bägge departemen-
ten i sin helhet för behandling av bl.a. kejsarens skrivelser och
ärenden avsedda för behandling av ständerna. Deltagare i ordi-
narie (mindre) plenum var generalguvernören som ordförande,
bägge viceordförandena samt tre senatorer från vardera depar-
tementet, vilka i anciennitetsordning ombyttes årligen den 1
oktober.

Ekonomiedepartementet var indelat i åtta expeditioner en-
ligt ärendenas art: Civilexpeditionen, Kansliexpeditionen, Fi-
nansexpeditionen, Kammarexpeditionen, Militieexpeditionen,
Ecklesiastikexpeditionen, Jordbruksexpeditionen och Handels-
och industriexpeditionen. Av departementets ledamöter skulle
åtta vara chef för var sin expedition och minst två äga juridisk
kompetens.

Senatens ledamöter bar sedan 1857 titeln senatorer och ut-
nämndes av kejsaren för tre år. Senatorerna skulle utnämnas
bland finska medborgare, till ena hälften ur adeln och till andra
hälften ur de ofrälse stånden. Inom senatens allmänna kansli
och de olika expeditionernas kanslier tjänstgjorde referenda-
riesekreterare som senatorernas närmaste underlydande. Sena-
tens tjänstemän handhade hela den centrala förvaltningen och

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:22363



364

ZACHARIAS TOPELIUS

dess åtgärder väckte alltid ett stort allmänt intresse. Språkfrå-
gorna, som var ständigt aktuella under 1800-talets senare hälft,
återspeglades i ett växande antal translatorer för finska och rys-
ka språken, även om det allmänna protokollspråket förblev
svenska.

Viceordförande i Justitiedepartementet 1860–1878:
Lars Sackléen 1854–1865
Otto af Schultén 1865–1874
Eugen Theodor von Knorring 1874
Robert Isidor Örn 1874–1877
Johan Philip Palmén 1877–1896

Viceordförande i Ekonomiedepartementet 1860–1878:
Johan Mauritz Nordenstam 1858–1882

Överstyrelsen för pressärendena
Som tidningsutgivare stod Zacharias Topelius i ständig kontakt
med censurmyndigheterna och frågor från detta område relate-
ras ofta i Finlands krönika. En organiserad censur hade inrättats
i Finland 1829 enligt principer som gällde i hela ryska kejsardö-
met. I Helsingfors tillsattes en censurkommitté och dessutom
fanns särskilda censorer i städer där tryckerier verkade. Denna
inrättning stod under en Censuröverstyrelse, med universitetets
vicekansler som ordförande och prokuratorn och chefen för se-
natens kansliexpedition som bisittare. Genom förordningen av
den 27 mars 1857 ändrades censurens praxis så, att högsta av-
görandet i frågor som rörde tidningar och periodiska skrifter
tillkom generalguvernören (F.W.R. Berg). Till lantdagen 1863–
64 avgav kejsaren en proposition om ”tryckfrihet och villkoren
för dess begagnande”. Efter smärre ändringar av ständerna utfär-
dades kejserlig kungörelse den 18 juli 1865 om tryckfriheten,
att gälla fr.o.m. ingången av 1866 till därpå följande lantdags
slut. På lantdagen 1867 förkastade emellertid ständerna försla-
get till presslag, tryckfriheten upphävdes och förhandscensuren
infördes på nytt genom en ny förordning 31.5.1867. Med för-
ändringar av den 1 maj 1871 var denna förordning i kraft under
de år Finlands krönika behandlar.

Överstyrelsen för pressärendena inrättades 1865 för att över-
vaka alla pressförhållanden i landet, för ”beivrandet av tryckfri-
hetsbrott och hindrande av förgripliga skrifters utspridande”.
Överstyrelsen, som beviljade tillstånd för bl.a. boktryckerier
och utgivande av tidningar, bestod av en ordförande och två le-
damöter. Det dagliga censurarbetet med korrekturarken utför-
des av en pressöverombudsman och pressombudsmän (tre i
Helsingfors och en i varje landsortsstad, där tryckerier verkade
eller tidningar utgavs). Överstyrelsen eller generalguvernören
hade rätt att utfärda varningar eller att dra in tidningar och tid-
skrifter.
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Ordförande i pressöverstyrelsen åren 1865–1877 var univer-
sitetets professor i kemi, Adolf Edvard Arppe, som samtidigt var
universitetets rektor åren 1858–1869. Arppe hade tidigare varit
ledamot i Censuröverstyrelsen 1862–1865.

Rangordningen
I storfurstendömet Finland efterföljdes ifråga om tjänstemän-
nens rangordning bara till en del samma principer som allmänt
gällde i ryska riket för civila och militära tjänstemän. Peter den
store hade infört en allmän rangtabell 1722 med fjorton rang-
klasser, som också reglerade förvärvandet av personligt eller
ärftligt adelskap. Efter långvariga förberedelser stadfäste Niko-
laj I 1826 en ny rangordning särskilt för storfurstendömet Fin-
land. Den 19 mars 1860 stadfästes en ny rangordning, som för-
blev i kraft till år 1880. Den första klassen var förbehållen bl.a.
rikskanslern och krigsmaktens högsta befäl och var därför utan
företrädare i Finland. Den ryskinfluerade rangordningen med
de tillhörande utmärkelserna från de ryska riddarordnarna hör-
de till de frågor som av Topelius och övriga samtida förutsattes
vara allmänt bekanta.

Utdrag ur den år 1860 fastställda rangordningen:

Andra klassen:
General, amiral
Verkligt geheimeråd

Tredje klassen:
Generallöjtnant, viceamiral
Geheimeråd
Ministerstatssekreterare för storfurstendömet
Viceordförande i senaten
President i hovrätt
Kansler för Alexanders-Universitetet

Fjärde klassen:
Generalmajor, konteramiral
Verkligt statsråd
Senator
Prokurator i senaten
Adjoint hos ministerstatssekreteraren för storfurstendömet
Guvernör
Vicekansler för Alexanders-Universitetet

Femte klassen:
Statsråd
Vicepresident i hovrätt
Föredragande i Kommittén för finska ärenden vid Stats-
sekretariatet
Direktor för Generalguvernörens över Finland kansli
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Sjätte till fjortonde klassen, exempel på militära och civila
tjänstegrader:

Sjätte klassen:
Överste, kapten av första rangen
Hovrättsråd
Allmän referendariesekreterare, referendariesekreterare och
kamrerare i senaten
Lagman
Rektor vid Alexanders-Universitetet
Kollegieråd, kansliråd, kammarråd, krigsråd, bergsråd, arkiater

Sjunde klassen:
Överstelöjtnant, kapten av andra rangen
Hovråd
Assessor i hovrätt
Landssekreterare, landskamrerare
Ordinarie och extraordinarie professor samt bibliotekarie
vid Alexanders-Universitetet

Åttonde klassen:
Major, kaptenlöjtnant
Kollegieassessor
Protokollsekreterare i senaten
Prokuratorssekreterare
Sekreterare och advokatfiskal i hovrätt
Häradshövding
Borgmästare i Helsingfors, Åbo och Viborg

Nionde klassen:
Kapten, löjtnant vid flottan
Titulärråd
Förste kammarförvant, registrator och övertranslator för
ryska språket i senaten
Gymnasielektor
Rektor vid högre elementarskola

Tionde klassen:
Stabskapten
Kollegiesekreterare
Kanslist, andre kammarförvant, translator för finska
språket och undertranslator för ryska språket i senaten

Elfte klassen:
Kämnersrättsordförande i städerna Helsingfors, Åbo och Viborg
Vicekanslerssekreterare
Forstmästare och underforstmästare

Tolfte klassen:
Löjtnant, midshipman
Guvernementssekreterare
Auditör
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Trettonde klassen:
Underlöjtnant
Kopist och kammarskrivare i senaten
Kanslist i hovrätt

Fjortonde klassen:
Fänrik
Kollegieregistrator

Generalguvernören över Finland hade under utövningen av sitt
ämbete rang framför samtliga andra ämbets- och tjänstemän.

Militära personer ägde alltid företräde framför civila ämbets-
och tjänstemän i samma klass av rangordningen.

Finlands ständer och Lantdagen
Finlands ständer som institution, följande de tidigare lagarna
gällande svenska riksdagen (1772 års regeringsform och Före-
nings- och säkerhetsakten 1789), sammanträdde under 1808–
09 års krig till lantdag i Borgå. Därefter sammankom följande
lantdag 1863. Den 15 april 1869 infördes en ny lantdagsord-
ning enligt vilken det tillkom ”det finska folket att genom sina
till lantdag samlade representanter delta i lagstiftningen, anta
eller förkasta förslag till ändring av stånds privilegier m.m. samt
att fritt utöva självbeskattningsrätten”. Utan ständernas sam-
tycke kunde ingen ny lag införas eller gammal avskaffas, inte
heller nya pålagor upptas eller militära utskrivningar verkställas.

Ständerna utgjordes av Ridderskapet och Adeln, Prästestån-
det, Borgareståndet samt Bondeståndet. Lagtima lantdag skulle
sammankomma åtminstone vart femte år, sammankallad av kej-
saren. Ständerna sammanträdde i skilda lokaler, s.k. gemensam
överläggning utan beslutsrätt kunde också anordnas för särskil-
da frågor. För grundlags-, privilegie- och bevillningsfrågor kräv-
des samstämmiga beslut av alla fyra stånden, för övriga av en
majoritet på tre stånd. Ordförande i Ridderskapet och Adeln
var lantmarskalken, de ofrälse stånden leddes av talmän.

Ridderskapet och Adeln utgjordes i regel av huvudmannen,
närmaste ätteman eller befullmäktigad adelsman för varje grev-
lig, friherrlig och adlig ätt som var introducerad på Riddarhuset
i Finland. Prästeståndet bestod av ärkebiskopen och biskoparna
som självskrivna, därtill minst 28 fullmäktige för de olika stiften
(Åbo 12, Borgå 10, Kuopio 6) valda av stiftens ordinarie präs-
ter. Universitetet hade en eller två fullmäktige, de ordinarie lä-
rarna vid elementarläroverken tre eller sex. Borgareståndet var
sammansatt av fullmäktige för landets städer, med en lantdags-
man för varje stad under 6 000 invånare, för större städer ytter-
ligare en för varje påbörjat antal av 6 000 invånare. Städer med
under 1 500 invånare kunde förena sig om gemensam lantdags-
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man med annan stad. Bondeståndet bestod av fullmäktige, val-
da en för varje domsaga. Valet förrättades genom elektorer ut-
sedda av kommunerna, en för varje påbörjat antal av 2 000 in-
vånare.

Lantdagsarbetet skedde dels vid ståndens plena, dels i talrika
utskott, där ståndens och utskottens sekreterare hade politiskt
inflytelserika positioner.

Antal representanter vid lantdagarna

1863–64 1867 1872 1877–78

Ridderskapet o. Adeln 166 127 121 155
Prästeståndet 33   27   37   37
Borgareståndet 38   31   38   48
Bondeståndet 48   56   56   61

Summa 285 241 252 301

Lantmarskalkar:
Friherre Johan Mauritz Nordenstam 1863–64, 1867, 1872
Friherre Johan August von Born 1877–78

Talmän för Prästeståndet:
Ärkebiskop Edvard Bergenheim, Åbo stift 1863–64, 1867,
1872, 1877–78

Talmän för Borgareståndet:
Politieborgmästaren Robert Isidor Örn, Viborg 1863–64
Kommerserådet Frans Wilhelm Frenckell, Tammerfors 1867
Politieborgmästaren Henrik Johan Wilhelm Zilliacus, Helsing-
fors 1872
Justitieborgmästaren Alexander Reinhold Frey, Viborg, (död
14.6.1877), 1877–78, därefter stadsläkaren Georg Wallgren,
Borgå

Talmän för Bondeståndet:
Hemmansägaren August Mäkipeska, Ruovesi 1863–64, 1867,
1872
Hemmansägaren Carl Johan Slotte, Nedervetil 1877–78

Finlands Bank och myntreformerna
Föregångaren till Finlands Bank, Vexel-, Låne- och Depositions
Contoiret, inrättades 1811 i Åbo varefter det 1819 flyttades till
Helsingfors. Kontorets befogenheter var under de första årtion-
dena begränsade, men genom kejserlig kungörelse av den 21
april 1840 omorganiserades kontoret under namnet Finlands
Bank. Bankens rätt att utge sedlar utvidgades och sedlar av 3, 5,
10 och 25 rubels valör togs i bruk. De svenska sedlarna, som dit-
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tills använts parallellt med rubeln, drogs in och silverrubeln blev
det enda lagliga betalningsmedlet i storfurstendömet.

Då Finland genom kejserligt manifest av den 4 april 1860 er-
höll en egen myntenhet, mark (fi. markka) indelad i 100 penni,
fick banken rätt att på denna myntenhet slå kopparskiljemynt,
samt utge sedlar av valörerna 1, 3, 12, 20, 40 och 100 mark. År
1865 blev marken självständig i förhållande till rubeln och sam-
tidigt infördes silvermyntfot, vilket gällde fram till 1877. Däref-
ter fungerade guld som enda värdemätare. År 1886 erhöll Fin-
lands Bank monopol på sedelutgivningen, dittills hade också
andra penninginrättningar och företag haft rätt att utge egna
sedlar.

Fram till slutet av 1867 stod banken under överinseende av
senatens ekonomiedepartement men övergick därefter till att
vara direkt underställd ständerna. För att underlätta penning-
omsättningen i landsorterna grundades särskilda kontor i städer-
na: Åbo (1840), Vasa (1840), Kuopio (1840), Viborg (1842),
Uleåborg (1842), S:t Petersburg (1859), Björneborg (1861),
Tammerfors (1877).
Bankens förvaltning sköttes av bankdirektionen som bestod av
en bankdirektör, som utnämndes av kejsaren, samt två andra
bankdirektörer som ledamöter.

Ordförande i bankdirektionen:
Wilhelm Blidberg 1858–61
Karl Isak Björkman 1862–66
Victor von Haartman 1866–70
August Wilhelm Florin 1870–75
Gustaf Axel Samuel von Troil 1875–84

Kejserliga Alexanders-Universitetet
I samband med flyttningen från Åbo till Helsingfors 1828 hade
universitetet fått både nya statuter och ett nytt namn, stadfästa
av kejsaren.

Det nya namnet avsåg att hedra minnet av Alexander I som
universitetets välgörare. Statuterna hade förnyats år 1852. Det
tidigare starkt nyhumanistiska universitetet moderniserades i
många avseenden, bl.a. delades filosofiska fakulteten i två sek-
tioner, den historisk-filologiska och den fysisk-matematiska, och
latinet trädde tillbaka för nationalspråken i undervisning och
disputationsväsende.

Den högsta styrelsen över universitetet handhades av kansler,
sedan år 1814 vanligen tronföljaren inom det ryska kejserliga
huset. Under perioder av tronföljarens minderårighet eller av
andra skäl tillförordnades ministerstatssekreteraren för Finland
att handha ämbetet, ofta under långa perioder. Till universite-
tets högsta styresman i Helsingfors utnämndes en vicekansler,
vanligen ur det högsta generalitetet i Finland.

Universitetets rektor utnämndes på tre år av kansler, efter
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upprättat förslag av samtliga ordinarie professorer. Universite-
tets (mindre) konsistorium bestod av rektor som ordförande
och tolv ordinarie professorer som ledamöter. Större konsistori-
um, som bestod av samtliga ordinarie professorer, behandlade
bl.a. frågor om tjänsteförslag och ändringar av stadganden gäl-
lande universitetet, statuter, examina, grader och lärdomsprov.

På Topelius tid som professor och rektor var universitetet på
traditionellt sätt indelat i fyra fakulteter: den teologiska (fyra
ordinarie professurer, två adjunkturer och en assistentur), den
medicinska (sju ordinarie och två eo. professurer), den filosofis-
ka (tio ordinarie professurer och en eo. inom historisk-filologis-
ka sektionen, sju inom fysisk-matematiska). Ordförande för var-
je fakultet var en på tre år bland ordinarie professorer utsedd
dekanus. Till universitetsstaten hörde därtill ett varierande an-
tal extraordinarie professorer, docenter, lektorer som språklära-
re samt exercitiemästare för gymnastik, musik och teckning.

Universitetet hade under 1870-talet följande inrättningar och
särskilda samlingar:

Allmänna biblioteket
Ryska biblioteket
Fysiologiska laboratoriet och anatomiska inrättningen
Patologisk-anatomiska inrättningen
Astronomiska observatoriet
Bonsdorffska museet (samlingar för undervisning i
fysiologi)
Fysiska laboratoriet
Kemiska laboratoriet
Mineraliekabinettet
Historisk-etnografiska museet
Farmaceutiska laboratoriet
Zoologiska museet
Mynt- och medaljkabinettet
Musikaliska kapellet
Ritsalen
Fäktsalen och gymnastikinrättningen
Botaniska trädgården och botaniska museet
Skulptursamlingen

Kanslerer, vicekanslerer, rektorer och prorektorer under perio-
den 1860–1878

Kanslerer
Storfurst Nikolaj Alexandrovitj 1855–1865
Storfurst Alexander Alexandrovitj, kejsar Alexander III
1866–1881

Tf. kanslerer
Alexander Armfelt 1841–1875, tf. 1855–1865,
biträdande 1866–1876
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Bernhard Indrenius 1875–1881,
föredragande 1875–1881, tf. 1881

Vicekanslerer
Johan Reinhold Munck 1855–1865
Bernhard Indrenius 1866–1869
Casimir von Kothen 1869–1873
Johan Philip Palmén 1873–1896

Rektorer
Anders Edvard Arppe 1858–1869
Lorenz Leonard Lindelöf 1869–1872
Adolf Moberg 1872–1875
Zacharias Topelius 1875–1878
Wilhelm Lagus 1878–1884

Prorektorer
Frans Ludvig Schauman 1855–1865
Fredrik Cygnæus 1865–1866
Johan Philip Palmén 1866–1867
Adolf Moberg 1867–1872
Zacharias Topelius 1872–1875
Jakob Johan Wilhelm Lagus 1875–1878

Studentkåren
1852 års universitetsstatuter krävde att alla som sökte inträde
till universitetet genom studentexamen skulle uppvisa betyg
över avlagd gymnasielärokurs. Den tidigare vanliga privatunder-
visningen inför studentexamen, som Topelius själv genomgått
som inackorderad hos J.L. Runeberg, försvann. Under 1860-ta-
let skrevs årligen i medeltal 120 studenter in vid universitetet
och t.ex. under perioden 1868–1872 var det totala antalet när-
varoanmälda studenter per år i medeltal 586. Studenterna var
indelade enligt hemort och landskap i Nyländska, Savolax-ka-
relska, Tavastländska, Västfinska, Viborgska och Österbottniska
avdelningarna. Under samma period var de närvarande studen-
terna fördelade mellan avdelningarna (genomsnitt per år):

Västfinska  130
Nyländska  113
Tavastländska 62
Viborgska  47
Savolax-karelska 90
Österbottniska 144

Varje avdelning stod på traditionellt sätt under tillsyn av en pro-
fessor som inspektor och en docent eller licentiat som kurator.
Inspektorerna utnämndes för tre år av kansler, kuratorerna ut-
sågs för lika lång tid genom val, som stadfästes av vicekansler.

Universitetets studentkår grundades som gemensam korpo-
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ration för studentavdelningarna i november 1868. Studentkå-
ren och avdelningarna var också i Helsingfors det forum, där
frågor kring politik, vetenskap, konst och det nationella pro-
blemkomplexet i Finland både debatterades och formades i of-
fentligheten. Topelius var under åren 1869–71 inspektor för
Västfinska avdelningen, även om han under tidigare årtionden
enligt sin hemort varit aktiv inom Österbottniska avdelningen.
Genom kejserlig kungörelse av den 30 maj 1871 upphävdes rät-
tigheten för studenterna att ”uppträda i egenskap av korps”,
men tilläts igen i januari 1880.

Studentkårens stora gemensamma företag under hela 1860-
talet var uppförandet av ett särskilt studenthus i Helsingfors,
med en stor festsal, en musiksal, restaurang och övriga utrym-
men för verksamheten. Studenthuset invigdes den 26 novem-
ber 1870.

Finska Konstföreningen
Finska Konstföreningen stiftades 1846 av konstintresserade äm-
betsmän och medlemmar ur den akademiska eliten. Avsikten
var att väcka och odla allmänhetens intresse för bildande konst
samt att ge unga inhemska konstnärsbegåvningar möjlighet till
utbildning. Under de första verksamhetsåren grundades ritsko-
lor i Helsingfors och Åbo. En viktig del av föreningens arbete
var också att ordna årliga utställningar samt att utdela belöning-
ar och understöd bl.a. i form av resestipendier till yngre konst-
närer.

Genom förvärvande av elva målningar 1849 lades grunden
till en konstsamling. Under 1850-talet och början av 1860-talet
köpte föreningens direktion med egna medel tavlor av levande
inhemska och utländska konstnärer och hösten 1863 blev sam-
lingen tillgänglig för allmänheten. År 1870 bestod samlingen av
185 oljemålningar och 20 skulpturer. Samlingens tillväxt möj-
liggjordes och tryggades särskilt av handlanden Victor Hovings
testamentariska penningdonation till föreningen 1878. Finska
Konstföreningens kollektion kom att bli grunden till det statliga
Konstmuseet Ateneum i Helsingfors.

Konstföreningens ärenden sköttes av en direktion, bestående
av ordförande och sex ledamöter varav en var sekreterare, en in-
tendent för konstsamlingarna och en inspektor för skolan i Hel-
singfors. Direktionen valdes för en treårsperiod. Föreningens
årsdag den 10 mars inföll på tronföljarens, sedermera Alexander
III:s, födelsedag.

Ordförande:
Casimir von Kothen 1855–61
Sebastian Gripenberg 1861–63
Fredrik Cygnæus 1863–78
Carl Gustaf Estlander 1878–96
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Sekreterare:
Zacharias Topelius 1847–69
Carl Gustaf Estlander 1869–76
Hugo af Schultén 1876

Intendent för samlingarna:
Berndt Otto Schauman 1869–87

Konstnärsgillet i Finland
Konstnärsgillet hörde till de sammanslutningar Zacharias Tope-
lius själv uppskattade mest. Han hade tagit initiativet till grun-
dandet 1864 och var gillets ordförande i 25 år, 1864–1889.
Konstnärsgillet var i motsats till den officiösa Finska Konstfören-
ingen en fri förening för artister, utövande bildkonstnärer och
författare. Syftet var att främja inhemsk konst och litteratur
samt att verka för närmare förbindelser mellan konstnärer, för-
fattare och publik. De tongivande gestalterna var Topelius och
gillets sekreterare, estetikprofessorn Fredrik Cygnæus, vilka gjor-
de föreningen till en mångsidig aktör i det finska konstlivet.

Verksamheten utmärktes av kamratlig samvaro, på möten och
stort upplagda fester med program, framfört av landets bästa för-
mågor. Konstnärsgillet hade redan från och med 1866 kvinnliga
medlemmar, vilket också ökade dess betydelse inom konst- och
kulturlivet. Årsfesten firades på J.L. Runebergs födelsedag den 5
februari och Konstnärsgillets fester under Topelius och Cygnæus
överinseende hade en betydande andel i den s.k. Runebergskult-
ens uppkomst och etablering.

Konstnärsgillet hade tagit initiativet till en slöjdskola i Hel-
singfors 1871 som sedan övertogs av den år 1874 bildade Fören-
ingen för konstfliten i Finland, från 1885 med namnet Central-
skolan för konstflit. Gillet och dess ordförande Topelius stod
också bakom grundandet av Artisternas och litteratörernas pen-
sionsförening 1873. Både Konstnärsgillet och pensionsförening-
en hade sina förebilder med exakt samma namn och verksam-
hetsformer i Stockholm.

Teater i Helsingfors
Zacharias Topelius var både en stor teaterentusiast och en skarp
debattör i teaterfrågor. Från 1840-talet framåt skrev han ofta om
den inhemska teaterns framtid och väsen, i förhållande till de
teatertrupper från Sverige som dittills helt hade dominerat ut-
budet. Samtidigt vaknade frågan om teaterns språk, svenska el-
ler finska och om en fast, tidsenlig scen. Initiativet till ett aktie-
bolag för att uppföra ett nytt teaterhus av sten togs på den fest
som firades efter premiären på Topelius och Fredrik Pacius ope-
ra Kung Carls jagt 1852. Krimkriget avbröt byggnadsplanerna
och aktiebolaget konstituerade sig 1856. Som arkitekt engagera-
des Th. Chiewitz och byggnadsarbetena pågick 1858–1860. Det
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nya teaterhuset invigdes 28.11.1860 med Topelius och Pacius
musikaliskt-dramatiska verk Princessan af Cypern.

Pierre Delands teatersällskap från Sverige stod för föreställ-
ningarna de följande spelsäsongerna. Repertoaren väckte mora-
lisk och språkpolitisk indignation på sina håll och Topelius en-
gagerade sig som vanligt i teaterdebatten, med utgångspunkten
att Nya Theatern skulle ha en framtid som inhemsk, både
svensk- och finskspråkig nationalscen. Både Topelius och Fred-
rik Cygnæus såg teaterns stora potential som förmedlare av po-
litiska och nationella idéer genom en inhemsk dramatik.

Det nya teaterhuset brann under outredda omständigheter
den 8 maj 1863, en händelse som Topelius själv senare har be-
tecknat som en vändpunkt i sitt förhållande till teatern som in-
stitution och konst. I Självbiografiska anteckningar (dikterade
1885) skriver han: ”På mig gjorde denna tilldragelse ett intryck,
som hade ett stycke av mitt förflutna liv med teatern uppgått i
lågor; jag skildes kort därefter från dess direktion, och det blev
slut både med min verksamhet och mitt intresse för teatern.”
De kvarstående murarna användes för ett nytt teaterhus, som
byggdes enligt ritningar av arkitekten Nicolas Benois från S:t
Petersburg och invigdes den 2 oktober 1866. Salongen och foa-
jéerna i den nuvarande Svenska Teatern härstammar från denna
tid. I det återuppbyggda teaterhuset, som också officiellt kalla-
des Nya Theatern, etablerade sig en tämligen fast ensemble,
med av gammalt kända regissörer som ledare, bl.a. Wilhelm Åh-
man och Mauritz Pousette. En permanent teatertrupp inrätta-
des från och med hösten 1867.

Kaarlo Bergbom grundade den finskspråkiga teater som år
1872 etablerade sig i Helsingfors och övertog den gamla Ar-
kadiateatern, dvs. det gamla teaterhuset i trä som flyttats från
sin ursprungliga plats i Esplanadparken till villan Arkadia, utan-
för den dåvarande staden. Topelius grundläggande idé om en
gemensam nationalscen för både svenska och finska språken i
Finland gick med tiden om intet, och Bergboms Finska teater
(Suomalainen teatteri) är det historiska ursprunget till den nu-
varande finska nationalteatern Suomen Kansallisteatteri.

Finska Litteratursällskapet
Sällskapet stiftades i Helsingfors den 16 februari 1831 av ett
antal yngre och äldre universitetsmedlemmar, bland dem K.N.
Keckman, J.J. Nordström, B.O. Lille, J.L. Runeberg och E. Lönn-
rot. Enligt sällskapets stadgar var syftet att främja kunskapen
om fäderneslandet och finska språkets odling genom att insam-
la och utge i tryck material rörande Finlands historia, poesi, my-
tologi, geografi, statistik och språk. Under sällskapets första år-
tionden var verksamheten främst koncentrerad på insamlandet
av finsk folkdiktning under Elias Lönnrots ledning. Översätt-
ningen av klassiker till finska hörde också till sällskapets viktiga
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uppgifter och med hjälp av utmärkelser och prisbelöningar vil-
le man stöda alla slag av ny finskspråkig litteratur. Vinnaren av
sällskapets första dramatiktävling våren 1860 var den f.d. stud-
eranden A. Stenvall som under författarnamnet A. Kivi hade
skrivit Kullervo, det första helt finskspråkiga dramat.

Under 1860-talet tillkom tre sektioner (för historia, skönlit-
teratur och lingvistik), som senare utvecklades till vetenskapli-
ga föreningar med självständig verksamhet. Till sällskapets pub-
likationer hörde bl.a. Historiallinen Arkisto som utgavs av histo-
riska sektionen och en allmän skriftserie, ”Toimituksia”. Av tid-
skriften Suomi, som utgetts sedan 1841, utkom de 20 första
banden med huvudsakligen svenskspråkigt innehåll. Sällskapets
första publikation var en översättning till finska av Heinrich
Zschokkes moralskildring Das Goldmacherdorf.

Finska Litteratursällskapet har traditionellt firat sin årsdag
den 16 mars på H.G. Porthans dödsdag.

Ordförande:
Elias Lönnrot 1854–63
Gabriel Rein 1863–67
Matthias Akiander 1868–70
Johan Vilhelm Snellman 1870–74
Georg Zacharias Forsman 1874–92

Sekreterare:
Sven Gabriel Elmgren 1846–61
Karl Gustaf Borg 1861–63
August Ahlqvist 1863–65
Julius Krohn 1865–68
Karl Alexander Slöör 1868–70
Frans Wilhelm Rothsten 1870–1900

Finska Vetenskaps-Societeten
Finska Vetenskaps-Societeten hade grundats 1838 som en mot-
svarighet till andra länders allmänna vetenskapsakademier. I
praktiken var Vetenskaps-Societeten länge ett annex till univer-
sitetet i Helsingfors, storfurstendömets enda högre vetenskapli-
ga institution. Societeten bestod av tre sektioner: den matema-
tisk-fysiska, den naturalhistoriska och den historisk-filologiska.
Dess publikationsserier har varit grundläggande för vetenska-
pens historia i Finland: Acta societatis scientiarum Fennicae, för-
nämt tryckt i stort kvartoformat och ursprungligen på latin, rik-
tade sig till den lärda världen utanför Finland. De ”inhemska”
serierna på svenska fick namnen Översikter av Finska Veten-
skaps-Societetens förhandlingar, Bidrag till Finlands naturkänne-
dom, etnografi och statistik och Bidrag till kännedom om Finlands
natur och folk.

Liksom Finska Litteratursällskapet grundades Finska Veten-
skaps-Societeten under beskydd från det kejserliga huset.
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Skyddspatron för Societeten blev tronföljaren Alexander Niko-
lajevitj, sedermera kejsar Alexander II, och dess årliga högtids-
dag firas på tronföljarens födelsedag den 29 april. Under 1800-
talets senare del framstod Vetenskaps-Societeten i motsats till
den gruppering av vetenskapliga samfund som utgått ur kretsen
kring Finska Litteratursällskapet som tydligt svensksinnad. Med
tiden gav detta faktum anledning till grundandet av en finsk-
nationell motsvarighet med finska som förhandlingsspråk, Suo-
malainen tiedeakatemia (”Finska vetenskapsakademin”) 1908.

Finska Historiska Samfundet
Det första vetenskapliga samfundet för finsk historia och arkeo-
logi hade sitt ursprung i Finska Litteratursällskapets historiska
sektion, grundad 1864. Sektionen började utge tidskriften His-
toriallinen Arkisto (”Historiskt Arkiv”) 1866 och omorganisera-
des till ett självständigt samfund 1875. Stiftarna dominerades av
kända finskhetsmän som F.J. Rabbe, G.Z. Forsman (Yrjö Koski-
nen), S.G. Elmgren, K.A. Bomansson och K.E.F. Ignatius, men
även Topelius hörde till dem. Han hade varit ledamot av Finska
Litteratursällskapets historiska sektion sedan dess inrättande
och var ordförande för Finska Historiska Samfundet 1882–1883.

Antalet ledamöter begränsades till en början till femton och
samfundet, på finska benämnt Suomen Historiallinen Seura,
deklarerade som sitt syfte bl.a. att ägna sig åt detaljforskningar i
finsk historia, arkeologi och dithörande hjälpvetenskaper och att
i tryck utge historiska urkunder. Samfundet valde H.G. Porthans
födelsedag den 9 november till sin årsdag. Den finsksinnade do-
minansen inom samfundet var ett arv från dess ursprung inom
Finska Litteratursällskapet.

Finska Fornminnesföreningen
Finska Fornminnesföreningen grundades 1870 för att främja ar-
keologisk, etnografisk och konst- och kulturhistorisk forskning.
Initiativtagare var bl.a. fornforskarna J.R. Aspelin, Emil Nervan-
der och K. Castrén. Zacharias Topelius var föreningens förste
ordförande 1870–1875 och därefter 1878–1879. Både Topelius
och J.R. Aspelin hade varit engagerade vid inrättandet av univer-
sitetets historisk-etnografiska museum i Kemiska laboratoriets
nybyggnad år 1868. I egenskap av professor i Finlands historia
hade Topelius varit prefekt för museisamlingarna sedan 1863
och han hade många gånger i offentligheten engagerat sig för
bevarandet av fornminnen: Borgbacken i Borgå 1863, Kors-
holms vallar 1864 och Tavastehus slotts fästningsverk 1869. To-
pelius Fältskärns berättelser blev det omedelbara upphovet till
insamlingen 1865 för återställande av Åbo domkyrkas fornmin-
nen och gravmonumenten över de finska hjältarna från 30-åriga
kriget.

Fornminnesföreningens programförklaring 1871 underteck-
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nades av August Ahlqvist, C.G. Estlander, A.O. Freudenthal,
K.E.F. Ignatius, J.J.W. Lagus, Emil Nervander och J.R. Aspelin.
Föreningen ville balansera mellan finsk- och svensksinnade po-
sitioner i frågan om det finska folkets historia och Topelius ställ-
de sig till förfogande som ordförande också av denna orsak. J.R.
Aspelin blev landets första statsarkeolog 1884 när fornminnes-
förvaltningen enligt den nya fornminneslagen ställdes under Ar-
keologiska kommissionen.

Verksamheten under Fornminnesföreningens första årtionde
bestod främst i insamling av material, dels genom konsthistoris-
ka expeditioner till kyrkor, slott och herrgårdar, dels genom
kartläggning av fasta fornlämningar i olika delar av landet. För-
eningen började utge en egen tidskrift 1874.

Folkupplysningssällskapet
Folkupplysningssällskapet (Kansanvalistusseura) hade sitt ur-
sprung i ett initiativ från folkskolläraremötet i Jyväskylä år 1872
och föreningen konstituerades i samma stad 1873. Jyväskylä var
genom sitt lärarseminarium och landets första finska läroverk
centrum för den finskspråkiga folkbildningsrörelsen. Folkupp-
lysningssällskapet var till en början tvåspråkigt och dess talrika,
billiga skrifter utkom både på finska och svenska fram till år
1905. Ombud och medlemmar fanns över hela landet.

Stiftarna kom främst från den finsksinnade akademiska eli-
ten, sällskapet styrdes bl.a. av professorerna Z.J. Cleve, Yrjö
Koskinen och Julius Krohn. Ett trettiotal år sköttes sekreterar-
sysslan av doktor A.A. Granfelt, en inflytelserik nykterhets- och
folkupplysningsman i de finska folkrörelsernas historia. En mot-
svarande och konkurrerande folkupplysningsorganisation för de
svenskspråkiga bygderna i Finland blev föreningen Svenska
folkskolans vänner, grundad 1882.

Tidningspressen

Aamurusko
Utgavs i Viborg 1857–59 av Pietari Hannikainen, ursprungligen
en barntidning med stor spridning som i början av 1859 sam-
manslogs med Sanan-Lennätin, även den utgiven av Hannikai-
nen. Den nya samhälleligt radikala tidningen hette Aamurusko
och utkom en gång i veckan.

Barometern
Utkom i Helsingfors hösten 1861 med Ernst Linder som chef-
redaktör. Barometern hörde till de första tidningar i Finland som
spred liberala idéer.

Björneborg
Den anspråkslösa tidningen, som 1860-65 hette Björneborgs tid-
ning, utkom en gång i veckan i Björneborg. Efter namnbytet
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blev tidningen mer finsksinnad och förlorade därmed många lä-
sare bland stadens svenskspråkiga. Upphörde att utkomma
1872.

Finlands Allmänna Tidning
Tidningen, som utkommit sedan 1820 i Helsingfors, var fram
till 1840-talet landets enda egentliga nyhetstidning. Från och
med 1860-talet kom den att innehålla främst officiella annon-
ser och kungörelser. Långvariga chefredaktörer var Fredrik
Berndtson (1852–65) och Pehr Theodor Stolpe (1872–78).

Helsingfors Dagblad
Den aktivt konstitutionella och liberala tidningen började ut-
komma i Helsingfors 1862, till en början sex dagar i veckan.
Från och med 1871 utgavs den, som första tidningen i Norden,
sju dagar i veckan. Vid 1870-talets mitt var den landsomfattan-
de tidningen Finlands största med en upplaga på över 3 000 ex.
Chefredaktör 1865–82 var Robert Olof Lagerborg.

Helsingfors Posten
Utgavs i Helsingfors en gång i veckan 1864–65 av Theodor
Neovius. Den liberala tidningen hade stor spridning i Helsing-
fors med omnejd.

Helsingfors Tidningar
Grundades 1826 av G.O. Wasenius och fick ett stort uppsving
under Topelius redaktörstid 1841–60. Tidningen, som länge var
landets ledande och till 1859 utkom två gånger i veckan, följde
internationella journalistiska förebilder och hade en modern, le-
dig stil. I tidningen publicerade Topelius en mängd artiklar, dik-
ter och följetonger, bl.a. Fältskärns berättelser. Utkom med sex
nummer i veckan 1862-66 och nedlades sistnämnda år.

Helsingin Uutiset
Bröderna Jakob och Georg Zacharias Forsmans tidning som ut-
kom i Helsingfors två gånger i veckan under året 1863. Tidning-
en var främst G.Z. Forsmans (Yrjö Koskinens) språkrör och
hade därmed en starkt fennomansk linje.

Hufvudstadsbladet
Grundades som en opolitisk och kommersiell tidning 1864.
Den Helsingforscentrerade tidningen innehöll rikligt med an-
nonser och utkom sex dagar i veckan. Som långvarig chefredak-
tör och utgivare verkade August Schauman (1864–85).

Hämäläinen
Började utkomma en gång i veckan i Tavastehus 1858. Tidning-
en var moderat i språk- och nationalitetsfrågor och hade också
prenumeranter bland traktens svenskspråkiga ståndspersoner.
Chefredaktörer var bl.a. G.E. Eurén (1858–60, 1862–72) och
A.W. Lindgren (1861, 1874–97).
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Ilmarinen
Utkom i Viborg en gång i veckan 1867–72. Den ungfennoman-
ska tidingen grundades av N.A. Zilliacus och utgavs 1869–71 av
den finsksinnade tidningsmannen Albert Forssell.

Kansakunnan Lehti
David Emmanuel Daniel Europaeus – prästman, finskhetsivra-
re och ett på sin tid känt original – utgav åtta nummer av tid-
ningen 1863–64.

Kirjallinen Kuukauslehti
Tidskrift för vetenskapliga, samhälleliga och litterära frågor. Ut-
kom i Helsingfors en gång i månaden under åren 1866–80. Re-
daktörerna bl.a. K. Bergbom, B.F. Godenhjelm och Yrjö Koski-
nen.

Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning
Litterär och samhällelig tidskrift grundad och utgiven av J.V.
Snellman. Utkom under åren 1847–63, till en början i Kuopio
och därefter i Helsingfors. S.G. Elmgren var tidskriftens redak-
tör 1850–54.

Litterär tidskrift
En efterföljare till Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning.
Utkom åren 1864–65 med G. Frosterus, K.Collan, A.H. Chyde-
nius och J.J. Chydenius som redaktörer.

Maiden ja merien takaa
Illustrerad tidskrift utgiven av Julius Krohn 1864–66.

Mehiläinen
Utgiven av Rietrikki (Fredrik) Polén i Helsingfors 1859–63. Tid-
skriften utkom en gång i månaden och hade under de två första
åren undertiteln Kuvallinen kuukauslehti sivistykseksi ja huviksi
och senare undertiteln Lukemista sivistyneille suomalaisille.

Mielikki
Illustrerad tidning för barn och ungdomar utgiven av Constance
Lundahl. Utkom med 24 nummer under året 1865.

Mikkelin Wiikko-Sanomia
Grundades 1862 och under det första året utgavs i samband
med tidningen också det svenskspråkiga St Michels Annonce-
Blad. Utkom fram till 1864 med ett nummer i veckan, som
chefredaktörer verkade Robert Mauritz von Fieandt (1862–63)
och Julius Nygren (1863–64).

Morgonbladet
Ungfennomanernas svenskspråkiga organ i Helsingfors. Utkom
sex dagar i veckan åren 1872–84. Den långvarigaste chefredak-
tören var August Hagman (1874–76, 1878–84).
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Otawa
Grundades 1860 av Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura i
Viborg. Tidningen var mycket radikal i fråga om finska språkets
ställning i landet. Tidningen utgavs en gång i veckan och upp-
hörde 1863.

Oulun Wiikko-Sanomia
Finskspråkig tidning som utkom i Uleåborg en gång i veckan
fram till år 1879. Tidningen stödde folkbildning och finsknatio-
nella strävanden, vilket syntes särskilt under K.F. Kivekäs tid
som chefredaktör (1876–77).

Papperslyktan
Den liberala tidningen med dagsaktuellt, ofta polemiskt och sa-
tiriskt innehåll utkom en gång i veckan i Helsingfors 1859–61.
Som redaktörer verkade August Schauman (1859–61), Edvard
Bergh och Robert Lagerborg (1861).

Päivätär
Den första finskspråkiga liberala tidningen följde samma konsti-
tutionella program som Helsingfors Dagblad. Utkom en gång i
veckan i Helsingfors med ett landsomfattande innehåll. Chefre-
daktörer var Ernst Linder (1863–65) och Abraham Nylander
(1865).

Sanningsvittnet
Teologisk och kyrklig månadsskrift utgiven av biskopen i Borgå
F.L. Schauman 1869–73.

Suomalainen Virallinen Lehti
Den officiella tidningen på finska, som började utkomma 1857,
hette fram till mitten av 1860-talet Suomen Julkisia Sanomia.
Under 1870-talet blev tidningen främst ett organ för officiella
annonser och kungörelser.

Suometar
Den första landsomfattande finskspråkiga tidningen som utkom
i Helsingfors sedan 1847. Utgavs fram till 1862 en gång i veck-
an, 1863 två gånger i veckan och 1864–65 med sex nummer i
veckan. Därpå följande år upphörde tidningen. Till tidningens
bärande krafter hörde bl.a. Paavo Tikkanen, August Ahlqvist
och Rietrikki (Fredrik) Polén.

Tapio
Finskspråkig tidning som utkom i Kuopio en gång i veckan fram
till 1876 och därefter med två nummer i veckan. Folkbildning
och skolfrågor var viktiga inslag. Bland tidningens många redak-
törer kan Antti Manninen (1861–66) och A.W. Lindholm
(1871–74) nämnas.

Tieto-Sanomia Suomen kansalle
Tidning för folkupplysning och skolfrågor utgiven av Aksel Ber-
ner. Utkom i Helsingfors 1871–72 med ett nummer i veckan.
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Uusi Suometar
Tidningen grundades av ledande ungfennomaner i Helsingfors
1869 och hade från första början ett stort antal prenumeranter
utanför huvudstaden. Under de två första åren utkom tidning-
en två gånger i veckan och från och med 1871 tre gånger i veck-
an. Chefredaktörer Anton Fredrik Almberg (Antti Jalava)
(1867–70) och Viktor Löfgren (Lounasmaa) (1871–1906).

Varpunen
Barntidning med undertiteln Sanaisia Suomen lapsille utgiven
av Rietrikki (Fredrik) Polén. Ukom 1860–61 med 24 nummer i
året.

Wiborg
Internationellt inriktad, progressiv och liberal tidning som un-
der Johannes Alfthans (1855–60) och C.E. Qvists (1857–60)
redaktörskap fick en landsomfattande betydelse. Tidningen ut-
kom i Viborg 1855–61 med 2 till 3 nummer i veckan.

Vikingen
Svekomanernas språkrör som byggde på A.O. Freudenthals pro-
gram och riktade sig främst till de bildade skikten. Utkom i Hel-
singfors 1870–74 med 1–2 nummer i veckan. Tidningens utgi-
vare och chefredaktörer var Carl Berndt Federley (1870–72),
Rafael Schauman (1872–74) och Axel Lille (1874).

Åbo Posten
Grundades 1874 och utkom under de första åren tre gånger i
veckan och från och med 1877 sex gånger i veckan. Tidningens
största spridningsområde var Åbo med omnejd. Under 1880-ta-
let förändrades tidningens politiskt neutrala linje svikta och den
blev allt mer finsksinnad. Den första chefredaktören var Emil
Nervander (1874–79).

Åbo Underrättelser
Landets äldsta fortlöpande tidning, som fram till mitten av
1870-talet hade en tydlig liberal linje. Utkom 1860–68 tre
gånger, 1869–73 fyra gånger, 1874–76 sex gånger och från och
med 1877 sju gånger i veckan. Som chefredaktörer verkade bl.a.
J.W. Lillja (1860–66) och Ernst Rönnbäck (1868–75).

Österbotten
Grundades 1864 av Anders Svedberg som också var chefredak-
tör fram till 1878. Tidningen, som talade för folkbildning och
kristen moral, riktade sig förutom till allmogen också till präs-
ter och andra ståndspersoner. Utkom under det första året en
gång i månaden och under de följande åren två gånger i måna-
den.
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Kommentarer och ordförklaringar

sid. 27       Industrikomité, ordf. …. – namnet utelämnat.
H.B:s kritik – Henrik Borgströms polemik i Helsingfors Tidning-
ar 7.1.1860 mot J.V. Snellmans artikel i oktoberhäftet 1859 av
Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning, rörande Borg-
ströms skrift om penningställningen i Finland.

28 Porthanska subskriptionen – insamlingen för en staty av H.G.
Porthan i Åbo.
Arppes brochyr – Ett litet ord i stora frågor, till hr J.V.S., polemisk
skrift mot J.V. Snellman av prof. A.E. Arppe.

30 Arppinrahoja … – privatsedlar, Nils Ludvig Arppe var bruks-
och sågägare i östra Finland.
”Kullervo” af Stenvall – Alexis Stenvalls (Aleksis Kivis) debut
som författare.

31 Censurinskränkningarna – från 1850, gällde publicering på
finska av annan än andakts- och upplysningslitteratur.
agio – inväxlingsavgift.
Granrothska (Pirilö) målet – ett uppmärksammat barnamord i
Pirilö by i Pedersöre socken, Carl Granroth befanns skyldig till
mordet.
Bborgsmarschen – ”Björneborgarnas marsch”, av J.L. Runeberg,
publicerad i Fänrik Ståls sägner, del II.

32 Riita-Asia, Putronius – Riita-asia var en översättning från fran-
skan av August Ahlqvist från det franska originalet av R.J. Bene-
dix,  Anttonius Putronius var en finsk bearbetning av Pietari
Hannikainen av Holbergs Erasmus Montanus.
En söndag på Amager – urspr. folklig vaudeville av Johanna
Louise Heiberg, 1848. Schwartz-Dahlgrenska teatertruppen
uppträdde i på Nya Teatern i Helsingfors.
Rokkola – eg. Rokkala i S:t Johannes socken, känt även för sitt
glasbruk.
W.G. Lagi ”Undersökningar…” – W.G. Lagus, Undersökningar om
finska adelns gods och ätter, 1860.
”vous êtes…” – Ni är min legitima konung.

35 Montgomery – Gustaf Adolf M., svensk militär och krigshistori-
ker. Hans Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland 1808
och 1809 hade gett honom stor berömmelse i Finland.

37 För M. och N. – för G.A. Montgomery och J.J. Nordström.

40 Latinalainen Kielioppi – Luonnonkirja – J.G. Geitlin, Latinalai-
nen kielioppi umpisuomalaisen nuorison hyödyksi, Helsinki 1858-
60; Z. Topelius, Luonnon-kirja ala-alkeiskoulun tarpeeksi (övers.
av Naturens bok, av Joh. Bäckwall), Helsinki 1860.
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40 Manninens prisskrift – Antti Manninen, Mietteitä katovuosista
Suomessa, Kuopio 1860.
Westankärr – Finska hushållningssällskapets lantbruksskola på
Westankärr gård i Kimito.

42 Chievitz var här – Arkitekten G.Th.P. Chiewitz ådrog sig myck-
et kritik för teaterhusets planering och tekniska utförande i Hel-
singfors.
Literatur – Gabriel Rein, Kriget i Finland åren 1788, 1789 och
1890; Elias Lönnrot, Flora Fennica – Suomen kasvisto; R. Frenck-
ell, Om det industriella arbetet i dess förhållande till nationalför-
mögenheten; G.E. Eurén; Suomalais-ruotsalainen sanakirja –
Finsk-swensk ordbok; A. Oksanen, Säkeniä, kokous runoutta; J.J.
Wecksell, Valda ungdomsdikter; Z. Topelius, Sånger I: Ljungblom-
mor och Sagor 1. samlingen, med teckningar av Alexandra
Frosterus; Mansikoita ja mustikoita, osa 2; Tapio, Sanomia Sa-
wosta ja Karjalasta (tidning); Borgå lantdag oidentifierad skrift;
Relig. rörelserna avser Matthias Akianders arbete De religiösa
rörelserna i Finland, utk. 1862.

43 fläkterörn – den ”fläkta” s.k. dubbelörnen i det ryska riksvapnet.

44 blockskepp – avtacklat skepp el. pråm, avsett för försvar av
hamn.
Aftonbladet – utländska tidningar censurerades, ibland helt kon-
kret genom klippning eller svärtning vid införsel till Finland.
Om barnträdgårdarna – polemiken fördes mellan J.V. Snellman
i Litteraturblad och Uno Cygnaeus.
förordning af … – datum utelämnat.

45 Thölö och Aura – Tölö sockerbruk i Helsingfors och Aura sock-
erbruk i Åbo, de två ledande i Finland.
Arbetsinrättningen – vid Niuvanniemi utanför Kuopio.
”Svaga sidan” – en operett som ansågs moraliskt förkastlig och
lättsinnig, för den samhällsbärande roll som särskilt de finsksin-
nade ville ge teatern.
O.D. – Otto Donner.

46 Maslinitsan – fastlagsveckan (ry.)
inalles …. – summan utelämnad.

47 Utskott af landets ständer – Januariutskottet, tillsatt för att bere-
da frågorna för den kommande lantdagen.

50 Baron Wbd – friherre Ernst Carl Adolf von Willebrand?

53 Psalm 7: v. 15–17 – Se, denne är i födsloarbete med fördärv, /
han går havande med olycka, men han föder ett intet. / Han grä-
ver en grop och gör den djup, / men han faller själv i den grav
som han gräver. / Den olycka han tänkte vålla vänder tillbaka på
hans huvud, / och över hans hjässa kommer hans ondska.
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sid. 54 stjernfall – ordensutdelning.

55 Senatorn B. – Axel Ludvig Born.

56 Osbergska sprutor – från Osbergs mekaniska verkstad i Helsing-
fors.

59 ”En bien, pourquoi…” – Nåväl, varför då framhålla detta man-
dat?
Ryska invaliden – Russkij Invalid, konservativ tidning i Ryssland.
Sundman = Deak! – Ferenc Deák, ungersk liberal oppositionsle-
dare, minister och partiledare, arbetade för fördrag med Öster-
rike och dubbelmonarkins grundande 1867. Avser här förhål-
landet mellan Ryssland och Finland.

62 Censurkalender – Censurkalender: en samling af skeppsbrutet
gods, tillhört den finska pressen… (utg. Emil von Qvanten).

63 Häftig fejd – Litteraturbladets artikel (”Svar”) av J.V. Snellman
trycktes i nr 8, augusti 1861.

66 Adress-stormen – gällde polemiken för och emot Snellmans
uppfattning om januariutskottets ställning i förhållande till den
egentliga lantdagen, en fråga som ivrigt behandlats av de finska
emigranterna i Sverige och deras anhängare i Finland.

68 ”torra farbror” – öknamn för professorn i filosofi, Germund
Fredrik Aminoff.
herremännen Hagelstam och… – namnet utelämnat, bör vara
Erik Johan Stråhle från Itis.

69 Setterberg = Chievitz – även Chiewitz teaterhus i Helsingfors var
utsatt för rämnor i murarna.

70 Rönnholm – någon med detta namn ingick inte bland januariut-
skottets medlemmar.

72 af … borgare – antalet utelämnat.

73 Hangöfrågan – järnvägen Hangö-Hyvinge öppnades 1873, järn-
vägs- och hamnsamhället fick stadsrättigheter 1878.

76 kadettkorpsens upphävande – tidningsdebatten gällde Finska ka-
dettkårens ställning i förhållande dels till reformerna av den rys-
ka militärutbildningen, dels tvekan inför kårens framtid som ut-
bildningsanstalt för karriär i Ryssland.
Rothstens latinsk-finska lexikon … – F.W. Rothsten, Latinalais-
suomalainen sanakirja koulujen tarpeeksi, 1864; Albin Stjern-
creutz, Suomalainen meri-sanakirja, 1863.

77 J. Born – bör vara Axel Ludvig Born.
W. B-n – trol. Wilhelm Bolin.

78 Kotschubeis donation – de s.k. donationsbönderna i Viborgska
guvernementet – med ursprung i skattedonationer före år 1812
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– hade 1826 fått en ställning som landbönder, inlösning av hem-
manen kunde undantagsvis ske på frivillig väg. Frågan löstes
först på 1863–64 års lantdag.
rysk s.k. port – krigshamn.

79 Lönnrotsfesten – festen hölls den 15 maj med anledning av Elias
Lönnrots avgång som emeritus från professuren i finska språket
och litteraturen.
Frenckellska firman – tryckeri-, förlags- och pappersbruksföre-
taget J.C. Frenckell & Son.

80 Storfurstarne – Lilla Alexandrovitsch – storfurst Alexej Alexan-
drovitj, Lilla Konstantinovitsch – storfurst Nikolaj Konstantino-
vitj.

85 ett lån à … – summan utelämnad.

86 A. Tigerstedt – bör vara K.K. Tigerstedt, docent i historia.
Historien om konstakademi – trots många senare initiativ, även
på lantdagen, grundades ingen konstakademi i Finland.

87 L. Born – bör vara J.A. von Born.
vigilör – inställsam person som försöker utverka egna fördelar.
”Kan ej” af Rbg… – J.L. Runeberg, Kan ej, familjemålning i 2 ak-
ter; Frans Mörtengren, Poetiska minnen, samlade af hans vänner;
Th. Lindh, Dikter; Carl Adolf Brakel, Anteckningar öfver 1789–
1790 samt 1808–1809 årens fälttåg i Finland; Fredrika Rune-
berg, Sigrid Liljeholm; Gustaf Cannelin, Kreikan kieli-oppi alotte-
leville; Matthias Akiander, De religiösa rörelserna i Finland; Albin
Stjerncreutz, Suomalainen meri-sanakirja. Fotografier af finska
taflor var den första portföljen med fotografireproduktioner av
finländska konstnärers verk; Fänr. Ståls porträtter avser portföl-
jen Tolf taflor ur Fänrik Ståls sägner med xylografier av R.W. Ek-
man.
kammarförvandten Rabbe – Fabian Fredrik Rabbe uppträdde
som kompositör under namnet Osma, tonsatte bl.a. Runebergs
”Soldatgossen”.

89 Våra nyårsresande – en deputation från Finland deltog alltid i
kejsarens traditionella stora mottagning i Vinterpalatset på ny-
årsdagen.
Engelska ministern – Sir Francis Napier.

90 Forsman 1 & 2 – bröderna Georg Zacharias och Jakob Forsman.
Otava – en finskspråkig tidning.
kontramanderats – återkallats.

91 Saimasedlarna – de statslånesedlar som emitterats inför byggan-
det av Saima kanal.

98 Epitaphium – nekrolog.

99 schenell – ry. sjinel, uniformskappa.
parad – sällsynt.
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sid. 99 presentation på Parola – J.V. Snellman framlade vid detta tillfäl-
le sitt förslag till språkmanifest för Finland, enligt vilket finskan
efter en övergångsperiod på 20 år skulle bli jämställd med
svenskan som förvaltningsspråk.
excusez, que je vous… – ursäkta att jag låtit Er vänta.
Gortschakoff I – utrikesministern Alexander Gortjakov; i Ryss-
land användes ofta de romerska siffrorna I och II tills. med ef-
ternamnet för att beteckna d.ä. och d.y. eller för att skilja på två
bröder.

100 Je me souviens, messieurs… – Jag minns, mina herrar, att jag även
själv har tillhört ert samfund. Jag hoppas, att ni, medan ni ägnar
er åt vetenskaperna med nit och framgång, även uppmanar den
studerande ungdomen till flit och gagn för fäderneslandet som
trogna undersåtar; och låt dem inte glömma, att de tillhör den
stora familj av olika folk, vars överhuvud är Rysslands kejsare.
Landtdagens utblåsning – kungörandet av lantdagens öppnande.

101 sotnia – ry., en avdelning (”skvadron”) med kosacker.
Narinken – ry. na rynke, ”på torget”, torg för små- och kramhan-
del, då beläget i trakten av nuv. Finlands Bank.

102 causa mali – orsak till skada.

103 Dagbladspartiet – liberalerna kring Helsingfors Dagblad stödde
en självständig politisk linje i förhållande till Ryssland (”Dag-
bladsseparatismen”).

104 haj – fr. haye, dubbla led av uppställda soldater.

105 ”On fait ce qu’u on peut” – Man gör vad man kan.

108 hydropathiska inrättningen – vattenkuranstalten, badinrättning-
en.

110 stjubrodren – styvbrodern.

113 expektorationer – ordagrant upphostningar.

114 Salpetergärden – en av de gamla ”gärderna” el. extraordinarie
pålagorna från år 1800, avskaffades efter lantdagsbehandlingen
genom förordning 1864.
Qvinnans myndighet – efter lantdagens beslut upphävdes kvin-
nans omyndighet såsom ogift, den olika arvsrätten för man och
kvinna samt makars olika giftorätt.

115 Bosche Zarja krani – ry. Bozje Tsarja chrani, ”Gud beskydde tsa-
ren”, den s.k.‘”ryska folksången”, nationalhymnen med ord av V.
Zjukovskij.

117 skrupens – ”skrapa”, anmärkning.
Dagl. Allehandas finska korrespondenser – tidningen Nya Dagligt
Allehanda i Stockholm.
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119 ”Schleswig Holstein, Meerumschlungen” – Schleswig-Holsteins
”nationalsång” fr. 1844 av M.F. Chemnitz, musik av C.G. Bell-
mann.

120 Löfgrens Karin Månsdotter – Karin Månsdotter och Erik XIV,
målning av E.J. Löfgren.
Rothman – bör vara J. Rothsten.
pro aris et focis – ”för religion och hem”, för det mest kära och
dyrbara.

126 ”Soittaka, pojat!” – fi., Ring, gossar!
Sippola – berömd ost av Emmentaltyp från Sippola gård.

128 utledas till Lappviken – ”dårvårdsanstalten” utanför Helsingfors.

129 Undecumque – Z. Topelius egen signatur.
Cleves verk – Z.J. Cleve, Finlands första professor i pedagogik.

131 Akiander – Matthias Akiander, Om donationerna i Wiborgs län.
Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga för-
hållanden under ryska tiden.

131 Schedo Ferottis bok – D.K. Schédo-Ferroti var ett känt författar-
namn i politiska frågor i Ryssland.

132 Literatur – Karl Collan, Kalevala, efter andra originalupplagan;
Dikter från fremmande land och Poetisk läsebok för Finlands ung-
dom; Aleksis Kivi, Nummisuutarit; Mielikki – tidning för barn.
”Pombal” – Bergboms pjäs Pombal och jesuiterna.

133 Bruuns konkurs – handelshuset var det mest betydande i Fred-
rikshamn.

136 F.N. – ej identifierad, Fritjof Nordqvist?
Spiritismen – Frederik Halls och Allan Kardeks framträdanden i
Helsingfors väckte Topelius stora intresse, och han behandlade
därefter spiritismen i många sammanhang.

139 fleur – blomstring.

140 Kr. – signatur för Kristian Svanljung?

142 Ekman exponerar sin lantdagstavla – R.W. Ekmans målning över
öppnandet av 1863 års lantdag.
Forsmans urkunder – Yrjö Koskinen, Lähteitä Ison Vihan histo-
riaan – Handlingar till upplysande af Finlands öden under det Sto-
ra nordiska kriget; K.E.F. Ignatius, En blick på Finlands inre till-
stånd närmast före och efter Karl X Gustafs tronbestigning.

143 taxering för bevillningen – bevillningsskatten gällde särskilt folk-
undervisningens och skolväsendets förbättrande.
Bränvinsauktionerna – brännvinsbränningen utbjöds av kronan
länsvis på entreprenad.
Thronföljaren kansler – storfurst Alexander Alexandrovitj, efter-
trädde sin bror som kansler för Kejs. Alexanders-Universitetet.
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144 Konstantin tycks ha besökt Sthm – trol. storfurst Konstantin Ni-
kolajevitj, ståthållare i Polen 1862–63.

145 Evois forstinstitut – det första i Finland, grundat i Lampis socken
i Tavastland. Mustiala var Finlands första lantbruksinstitut, i
Tammela socken.

148 Svenska repres. reformen – den nya folkrepresentationen med två
kamrar i Sverige.

149 gymnastikförening – de tyska Turnföreningarna uppstod redan
på 1810-talet, skarpskytterörelsen var särskilt i Sverige betydan-
de för olika ultrapatriotiska idéer.

150 Kuukaus Lehti – eg. Kirjallinen Kuukauslehti (”Litterärt må-
nadsblad”), den första litterära tidskriften på finska.

153 ett adressmöte – om uppsättande och avsändande av en lyck-
önsknings- och lojalitetsförsäkran till kejsaren i adressform efter
attentatet.

154 dunderslag – åsknedslag.
prevenerade – underrättade på förhand.

155 ”Sa Majesté veut savoir…” – Hans Majestät önskar veta sanning-
en om Finland.
Yusupoffs villa – den furstliga familjen Jusupov lät bygga en egen
villa i Brunnsparken i Helsingfors på 1840-talet.

161 kinesiska ambassaden … – avser Kinas diplomatiska represen-
tanter från S:t Petersburg.
Fox – Gustavus Vasa Fox, Assistant Secretary of the Navy, befäl-
havare på monitoren Minantonomoh, företog omfattande sjöre-
sor i bl.a. underrättelsesyfte i Europa, även i Östersjön. Fartyget
möttes i Helsingfors av 11 ryska krigsfartyg för eskort till Kron-
stadt.
Ole Bull – världsbekant norsk-amerikansk violinvirtuos och
kompositör.

162 Fiat justitia, pereat mundus – Må rätten ha sin gång, även om
världen går under.
probakamin – probakamen, ryska för probersten.

171 N:o 1 af ”Små häften” – Små häften angående litteratur och konst
av Fredrik Cygnæus, nr 1 innehöll 80 sidor.

172 för W. Rbg – till förmån för skulptören Walter Runeberg.

173 Rudbäck – ej identifierad med säkerhet.

174 Årsdagen af attentatet – mot kejsar Alexander II.
försvann först den …. – datum utelämnat.

176 Frunt.föreningens lotteri – Helsingfors fruntimmersförening hade

sid.
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som en av sina viktigaste verksamhetsformer stora lotterier för
välgörenhet bland stadens fattiga.

178 Attentatet mot Alexander II – de polska emigranternas traditio-
nella högkvarter var Paris.

180 Rigas Liedertafel – manskör.
fallissement – egendoms avträdande till borgenärer.

181 kuli – ”matta”, ryskt mått för bl.a. mjöl och gryn, ca 300 ry. skål-
pund.
barkerna – ryska flodpråmar, barka.

182 de två ökände banditerne – Anders (Antti) Isotalo och Anders
(Antti) Rannanjärvi var de mest beryktade av de österbottniska
s.k. knivjunkarna.Vågen av våldsbrott i Finland under 1860-
talet hade också numera utredda socialhistoriska orsaker.

190 Enskild sorg – Zacharias Topelius mor Katarina Sofia Topelius, f.
Calamnius, avled i Nykarleby den 1 juli. I maj-juni hade Topeli-
us vistats i Sverige och deltagit bl.a. i Lunds universitets 200-
årsfestligheter.

192 Indelta militären – indelningsverket hade införts på nytt i be-
gränsad omfattning (nio skarpskyttebataljoner) i Finland under
Krimkriget.

      194 Ryska theatern – teaterns verksamhet stabiliserades genom ett
eget nytt teaterhus, Alexandersteatern vid Bulevarden i Hel-
singfors, som stod färdigt 1881.

196 Vögelins predikningar – den spridda boken Gud är icke de dödas
Gud, utan de lefvandes Gud, predikningar av S. Vögelin, översat-
ta av Ernst Rönnbäck.

197 Till Amur afgick – emigrationen till området kring floden Amur
i östra Sibirien var en följdföreteelse av nödåren i Finland.

198 Grefve Adlerbergs visa – skvallerartad krönika till melodi av
C.M. Bellman, bevarad i ett flertal avskrifter. Elis Oskar Sten-
berg verkade senare även som skriftställare.

200 Moskovska partiet – den rysk-nationalistiska grupperingen i
Moskva, med tidningen Moskovskie vedomosti som huvudor-
gan.
Mun muistu – ”Mun muistuu mieleheni nyt / suloinen Savon-
maa”, inledningsorden till ”Savolaisen laulu” (”Savolaxarens
sång”), med ord av Aug. Ahlqvist, en av de äldsta patriotiska
sångerna på finska.

210 Koskinens (Forsmans) Oppikirja – Yrjö Koskinen, Oppikirja Suo-
men kansan historiassa, 1869.

211 ”Renseigments sur la Finlande” – Uppgifter om Finland.
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213 route – förnäm mottagning, assemblé.

    216 spögubben i Wasa –  ”spögubben” och ”Kr.” är ev. samma person,
Kristian Svanljung. Agesilaus var en av Topelius egna signaturer.

217 Thronföljaren – historien med örfilen återges också i Peter Kro-
potkins En anarkists minnen, där uppges officeren ha hört till
”Finlands svensktalande adel”.

218 ”En qvinna af vår tid” – En qvinna af vår tid. Karaktersteckning
af Stella, 1867.

222 Fortsättning i ny krönikebok – här inleds en ny skrivbok med krö-
nikeanteckningar, reflexionen från den 27 oktober avbryter kro-
nologin i mars-april 1870.
Majföreningen – den första egentliga djurskyddsföreningen i Fin-
land.

225 folklärareseminarium – frågan om grundadet av folkskollärarse-
minarier, deras lokalisering och läroplaner var en stor debattfrå-
ga inför folkskolans införande.
Nya kyrkolagen – ”Schaumans kyrkolag” (efter biskopen i Borgå,
F.L. Schauman) ersatte den gamla kyrkolagen från 1687, genom
den skiljdes skolväsendet från kyrkan och religionsfrihetens
princip infördes.

231 Imatra – Imatra fors var ända sedan 1700-talets slut ett känt be-
söksmål för Petersburgare, järnvägen till Petersburg och Saima
kanals öppnande ökade ytterligare turisttrafiken.
Reuters intriger – avser ryske finansministern Michael von Reu-
tern.

233 F.C. – Fredrik Cygnæus.

235 Hyvät herrat oppilaiset – Ärade herrar studenter – Leve Finland.
Gambetta.

238 Periodiska pressens sekularfest – efter grundandet av Tidningar
utgifne af ett sällskap i Åbo 1771.

239 Parola lejon – minnesmärket över Alexander II:s besök på Parola
malm 1863 hade tillkommit på initiativ av den indelta arméns
officerskår, avtäckningen skedde i största tysthet; ”ett visst
poem” avser Topelius egen dikt över ämnet (”Lejonet i Parola”).

240 Qui vivra verra – Den som lever får se.

242 kommunisternes galenskaper – ”kommunister” avsåg även den
s.k. Pariskommunens anhängare, kommunens kortvariga regim i
Paris gjorde sig skyldig till många övergrepp.
”Ville qu’une orage emporte” – eg. enveloppe, ”En stad insvept av
åska”, sista strofen i Victor Hugos diktsvit A l’Arc de triomphe,
en hyllning till staden Paris.

sid.
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244 Malms minnesvård – ett minnesmärke på kapten Carl Wilhelm
Malms grav i Jorois i Savolax, en av de många aktionerna för
hjältarna från 1808–09 års krig och Fänrik Ståls sägner.

243 Lagus och L:strand – professorerna J.J.W. Lagus och Axel Liljen-
strand.

245 averterade – underrättade.

246 kattserenad för prof. Aminoff – en känd demonstration mot den
reaktionäre filosofiprofessorn G.F. Aminoff.

248 excesserna i Odessa – en av de största pogromerna mot judar i
Odessas historia, pågick i tre dagar kring påsken1871.
hjeltarne vid Siikajoki – ett av slagfälten från 1808–09 års krig.

254 mauvais sujets – mindre betydande individer.

255 efter Götheborgs mönster – ”Göteborgssystemet” med reglerad
utskänkning under kommunalt överinseende var vanligt även i
Finland fram till år 1918.

261 Nordisk bank – Nordiska aktiebanken för handel och industri,
grundad i Viborg.

262 Järnvägsgensdarmerne – en särskild rysk gendarmeriorganisa-
tion, som även bevakade säkerheten m.m. på järnvägarna i Fin-
land.

268 Bielas komet – en s.k. periodisk komet, som under vart och ett
av sina omlopp på 6 1/2 år en gång skar jordbanan, en samman-
stötning skedde den 27.11.1872. Uppkallad efter den österr.
astronomen Wilhelm von Biela, som upptäckte kometen 1826.
Charta Sigillata – ”stämplat papper”, för beslut och utslag från
myndigheter el. domstolar.

272 Kungarne på Salamis – J.L. Runebergs sista stora dramatiska ar-
bete.

275 Skolfrågorna – grundandet av finska skolor och läroverk var åter-
kommande tvistefrågor på tvåspråkiga orter och viktig del av
den finsknationella rörelsens program.

276 mobilier – lösöre.

279 Striker – (eng.) strejker.
Isvoschikarne – (ry.) hyrkuskarna.

281 Sigrid i Ulfåsa – i pjäsen Bröllopet på Ulfåsa av Frans Hedberg,
1865.

284 Skogssköflingen – skogen var för Topelius källan till Finlands ri-
kedom, även i moraliskt avseende och han myntade uttrycket
”Finlands gröna guld”.
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288 dansare-sekten – fi. hyppyherätys, en väckelserörelse med hopp-
och dansrörelser under stark religiös affekt.

289 Runebergs 70:de födelsedag – Festerna vid J.L. Runebergs födel-
sedagar lade i Borgå grunden för den s.k. Runebergskulten, där
Topelius och hans föreningar i Helsingfors hade en viktig roll.

293 Pitprops – (eng.), rundvirke för stöttande av gruvgångar.
Karis-Lojo socken – Topelius sommarställe detta år låg här.

294 drefbal – en bal med drev, hampa och lin för tätning.

297 Odium medicum – odium theologicum, oförsonligt (präst)hat.

298 Händelserna på Kotka –  ön och det vildvuxna sågsamhället vid
Kymmene älvs utlopp fick stadsrättigheter 1878.

300 tullspecialerna – tullens bokföringsböcker.

303 dissenterlagen – dissenters, urspr. benämning på de protestanter,
som inte bekände sig till den episkopala kyrkan i England, sena-
re överförd på kyrkosamfund utanför statskyrkan i allmänhet.

304 Kejsarbesöket – i besöket deltog Alexander II och hans gemål
Maria Alexandrovna tillsammans med tronföljarparet Alexan-
der Alexandrovitj och Maria Feodorovna (Dagmar).

307 svarta frackar – civilklädda personer.
courtoisie – artighet.

308 c’est le père de Madame Seymern – det är fru Seymerns far.

309 ”Ruotsalaisia näkyy, …” – ”Svenskar syntes, svenskar hördes,
svenskar blåste, svenskar regnade.”

311 Nyslottsfesten – den stora festen 1875 vid det medeltida Olofs-
borgs 400-årsjubileum i Nyslott.

312 ”wain niin” – (fi.), jaså.
Rektor – Zacharias Topelius själv.

313 Ote toi de la place … – ”Stig upp från min plats, så att jag kan
sätta mig där”, fr. talesätt.
”Läderlappen” – operetten av Johann Strauss d.y. och övriga
operetter väckte publikens stora intresse, men samtidigt ut-
bredd moralisk indignation.
förbjöds styckets fortsättning … – universitetets vicekansler hade
uppenbarligen befogenhet att ingripa i stadens teaterrepertoar,
som disicplinär fråga betraktad.

315 Kuvalehti – Suomen kuvalehti, den första illustrerade tidskriften
på finska.

317 en fiskarevilla – denna förverkligades enligt ett projekt av arki-
tekten Jac. Ahrenberg år 1889 vid Langinkoski fors i närheten
av staden Kotka.

sid.
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319 Krigsförklaringen – Rysslands krigsförklaring mot Turkiet.

320 rasade i Senaten – avser möjl. Senatshuset i Helsingfors.
Rektors Diarium – det särskilda diarium över universitets- och
disciplinsfrågor som Topelius förde som universitetets rektor.

322 66:te Olympiaden – universitetets promotioner räknades från
den första år 1643.

326 arbuser – (ry.) vattenmeloner.

329 Lundman, Bremer, Ramsay … – det fjärde namnet saknas.

332 af ryske skalden … – namnet utelämnat.

337 per gran – äldre liten medicinalvikt, 1/2 skrupel.

341 stjernpojkarne – stjärngossar, utklädda gymnasister som samlade
pengar genom att sjunga och uppföra stjärngossespel.

344 Zimmermannska målet – ett uppmärksammat fall av dråp eller
mord i Kuopio, i rätten hördes över 600 vittnen.
dulgadråp – dråp vars gärningsman ej upptäckts.
General Grant – Ulysses S. Grant, Förenta staternas president
sedan 1872, på rundresa i Östersjöländerna.
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rande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi, Skrifter utgivna
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Tiitta, Allan, Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen
maantiede. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 147,
Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1994

Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning
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Achrén, Karl Otto (1816–1876), stadsfiskal
i Åbo
s. 216

Adlerberg, Alexander Vladimirovitj (1818–
1888), greve, generaladjutant, hovminister
1872–81
s. 99, 101, 106

Adlerberg, Amalia (1808–1888), f. von
Lerchenfeldt, änka efter ambassadören fri-
herre Alexander von Krüdener, senare g. m.
Nikolaj Adlerberg
s. 155, 161–163, 172, 175, 176, 186, 187,
212, 259, 265, 272, 293, 307, 330

Adlerberg, Nikolaj Nikolajevitj (f. 1858),
son till generalguvernören Nikolaj Adler-
berg, senare diplomat och verkligt statsråd
s. 156

Adlerberg, Nikolaj Vladimirovitj (1819–
1892), greve, general, generalguvernör över
Finland 1866–81
s. 154–157, 161–165, 168, 171, 172, 175–
177, 194, 195, 198, 199, 201–205, 212,
213, 215, 221, 239–241, 244, 245, 250,
253, 258, 259, 265, 268, 269, 272, 273,
282, 293, 297, 302, 307, 308, 313, 314,
316, 320, 321, 331, 332

Adlerberg, Vladimir Feodorovitj (1791–
1884), greve, hovminister 1850–72
s. 99, 164, 165

Ahlborn, Lea (1826–1897), f. Lundgren,
svensk medalj- och stämpelsnidare
s. 114

Ahlfors, Johan Mauritz (1834--1922), un-
derkassör vid Finlands Bank 1867, I kassör
1878-1906
s. 185

Ahlqvist, August Engelbrekt (1826–1889),
prof. i finska språket och litteraturen 1863–
88, rektor för univ. 1884–87, författarnamn
A. Oksanen
s. 42, 95, 142, 311, 312, 342

Ahrenberg, Johan Jacob (Jac) (1847–1914),
arkitekt vid Överstyrelsen för allmänna
byggnaderna 1877, överarkitekt 1910, för-
fattare
s. 332

Akiander, Matthias (1802–1871), univ:s
lektor i ryska 1836–53, prof. i ryska språket
och litteraturen 1862–67, Finska Litteratur-
sällskapets ordf. 1869–71
s. 37, 87, 131, 132, 251

Alexander I (1777–1825), kejsare 1801–25
s. 77, 328, 331, 332

Alexander Alexandrovitj (1845–1894), stor-
furste, kejsar Alexander III 1881–94, som
tronföljare univ:s kansler 1866–81
s. 102, 104–106, 108, 136, 143–145, 161,
165, 166, 178, 180, 216, 217, 221, 233,
253, 291, 306, 307, 310, 317, 341

Alexandra Feodorovna (Charlotte av Preus-
sen) (1798–1860), kejsarinna, Nikolaj I:s
gemål
s. 41

Personregister

Personregistret omfattar enbart Zacharias Topelius egentliga kröniketext
samt bildtexterna. Registret upptar inte hänvisningar till Topelius själv el-
ler de mycket ofta återkommande hänvisningarna till kejsaren, Alexander
II. Familjenamn utan närmare personangivelser har utelämnats. Vissa up-
penbara misstag eller små felskrivningar har rättats och även beskrivits i
kommentaravdelningen. Första sökord är tillnamnen i den form de skrivits
av Topelius i krönikans text, inom klamrar anges den enligt gängse person-
historiska källor rättade eller normaliserade namnformen, t.ex. Ehneberg
[Eneberg]. Inom parenteser anges alternativa namnformer. I vissa fall har
Topelius helt tydligt angett fel personer, alla brister av denna typ har inte
fullständigt kunnat utredas. Notiserna om tjänsteställning, befattningar,
adelskap och övriga meriter berör i första hand samma period som själva
krönikan, 1860–1878.
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Alexej Alexandrovitj (1850–1908), stor-
furste, son till Alexander II
s. 80, 102, 104–106

Alftan, Berndt Magnus Walfrid (”Busen”)
(1832–1875), studentkårens ordförande
1865–68, berömd talare, språklärare i Åbo
fr. 1868
s. 154, 173, 190, 196

Alfthan, Ferdinand (1822–1889), fabrikör i
Viborg
s. 113

Alfthan, Johannes (1830–1893), bokhand-
lare och tidningsredaktör, författare
s. 39

Alfthan, Georg von, adl. 1866, friherre
1886 (1828–1896), guvernör i Uleåborgs
län 1862–72, Nylands län 1873–1888, se-
nator och chef för militieexp. samt jord-
bruksexp. 1888, för kommunikationsexp.
1892
s. 133, 189, 298, 331, 334, 342

Alopæus, Magnus Erik (1806–1874), kyr-
koherde i Jockas 1846–74, medl. av janua-
riutskottet
s. 121

Aminoff, Adolf (1806–1884), greve, gene-
rallöjtnant 1868, general av infanteriet
1883
s. 27, 36, 334

Aminoff, Germund Fredrik (1796–1876),
prof. i teoretisk och praktisk filosofi 1849–
52, led. i censurkommittén 1847–65
s. 246

Aminoff, Henrik Gustav (1795–1871),
lagman i Vasa lagsaga 1859
s. 72

Aminoff, Johan Fredrik (1756–1842),
greve, militär och statsman, univ:s vice-
kansler 1821–27
s. 77

Ankarcrona, Hilma se Tengmark, Hilma

Ankarcrona, Sten Vilhelm Teodor (1819–
1894), militär och godsägare
s. 302

Antell, Samuel Henrik, adl. 1866 (1810–
1874), direktor för gen.guv:s kansli 1857,
guvernör i Nylands län 1858, senator i
ekon.dep. 1859, guvernör i Kuopio län
1862, senator, chef för kansli-, sedermera
civilexp. 1866, geheimeråd
s. 68, 78, 211, 297

Appelgren, Konrad (1793–1869), apoteka-
re i H:fors
s. 236

Appelgren (-Kivalo), Otto Hjalmar (1853–
1937), fornforskare, statsarkeolog 1915–22
s. 313

Armfelt, Alexander (1794–1876), greve,
kammarherre, ministerstatssekreterare,
föredragande av univ. ärenden hos tronföl-
jaren 1841, handhade kanslersämb. fr.
1855, bitr. vid kanslersämb. 1866
s. 33, 35, 47, 48, 62, 65, 89, 98, 99, 106,
107, 109, 145, 153, 154, 202, 205, 221,
240, 245, 248, 287, 290–292, 302, 307

Armfelt, Aline (1814–1898) f. Demidov, g.
m. Alexander Armfelt, grundade en röda-
korsförening i Finland 1874
s. 330

Armfelt, August Magnus Gustaf (1826–
1894), greve, godsägare, medl. av januari-
utskottet
s. 27, 70, 121

Armfelt, Gustaf (Gösta) Johan Philip
(1830–1880), greve, lärare i franska vid
olika skolor, univ. lektor i franska 1871–80
s. 61

Armfelt, Gustaf Mauritz (1757–1814),
greve, statsman och dignitär
s. 287

Armfelt, Gustaf (Gösta) Wilhelm
Arthur (1821–1880), greve, flygeladjutant
hos kejsaren 1861, överste 1862, general-
major 1870
s. 102, 165, 334

Armfelt, Mauritz Wladimir (Wilhelm)
(1827–1888), greve, ämbetsman vid olika
verk i S:t Petersburg, ceremonimästare vid
kejs. hovet 1859, hovstallmästare
s. 31, 32, 37

Arnold, Friedrich von, affärsman, delägare i
Hangö järnväg, verkligt statsråd
s. 281

Arppe, Adolf Edvard, adl. 1863 (1818–
1894), prof. i kemi 1847–70, rektor för
univ. 1858–69, ordf. i Överstyrelsen för
pressärendena 1865–78, senator i ekon.dep.
samt chef för handels- och industriexp.
1890, verkligt statsråd, medl. av januariut-
skottet
s. 28, 33, 39, 50, 69, 70, 92, 98, 110, 140,
150, 165, 173, 177, 198, 204, 210, 215,
217, 248, 297, 336

Arppe, Emilia Sofia (1822–1912), f. Port-
han g. m. A.E. Arppe

Arppe, Nils Ludvig (1851–1869), son till
A.E. Arppe
s. 204

Arwidsson, Adolf Ivar (1791–1858), doc. i
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historia, författare och publicist, slutl.
kungl. bibliotekarie i Stockholm
s. 239

Asp, Georg August (1834–1901), prof. i
anatomi 1884–1901
s. 311

Aspelin, Eliel, fr. 1906 Aspelin-Haapkylä
(1847–1917), eo. prof. i estetik och nyare
litteratur 1892–1901, ordin. 1901–08
s. 277

Aspelin, Henrik Emanuel (1854–1906),
fil.dr 1882, lektor vid Vasa lyceum 1888
s. 313

Augustenburg, se Fredrik, hertig av Augu-
stenborg

Aune, Ole Jonsen (1837–1909), fotograf i
Åbo
s. 130

Avellan, Edvin (1830–1912), kollega vid
högre elementarskolan i Björneborg 1862–
67, godsägare, kommunalråd
s. 334

Avellan, Gustaf (1822–1907), senatstjäns-
teman, sekr. i Överstyrelsen för pressären-
dena 1865–70
s. 216

Bahne, Gustav Wilhelm (1805–1885),
handlande i Åbo
s. 58

Bakunin, Michail (1814–1876), rysk anar-
kist, levde i landsflykt, gr. I Internationalen
s. 101

Baranovski, Stepan (1818–1890), prof. i
ryska språket och litteraturen 1853–62,
verkligt statsråd
s. 47, 86, 140, 254

Bardy, Jean, lektor vid Sv. reallyceum i
H:fors
s. 223

Basilier, Ida (1846–1928), konsert- och
operasångerska, g. m. Johan Sigfrid Cam-
mermeyer Magelsen
s. 232

Batalov, rysk general
s. 221

Baumgarten, Alexander von (1815–1883),
general, chef för Kejserliga Nikolaj-Krigs-
akademin 1857–62
s. 154

Bearvois [Beauvois], Eugène (f. 1835),
fransk arkeolog, historiker och nordist, korr.
ledamot av Finska Litteratursällskapet 1860
s. 35

Beck, auktionsrådman i H:fors
s. 162

Becker, Evert Gustaf Waldemar (Becker-
Bei) (1840–1907), militär, delt. i krig i Ma-
rocko, Mexiko, Turkiet m.m., ”marockana-
ren”
s. 73

Becker, Adolf von (1831–1909), lärare i
teckningskonst vid univ. 1869–92, konstnär
s. 290

Becker, Frans Josef von (1823–1890), prof. i
fysiologisk kemi och farmakologi 1854–85
s. 251

Beethoven, Ludwig van (1770–1827),
kompositör
s. 332

Behm, Ida, innehavare av tysk privatskola i
Viborg, g. m. K.G. Behm
s. 174

Behm, Karl Gottlieb, teol.kand., grundare
av tysk privatskola i Viborg 1853
s. 174

Benois, Nikolaj Leontjevitj (1813–1898),
rysk arkitekt, prof. vid Konstakademin i S:t
Petersburg
s. 274

Berezovski, Antoni (d. 1916), polsk f.d.
soldat som försökte mörda Alexander II i
Paris i juni 1867, dömd och utvisad till Nya
Kaledonien
s. 178

Berg, Fredrik Wilhelm Rembert (1794–
1874), finl. greve 1856, general, generalgu-
vernör över Finland 1855–61, ståthållare i
Polen 1863, fältmarskalk 1866
s. 27–33, 35, 36, 39–41, 43–48, 50, 53–56,
60–67, 69, 79, 80, 90, 145, 165, 169, 171,
218, 240, 297

Berg [Bergh], Johan Herman Edvard
(1829–1903), jurist, författare och tid-
ningsredaktör, lantdagsman, rådman
s. 63, 79, 95, 103, 220, 239, 248

Berg, Emilie Wilhelmine Anna Marie Ulri-
ke Pauline von (f. 1852) brorsdotter till
greve Berg, enligt Topelius g. m. Bergs råd-
givare Lachnitzky
s. 35

Berg, Gustav Gotthard Karl von (1796–
1861), godsägare i Livland
s. 169

Berg, Karl Heinrich Edmund von (1800–
1874), överforstråd i Sachsen, dir. för
skogsinstitutet i Tharand
s. 145
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Bergbom, Johan Erik (1796–1869), led. i
senatens just.dep. 1851, senator 1857,
statsråd
s. 67, 78

Bergbom, Karl Johan (Kaarlo) (1843–
1906), chef för Finska teatern 1872–1905,
regissör och författare
s. 132, 150, 255, 272

Bergenheim, Edvard (1798–1884), fil.dr,
gymnasielektor, prost 1841, kyrkoherde i
S:t Marie 1844, ärkebiskop 1850–1884
s. 39, 55, 56, 90, 104, 107, 108, 110, 121,
258, 277, 303, 316, 320, 321, 335, 344

Bergh, Julius Immanuel (1810–1878), doc.
i hebreiska 1839–45, lektor i religion och
hebreiska vid gymnasiet i Kuopio 1844,
rektor 1850-–53, kyrkoherde i Limingo
1861, teol.dr 1864
s. 62, 121, 321, 330, 331, 335, 336

Bergroth, Julius Efraim (1819–1876),
överlärare i matematik o. rektor vid
H:fors normalskola 1864, led. i Överstyrel-
sen för skolväsendet 1869, överinspektor
för elementarläroverken
s. 215

Berndtson, Fredrik (1820–1881), författare
och tidningsredaktör, doc. i estetik 1847–
53, expeditionschef vid
gen.guvernörskansliet 1855–77
s. 95, 150, 171, 238, 273

Bido, Amelie, violinist
s. 33

Biela, Wilhelm von (1782–1856), baron,
österrikisk astronom
s. 268

Bildt, Didrik Anders Gillis (1820–1894),
generalmajor och konungens förste adju-
tant 1859, överståthållare 1862, svensk
minister i Berlin 1874–86, generallöjtnant
1875, riksmarskalk 1886
s. 318, 320

Bismarck, Otto Eduard Leopold
von (1815–1898), statsman, Tysklands riks-
kansler 1871–90
s. 339

Björkenheim, Augusta Johanna (1845–
1882), f. von Kothen, g. m. Lars Magnus
Robert Björkenheim, ”politisk krinolin”
s. 114

Björkenheim, Lars Magnus Robert (1835–
1878), godsägare, industriidkare, lantdags-
man
s. 110, 121, 193, 336

Björksten, Gustaf Richard (1830–1868),
anatomieprosektor 1862–68
s. 187

Björksten, Johan August Ferdinand (1827–
1891), kassör vid Finlands Banks växelkon-
tor i Åbo 1860–65
s. 46

Bladh, Juho (Johan Göransson), veteran
från 1808-09 års krig
s. 125

Blomberg, Karl (1817–1864), bagarmästare
i Nådendal, donator
s. 120

Bobrinskij, Vladimir Alexejevitj (1824–
1898), greve, kommunikationsminister
1869–71
s. 230

Boek [Böök], Emil (1835–1914), tidnings-
redaktör, föreståndare för H:fors lyceum
1869–91, överlärare vid Sv. normallyceum
1891–1914
s. 117

Bogoljuboff, Alexej Petrovitj (1824–1896),
rysk marinmålare
s. 290

Boije, Hans Gustaf (1828–1903), friherre,
godsägare, medl. av januariutskottet, lant-
dagsman
s. 27, 84

Boisman, Arsenij Zachris (f. 1827), överste,
vicekonsul i Algeriet 1859, ordinarie 1860–
63
s. 122

Bolin, Andreas Wilhelm (1835–1924), eo.
prof. i filosofi 1870, universitetsbiblioteka-
rie 1873–1912
s. 46, 77, 129

Bonaparte, Louis Lucien (1813–1891),
prins av Canino, vetenskapsman, språkfors-
kare, korr. ledamot av Finska Litteratursäll-
skapet 1845
s. 35

Bonsdorff, Ernst Jakob Valdemar (1842–
1938), lärare vid Jyväskylä seminarium
1864–75, överlärare vid Finska normal-
lyceum 1875–1910
s. 311, 317, 318

Bonsdorff, Evert Julius (1810–1898), prof. i
anatomi och fysiologi 1846–71, arkiater
1859–71
s. 44, 54, 269

Bonsdorff, Johan Gabriel von, friherre 1868
(1795–1873), jurist och kameralist, kamre-
rare i senatens kammar- och räkenskapsexp.
1826–44
s. 27, 236

Bonsdorff, Ulrika Charlotta von (1800–
1881), f. von Willebrand, g. m. J.G. von
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Bonsdorff
s. 236

Borenius, Alexander Ferdinand (1808–
1881), lektor i matematik vid Borgå gym-
nasium 1833–73, rektor 1837–38, assessor i
Borgå domkapitel 1870–81, lantdagsman
s. 62, 175

Borg, Aron Gustaf (1810–1887), prof. i
biblisk exegetik 1842–46, kyrkoherde i
Nurmijärvi 1842, i Limingo 1845, dom-
prost i Kuopio 1857, medl. av januari-
utskottet
s. 104, 316, 335

Borg, Carl Gustaf (1823–1895), eo. lektor i
finska vid univ. 1854–61, translator i sena-
ten 1857, dir. för Statskontoret 1876–80
s. 70, 100

Borgström, Henrik d.ä. (1799–1883), indu-
striidkare, konsul, donator och kommerse-
råd i H:fors
s. 27, 28, 53, 76, 84,169, 225, 227, 293

Borgström, Henrik d.y. (1830–1865), af-
färsman och ekonomisk skriftställare,
verkst. dir. för Föreningsbanken 1862
s. 31, 55, 77, 90, 142

Borgström, Johan Leonard (1832–1907),
kommerseråd och konsul i H:fors
s. 307

Born, Axel Ludvig (1803–1887), senator
1857, bitr. chef för finansexp. 1862–67,
geheimeråd
s. 27, 55, 77, 87, 177

Born, Hedvig Lovisa Fransiska von (1824–
1907), f. von Haartman, g. m. J.A. von Born
s. 316

Born, Helene Rosina von (1854–1882),
hovfröken 1876
s. 316

Born, Johan August von, friherre 1864
(1815–1878), protokollsekr. i senatens fi-
nansutskott 1842, överdir. i General-tulldi-
rektionen 1855–56, senator 1865–73, kam-
marherre, lantmarskalk 1877–78
s. 54, 87, 107, 111, 121, 132, 143, 171,
175, 177, 257, 309, 316, 321, 331, 334,
335

Born, Viktor Magnus von (1851–1917),
friherre, godsägare, lantdagspolitiker, lant-
marskalk 1905–06
s. 329, 334

Boxberg, Herman Johan Vilhelm (1835–
1887), frivillig i danska kriget 1864, lärare
vid privata handelsskolan i H:fors
s. 120

Brakel, Carl Adolf (1774–1861), militär
och militärhistorisk författare
s. 87

Brandt, Johan Gottfrid, generallöjtnant vid
ryska ingenjörskåren
s. 65, 66

Brauneiser, dansk teol.kand.
s. 120

Bremer, Eugen Robert (1837–1914), officer
vid Finska gardesbataljonen 1877–78, gene-
ralmajor
s. 329

Brummer, Johan Gustav Wilhelm (1834–
1894), militär, major vid gendarmkåren
1871
s. 262

Brunér, Edvard Jonas Wilhelm af (1816–
1871), prof. i romersk litteratur 1851–71
s. 165, 251

Brunér, Frans Olof af (1807–1874), överdir.
i General-tulldirektionen 1849–55, led. i
senatens ekon.dep. 1855, led. i Kommittén
för finska ärenden 1857–74, geheimeråd
s. 143, 297

Brunou, Alexander August (1821–1887),
jurist, senatstjänsteman, assessor i Viborgs
hovrätt 1863, hovrättsråd 1868, senator i
just.dep. 1872, lantdagsman
s. 73, 153

Bruun, Anna Sofia (1798–1854), f. von
Daehn, g. m. Christian Bruun
s. 133

Bruun, Christian (1789–1864), köpman i
Fredrikshamn, kommerseråd
s. 133

Bruun, Theodor, adl. 1863, friherre 1883
(1821–1888), tjänsteman vid H. M. Kejsa-
rens eget kansli 1844–81, president i ev.-
luth. generalkonsistoriet i Ryssland 1880,
ministerstatssekr. samt tf. kansler för univ.
1881–88, verkligt geheimeråd
s. 110, 291

Bull, Ole Bornemann (1810–1880), norsk
kompositör och violinist, sedan 1853 am.
medborgare
s. 161

Cairenius, Isak Leonard (1823–1860),
univ:s lektor i ryska 1854–60
s. 32

Cajan, student
s. 235

Calamnius, Sixtus Victor (1826–1897),
senatstjänsteman, sekr. för borgarståndet
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1863, överdir. för Statskontoret 1879–91
s. 101, 103

Callenius [Calenius], Henrika Wilhelmina,
förbryterska
s. 38

Caloander, Lorentz Reinhold (1788–1861),
packhusinspektör i Åbo 1821–43
s. 46

Calonius, Fredrik August (d. 1877),
kronolänsman, guvernementssekr.
s. 231

Campbell, William, engelsk konsul i H:fors
s. 344

Canino, prinsen av, se Bonaparte, Louis
Lucien

Carlsson, Knut Oskar (1835–1906), frivillig
sekundlöjtnant i danska kriget 1864, poli-
tierådman i Uleåborg
s. 120

Carpelan, Otto Maximilian (1822–1891),
militär och fabrikör
s. 45

Castrén, Karl Alfred (1845–1873), historie-
forskare, redaktör
s. 199, 275

Catani, Florio (d. 1871), konditor i H:fors
s. 179

Chievitz [Chiewitz], Georg Theodor Poli-
cron (1815–1862), länsarkitekt i Åbo och
Björneborgs län 1852, stadsarkitekt i Åbo
1860
s. 42, 69, 83, 93

Chosiainoff, rysk militärläkare
s. 269

Christersen, norsk underlöjtnant, frivillig i
Livgardets finska skarpskyttebataljon under
rysk-turkiska kriget
s. 329

Churberg, Olof Reinhold (1811–1872),
adjunkt och fängelsepredikant i Tavastehus
1855–72
s. 209

Chydenius, Anders Herman (1833–1896),
fil.mag. 1857, liberal publicist, lantdagsman
s. 95, 115, 117, 124, 126, 334

Chydenius, Johan Jakob (1836–1890), doc.
i kemi 1861–71, prof. 1871–80
s. 117

Cleve, Zacharias Joachim (1820–1900),
tidningsredaktör, prof. i pedagogik och di-
daktik 1862–82, lantdagsman
s. 129

Clopatt, Conrad (d. 1865), konditor i
H:fors
s. 75

Collan, Karl (1828–1871), författare och
tonsättare, fil.dr 1864, universitetsbibliote-
karie 1866–71
s. 117, 132, 251

Creutz, Carl Magnus (1821–1893), greve
och godsägare, tf. guvernör i Åbo och Björ-
neborgs län 1864, ordinarie 1866–89, medl.
av januariutskottet
s. 33, 53, 70, 102, 124, 148, 189

Creutz, Hortensia Eugenia (1826–1911), f.
Morsing, den föreg:s hustru
s. 102

Crohns, Erik Anders (1785–1865),
kyrkoherde i H:fors och Helsinge 1824,
kontraktprost 1825, teol.dr 1840
s. 174

Crohns, Josabet Natalia, f. Weideman, den
föreg:s hustru
s. 174

Cronhjelm, Alexander (1844–1905), greve,
lärare i ryska vid Polytekniska inst. i H:frs
1873–1900, translator vid gen.guv:s kansli
1881, ordf. i Överstyrelsen för pressärende-
na 1903
s. 334

Cronstedt, Carl Olof, friherre 1870 (1800–
1883), guvernör i Vasa län 1837, senator i
ekon.dep. 1845, chef för kammarexp. 1868,
geheimeråd
s. 27, 48, 49, 143

Cygnæus, Fredrik (1807–1881), doc. i his-
toria 1839–54, prof. i estetik och nyare
litteratur 1854–67, författare, historiefors-
kare
s. 28, 46, 53, 54, 65, 72, 73, 79, 92, 98,
114, 129, 140, 145, 151, 163, 171, 173,
178, 180, 200, 225, 245, 290, 319, 321,
339

Cygnæus, Uno (1810–1888), pastor vid
ryska kolonin i Alaska, adjunkt och religi-
onslärare i S:t Petersburg 1846–58, överin-
spektor för folkskolorna 1861, led. i Över-
styrelsen för skolväsendet 1870
s. 44, 54, 62, 215, 225, 233, 252, 280

Czartorisky, Konstantin Maria Adam
(1822–1891), polsk furste och insurgent,
besökte Sverige i mars 1863
s. 90

Dagmar, kejsarinnan Maria Feodorovna
(1847–1928), Alexander III:s gemål, dansk
prinsessa
s. 140, 161, 164, 165, 166, 172, 180, 186,
233, 291, 292, 306, 310, 317
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Dahlfelt, Carl Ludvig (1807–1884), fil.dr,
svensk och norsk generalkonsul i H:fors
1859–72, överintendent vid hovet 1873
s. 73, 139

Dahlström, Axel Hampus (1829–1882),
överarkitekt i Överstyrelsen för allmänna
byggnaderna 1869
s. 201, 233

Dahlström, Carl Magnus (1805–1875),
affärsman och fabrikant i Åbo, kommerse-
råd, lantdagsman
s. 76, 169

Daschkoff [Dasjkov], Jakov Andrejevitj
(1803–1872), diplomat, rysk ambassadör i
Stockholm 1852–72
s. 32

Deák, Ferenc (1803–1876), ungersk stats-
man
s. 59

Decker, Alexander Theodor (1838–1899),
arkitekt
s. 309

De la Chapelle, Anna Charlotta (1792–
1874), f. Sacklén, änka efter led. i senatens
just.dep., friherre Albrecht Fredrik De la
Chapelle
s. 146

De la Drome, Matieu, almacksutgivare?
s. 303

Deland, Fredrik (1812–1894), svensk skå-
despelare och teaterledare, anställd vid Nya
Teatern 1862–63, gästspel 1871, 1878
s. 83, 93

Deland, Pierre Joseph (1805–1862), svensk
skådespelare och teaterledare, direktör för
Nya Teatern 1860–61
s. 30, 41, 42, 53, 83

Dolche [Dolcke], Magda von, dansk skåde-
spelerska, gästspel på Nya Teatern 1873
s. 281

Dolgoruki [Dolgorukov], Vasilij Andrejevitj
(1804–68), rysk furste, krigsminister 1849–
56, chef för tredje avd. av kejserliga kansliet
1856–66
s. 110

Donizetti, Gaetano (1797–1848), italiensk
operakompositör
s. 281

Donner, Otto (1835–1909), eo. prof. i san-
skrit och jämförande språkvetenskap 1875–
1905, red. för H:fors Tidningar 1861–66,
senator och chef för ecklesiastikexp. 1905–
08
s. 45, 114, 115, 117, 124, 150, 164, 215,
233, 255, 261

Ducrot, Auguste Alexandre (1817–1882),
fransk general
s. 234

Edlund, Erik Oskar (1824–1871), eo. ama-
nuens vid universitetsbiblioteket 1856,
amanuens 1864–71, tidningsman
s. 251

Edlund, Gustaf Wilhelm (1829–1907),
bokhandlare och förläggare
s. 61

Ehneberg [Eneberg], Karl Fredrik (1841--
1876), orientalist och forskningsresande
s. 165

Ehrström, Carl Gustaf (1822–1886), prof. i
kriminallagfarenhet och rättshistoria 1860–
77, senator i just.dep. 1877, prokurator
1886, led. i Kommittén för finska ärenden
1880–82
s. 30, 63, 67, 255, 326, 334

Ekbom, Selim Mohamed, adl. 1879 (1807–
1886), senator och led. i just.dep. 1859,
president i Vasa hovrätt 1862
s. 85

Ekholm, fru, höll ”Österbottniska klubben”
i H:fors
s. 234

Ekman, Robert Wilhelm (1808–1873),
konstnär, hovmålare
s. 31, 99, 105, 106, 130, 138, 142, 156,
170, 272

Ekström, Olof Johan (1819–1885), lands-
sekreterare i Vasa län 1853–84
s. 111

Ellis, Alexander Venjaminovitj (1825–
1897), rysk general, brigadkommendör i
rysk-turkiska kriget
s. 342

Elmgren, Sven Gabriel (1817–1897),
fil.mag. 1840, teol.kand. 1844, tidningsre-
daktör, litteraturforskare, amanuens vid
universitetsbiblioteket 1848, vicebibliote-
karie 1862–91
s. 46, 79

Emanuel, Nathan B., dirigent vid Nya Tea-
tern från 1871
s. 272

Eneberg, Louise (1837–1860), sångerska
s. 39

Engel, Johann Carl Ludwig (1778–1840),
tysk arkitekt i Finland
s. 228

Ervast, Jakob, f.d. sjöman, guldgrävare i
Kalifornien och Lappland
s. 207
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Ervast, Petter Edvard (1841–1899), fil.mag.
1869, tjänsteman vid Järnvägsstyrelsen,
tidningsman, översättare
s. 203

Essen, Carl Gustaf von (1815–1895), prof. i
praktisk teologi 1867–75
s. 121, 339

Essen, Johan August von (1815–1873), tf.
guvernör i Kuopio län 1866, ordin. 1868,
publicist och litteratör, medl. av januariut-
skottet
s. 27, 66, 70, 71, 73, 92, 93, 121, 189, 221

Estlander, Carl Gustaf, adl. 1898 (1834–
1910), doc. i estetik och modern litteratur
1860–68, prof. i estetik och nyare litteratur
1868–98, statsråd
s. 30, 95, 199, 211, 290, 319, 326, 339

Estlander, Jakob August, adl. 1879 (1831–
1881), prof. i kirurgisk klinik 1860–81
s. 30, 95, 248, 326

Estlander, Josef Rudolf (1838–1880), un-
derlöjtnant i danska kriget 1864, kassör vid
Föreningsbankens huvudkontor i H:fors,
”major”
s. 120

Etter, Sebastian Albrekt von (1828–1883),
kommendör för Livgardets finska skarp-
skyttebataljon 1866–69, generallöjtnant
1881
s. 201

Eurén, Gustaf Erik (1818–1872), filolog,
tidningsredaktör, gymnasielektor i Tavaste-
hus 1857–72
s. 42

Europaeus, Anders Josef (1797–1870),
kyrkoherde i Libelits 1834–70, teol.dr
1857, historisk författare, medl. av januari-
utskottet
s. 70, 117, 128

Everth, Friedrich Wilhelm (d. 1891), tysk
vattenkurläkare i H:fors
s. 158

Fabritius, österbottnisk student relegerad
från univ. i mars 1869
s. 199

Falck, Mathias (1841–1926), doc. i Uppsa-
la, läroverkslektor, prof. i matematik vid
Uppsala universitet 1890–1905
s. 311

Faltin, Friedrich Richard (1835–1918),
körledare, musikkritiker och komponist,
musiklärare vid univ. 1871–96
s. 272, 332

Federley, Berndt (1799–1863), guvernör i
Vasa län 1847, i Kuopio län 1854, led. i

senatens ekon.dep. och chef för kammar-
exp.1855–1862, led. i just.dep. 1862
s. 48, 49, 78, 89, 120

Fehrnström, Axel (d. 1873), skådespelare
vid Nya Teatern 1868–73
s. 236

Fellman, Isak Wilhelm (1828–1900), köp-
man i Uleåborg
s. 180

Floman, Anders Vilhelm (1833–1905),
förste direktor för Ekenäs seminarium, ad-
joint hos överdirektören för Överstyrelsen
för skolväsendet 1898–1902
s. 252

Fogelberg, Gunnar (1840–1890), sångare
s. 232

Fontenilias [Fontenilliat], Elisabet Amélie
Hélène de (1854–1947), dotterdotter till
Nikolaj Adlerberg, senare g. m. Constantin
Linder
s. 259

Forsblom, Petter Wilhelm, läkare vid Finska
sjöekipaget
s. 44

Forsell [Forssell], Ernst Albert (1840–
1904), fil.mag. 1864, senatstjänsteman,
senator i just.dep. 1902, tidningsredaktör
s. 45, 255

Forselles, Edvard Gustaf af, friherre 1874
(1817–1891), generallöjtnant 1867, senator
i ekon.dep. 1871, general av artilleriet 1882
s. 298

Forselles, Victor Alexander af (1857–1913),
elev vid ryska gymnasiet i H:fors, senare
militär och skönlitterär förf. på ryska
s. 298, 299

Forsman, Carl Rudolf (1802–1882), lärare
och rektor, kyrkoherde i Ilmola 1852, tf.
kontraktsprost 1852, ordinarie 1856–78,
teol.dr. 1864, medl. av januariutskottet
s. 55

Forsman, Georg Zacharias, adl. Yrjö-Koski-
nen 1884, friherre 1897 (1830–1903), prof.
i allmän historia 1863–76, i finsk, rysk och
nordisk historia 1876–82, senator och chef
för kammarexp. 1882, för ecklesiastikexp.
1885–99
s. 75, 79, 86, 90, 95, 127, 128, 134, 142,
150, 182, 195, 210, 288, 296, 311, 312,
317, 318, 326, 327, 329, 334

Forsman, Jakob (Jaakko) Oskar (1839–
1899), prof. i straffrätt och rättshistoria
1879–99, tf. rektor för univ. 1892–96
s. 90, 95, 150, 190
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Fox, Gustavus Vasa (1821–1883), ameri-
kansk marinofficer, Assistant Secretary of
the Navy 1861–66
s. 161

Frankenfelt [Franckenfeldt], Helga, skåde-
spelerska vid Nya Teatern 1867–73, gäst-
spel 1876, 1877
s. 272

Franzén, Frans Mikael (1772–1847), dikta-
re, professor i lärdomshistoria 1798, i histo-
ria och moral 1801, flyttade till Sverige
1811, biskop i Härnösand
s. 332

Fredrik, hertig av Augustenborg (1829–
1880), proklamerade sig 1863 som hertig
Fredrik VIII av Slesvig-Holstein, avg. 1866
s. 119

Fredrik, kronprins av Danmark (1843–
1912), sedermera Fredrik VIII, förmäld
med den svenska prinsessan Lovisa 1869
s. 119

Frenckell, Otto Reinhold (1823–1880),
affärsman, bankdirektör, författare, överdir.
för Statskontoret 1875–79
s. 42, 47, 53, 72, 123, 135, 161

Frenckell, Carl Teodor von (1855–1902),
gardeslöjtnant, affärsman i H:fors, son till
F.W. von Frenckell
s. 308

Frenckell, Frans Wilhelm von, adl. 1868
(1821–1878), industriidkare i Tammerfors
och H:fors, kommerseråd, talman för bor-
garståndet 1867
s. 28, 168, 169, 194, 308, 309

Frenckell, Ida Mathilda Bublina von
(1823–1903), f. Kuhlström, g. m. F.W. von
Frenckell
s. 308

Frenckell, Laura Constance von (1847–
1912), dotter till F.W. von Frenckell, g. m.
Felix von Seume
s. 195, 198, 308

Freudenthal, Axel Olof (1836–1911), eo.
prof. i svenska språket 1878–1904, svensk-
hetsivrare
s. 144, 195

Frey, Alexander Reinhold (1825–1877),
justitieborgmästare i Viborg 1859, talman
för borgarståndet 1877–78
s. 316, 321

Frietsch, svensk affärsman
s. 58, 92

Frohloff [Frolov], rysk general
s. 270

Frosterus, Johan Gustaf (1826–1901), eo.
prof. i historia 1867–69, överinspektor vid
Överstyrelsen för skolväsendet 1869
s. 86, 117, 215, 286

Frosterus, Robert Valentin (1795–1884),
teol. adjunkt vid univ., kyrkoherde i Iden-
salmi 1837–51, biskop i Kuopio 1851–84
s. 121

Frosterus(-Såltin), Alexandra Theodora
(1837–1916), konstnärinna
s. 46

Furuhjelm, Elis (1850–1910), senatstjänste-
man, son till H.V.W. Furuhjelm
s. 334

Furuhjelm, Eva Mathilde Aglaë (1825–
1914), f. von Kothen, g. m. H.V.W. Furu-
hjelm, ”politisk krinolin”
s. 49, 114

Furuhjelm, Harald Victor Wilhelm (1810–
1872), senatstjänsteman, assessor i Viborgs
hovrätt 1839, tf. prokurator 1854, led. i
senatens ekon.dep. 1855, chef för ecklesias-
tikexp. 1858—68, president i Viborgs hov-
rätt 1868, senator i just.dep. 1869, lant-
dagsman
s. 48, 49, 59, 67, 153, 286

Furuhjelm, Sten Knut Johan (1813–1892),
överste 1854, tf. guvernör i Kuopio län
1855, ord. 1858, senator i ekon.dep. samt
chef för militieexp. 1862–82, geheimeråd
s. 78

Gadd, Carl Edvard (1800–1883), led. i
senatens just.dep. 1856, prokurator 1856–
1863, president i Viborgs hovrätt 1863–68
s. 48, 68, 89

Gadolin, Axel, adl. 1871 (1828–1892),
doktor i mineralogi vid univ. i S:t Peters-
burg 1869, prof. vid Artilleriakademin i S:t
Petersburg, general av art. 1890
s. 291

Gambetta, Léon (1838–1882), fransk stats-
man
s. 234, 235

Geitlin, Gabriel (1804–1871), univ:s lektor
i ryska 1826–35, prof. i orientaliska språk
1835–49, prof. i exegetik 1849–64
s. 121, 251

Gerdten [Gertten], Otto Robert Clas
Gustaf von (1805–1869), senatstjänsteman,
tjänsteman vid Krigsgeneralguvernörens i
S:t Petersburg kansli
s. 103

Gisiko, Axel Daniel (1814–1891), bankir
och börsmäklare i S:t Petersburg
s. 281
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Glass, ”jesuitpastor” i H:fors
s. 275

Gläboff [Gljabov] (d. 1861), generalmajor,
chef för staben för de i Finland förlagda
trupperna
s. 66

Godenhjelm, Bernt Abraham (1799–1881),
konstnär, lärare vid Finska konstföreningens
ritskola 1848–69
s. 200

Golovin, Vladimir, tjänsteman för särskilda
uppdrag hos ministerstatssekreteraren, över-
sättare, verkligt statsråd
s. 308

Gortschakoff [Gortjakov], Alexander
Michailovitj (1798–1883), rysk furste, stats-
man, Rysslands utrikesminister 1856–82,
rikskansler 1867
s. 44, 47–49, 55, 98, 99, 101, 106, 108, 110,
114, 118, 121, 171

Granfelt, August Fredrik (1780–1863), över-
jägmästare, ”den siste björneborgaren”
s. 118

Granfelt, Axel August (1846–1919),
med.lic., folkupplysnings- och nykterhets-
man

Granfelt, Axel Fredrik (1815–1892), teol.dr
1857, prof. i teologisk dogmatik och moral
1854–75
s. 255, 339

Granfelt, Carl Hjalmar (1828–1892), i rysk
militärtjänst, bl.a. greve Bergs adjutant i
Polen, brandmajor i Petersburg 1866, gene-
ralmajor vid armékavalleriet 1870
s. 291

Granfelt, Göthilda Fredrika Elisabeth
(1849–1921), allmän kransbinderska vid
promotionen 1873, g. m. Karl Probus Soli-
tander
s. 277

Granlund, Johan (1798–1876), senator i
just.dep. 1858–1867
s. 177

Granlund, Wilhelm (1795–1889), provinsi-
alläkare i Tavastehus 1823–79, doktor h.c.
1882
s. 75

Grant, Julia (1826–1902), f. Dent, g. m.
Ulysses S. Grant
s. 344

Grant, Nellie (1855–1922), dotter till Ulys-
ses S. och Julia Grant
s. 344

Grant, Ulysses S. (1822–1885), Förenta

staternas president 1872–80
s. 344

Graun, Karl Heinrich (1701–1759), tysk
tonsättare
s. 78

Gripenberg, Akates Ferdinand (1805–
1872), militär, postdirektör 1856–72
s. 68

Gripenberg, Gustaf Leonard (1804–1878),
bankokommissarie vid Finlands Banks
växelkontor i Uleåborg 1842, i Viborg
1852–68
s. 113

Gripenberg, Johan Ulrik Sebastian, friherre
1865 (1795–1869), senator i ekon.dep.
samt chef för exp. för jordbruket och all-
männa arbetena 1861–66, ordf. för januari-
utskottet, ordf. för Finska konstföreningen
1861–63
s. 46, 50, 71, 122, 164

Gropius, Karl Wilhelm (1793–1870), tea-
ter- och dioramamålare i Berlin
s. 41, 43

Grot, Jakob (Jakov Karlovitj) (1812–1893),
prof. i ryska språket och litteraturen 1841–
53, prof. vid Alexanderslyceet i Petersburg
1853, lärare för Alexander II:s söner
s. 327

Grotenfelt, Adolf (1828–1892), hovrätts-
råd, överdir. i Fångvårdsstyrelsen 1881
s. 110

Grönberg, Josef (1813–1903), stadspredi-
kant i Tammerfors 1838–61, kyrkoherde i
Messuby 1861–1903
s. 334

Grönblad, Jakob Edvard August (1814–
1864), biblioteks- och konsistorieamanuens
1840–43, prof. i historia 1844–56
s. 37

Grönholm, Karl Julius Amandus, justitie-
borgmästare i Åbo, medl. av januariut-
skottet
s. 70, 71

Grönlund, enligt Topelius brofogde i Lemo
s. 182

Gurko, Josif Vladimirovitj (Romejko-G.)
(1828–1901), rysk general 1878, generalgu-
vernör i S:t Petersburg 1879–81, kommen-
dör för Warszawa militärdistrikt 1883–94,
generalfältmarskalk 1894
s. 330

Gutzeit, Hans Andreas Melhuus (1836–
1919), konsul, norsk industriman och såg-
verksgrundare
s. 281
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Gyldén, Nils Abraham (1805–1888), prof. i
grekisk litteratur 1847–66
s. 58

Haartman, Carl Daniel von (1792–1877),
prof. i kirurgi och barnförlossningskonst
1833–36, gen.direktör för Collegium medi-
cum 1833–55
s. 203

Haartman, Carl Frans Gabriel von (1819–
1888), läkare i S:t Petersburg från 1851,
från 1863 Alexander II:s och kejsarinnan
Maria Alexandrovnas livläkare
s. 291

Haartman, Emilia Teodora von (1835–
1906), f. Westzynthius, g. m. C.D. von
Haartman
s. 203

Haartman, Lars Gabriel von (1789–1859),
friherre, ämbetsman, led. i senatens ekon.
dep. 1830, landshövding i Åbo och Björne-
borgs län 1831–40, chef för senatens fi-
nansexp. 1840–41, viceordf. i ekon.dep.
1841–58, verkligt geheimeråd
s. 30, 60

Hackman, Johan Fredrik, adl. 1874 (1801–
1879), affärsman i Viborg, lantdagsman,
kommerseråd
s. 53, 76

Hackzell, Johan Mathias (1816–82), kyrko-
herde i Mohla 1862–71, i Villmanstrand
och Lappvesi 1871–82, medl. av januari-
utskottet
s. 121

Hagelstam, Jarl August (1829–1891), gods-
ägare, lantdagsman
s. 68, 111

Hagman, Carl Henrik (1825–1898),
sockenskrivare och jordbrukare i Ilmola,
lantdagsman
s. 69

Hall, Frederick, spiritist
s. 136

Hamberger [Hamburger], Andrej (1821–
1899), rysk ämbetsman, statssekr. vid H. M.
Kejsarens kansli 1875—78
s. 132

Hannikainen, Pietari (1813–1899), författa-
re och tidningsman
s. 128

Harff, Karl Julius (1816–1871), ombud för
finska ångfartyg i H:fors, konsul, kommerseråd
s. 197, 206, 228, 242, 252, 282

Harms, Ludwig (1808–1865), tysk präst,
missionär
s. 151

Hartvall, Axel (1841–1898), student, kon-
torist i Forssa
s. 173

Heikel, Alfred (1835–1868), med. och kir.
doktor, läkare i H:fors
s. 187

Heimbürger, Ludvig Fredrik (1822–1902),
överombudsman i Överstyrelsen för press-
ärendena 1865, ordf. 1878–88, verkligt
statsråd
s. 54, 61, 68, 79

Hellén, Herman (1797–1871), kyrkoherde i
Keuru 1832–36, i Tyrvis 1836–52, i Ulfsby
1852–71, kontraktsprost
s. 121

Hellenius [Helenius], Carl Oskar, järnvägs-
tjänsteman
s. 236

Hellens, Lars Theodor von, friherre 1895
(1826–1896), hovrättsråd 1871, senator
och led. i just.dep. 1875, överförd till
ekon.dep. och chef för civilexp. 1882, presi-
dent i Åbo hovrätt 1884
s. 334

Herlin, Axel Niklas (1838–1906), fabrikör,
tidningsredaktör och tjänsteman
s. 162

Herlin, Gustaf Albert (1834–1890), hand-
lande i H:fors
s. 147, 162

Hernmark, Conrad Gustaf Knut (1818–
1863), affärsman, vicekonsul för Sverige,
Norge och Lübeck i H:fors
s. 89, 91, 206

Hill, ”tysk” medicinare
s. 54

Hippius, överste från Reval
s. 217

Hisinger, Eduard Victor Eugène (1832–
1904), friherre, godsägare, naturvetenskaps-
man och skriftställare, lantdagsman
s. 33, 95, 205

Hisinger, Fredrik Vilhelm (1836–1887),
stabskapten 1866, godsägare, lantdagsman
s. 337

Hjelt, Otto Edvard August (1823–1913),
prof. i patologisk anatomi 1859–85, direk-
tor för Diakonissanstalten i H:fors, ordf. för
Finska missionssällskapets styrelse 1890–93
s. 54, 326, 345

Hjärne, Gustava Sofia (1780—1860), f.
Rosenborg, änka efter senatorn Gustaf
Hjärne, litterär dam
s. 30
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Hofer [Hoffers], Carl Eugen (1832–1893),
fotograf
s. 74, 104, 105, 264

Holmberg, Gustaf Werner (1830–1860),
konstnär
s. 39, 62

Holmberg, Henrik Johan (1818–1864),
mineralog och naturforskare, inspektör för
fiskerierna 1860
s. 31

Holmgren, A., källarmästare i H:fors
s. 115

Holstius, Reinhold Alexander (1833–1876),
tf. bergsproberare 1860–66, inrättade en
teknokemisk fabrik i H:fors 1862, från
1867 affärsman i Sverige
s. 162

Hornborg, Anders Johan (1821–1883),
tidningsredaktör, teol.dr 1863, kyrkoherde i
S:t Michel 1867, i H:fors 1876, biskop i
Borgå 1878
s. 316, 320, 339

Hoving, Carl Isak Victor (1846–1876),
affärsman i Viborg, donator

Hugo, Victor (1802–1885), fransk författare
s. 242

Hultman, Frithiof (1831–1890), vicekonsul,
handlande och bryggeriägare i Ekenäs
s. 206

Huttunen, Mathias, postsekter i Vasa
s. 113

Hwasser, Ebba Charlotta Elin (Elise)
(1831–1894), f. Jacobsson, g. m. Daniel
Hwasser, skådespelerska, gästspel på Nya
Teatern 1873–74
s. 293

Hvasser [Hwasser], Israel (1790–1860),
prof. i praktisk medicin i Åbo 1817, i H:fors
1827, prof. i teoretisk och praktisk medicin
i Uppsala 1830–50, led. av Svenska Akade-
mien 1854
s. 32

Hülphers, Antoinetta Vilhelmina (1821–
1909), f. Aminoff, g. m. J. Hülphers
s. 57

Hülphers, John (Johan Vilhelm) (1814(5)–
1871), svensk affärsman
s. 57, 58, 92

Hårdh, Carl Adolph (1835–1875), svensk-
född fotograf, verksam i H:fors från 1860
s. 323

Höckert, August Benjamin (1814–1874),
rektor vid lägre elementarskolan i Jakobstad
1845
s. 294

Höckert, Herman Petter (1824–1891), sekr.
vid Tullstyrelsen 1863, assessor 1867, poli-
tieborgmästare i Åbo 1869, generaldir. för
Tullstyrelsen 1881
s. 334

Höijer, Carl Theodor (1843–1910), arkitekt
s. 309

Idestam, Knut Fredrik (1838–1916), bergs-
ingenjör och industriidkare
s. 261

Ignatius, Karl Emil Ferdinand (1837–1909),
doc. i nordisk historia och finländsk statis-
tik 1865–70, föreståndare (fr. 1875 direk-
tor) för Statistiska centralbyrån 1868–85,
senator i ekon.dep. och chef för kammar-
exp. 1885–1900, 1905–08
s. 142, 211, 212, 334

Indrenius, Bernhard, friherre 1871 (1812–
1884), guvernör i S:t Michels län 1856, i
Viborgs län s.å., senator och led. i ekon.dep.
1866–69, vicekansler för univ. 1866–69,
led. i Kommittén för finska ärenden 1869,
general av infanteriet 1873, i flera repriser
tf. generalguvernör
s. 143, 154, 156, 165, 167, 173, 177, 198,
203, 204, 240, 291, 307, 318, 331

Indrenius, Natalia Emilia Maria (1835–
1929), f. Clayhills g. m. B. Indrenius
s. 204

Ingelius, Axel Gabriel (1822–1868),
fil.mag. 1844, tonsättare, skriftställare,
musikkritiker (sign. Agis)
s. 130, 186

Ingelius, Gustaf Edvard (1818–1864), fil.dr
1850, biträdande univ. bibliotekarie 1854,
bibliotekarie 1862
s. 131

Ingman, Anders Wilhelm (1819–1877),
väckelseledare, prof. i biblisk exegetik
1864–77
s. 243

Ismail, Muhammed, hovtrollkonstnär
s. 232

Isotalo, Anders (Antti) (1831–1911), öster-
bottnisk knivjunkare
s. 182

Jaatinen, Henrik (Heikki) (1829–1879),
frälsebonde och lantdagsman från Hiitola,
medl. av januariutskottet
s. 70, 71, 318, 334

Jonas, Emil J., översättare av nordisk littera-
tur till tyska, kammarråd
s. 344

Julin, Johan Erik d.y. (1796–1874), apote-
kare i Åbo, kommerseråd
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s. 98, 130, 180, 189

Jägerhorn af Spurila, Carl Johan (1819–
1890), senatstjänsteman, vicekanslerssekre-
terare vid univ. 1849, guvernör i Uleåborgs
län 1879–83
s. 60

Järnefelt, August Fredrik (1825–1876),
kanslist i Åbo hovrätt 1851–54, possessio-
nat, justitierådm. i Björneborg, medl. av
januariutskottet
s. 27, 70

Karakosoff [Karakosov], Dmitrij (1842–
1866), rysk revolutionär student, försökte
mörda kejsaren i april 1866
s. 153, 154, 160

Karamsin [Karamzin], Eva Aurora Charlot-
ta (1808–1902), f. Stjernvall, hovfröken hos
kejsarinnan 1830, hovdam 1835, överstin-
na, donatris
s. 44, 84, 102, 103, 218, 219

Kardek [Kardec], Allan, pseud. för Hippo-
lyte Léon Denizard Rivail (1803–1869),
fransk spiritist
s. 136

Karl XV (1826–1872), Sveriges konung
1860–1872
s. 32, 38, 90, 119

Katkoff [Katkov], Michail Nikiforovitj
(1818–1887), tidningsman och rysk-natio-
nalistisk politiker, prof. i filosofi i Moskva,
utg. Moskovskie Vedomosti från 1851
s. 110, 113, 131, 154, 161, 178

Keto, Johan Erik (1826–1882), bonde och
lantdagsman från Mustasaari
s. 76, 317, 330, 334, 335

Kihlman, Alfred (1825–1904), överlärare i
religion vid Sv. normallyceum i H:fors
1867–97, rektor 1870–95, affärsman,
industriföretagare
s. 334

Kiljander, Kaarle Martti (Karl Mårten)
(1817–1879), författare, översättare, kyrko-
herde i Nilsiä 1867–79
s. 30

Kiseleff, Feodor d.y. (1823–1874), industri-
idkare, skeppsredare, donator, lantdagsman
och kommunalpolitiker i H:fors
s. 28, 197, 206, 252, 282, 305

Kitson, Geo, engelsk major
s. 197, 282

Kivekäs, Lauri (Stenbäck, Gustaf Laurenti-
us) (1852–1894), advokat, jur.utr. kand.
1883, politiker
s. 313

Kivi, Aleksis (Stenvall, Alexis) (1834–
1872), författare
s. 30, 132

Kjellander [Kellander], Adolf Fredrik
(1801–1866), referendariesekr. 1852–62
s. 27

Kjerrman [Kerrman], Jakob (1819–1898),
sjökapten
s. 228

Kjerrström, Claës, svensk ingenjör
s. 51, 148

Kjöllerfeldt, Henrik Johan (1785–1866),
apotekare, hamnmästare i H:fors
s. 40

Klami, Erik Johan (Erkki) (1820–1868),
skeppare och lantdagsman från Vederlax
s. 111, 121

Kleineh(einrich), Louis Gabriel (1808–
1874), tyskfödd restauratör och hotellägare
i H:fors
s. 101, 147, 198

Kleineh, Oskar Konrad (1846–1919),
konstnär
s. 290

Klopstock, Friedrich Gottlieb (1720–1803),
tysk diktare
s. 332

Knorring, Eugen Theodor von (1812–
1874), senator i just.dep.1862, 1867, pro-
kurator 1863–1867
s. 85, 101, 102, 177, 178, 214, 297

Kommissaroff [Kommissarov], Osip Ivano-
vitj (1838--1892), mössmakare från Kost-
romska guvernementet, räddade Alexander
II till livet vid Karakosovs attentat 1866,
upph. i adligt stånd under namnet Kommis-
sarov-Kostromskij
s. 153, 160, 174

Konstantin Nikolajevitj (1827–1892), stor-
furste, chef över marinväsendet 1857, ståt-
hållare i Polen 1862–63, pres. i riksrådet
1865, Alexander II:s bror
s. 38, 45, 79, 132, 144, 221, 282, 331

Korander [Corander], Axel Gabriel (1827–
1877), fil.mag., lektor vid Viborgs gymnasi-
um 1852–74, vicerektor vid högre elemen-
tarskolan 1859–74, tidningsredaktör
s. 90

Koskinen, Yrjö se Forsman, Georg Zacharias

Kosonen, Nils, lantdagsman i bondeståndet,
medl. av januariutskottet
s. 76

Kothen, Casimir von (1807–1880), friherre,
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guvernör i Viborgs län 1844–53, led. i sena-
tens ekon.dep., chef för ecklesiastikexp.
1853–58, för militieexp. 1858–59, general-
löjtnant och ledamot i ryska Dirigerande
senaten 1861, tf. vicekansler samt överdi-
rektör i Överstyrelsen för skolväsendet
1869–73
s. 45, 46, 143, 205, 208, 209, 211, 212, 215,
223, 225, 226, 234, 243–246, 248–254,
257, 260, 267, 268, 276, 280, 284

Kotschubei, furste, donationsinnehavare i
Jakimvaara
s. 78

Kraemer, Carl Gustaf Mortimer von (1817–
1898), överstelöjtnant, tidningsredaktör, tf.
guvernör i Uleåborgs län 1869, ord. 1871,
guvernör i Kuopio län 1873–84, senator i
ekon.dep. samt chef för civilexp. 1884–85,
medl. av januariutskottet
s. 150

Krohn, Julius Leopold Fredrik (1835–
1888), eo. prof. i finska språket och littera-
turen 1885–88, översättare, tidningsredak-
tör, författarnamn Suonio
s. 45, 68, 117, 124, 140, 167, 315, 332

Krohn, Leopold August (1837–1888), med.
o. kir. dr, militärläkare, deltog i rysk-turkiska
kriget
s. 141, 330

Krook, Karl August (1811–1868), militär,
generalmajor 1865
s. 46

Krüdener, Alexander von (1786–1852), rysk
baron, sändebud i Stockholm 1843–52
s. 155, 187

Kumlin, Ferdinand Alexander (1845–1910),
hovrättsassessor 1890–1903, senator i
just.dep. 1905, president i Viborgs hovrätt
1906
s. 130

Kämp, Carl Wilhelm (1848–1889), hotell-
och restaurangföretagare i H:fors
s. 311

Köhne, von, statsråd i S:t Petersburg
s. 41, 43

Lachnitzky, generalguvernörens rådgivare,
”greve Bergs onda genius”
s. 31, 35

Lagerborg, Robert Olof (1835–1882), libe-
ral tidningsman, grundade Helsingfors Dag-
blad 1862, chefred. 1865–82
s. 115, 153, 239

Lagergrén, Svante (1844–1900), snickare
och fotograf
s. 338

Lagermark [Lagermarck], Adam Johan
(1802–1879), hovrättsråd 1856–63
s. 215

Lagus, Jakob Johan Wilhelm, adl. 1880
(1821–1909), prof. i orientalisk litteratur
1857–66, prof. i grekisk litteratur 1866–86,
univ:s prorektor 1875–78, rektor 1878–84
s. 203, 243, 249, 289, 302, 306, 307, 344

Lagus, Wilhelm Gabriel d.ä. (1786–1859),
prof. i allmän juridik i Åbo och H:fors
1823–52, prof. i civilrätt och romersk rätt
1852–58, rektor för univ. 1845–48
s. 32

Lagus, Wilhelm Gabriel d.y. (1837–1896),
skolman, förf., tidningsredaktör, lektor i
grekiska vid Viborgs lyceum 1874–91, rek-
tor 1887–91
s. 115, 116, 308, 320

Langenskiöld, Carl Fabian Teodor, friherre
1860 (1810–1863), guvernör i S:t Michels
län 1853, tf. guvernör i Nylands län 1854,
guvernör i Åbo och Björneborgs län 1856,
senator i ekon.dep. 1857, chef för finans-
exp. 1858, geheimeråd
s. 28, 30, 40, 45–49, 53, 54, 66, 67, 78, 85,
87, 89, 92, 98

Langenskiöld, Lars Henrik Gustav (1805–
1879), landssekreterare i Viborgs län 1845,
direktör för Finlands Bank 1858–61
s. 27

Larsson, Marcus (1825–1864), svensk
konstnär
s. 39, 40

Laub, Ferdinand (1832–1875), böhmisk
violinist, violinprof. i Moskva och konsert-
mästare vid ryska Musiksällskapet
s. 245

Laurén, Ludvig Leonard (1824–1884),
skolman, tidningsredaktör och författare
s. 62

Lavonius, Sofia Rosina (1821–1890), f. von
Haartman, g. m. guv. Alexander Lavonius,
allmän kransbinderska 1840
s. 203

Lavonius, Wilhelm (1832–1897), fil.mag.
1857, jur.utr. kand. 1865, hovrättsråd i Vi-
borg
s. 79, 140, 182

LeDuc [Léouzon LeDuc], Louis Antoine
(1815–1889), fransk författare, översatte
Kalevala, korr. ledamot av Finska Litteratur-
sällskapet 1850
s. 35, 59

Leinberg, Karl Gabriel (1830–1907), före-
ståndare för H:fors privatlyceum 1856–68,
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dir. för Jyväskylä seminarium 1868–95,
utgivare av historiska handlingar
s. 196

Leopold, prins av Hohenzollern (1835–
1905)
s. 239

Lepistö, Nils, f.d. sjöman, guldgrävare i
Kalifornien och Lappland
s. 207

Levin [Lewin], Carl Axel (1818–1893),
fabrikant i Borgå
s. 322

Levon, August Alexander (1820–1875),
industriidkare och kommerseråd i Vasa
s. 53

Lidner, Bengt (1757–1793), svensk diktare
s. 186

Lihr, Johan Konrad, direktor för Myntver-
ket, guldletare
s. 207

Liikanen, Herman (1835–1926), frihets-
kämpe i Italien och Danmark, anst. vid
Finska Hypoteksföreningen 1865–1914
s. 120

Liljenstrand, Axel Wilhelm (1821–1895),
prof. i ekonomisk rätt och nationalekonomi
1857–77
s. 53, 243

Liljeqvist, Karl, sjökapten
s. 294, 295

Lille, Bengt Olof (1807–1875), prof. i kyr-
kohistoria 1840–71, medl. av Lördagssäll-
skapet, medstiftare av Finska Litteratursäll-
skapet
s. 37, 53, 210, 225, 268, 289

Lillja, Johan Wilhelm (1817–1878), förläg-
gare och redaktör för Åbo Underrättelser
s. 63, 95, 117, 134, 135, 136

Lincoln, Abraham (1809–1865), Förenta
staternas president 1861–65
s. 137, 139

Lind [Lindh], Daniel (1796–1876), dom-
prost i Borgå stift 1852, medl. av januari-
utskottet
s. 70

Lindahl, Hjalmar, tf. stadsarkitekt i Åbo
1863–65
s. 130

Lindberg, Karl Reinhold, pressombudsman,
fil.mag., rektor vid högre elementarskolan i
H:fors
s. 61

Lindberg, Sextus Otto (1835–1889), prof. i
botanik 1865–89
s. 129, 142

Lindelöf, Lorenz Leonard, adl. 1883
(1827–1908), prof. i matematik 1857–74,
rektor för univ. 1869–72, överdir. i Över-
styrelsen för skolväsendet 1874–1902, lant-
marskalk 1900
s. 190, 204, 210, 243, 245, 248, 257, 277,
297, 311

Lindeqvist, Karl Johan (1834–1900), press-
ombudsman, lärare i latin och grekiska vid
H:fors lyceum 1858–62, överlärare i språk
vid Sv. normallyceum i Hfors 1864–79,
lantdagsman
s. 216

Linder, Christoffer Alexander Ernst (1838–
1868), godsägare och liberal tidningsredak-
tör
s. 62, 68, 95, 110, 121

Linder, Constantin (1836–1908), hovjäg-
mästare 1891, senator och viceordf. i
ekon.dep. 1900, ministerstatssekreterare
1905, avsked med utnämning till led. av
ryska rikskonseljen 1905
s. 218, 241

Linder, Marie (1840–1870), f. Musin-Pusj-
kin, grevinna, hovfröken, författarinna
(sign. Stella)
s. 217, 218, 219, 220

Linder af Svartå, Fridolf (1823–1896), fri-
herre, godsägare, kammarherre 1876, hov-
mästare 1885, lantdagsman
s. 171, 314

Lindfors, Jacob Julius, adl. af Lindfors 1882
(1831–1903), generalmajor, affärsman och
donator
s. 330

Lindfors, handelsm. änka i H:fors
s. 118

Lindh, Anders Theodor (1833–1904), för-
fattare och tjänsteman, justitierådman i
Borgå 1874–1904
s. 87

Lindholm, Berndt Adolf (1841–1914),
konstnär
s. 278, 290

Lindqvist, Ludvig Isak (1827–1894), arki-
tekt, överdirektör för Överstyrelsen för
allmänna byggnaderna 1882–87
s. 309

Lindroos, Johan Henrik (d. 1862), köpman,
donator och kommerseråd i H:fors
s. 28
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Lindström, Knut Legat (1809–1879),
pressombudsman och skolrektor i Åbo
s. 216

Linn, ”affärsman” i Alabama, född i Ekenäs
s. 207

Linsén, Selim Gabriel (1838–1914), tonsät-
tare, sånglärare vid Borgå lyceum m.fl. sko-
lor 1865–1907
s. 342

Listrand, se Liljenstrand

Lovisa Josefina Eugenia (1851–1925),
dansk kronprinsessa, sedermera Fredrik
VIII:s gemål, dotter till Karl XV och drott-
ning Lovisa av Sverige
s. 119, 223, 225

Ludvig I (1786–1868), konung av Bayern
1825–48

Lundman, officer i rysk-turkiska kriget
s. 329

Löfgren, Erik Johan (1825–1884), konstnär
s. 65, 79, 120, 156

Lönnrot, Elias (1802–1884), prof. i finska
språket och litteraturen 1853–62, medstif-
tare av Finska Litteratursällskapet och dess
första sekreterare
s. 42, 62, 72, 76, 78, 79, 93, 142, 267, 322

Magnusen [Magnússon], Eirikr (f. 1833),
isländsk språkforskare, översättare av Rune-
berg till engelska
s. 344

Malm, Carl Wilhelm (1772–1826), kapten
1804, överstelöjtnant 1808
s. 244

Malm, Julia [Olga Matilda] (1851–1874)
s. 294

Malm, Majken (Maria Lovisa) (1849–
1874), f. Malm, g. m. Otto Malm
s. 294

Malm, Otto August (1838–1898), skepps-
redare, affärsman och donator i Jakobstad,
kommerseråd
s. 294

Mannerheim, August Erik (1805–1876),
friherre, direktör i Finlands Bank 1845–66,
chiffomanikonstnär
s. 50, 163, 260

Mannerheim, Carl Erik (1759–1826), gre-
ve, led. av regeringskonseljen och senaten,
viceordf. i ekon.dep. 1822–26, landshöv-
ding i Åbo och Björneborgs län
s. 50

Mannerheim, Carl Robert (1835–1914),
greve, affärsman och godsägare
s. 37, 73

Manninen, Antti (1831–1866), föreståndare
för olika lantbruksskolor, skribent i lant-
bruksfrågor
s. 40

Margunoff, Wasili (1830–1904), senatstjäns-
teman, överdir. för Allmänna revisionsrätten
1895–97, statsråd
s. 70

Maria Alexandrovna (Maria av Hessen-
Darmstadt) (1824–1880), kejsarinna, Alex-
ander II:s gemål
s. 103, 153, 174, 217, 218, 291, 306, 307,
308, 321, 330

Maria Alexandrovna (1853–1920), storfur-
stinna, dotter till Alexander II, senare herti-
ginna av Edinburg, g. m. prins Alfred av
England, hertig av Edinburg
s. 231, 306

Maria Feodorovna, kejsarinna, se Dagmar

Martinau, Carl Mauritz (1797–1863), gene-
rallöjtnant 1855, direktor för Finska kadett-
kåren 1858
s. 93

Mechelin, Leopold Henrik Stanislaus (Leo),
adl. 1876 (1839–1914), prof. i kameral- och
politilagfarenhet samt statsrätt 1874–82,
senator 1882, chef för handels- och indu-
striexp. 1888–90, senator och viceordf. i
ekon.dep. 1905–08
s. 261, 277, 296, 308, 316, 329, 334

Mechelin, Oscar Johan (1851–1900), eo.
kopist i senatens ekon.dep. 1877, i just.dep.
1881 kammarjunkare 1888
s. 306

Meissner, August (1833–1903), tysk cellist,
teaterorkesterns dirigent i H:fors
s. 116

Melartin, Fredrik Napoleon (d. 1861), förste
expeditionssekr. vid H. M. Kejsarens Kansli
för Finland, statsråd
s. 54

Menschikoff, Alexander Sergejevitj (1787–
1860), furste, generalguvernör över Finland
1831–55, marinminister 1836–55
s. 240

Meurman, Agathon (1820–1909), politiker,
skriftställare, lantdagsman, kommunalråd
s. 63, 135, 261, 267, 296, 334

Michaelis, Nikolaj P., fotograf, vistades i
H:fors 1861–64
s. 75

Mickwitz, Julius, adl. von Minkwitz 1876
(1820–1892), överstelöjtnant, ingenjör,
överdir. för Överstyrelsen för väg- och vat-
tenkommunikationerna 1861–85
s. 54
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Mickwitz, fru, innehade tysk barnpension i
H:fors
s. 242

Miljutin, Dmitrij Aleksejevitj (1816–1912),
rysk greve, krigsminister 1861–81, fältmar-
skalk 1898
s. 99, 154, 158, 217, 240, 270, 314

Minni, Johan (Juhana) (1858–1886),
fil.kand. 1880
s. 313

Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (1846–
1927), prof. i matematik 1877–81
s. 311, 317, 318, 320

Moberg, Adolf (1813–1895), prof. i fysik
1849–75, univ:s prorektor 1867–72, rektor
1872–75
s. 248

Molander, Clas Herman, adl. 1863, friherre
1887 (1817–1897), dir. för gen. guvernör-
ens kansli 1858, guvernör i Tavastehus län
1865–68, senator i ekon.dep. 1869, chef för
kammar- och räkenskapsexp. 1870, finans-
exp. 1871, geheimeråd
s. 66, 145, 156, 214, 256, 317, 334

Montgomery, Gustaf Adolf (1791–1861),
svensk militär, född i Finland, överste 1835,
affärsman och militärhistorisk författare
s. 35, 36, 37

Montgomery, Robert August (1834–1898),
prof. i civillagfarenhet och romersk rätt
1870, prokurator 1882–86, president i Vasa
hovrätt 1886, senator i just.dep. 1887–90,
1896–98, led. i Kommittén för finska ären-
den 1888–90
s. 172, 326, 334

Morian, Carl Gustaf von (1796–1820),
kopist vid Kommittén för finska ärenden
1816, kanslist 1819, vicehäradshövding
s. 76

Moring, Karl Johan (1832–1868), kördiri-
gent och tonsättare
s. 186

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756–1791),
kompositör
s. 272

Munck, Johan Reinhold (1795–1865),
friherre, general, direktor för Finska kadett-
kåren 1843, vicekansler för univ. 1855–65
s. 32, 33, 50, 64–66, 72, 76, 92, 98, 100,
140, 142, 203, 212

Munck, Minette (Wilhelmina Sofia Char-
lotta) (1848–1922), allmän kransbinderska
1869, senare g. m. senatorn, eo. prof. Otto
Donner
s. 203

Munck af Fulkila, Adolf Fredrik (1800–
1886), senatstjänsteman, assessor i Åbo
hovrätt 1835, i Viborg 1839, led. i senatens
just.dep. 1857–67
s. 48, 177

Munck af Fulkila, Lovisa (1807–1903), f.
Kuhlström, g. m. A.F. Munck af Fulkila
s. 49

Munsterhjelm, Magnus Hjalmar (1840–
1905), konstnär
s. 242, 290

Munsterhjelm, Naëma Charlotta (1848–
1870), f. von Born
s. 220

Muravioff [Muravjev], Michail Nikolajevitj
(1796–1866), rysk greve, guvernör, minister
för riksdomänerna 1857–62, gen.guvernör
över det s.k. Nordöstra området (Litauen
m.m.), ordf. för rannsakningen efter attenta-
tet mot Alexander II 1866
s. 154

Mustelin, stud. relegerad från univ. i mars
1869
s. 199

Myhrberg, August Maximilian (1797–
1867), svensk militär och frihetskämpe,
född i Finland, major 1842
s. 169

Mäkipeska, August (Aukusti) (1812–1887),
hemmansägare och talman för bondeståndet
1863–64, 1867, 1872
s. 104, 111, 168, 201, 258

Mäklin, Fredrik Wilhelm (1821–1883), prof.
i zoologi 1867–83
s. 123

Mörtengren, Franz Lorens Oskar (1833–
1862), löjtnant 1855, diktare
s. 77, 87

Napier, Sir Francis (1819–1898), skotsk
baron, sedan 1872 brittisk baron Ettrick
(lord Napier and Ettrick), diplomat, ambas-
sadör i S:t Petersburg 1860–64, guvernör i
Madras 1866–72
s. 89, 98

Napoleon I (1769–1821), förste konsul
1799, fransmännens kejsare 1804–1814/15
s. 29, 235

Napoleon III (1808–1873), Frankrikes presi-
dent 1848, fransmännens kejsare 1852–73
s. 59, 90, 178, 227, 235, 239

Nassokin, Reinhold Peter (1831–1885),
senatstjänsteman, lantdagsman
s. 101

Nélaton, Auguste (1807–1873), fransk
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kirurg, prof. i kirurgi i Paris 1851–67,
senator 1868
s. 139

Neovius, Theodor Fabian (1833–1886),
lärare och tidningsredaktör
s. 78

Neovius, Wilhelm Engelbert (1823–1872),
gymnasielektor och pressombudsman i Åbo
s. 150

Neppenström, Carl Vilhelm (1828–1890),
finländsk officer, sårad i rysk-turkiska kri-
get, överste 1883
s. 326

Netschajeff [Netjajev], Sergej Gennadievitj
(1847–1882), rysk anarkist
s. 216

Nikolaj I (1796–1855), kejsare 1825–55
s. 62, 302

Nikolaj Alexandrovitj (1843–1865), tron-
följare, son till Alexander II, kansler för
univ. 1855–65
s. 33, 108, 136, 137, 139, 144

Nikolaj Konstantinovitj (1850–1918), stor-
furste, son till Alexander II:s bror Konstan-
tin Nikolajevitj
s. 80, 102, 104, 105, 106

Nikolaj Nikolajevitj (1831–1891), storfur-
ste, Alexander II:s bror
s. 89

Nomell [Numell], Karl Johan (1826–
1894), ingenjör vid Forststyrelsen
s. 279

Nordenskiöld, Nils Adolf Erik (1832–
1901), friherre, mineralog, upptäcktsresan-
de, från 1858 bosatt i Sverige
s. 79

Nordenskiöld, Nils Gustaf (1792–1866),
mineralog, bergmästare 1818, överinten-
dent i Bergsstyrelsen, led. i Manufakturdi-
rektionen 1835–53
s. 79

Nordenstam, Johan Mauritz, friherre 1860
(1802–1882), guvernör i Nylands län 1847,
led. i senatens ekon.dep. 1848, viceordf.
1858–82, vicekansler för univ. 1849–55,
ordf. för Censuröverstyrelsen 1861–63,
general av infanteriet 1870, generaladjutant
1876, lantmarskalk 1863–64, 1867, 1872
s. 30, 48, 55, 56, 61, 79, 102, 104, 109,
113, 121, 143, 146, 156, 175, 230, 257,
258, 272, 331, 334

Nordmann, Fredrik Nikolaj (1805–1881),
led. i marinkrigsdomstolen 1867, ordf.
1876, amiral 1874
s. 291

Nordqvist, Arvid Frithiof (1828–1889),
prof. i ryska språket och litteraturen 1868–
89
s. 210, 239, 244, 245, 246, 248, 258

Nordström, Johan Jakob (1801–1874),
prof. i folk- och statsrätt samt nationalrätt
1834–46 i H:fors, riksarkivarie i Stockholm
1846
s. 35, 36, 37, 277

Norrmén, Oscar, adl. 1884 (1822–1889),
senator och chef för finansexp. 2 avd. 1867,
chef för senatens kammarexp. 1871, för
jordbruksexp. 1873–88, geheimeråd
s. 178

Nottbeck, Wilhelm von (1816–1890), in-
dustriidkare, chef för Finlaysons fabriker i
Tammerfors 1860–90
s. 85, 98, 148, 307

Nyberg, Berndt Axel (1840–1924), lektor i
matematik vid Borgå lyceum
s. 123

Nygren, Johan Wilhelm (1824–1898), kas-
sör vid auktionsverket i Stockholm
s. 246

Nylander, Abraham (1835–94), lärare och
tidningsredaktör, utgav historiska berättel-
ser
s. 37

Nylander, Fredrik (1820–1880), doc. i bota-
nik 1843–53, stadsläkare i Uleåborg 1853,
lantdagsman
s. 78, 141

Nylander, William (1822–1899), med. o.
kir. dr 1847, prof. i botanik 1857–63
s. 129

Nyman, Henrik Edvard (d. 1880), handlan-
de i Åbo
s. 130

Nyman, Israel (1823–1903), handlande i
H:fors
s. 244

Oker-Blom se Åkerblom

Olander, Carl Wilhelm (1819–1874), må-
larmästare i Åbo
s. 57

Oldenburg, Abraham, handlande i H:fors
s. 58, 92

Oldenburg, Hampus Julius (1819–1876),
flyttade från Sverige 1840, handlande och
skeppsredare i Björneborg, tändsticksfabri-
kant
s. 58, 91, 169

Olsen, Terje, norsk-engelsk affärsman i
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norra Finland
s. 276

Onkel Adam, pseud. för Carl Anton
Wetterbergh (1804–1889), svensk läkare
och författare
s. 222

Oppholtzer, ryska kejserliga familjens läka-
re
s. 139

Oscar II (1829–1907), konung av Sverige
1873–1907
s. 327, 341

Ottelin, Adam Alfred (1830–1866), ingen-
jör och fotograf
s. 34

Ottelin, Carl Gustaf (1792–1864), lektor i
ryska och matematik vid Borgå gymnasium
1817–31, kyrkoherde i Viborg 1832–38,
biskop i Borgå stift 1838
s. 34, 104, 107, 258

Ottelin, Johanna Fredrika (1796–1862), f.
Wallenstjerna, g. m. Carl Gustaf Ottelin
s. 34

Pacius, Fredrik (1809–1891), tyskfödd
kompositör, lärare i musik vid univ. 1834–
69
s. 31, 42, 104, 140, 163, 167, 199, 200,
210, 228, 233, 247, 322

Paldani, Nils Peter Elias August (1842–
1924), tenor
s. 163

Palmén, Ernst Gustaf (1849–1919), prof. i
Finlands, Rysslands och Skandinaviens his-
toria (fr. 1903 Finlands och Skandinaviens
historia) 1884–1911
s. 334

Palmén, Johan Philip, adl. 1875, friherre
1883 (1811–1896), prof. i romersk och rysk
lagfarenhet 1844, i kriminal- och statsrätt
samt rysk lagfarenhet 1853, i civillagfaren-
het och romersk rätt 1858, senator i
just.dep. 1867, i ekon.dep. och chef för
ecklesiastikexp. 1868, prokurator 1871–77,
tf. vicekansler för univ. 1873–96
s. 27, 54, 61, 173, 178, 211, 249, 284, 307,
311, 313, 314, 318, 320, 334, 335

Palmén, Johanna Charlotta (1815–1847), f.
Bonsdorff  g. m. J.Ph. Palmén
s. 318

Palmroth, Wolter Casimir (1826–1880),
adjoint hos ministerstatssekr. 1877–80,
verkligt statsråd
s. 66

Paniutin [Panjutin], Lev Konstantinovitj
(1831–1882), rysk författare och journalist

(pseud. Nil Admirari)
s. 63

Pelkonen, Lars Gustaf, häradsdomare, medl.
av januariutskottet
s. 70, 71, 75, 121

Perander, Johan Julius Frithiof (1838–
1885), eo. prof. i filosofi 1879–84, prof. i
pedagogik och didaktik 1884–85
s. 332

Peter I (1672–1725), rysk tsar och kejsare
s. 63, 292

Petersén, Fredrik Julius (1820–1883), eo.
prof. i romersk litteratur 1871–81
s. 332

Peterson [Petterson], Oskar Elis (1831–
1886), kaplan i Eräjärvi 1866–73, kyrko-
herde i Vårdö 1873–86
s. 324

Peterson [Petterson], dotter till föreg.,
kransbinderska för O.E. Petterson 1877
s. 324

Petterson [Peterson], Bror Pehr (1801–
1878), prokurators substitut 1856, led. i
senatens just.dep. 1857, prokurator 1867–70
s. 27, 48

Pinello, Nils Henrik (1802—1879), tid-
ningsred., författare, (pseud. Kapten Puff),
lantdagsman
s. 130, 277

Pipping, Fredrik Wilhelm (1783–1868),
universitetsbibliotekarie 1814–45, samti-
digt prof. i lärdomshistoria 1814–37, rektor
för univ. 1833–39, led. i senatens ekon.dep.
och chef för ecklesiastikexp. 1841–55
s. 131

Pippingsköld, Josef Adam Joachim (1852–
1892), prof. i barnförlossningskonst och
barnsjukdomarnas klinik 1870–87, verksam
vid barnbördshuset i H:fors
s. 249

Polén, Fredrik (Rietrikki) (1823–1884),
fil.dr, boktryckare, översättare, gymnasielek-
tor, tidningsredaktör
s. 95, 128

Pomell, Arnt Johan August (1805–1861),
direktör vid Finlands Banks växelkontor i
Åbo 1857
s. 46

Porri, Matts, österbottnisk bonde
s. 122, 123

Porthan, Henric Gabriel (1739–1804), uni-
versitetsbibl., prof. i vältaligheten 1777,
kansliråd
s. 65, 130
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Puhakka, Anders (Antti) (1816–1893),
hemmansägare och lantdagsman, medl. av
januariutskottet, allmogediktare
s. 70, 73, 111, 120, 121, 260

Puhakka, Johan (Juhani), hemmansägare i
Kontiolax, far till föreg.
s. 120

Qvist, Carl Emanuel (1827–1897), fil.dr,
tidningsman, läkare, radikal liberal
s. 49, 68, 69, 70, 95, 103

Raa, Georg Frithiof Andreas Oskar (1840–
1872), svensk skådespelare
s. 173

Raa, Hedvig Charlotta (Lotten) (1838–
1907), svensk skådespelerska, f. Forsman g.
m. Frithiof Raa 1866–72, gift Winterhjelm
1874
s. 173, 232

Rabbe, Fabian Fredrik (1803–1862), förste
kammarförvant vid senatens finansexp.
1843–51
s. 87

Rabbe, Frans Johan (1801–1879), med.dr
1832, kamrer i Medicinalstyrelsen 1834–68,
Finska litteratursällskapets ordf. 1853–54
s. 77, 337

Rahikainen, Erik Johan, f.d. handlande i
Kuopio, förbrytare
s. 172

Ramsay, Anders Edvard (1799–1877), fri-
herre, generaladjutant, kommendör för gre-
nadjärkåren, general av infanteriet 1859,
kommendör för ry. trupperna i Polen 1862–
63, led. av riksrådet 1873
s. 42, 291

Ramsay, Anders Wilhelm (1777–1808) eller
Carl Gustaf (1783–1808), stupade bröder i
1808–09 års krig
s. 125

Ramsay, Georg Edvard (George) (1834–
1918), friherre, kommendör för Finska gar-
desbataljonen 1857, generalmajor 1878,
generallöjtnant 1880
s. 195, 329

Rancken, Johan Oskar Immanuel (1824–
1895), fil.dr, lektor i historia och geografi
vid Vasa gymnasium 1854–87, rektor 1865–
72, 1874–76, historisk skriftställare
s. 220, 252, 277

Ranin, Gustaf Emanuel (1826–1896),
handlande i Kuopio, kommerseråd
s. 221

Rannanjärvi, Anders (Antti) (1828–1882),
österbottnisk knivjunkare
s. 182

Rechenberg, Alexander von (1812–1858),
överdir. i Överstyrelsen för lantmäteriet
1847–54, guvernör i Vasa län 1854–58
s. 302

Rehausen, Christian Adolf Verner von
(1803–1878), senatstjänsteman, landssekr. i
Nylands län 1841–77, lantdagsman
s. 27

Rehbinder, Otto Carl (1797–1873) militär,
överstelöjtnant 1832, adjoint hos chefen för
finska passexp. i Petersburg 1835, guvernör
i Tavastehus län 1841–63, geheimeråd
s. 75, 89

Rehbinder, Robert Henrik (1777–1841),
greve, (minister)statssekreterare 1811–41,
tf. kansler för univ. 1826–41, verkligt stats-
råd 1812, verkligt geheimeråd
s. 76

Reibnitz, K.K. (d. 1884), rysk generallöjt-
nant i H:fors
s. 214, 220, 270

Rein, Gabriel (1800–1867), univ:s lektor i
tyska 1832–34, prof. i historia 1834–61,
rektor för univ. 1848–58, Finska Litteratur-
sällskapets ordf. 1841–53, 1863–67
s. 42, 77, 93, 178, 288

Rein, Karl Gabriel Thiodolf (1838–1919),
tidningsred., prof. i filosofi 1869–1900, rek-
tor för univ. 1887–96, vicekansler 1896–
1903, 1906–10
s. 117, 255

Rennerfelt, Karl, uppsyningsman vid direk-
tionen för arbets- och korrektionsinrätt-
ningen i T:hus, guvernementssekr.
s. 89

Renvall, Torsten Thure (1817–1898), tid-
ningsredaktör, pressombudsman, lektor i
Vasa 1848–51, Åbo 1852–58, domprost i
Åbo 1858, ärkebiskop 1884, medl. av
januariutskottet
s. 55, 63, 67, 258, 334

Renvall, Volmar Teodor (1821–1902), skol-
man och läroboksförfattare
s. 62, 63

Rettig, Per Fredrik, adl. von Rettig 1898
(1843–1914), industriidkare och donator i
Åbo
s. 84, 92

Reuter, Edvin Titus Feodor (1824–1899),
fil.mag., lärare, rektor för Åbo lyceum
1876–86, första red. för barntidningen Eos
s. 130

Reuter, Johan Edvard (1834–1868), bok-
handlare i Åbo
s. 130
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Reuter [Reutern], Michael von, greve 1890
(1820–1890), rysk statssekreterare 1858,
finansminister 1862–78, ordf. i minister-
kommittén 1881–87
s. 132, 231, 252

Riihimäki, Juho (1835–1903), bonde och
lantdagsman från Keuru
s. 318, 334

Rindell, Edvard Axel Gabriel (1825–1864),
fil.mag., tidningsredaktör, amanuens vid
Åbo domkap. 1852–63
s. 57

Rokassowski, Alexandra (1814–1896), f.
Kusminsky, g. m. P.I. Rokassowski
s. 73, 105, 122, 147, 151, 154

Rokassowski, Platon Ivanovitj (1800–1869),
rysk baron och general, generalguvernör
över Finland 1861–66
s. 65, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 90, 92, 93, 101,
106, 109, 121, 125, 148, 151, 153, 154

Rosenberg, se Rosenström K.G.

Rosenbom, Johan Torkel (1827–1877),
överste i rysk tjänst och kommendör för
17:de Arkangelska infanteriregementet
s. 326

Rosenborg, Johan Wilhelm (1823–1871),
prof. i kameral- och politilagfarenhet samt
statsrätt 1860–71, medl. av 1865 års grund-
lagskommitté
s. 251

Rosendahl, Frans (1842–1886), fil.mag.
1864, lantbrukare
s. 173

Rosengren, Elias Malakias (1818–1897),
kyrkoherde i Masku 1858–75, i Eura 1875–
84, i Ilmola 1884–97
s. 288

Rosenström, Johan Henrik (1815–1894), I
kassör vid Finlands Bank 1858–74
s. 185

Rosenström, Karl Gustaf, kassör vid råd-
stuvurätten och magistraten i H:fors
s. 113

Rossini, Gioacchino Antonio (1792–1868),
italiensk tonsättare
s. 272

Rothsten, Frans Wilhelm (1833–1900),
filolog, lärare i finska, sekr. för Finska Litte-
ratursällskapet 1870–1900
s. 76, 120

Rotkirch, Carl Fredrik (1775–1832), friher-
re, led. av regeringskonseljen, chef för eckle-
siastikexp. 1809–12, president i Vasa hov-
rätt 1817, verkl. kammarherre 1812
s. 76, 77

Rudakoff, viceamiral, chef för Sveaborgs
örlogshamn
s. 78, 79, 241

Runeberg, Fredrika Charlotta (1807–1879),
författarinna, g. m. J.L. Runeberg
s. 289, 321, 322, 323

Runeberg, Johan Ludvig (1809–1877),
diktare, doc. i vältalighet 1830–37, lektor
vid Borgå gymnasium 1837–57, rektor
1838–50, teol.dr 1858, professors titel
1844
s. 31, 36, 40, 42, 87, 88, 90, 136, 200, 220,
239, 247, 267, 289, 321, 322–324, 342

Runeberg, Walter Magnus (1838–1920),
skulptör
s. 90, 156, 172, 227, 307

Råbergh, Herman (1838–1920), prästvigd
1867, prof. i kyrkohistoria 1872–92, pro-
rektor för univ. 1887–92, biskop i Borgå
1892
s. 339

Rönnbäck, Oskar Ernest Viktor Fredrik
(1838–1893), fil.kand., huvudred. för Åbo
Underrättelser 1868–1875, lantdagsman
s. 173, 196, 210

Sackléen, Karl Wilhelm (1841–1877),
läkare
s. 313

Sælan, Anders Olivier (1818–1874), lärare
i kemi, direktor för tekniska realskolan
1848–74
s. 87

Sahlberg, Carl Reinhold (1779–1860), prof.
i zoologi och botanik 1818–41, medstiftare
av Societas pro fauna et flora fennica 1831,
ordf. 1831–41
s. 40

Samsonoff, överste
s. 115

Sanmark, Anton Fredrik (1829–1897), fri-
villig sekundlöjtnant i danska kriget 1864,
revirforstmästare i Orivesi
s. 120

Schager, A.F. svensk auktionskammarkassör
s. 162

Schantz, Filip Johan von (1835–1865),
komponist och kapellmästare
s. 68, 80, 140, 142

Schantz, Johan Eberhard von (1802–1880),
amiral 1866
s. 103, 110, 113, 291

Schatelovitz [Schatelowitz], Johan Gustav,
adl. 1863 (1807–1871), godsägare och lant-
dagsman
s. 77, 92, 95, 121, 135, 171, 231
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Schauman, Anna Ottilia (1854–1939),
allmän kransbinderska vid promotionen
1877, senare g. m. borgmästaren i Nyslott
Arndt Wilhelm Nordström
s. 322

Schauman, Berndt Otto (1821–1895),
amanuens vid universitetsbiblioteket 1849–
67, intendent för Finska konstföreningens
saml. 1869–87
s. 156, 158, 199, 213, 290, 334

Schauman, Frans Ludvig (1810–1877),
prof. i praktisk teologi 1847–65, univ:s pro-
rektor 1855–65, biskop i Borgå stift 1865,
medl. av januariutskottet
s. 37, 55, 62, 70, 73, 75, 82, 121, 142, 144,
153, 168, 175, 177, 201, 213, 215, 220,
234, 257, 258, 303, 324, 339

Schauman, Josef August (1826–1896),
fil.mag., liberal tidningsman, grundade
Hufvudstadsbladet, lantdagsman
s. 63, 65, 66, 95, 117, 132, 141, 146, 158,
163, 213, 216, 217

Schedo Ferotti [D.K. Schédo-Ferroti],
pseud. för Theodor von Fircks (1812–
1872), rysk politisk skriftställare
s. 131

Scheele, Anton, kapten, Finska sjöekipagets
kommendör
s. 54

Schoultz, Carl Adolf von (1811–1898),
univ. lektor i franska 1853–70, led. av cen-
surkommittén 1854, led. av Överstyrelsen
för pressärendena 1868
s. 64, 67

Schoultz, Clas Otto Edvard von (1809–
1873), lärare vid Finska kadettkåren från
1842, överste
s. 76

Schröder, Andreas Theodor Albertus
(1825–1891), kyrkoherde i H:fors tyska
församling 1858–70
s. 119

Schröder, Clara Charlotte (f. 1836), f. Ohrt,
föreg:s hustru
s. 119

Schulkovsky, polack, (”Arkadia-Nickus”)
s. 275

Schulman, Alexander Leonard Carl (1819–
1890), militär, generallöjtnant, kommendör
för Nylands skarpskyttebataljon 1855
s. 36

Schultén, Karl Hugo Brynolf af (1850–
1891), friherre, publicist, Finska konstför:s
sekreterare 1876
s. 334

Schultén, Max (Maximus Videkind) af
(1847–1899), friherre, eo. prof. i kirurgi
1883, prof. i kirurgisk klinik 1891, läkare
vid Diakonissanstalten 1883–90
s. 190

Schultén, Nathanael Gerhard af (1794–
1860), prof. i matematik 1826–55
s. 39

Schultén, Otto Reinhold af (1798–1884),
friherre, ämbetsman vid senaten och finska
statssekretariatet, led. i senatens ekon.dep.
1841–54, 1863–79, president i Viborgs
hovrätt 1854–63, led. i senatens just.dep.
1863, förestod ordförandebefattningen i
Censuröverstyrelsen 1863–66, viceordf. i
just.dep. 1865–74
s. 109, 121, 171, 175, 177, 261

Scribe, Augustin-Eugène (1791–1861),
fransk dramatiker och librettist
s. 53

Sederholm, Clas Teodor (1832–1881), bok-
handlare från 1855, tryckeriägare, konsis-
torieamanuens vid universitetet 1863–76
s. 42

Semenoff [Semenov], Pjotr Petrovitj
(1827–1914), geograf och upptäcktsresan-
de, statistiker
s. 212

Sergel, Johan Tobias (1740–1814), svensk
skulptör
s. 290

Setterberg, Carl Axel (1812–1871), läns-
arkitekt i Vasa 1852, stadsarkitekt 1854
s. 69

Seymern [Seume], Felix Anton von (1826–
1883), överstelöjtnant
s. 195

Silfversvan, Gustaf Johan (1819–1888),
löjtnant i svenska armén, avsked 1842, fin-
ländsk medborgare 1844, lantdagsman
s. 113, 121, 329, 334

Siljeström, Per Adam (1815–1892), svensk
pedagog och politiker
s. 54

Siniavin, generalguvernören greve Bergs
adjutant
s. 31, 32

Sirelius, Klemens Johan Gabriel (1818–
1888), Finska Missionssällskapets sekr.
1859, kyrkoherde i S:t Michel 1876
s. 45, 151

Sirelius, Knut Samuel (1827–1869), läkare,
prof. i barnförlossningskonst och barnsjuk-
domarnas klinik 1861
s. 131
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Sirén, Adolf (1807–1868), kyrkoherde i
Hauho 1854–68, kontraktsprost
s. 121

Sjöstrand, Carl Eneas (1828–1906), skulptör
s. 41, 120, 130, 141, 148, 156, 165, 201,
309, 344

Sjöström, Frans Anatolius (1840–1885),
arkitekt
s. 309

Sjöström, Otto (1830–1878), affärsman
och publicist
s. 93

Skogman, David (1840–1867), pastor, ut-
sänd av Finska Litteratursällskapet för
forskningar bland finnarna i norra Skandi-
navien
s. 142

Slotte, Carl Johan (1827–1903), hemmans-
ägare, häradsdomare, lantdagsman och tal-
man för bondeståndet 1877–78, 1882,
1885, 1888
s. 111, 316, 321, 336

Slöör, Kaarlo Aleksanteri (Karl Alexander)
(1833–1905), tidningsman, översättare,
kassör vid generalguvernörens kansli 1874–
99
s. 238

Snellman, Anders Henrik (1848–1911), son
till J.V. Snellman, senator i just.dep. 1905–
09
s. 37

Snellman, Frans Arvid (1818–1873), kyrko-
herde i H:fors sv. församling 1868–73
s. 128, 272

Snellman, Johan Vilhelm, adl. 1866 (1806–
1881), filosof, samhällskritiker, publicist,
prof. i sedelära och vetenskapernas system
1856, senator och chef för finansexp. 
1863–68
s. 28, 36, 37, 44, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67,
79, 84, 92, 95, 99, 103, 104, 106, 114, 117,
118, 132, 144, 146, 147, 149, 150, 154,
161, 162, 169, 171, 174, 189, 190, 194,
210, 220, 239, 267, 268, 301, 303, 318,
334, 341

Snellman, Johan Wilhelm (1809–1881),
affärsman, skeppsredare och kommerseråd i
Uleåborg, medl. av januariutskottet, lant-
dagsman
s. 55

Snellman, John (1815–1883), allmän refe-
rendariesekreterare i senaten 1863, senator
i just.dep. 1867, president i Viborgs hovrätt
1875–79
s. 100, 178

Sohlman, Per August Ferdinand (1824–
1874), svensk tidningsman, red. för Afton-
bladet 1852
s. 43

Soldan, Augusta Evelina (1826–1886),
konstnärinna
s. 46

Solm, von, hovråd mördad på bordell
s. 216

Sprengtporten, Göran Magnus (1740–
1819), greve, militär i svensk och rysk
tjänst, generalguvernör över Finland 1808–
09
s. 134

Standertsköld [Standertskjöld], Carl Au-
gust, friherre 1874 (1814–1885), general-
major 1855, generallöjtnant 1867, inspek-
tör för alla gevärsfaktorier och patronfabri-
ker i Ryssland 1871–80
s. 291

Staudinger, österbottnisk student, relegerad
från univ.
s. 199

Stenberg, Elis Oskar (1843–1875), student,
författare av ”Greve Adlerbergs visa”,
diktare
s. 198

Stenbäck, Karl Fredrik (1798–1875), kyrko-
herde i Alavo 1864–75
s. 126

Stenbäck, Lars Jakob (1811–1870), skald,
skolrektor i Vasa, prästman, utnämnd till
prof. i pedagogik och didaktik 1855, kyrko-
herde i Storkyro s.å.
s. 55

Stenius, Karl Kristian (1816–1884), kyrko-
herde i Saarijärvi 1855–84
s. 88

Stenroth, Claes Robert (1827–1889), lant-
brukare, lantdagsman
s. 111

Stenvall, Alexis se Kivi, Aleksis

Stepanoff, Feodor, tidningsskribent
s. 298

Stewen-Steinheil, Alexis Fredrik (1849–
1924), greve, godsägare, kammarjunkare
s. 334

Stieglitz, Alexander von (1814–1884), ba-
ron och bankir i S:t Petersburg, direktör för
Rysslands statsbank 1860–66
s. 145

Stjerncreutz, Ivar Johan Albin (1808–
1862), kaptenlöjtnant, tjänsteman vid fin-
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ska lotsverket, överstelöjtnant och adjoint
hos överdirektören för Lots- och båkinrätt-
ningen 1854
s. 73, 76, 78, 87

Stjernvall, Aline [Emilia] (1811–1846), g.
m. Vladimir Musin-Pusjkin, hovdam
s. 218

Stjernvall, Knut Adolf Ludvig, friherre 1875
(1819–1899), överste, chef för Ingenjörskå-
ren för väg- och vattenkommunikationerna i
Finland 1856–61, järnvägsbyggare, chef för
järnvägsförvaltningen i Ryssland 1871–89,
verkligt geheimeråd
s. 54, 230, 291

Stjernvall-Walleen, Carl Knut Emil (1806–
1890), friherre, adj. för ministerstatssekr. för
Finland 1857–76, ministerstatssekreterare
1876–81
s. 33, 43, 65, 67, 69, 87, 90, 95, 109, 110,
121, 145, 151, 217, 302

Stockman [Stockmann], Heinrich Franz
Georg (1825–1906), tyskfödd köpman i
H:fors
s. 121

Stolpe, Per Theodor (1824–1878), tidnings-
redaktör, univ:s lektor i engelska 1854–78
s. 98, 238, 239

Strandman, Ernst August (1832–1900), eo.
prof. i arabisk och persisk litteratur 1870–
75, prof. i orientaliska språk 1875–98
s. 311

Strömer, Emmy Charlotta (1850–1924), g.
Achté, sångerska, musikpedagog
s. 281

Sundgren, Albert Ferdinand (d. 1883), af-
färsman i H:fors
s. 58

Sundman, Carl Wilhelm Ignatius (1810—
1889), affärsman och konsul i H:fors, kom-
merseråd
s. 59, 73, 94, 103, 121

Sundström, Carl Johan, handlande i Åbo
s. 130

Suvaroff [Suvorov-Italijskij], Aleksandr
Arkadjevitj (1804–1882), furste, generalgu-
vernör över Östersjöprovinserna 1848–61,
generalguvernör över S:t Petersburg 1861–66
s. 66

Svan, Johan Edvard (f. 1837), fil.kand. 1861,
stenograf
s. 70

Svanljung, Johan Kristian (1829–1891),
tjänsteman och tidningsman
s. 139

Svedberg, Anders (1832–1889), tidningsre-
daktör, folkbildningsman, skollärare i Öster-
botten
s. 62, 280, 317, 329, 334

Svedelius, Wilhelm Erik (1816–1889), his-
toriker, statsvetenskapsman, prof. i historia i
Lund 1856 och skytteansk prof. i Uppsala
1862–81
s. 293

Svinhufvud, Gustaf (1817–1901), härads-
hövding i Borgå domsaga 1855, i Jämsä
1862–91, sekr. i januariutskottet
s. 69, 70

Synnerberg, Carl (1837–1915), doc. i ro-
mersk litteratur 1866–69, led. av Översty-
relsen för skolväsendet och överinspektor
1869–1902
s. 140, 203, 215, 284

Szymanovski, Julius Alphons Nicolaus von
(1829–1868), eo. prof. i medicin 1858–61 i
H:fors, prof. i Kiev 1861–68
s. 44, 54

Söderholm, Johan [Joel], sjöman
s. 294

Tammelin, Karl Johan, ordförande i käm-
nersrätten i H:fors 1865–68
s. 198, 199

Taube, Johan Reinhold (1823–1898), gods-
ägare, kammarherre 1880, hovmästare
1885, medl. av januariutskottet
s. 75

Tavast [Tawast], Johan Henrik (1763–
1841), finskfödd svensk greve, militär, hov-
man och diplomat
s. 191

Tengmark, Hilma Regina (1849–1922),
skådespelerska på Nya teatern 1870–75
g.m. Sten Vilhelm Teodor Ankarcrona
s. 268, 272, 273, 302

Tengström, Gabriel (1801–1885), borg-
mästare i Jakobstad 1836, medl. av januari-
utskottet, lantdagsman
s. 70, 71, 121, 334

Thams, Mathilda
s. 79

Thams, Sofi
s. 79

Thelning, Emanuel (1767–1831), svensk-
född målare
s. 138

Thorson [Thoresen], norsk sjökapten
s. 294

Thunberg, B.A., bokhandlare i H:fors, från

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:23419



420

ZACHARIAS TOPELIUS

1833 delägare i bokhandeln Wasenius & Co
s. 290

Thuneberg [Thunberg], Achates (1820–
1892), apotekare i Viborg 1870–76, grun-
dade Finlands första trämassefabrik
s. 260

Tigerstedt, Karl Konstantin (1822–1902),
fil.dr, doc. i historia 1846–60, lektor vid
Åbo lyceum 1859–91, pressombudsman i
Åbo 1866–69
s. 86, 134, 215, 286

Tikkanen, Paavo (1823–1873), tidningsre-
daktör och översättare
s. 70, 95, 131

Timasjev, Alexandr Jegorovitj (1818–1893),
general, inrikesminister 1868–78
s. 212

Tingberg, Rudolf
s. 311

Tingelund, enligt Topelius länsman i Lemo
s. 182

Tjurin, Ivan, rysk konstnär
s. 137

Tobiesen, August Fredrik von (d. 1885),
generalmajor, gendarmchef i Ryssland och
Finland
s. 262

Todtleben [Totleben], Eduard Ivanovitj,
greve 1879 (1818–1884), general, general-
ingenjörsadjoint
s. 153

Tollander, Johan Magnus (d. 1870), affärs-
man och konsul i H:fors
s. 105

Topelius, Aina Sofia (1846–1916), dotter
till Z. Topelius, g. m. lektorn Berndt Nyberg
s. 123

Toppelius, Leopold Ludvig (1821–1890),
militär, ångfartygschef
s. 54, 105, 308

Toppelius, Oskar August (1828–1904), doc.
i estetik och nyare litteraturen 1861, ama-
nuens vid universitetsbibl. 1867, lektor i
grekiska vid Vasa gymnasium 1869–92
s. 147

Trapp, Robert von, adl. 1868 (1802–1875),
led. i senatens just.dep. 1856, senator i
ekon.dep. 1857, chef för 1. avdelningen av
senatens finansexp. 1868–71, geheimeråd
s. 46, 240, 293

Troil, Samuel Verner von d.ä. (1798–1865),
friherre, tf. guvernör i Åbo och Björneborgs
län 1856, i S:t Michels län 1856, guvernör i

Tavastehus län 1863–65
s. 46, 143

Träskelin, Stefanus (d. 1868), murarålder-
man i Åbo, lantdagsman
s. 130

Tscheffkin [Tjevkin], Konstantin Vladimi-
rovitj (1802–1875), general, chef för kom-
munikationsväsendet 1855–62
s. 171

Tscheredejeff [Tjeredejev], hovråd,
gen.guv. Adlerbergs sekreterare
s. 161

Tsecherkaski [Tjerkasskij],Vladimir Alex-
androvitj (1824–1878), furste, medl. av den
s.k. grundande kommittén i Warszawa
1864, civilguvernör över Bulgarien
s. 238

Tschernichin, Alexander (d. 1887),
handlande i H:fors
s. 147

Tschetschulin, Feodor (1818–1871), hand-
lande i H:fors, kommerseråd
s. 167, 223

Tschetschulin, Hilda Maria, f. Eckstein, g.
m. F. Tschetschulin
s. 223

Tschetschulin, Maria (1852–1917), Fin-
lands första kvinnliga student, senare språk-
lärarinna
s. 223, 224, 225

Törnegren, Carl Wilhelm (1817–1860),
litteraturhistoriker och författare, vicebibli-
otekarie vid universitetsbiblioteket 1845–
51, bibliotekarie 1851–60, prof. i lärdoms-
historia 1851–52
s. 28

Törngren, Adolf (1824–1895), industriidka-
re, affärsman, godsägare, medl. av januari-
utskottet
s. 44, 70, 73, 85, 121, 151, 206

Törnqvist, Pehr August (1822–1872), sekr.
vid dir. för Finlands Bank, led. 1858, verk-
ställande direktör för Föreningsbanken
1865
s. 85, 123, 135

Törnqvist, Pehr Jonas (1788–1870), led. i
senatens just.dep. 1841–1862, geheimeråd
s. 48, 49, 78

Uchtomski, Espère (1834–1885), rysk furs-
te, militär
s. 271, 282

Uggla, Johan Knut (Valdemar) (1814–
1884), militär i rysk tjänst
s. 110
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Ullner, August Robert Fredrik (1831–
1897), kamrer i Forststyrelsen 1869–72,
godsägare, kommunalråd
s. 84, 250, 252, 282

Waaranen (urspr. Tortberg), Johan Esaias
(1834–1868), doc. i historia 1862–68
s. 131

Wænerberg, Gabriel Mauritz (1818–1887),
lektor i religion vid Borgå gymnasium
1843–52, prästvigd 1843, teol.dr 1857,
referendariesekr. vid senatens ecklesiastik-
exp. 1853–82
s. 40, 45, 151, 339

Wænerberg, Thorsten Adolf (1846–1917),
konstnär, lärare vid Åbo ritskola 1874–87,
intendent för Finska konstföreningens saml.
1887–1913
s. 248

Wahren, Axel Wilhelm, adl. 1883 (1814–
1885), industriidkare, godsägare, kommer-
seråd
s. 92, 241, 309

Walleen, Carl Johan (1781–1867), friherre,
landshövding i Viborgs län 1816–20, led. i
senatens ekon.dep. och chef för kansliexp.
1820, prokurator 1822–54, led. i Censur-
överstyrelsen 1829–1836, geheimeråd
s. 178

Walleen, Wladimir Alfons (1820–1870),
friherre, överste, flygeladjutant 1861, guver-
nör i Nylands län och generalmajor 1862,
avsked 1869
s. 66, 90, 98, 101, 102, 105, 110, 136, 139,
143, 153, 161, 163, 178

Wallenius, Karin (d. 1874), änkefru, ränt-
mästarinna från Kemi
s. 294

Wallenskiöld [Wallensköld], Adolf Walde-
mar (1822–1873), förste expeditionssekr.
vid H. M. Kejsarens kansli för Finland
1862, senator och led. i just.dep. 1870
s. 272

Wallgren, Georg (1814–1889), med. o kir.
dr 1847, provinsialläkare i Lovisa 1879, i
H:fors 1882, lantdagsman
s. 336

Warelius, Anders (Antero) (1821–1904),
kyrkoherde S:t Marie 1860–69, i Loimijoki
1869–1900, skriftställare
s. 317

Wargelin, Anders Henrik (1783–1871), f.d.
fältväbel från Ylihärmä, veteran från 1808–
09 års krig
s. 125

Wasastjerna, Alfred Edgar (1821–1906),

distriktsingenjör i Tammerfors 1867, över-
ingenjör och led. i Överstyrelsen för väg-
och vattenkommunikationerna 1870–81
s. 188

Wasastjerna, Edvin Gideon (1824–1877),
kammarförvant i senatens militieexp.
1858–61, medl. av januariutskottet
s. 70, 101

Wasastjerna, Gustaf August (1823–1905),
innehade Östermyra bruk 1849–69, lant-
bruksråd
s. 91, 124, 140, 151, 159, 206, 207, 231

Wasenius, Adolf Fredrik (1829–1903), af-
färsman, fabrikant, generalkonsul i H:fors,
lantdagsman
s. 33, 59, 105, 197, 206, 252, 282

Vasenius, Gustaf Valfrid (1848–1928), doc.
i estetik och litt.historia 1880–87, 1900–
02, vicebibliotekarie vid universitetsbiblio-
teket 1892–1902, eo. prof. i finsk och nord-
isk litteraturhistoria 1902–08
s. 306

Vavulin, Nikolaj, handlande i H:fors
s. 291

Weckman, Malvina, strumpfabrikör
s. 307

Wecksell, Johan (1796–1867), hattmakare i
Åbo och Helsingfors
s. 235

Wecksell, Josef Julius (1838–1907), diktare
s. 42

Wegelius, Martin (1846–1906), komposi-
tör, musikpedagog
s. 342

Welene, E.J., handlandeänka, gårdsägare i
H:fors
s. 147

Werestschagin [Veresjtjagin], Vasilij (1842–
1904), rysk konstnär
s. 291

Wetterhoff, Carl Gustaf (1832–1887), för-
fattare och tidningsredaktör, flyttade 1856
till Sverige
s. 101, 102, 110

Weurlander, Anders (d. 1885), poliskom-
missarie i H:fors
s. 101

Wikberg, Karl Johan (1816–1886), apote-
kare i H:fors
s. 64

Wikman, Konstantin (1816–1890), general-
major 1858, avsked 1859, chef för finska
tullkammaren i S:t Petersburg 1859, över-
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direktör för General-tulldirektionen 1865–
81
s. 143

Wilhelm I (1797–1888), konung av Preus-
sen 1858–71, Tysklands kejsare 1871–88
s. 239

Willebrand, Anna Sofia von (1830–1914), f.
Jaenisch, g. m. K.F. von Willebrand
s. 105

Willebrand, Ernst Carl Adolf von (1820–
1887), friherre, militär, flygeladjutant hos
kejsaren och överste för Finska gardesbatal-
jonen 1856, generalmajor vid kejsarens svit
1860, inspektör för finska militären 1863,
avsked 1871
s. 50, 66, 69, 102, 124

Willebrand, Knut Felix von, friherre 1889
(1814–1893), prof. i teoretisk och praktisk
medicin (fr. 1857 allmän patologi och
medicinsk klinik) 1856–74, tf. generaldir.
för Collegium medicum 1863–90, verkligt
statsråd
s. 93, 121, 249, 297, 307

Winter, Anders Henrik (1812–1888), plats-
major i H:fors 1855, generallöjtnant 1888
s. 99

Wladimir Alexandrovitj (1847–1909), stor-
furste, son till Alexander II
s. 102, 104, 105, 106

Wolf [Wolff], Carl Gustaf (1800–1868),
affärsman och skeppsredare i Vasa, kom-
merseråd, medl. av januariutskottet
s. 72, 91, 111

Woronkoff, rysk överstelöjtnant
s. 269, 270

Woronkoff, hustru till föreg.
s. 269, 270

Wrede, Carl Gustaf Fabian (1819–1892),
friherre, överstelöjtnant, guvernör i Vasa län
1862–84
s. 125, 140

Wrede, Henrik August (1821–1883), fri-
herre, häradshövding 1858, lantdagsman
s. 334

Wrede, Rabbe Axel (1851–1938), friherre,
prof. i civil- och romersk rätt 1885–98,
univ:s rektor 1905, senator och viceordf. i
just.dep. 1905–09, kansler för Åbo Akade-
mi 1918–30
s. 334

Wrede, Rabbe Zacharias (1815–1901),
friherre, godsägare och forstmästare, över-
dir. vid Forststyrelsen 1863–70
s. 27, 78

Wright, Christina Sofia von (1813–1874), f.
Sallmén, g. m. Magnus von Wright
s. 191

Wright, Ferdinand von (1822–1906), konst-
när
s. 156, 190

Wright, Magnus von (1805–1868), konser-
vator vid univ:s zoologiska museum 1845,
ritlärare vid univ. 1849–68, konstnär
s. 52, 131, 142, 156, 165, 166, 167, 190,
191

Vögelin, Friedrich Salomon (1837–1888),
schweizisk präst, liberal teolog, professor i
kultur- och konsthistoria vid univ. i Zürich
1870
s. 196

Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari se Forsman, Ge-
org Zacharias

Zabridsky, polack anställd hos Adlerberg
s. 259

Zandt, Charlotta Lucia Maria Fredrika
(1828–1883), f. Bietepage
s. 184

Zandt, Gustaf Fredrik (1801–1881), präst-
vigd 1825, komminister i sv. församlingen i
S:t Petersburg 1827, kyrkoherde 1835
s. 277

Zilliacus, Henrik Wilhelm Johan (1823–
1887), sekr. för Finlands Bank 1858, förste
kamrer 1862, politieborgmästare i H:fors
1866, tf. prokurator 1873, senator i ekon.
dep. och biträdande chef för civilexp. 1875,
talman för borgarståndet 1872
s. 151, 185, 201, 258, 261

Åberg, Ulrika Victoria (1824–1892), konst-
närinna
s. 46

Åberg, Wilhelm (d. 1870), sjökapten, hand-
lande och konsul i Borgå
s. 147

Åhman, Wilhelm (1825–1876), svensk skå-
despelare och teaterdirektör
s. 132, 139

Åkerblom, Christian Theodor, adl. Oker-
Blom 1865 (1822–1900), general, chef för
staben för de i Finland förlagda trupperna
1861, guvernör i Viborgs län 1866, senator
och chef för civilexp. 1882
s. 66, 69, 76, 158

Åström, Alma (d. 1870), f. Hjerpe, g. m.
F.A. Åström
s. 235, 236

Åström, Frans Adolf (f. 1834), sjökapten
s. 236
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Öhman, Mauritz Theodor, bagaregesäll
s. 128, 145, 146

Öhrnberg, Carl Adolf (1813–1877), politie-
borgmästare i H:fors 1874, justitieborgmäs-
tare 1875, medl. av januariutskottet
s. 60, 111, 121, 220, 316, 317, 321, 334

Öller, Carl Fredrik (1822–1887), kaplan i
Esbo 1868–82, kyrkoherde i Tavastehus och
Vånå 1882–87
s. 334

Örn, Robert Isidor, adl. 1876 (1824–1885),
politieborgmästare i Viborg 1855, medl. av
januariutskottet, talman för borgarståndet
1863–64, dir. för gen.guvernörskansliet
1865, senator och viceordf. för senatens
just.dep. 1874–77, geheimeråd
s. 75, 98, 103, 107, 111, 145, 155, 156, 212,
258

Österholm, Jörgen Patrik, förbrytare
s. 194

Bildkällor

Centralarkivet för bildkonst, Helsingfors
Foto Hannu Aaltonen:
s. 170, 278

Helsingfors stadsmuseum
51, 52, 96, 97, 229, 264, 310

Helsingfors universitetsmuseum
136, 166 (övre), 179, 208, 335

Museiverket, Helsingfors
8, 14, 29, 60, 61, 74, 83 (båda), 112, 123,
133 (båda), 157, 194, 213, 219, 224, 227,
247, 305, 338

Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Foto Jan Lindroth:
18, 33, 106, 107 (båda), 111, 138, 287, 323

38, 119, 160, 166 (nedre), 235, 273, 274

Universitetsbiblioteket, Helsingfors
11, 141 (båda), 283, 328

Åbo Akademis bildsamlingar
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Privat samling
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Nordisk familjebok del 7, Stockholm 1927
26

8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:24423



8750_Krön_s215-424 7.1.2005, 13:24424


	Omslag
	Titelsida
	Innehåll
	Till läsaren
	Rainer Knapas: Topelius – krönikören
	Förkortningar i Finlands krönika
	Zacharias Topelius: Finlands krönika 1860–1878
	1860
	1861
	1862
	1863
	1864
	1865
	1866
	1867
	1868
	1869
	1870
	1871
	1872
	1873
	1874
	1875
	1876
	1877
	1878

	Om Topelius Finland
	Utdrag ur Finlands samtida krönika 1860–1863
	Topelius litterära utgivning 1860–1878
	Institutioner, föreningar och pressförhållanden
	Kommentarer och ordförklaringar

	Bibliografi i urval
	Personregister
	Bildkällor


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005400c400c40020004f004e0020004b0055004e004b004b005500200053004500540041005000500049002e00200053006b0075006c006100610020004100630072006f00620061006100740074006900200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e0020004a006f0073002000680061006c007500750074002000530050004f005400540049005600c400520045004a00c4002c0020006e00690069006e0020006b006c0069006b006b00610061002000500072006f006c006f006700750065002f004500700069006c006f0067007500650020006b0065006800690069006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1077.165 1474.016]
>> setpagedevice




